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Abstract 

 

Head lice infestations or Pediculosis cases reported each year amond primary school students and 

sometimes dormitory students of all socioeconomic statuses. Available reports show each year about 6 to 

12 million children infestated by Head lice in the United States that is considerable populations.  

As the head lice infestations occurs in Irans as same as other countries, updating of the knowledge of 

pediculosis, diagnosis methods and effective treatment is essential. However, our aim to present an ove 

review on available treatment methods for pediclusis that proved by U.S. Food and Drug Administration. 

We found these informations useful to be presented to patients or students to ptomote and update their 

information.  
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 چکیده

 

با هر  یکلوزیسپد یا( به شپش سر یخوابگاه یاندانشجو یو حت یدانش آموزان دبستان ینافراد )در ب یبر آلودگ یمبن یهر ساله گزارشات

متحد  یالتدر ا یدانش آموز دبستان یلیونم 6-12. بر اساس گزارشات در دسترس، ساالنه حدود شودیگزارش م یو اجتماع یطبقه اقتصاد

 است.  یقابل توجه یتکه جمع شوندیسر مبتال م شپشبه  یکاامر

دانش موجود در رابطه  یاست لذا به روز رسان یمعضل بهداشت یکهم مانند سار کشورها هنوز  یراندر ا یکوزبه پد یآلودگ ینکهبا توجه به ا

 یکظور ارائه مطالعه به من ینا ساسا ینضرورت تام است. بر ا یکموثر  یدرمان هایافراد آلوده به آن و روش یصنحوه تشخ یکلوزیس،با پد

اطالعات ارائه  رسدیشده است. بنظر م یهدف گذار یکاامر یسازمان غذا و دارو ییدموجود و مورد تا یدرمان هایمرور جامع در رابطه با روش

 باشد. یدمف یانو دانشجو ین/افراد آلوده به شپش سر، والدیماراناطالعات و دانش ب یبه روز رسان یمقاله برا ینشده در ا

 آلودگی به شپش.، پدیکلوزیس، شپش سر واژگان کلیدی: 
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 یلهبه وس یکلوزیس. پدیندانسان به شپش را گو یآلودگ یکلوزیسپد

از  یکی، Pediculus humanus capitisشپش سر مخصوص انسان، 

شپش ممکن  یوعو ش شودیم یجادا یانسان یانگل یهایآلودگ ترینیعشا

 یستمفرصت طلب مرتبط با نقص س یهایآلودگ یجادساز ا ینهاست زم

 یالتکه ساالنه ا ایینههز یزان. م(1)( باشدHIV)مانند ابتال به  یمنیا

دالر  یلیونم 240از  یشب دهدیاختصاص م یکلوزیسپد یمتحده برا

مورد  یلیونم 6-12حدود  یکلوزیسساالنه به پد یآلودگ یزاناست و م

 دانش آموزانکل  %8خانوار و  یلیونم 6/2که حدود  شودیزده م ینتخم

 ،از مدرسه یبتغ ایوزهربا توجه به  که (2)شودیرا شامل م یدبستان

از مقدار  یشترب یاربس شودید مکه در مجموع برآور هاییینههز یزانم

 . (3, 1)خواهد شدذکر شده 

حامل شپش  یزبان،است و هر گونه از م یانگل خارج یک شپش

گل همزمان با ان یریشکل گ یندفرآ یبا. تقر(3, 1)خود است یاختصاص

خانواده  یکیژنت یبررس یک. (2)دهدیم یرو یزباندر م یند تکاملفرآ

نشان داده  COIو  18S, EF-1α هایشپش مکنده با استفاده از ژن

سال قدمت دارد که  یونلیم 77( حدود Anopluraاست شپش مکنده )

پستانداران. وجود شپش در اکثر نقاط  یههمزمان است با ظهور انوع اول

 هثبت شده است و به توجه ب ین،گرفته تا عصر نو هایاییموم از یا،دن

جود و یکره خاک ینا یآن، انسان است و انسان در همه جا یزبانم ینکها

انسان و  ینب تباطار ین. ا(4)است یجهان یعتوز یانگل دارا یندارد ا

 یلوژنیکیقرابت ف یبررس یبدل شده است که از آن برا یشپش به مدل

در  یانگل یاگرچه هنوز منشا زندگ شودیو انگل استفاده م یزبانم ینب

 . (4)شپش به طور کامل کشف نشده است

 شپشمشخصات معرفی 

تند که به طور مستقل از کوچک و بدون بال هس یحشرات هاشپش

( به دو باالنی)شپش ب Phthiraptera. راسته مانندیزنده نم یزبانم

مکنده و مالوفاگا -گزنده یهاشپش یا( Anopluraآنوپلورا )  یگروه اصل

(Mallophaga )اگرچه (4, 3)شوندیم یمجونده تقس هایشپش یا .

( Paraphyletic یلتیک)پاراف نیایکنزد تقریباگروه  یکگروه مالوفاگا 

 یرغ یایگروه/ن یکمکنده و جونده از -شپش گزنده ینکههستند بر ا

( Psocoptera) باالنیدهجَو یاکتاب  یهاکه به راسته شپش یانگل

است که  ینوجود دارد. اعتقاد بر ا معروف هستند به وجود آمده توالفق

حدود  یعنیدوره کرتاسه  یلاوا یاو  سیکدو گروه در اواخر دوره ژورا ینا

 دو هر توسط هاانسان. اندسال قبل از هم جدا شده یلیونم 150-100

با آنوپلورا به آن  یکه در صور آلودگ شوندمی آلوده شپش نوع

 یو در صورت آلودگ شودیسر است گفته م یکه محل آلودگ یکلوزیسپد

 یسپوب یروسفت یاعانه  شو  شپ کندیبا مالوفاگا که بدن را آلوده م

(Phthirus pubis )است. هر  یتناسل یکه مختص نواحشود نامیده می

( مشاهده شد 1970در اواخر دهه هفتاد ) مکند؛یدو نوع شپش خون م

 Pediculus یبکه گونه شپش سر متفاوت از شپش بدن است )به ترت

capitis  وPediculus humanus یرگروههایز یا P. humanus با .)

فرد آلوده  یکدر  یمختلف هایبا اندازه هایکه شپشینتوجه به ا

 یمتفاوت هایشده که گونه یریگ یجهنت ینشدند لذا منجر به ا ییشناسا

مذکور  یریگ یجهنت یشناس یختر هایاز شپش وجود دارد. البته تفاوت

شپش بر سطح بدن  ییبه محل شناسا یو صرفا متک کردینم ییدتارا 

بدن  یشده بر رو یدااست که شپش پ ینا نونیک یکردفرد آلوده بود. رو

 یزیولوژیکیو از نظر ف یافتهتکامل  هادر آن اییژهانسان و البسه، رفتار و

موجود بر سر  هایکرده است که متفاوت از شپش ییرتغ یبه نحو

بدن و سر وجود دارد: اندازه  هایشپش ینب یواضح هایهستند. تفاوت

 هایشپش بدن است و اندام متوسطمتوسط شپش سر کوچکتر از اندازه 

 یادر شپش سر نسبت به شپش بدن بس یشکم هایبخش ینب یجانب

 تریتیره رنگ از بدن شپش به نسبت سر شپش. هستند ترواضح

 یزاناست و به م یرمتغ یارتفاوت خود بس ینکه البته ابرخوردار است 

باز  شپش طبیعی رفتار به هاتفاوت یروابسته است. سا یطبه مح یادیز

باالتر مرگ در شپش بدن نسبت به شپش سر،  یزانمثال م گرددیم

باالتر از شپش  یگرسنگ تریزنده ماندن شپش بدن در زمان طوالن یزانم

سر است، تعداد تخم شپش سر کمتر از تعداد تخم شپش بدن است و 

شاخص  یندر شپش بدن باالتر از ا یدتخم به شپش جد یلدرصد تبد

 شپش سر.  یبرا

 شپش یخیسبقه تار یبررس

دهد که چرا  یحتوض تواندیم هایشیزبانشپش با م یکنزد ارتباط
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یشتری با ( بcospeciation) یحشرات، هم تکامل یرشپش نسبت به سا

 یالدقبل از م 8000آن به  یخکه تار یلبرز یخیتار یت. در سامیزبان دارد

تخم  است، شده کشف آنجا در هاانسان ترینیمیو اجساد قد گرددیباز م

 هاییافته. (4)شده است پیدا ن اجسادآ یمو یشپش )رشک( بر رو

 یاست که از مو ایساله 9000مربوط به جسد  تر،یمیو قد ینابا مشابه 

 ینکشف شده است. همچن Nahal Hemarجسد که در غار  یکسر 

آلوشن  یرجزا یکا،امر یدر جنوب غرب یخیتار هاییتشپش سر در سا

(Aleutianپ ،)،یانکه جزو قربان هایییاییو موم یکو مکز ینلندگر رو 

 یاییکشف شپش سر در موم یرا،. اخ(5)شده است ادپی اندبوده ینکاهاا

Maitas Chiribaya هایکه مربوط به سال یلیدر شمال ش یکااز آر 

 .  (6)گزارش شده است یزسال است ن 990-670

شدن شپش به  یلفس یراشپش مبهم است ز یهو تکامل اول منشا

 یلتشک یاحتمال هاییلفس یو از طرف (7)دارد یازن ییاستثنا یطشرا

 یاناز م دهدینشان م یلوژنیکنادر هستند. مطالعات ف یارشده بس

Phthiraptera( شپش مکنده متحداالصل ،monophyletic هستند و )

 هایشپش مکنده از شپش بنابراین ؛(8)اندشده از شپش جونده منشعب

آنوپلورا  یدهان هایکه بخش اندیافتهکننده از خون تکامل  یهجونده تغذ

شپش و  یشنهدر مورد پ یادیز مباحثات. (4)ه استکرد ییرتغ یاربس

-یگروه وجود دارد. تصور م ینآنها در ا یانگل یژگیو یریل گنحوه شک

به وجود آمده  یکدر عصر/دوره مزوزوئ Psocopteraراسته  شود

 Zaza ازشپش قابل توجه  یک Saurodectes vrsanskyi. (7)ستا

 ca. 140جدا شده است ) یبریس یا،دهنده باس یلتشک هایسنگواره

MYA که حدود )mm 17 برابر  10حدودا  یلفس ینطول داشته است. ا

. (7)داشته است وجودبزرگ  یزبانم یک یبزرگتر بوده و احتماال بر رو

حفظ شده است،  یکه به خوب Megamenopon rasnitsyni یلفس

شده در عصر مدرن  یدابا شپش پ یکینزد یلوژنیکیف ابتقر

(Menoponidaeکه در ش )ینفت یل Eckfeld Maar را شده است  یداپ

 .  دهدنشان می

 یزبانمکنده از انسان به عنوان م هایجنس از شپش دوبه طور کلی 

 یزبانها به عنوان ماز آنها از شامپانزه یکی که اندخود استفاده کرده یانگل

(Pan Sppو جنس دوم از گور ).کندیده ماستفا یزبانبه عنوان م یل 

(Gorilla gorillaشپش انسان .)ی (P. humanus capitis  وP. 

humanus humanus( و شپش شامپانزه )Pediculus schaeffi از )

 Pthirusشپش عانه ) ینهستند همچن Pediculidaeخانواده  یاعضا

pubisخانواده  یاز اعضا یل( و شپش گورPthiriadae بر (9)هستند .

 ترین، محتملReed et alبرآورد شده توسط  ییواگرا یناساس تخم

واحد بوده و  یایاز ن Pediculus  و Pthirusاست که   ینحالت تکامل ا

 هاگوریل. (9)اندو جدا شده یافتهتکامل  یلگور شپش شامپانزه، انسان و

Pathirus که منجر  ایدر شاخه یکلوسپد حالیکه در اندرا حفظ کرده

است منقرض شده است. بالعکس،  شدهیبه شپش انسان و شامپانزه م

تکامل دو نوع شپش  بهمانده و منجر  یباق یاصل یایدر ن یکلوسپد

کامال منفک شده است و  یلو شامپانزه شده است و از رده گور یانسان

. بر اساس اندرا به وجود آورده P. humanus و P. schaeffi هاییهسو

نمونه  40که از  mtDNA یساعت مولکول یزهایآنالحاصل از  هایهیافت

 شودیبه دست آمده است برآورد م یجهان یاسشپش سر و بدن در مق

سر و بدن از  یبه شپش مجزا P. humanusاز  Aشاخه  یجداساز

 هب. با توجه (10)داده است روی قبل سال 72000 ± 42000حدود 

 یشتریشپش بدن از تنوع ب DNAشپش سر نسبت به  DNA ینکها

 یباشد. بررس یشپش سر منبع آلودگ رسدیبرخوردار است لذا بنظر م

در شپش سر و  یتوکندریم مکروموزوینیم 20 یو توال یژن یاتمحتو

دو  ینا زمانیکه از هاکرموزومینیم ینا یژگیهایبدن نشان داده است و

 فرضیه با که اندمانده یباق تغییر بدون اندنوع شپش از هم جدا شده

 ینو ا کندیتکامل شپش بدن از شپش سر مخالف است و آن را رد م

مل به صورت مداوم در حال تکا Aسازد که شاخه یرا مطرح م یهفرض

شده است و  یلباال تسه یآلودگ یلهتکامل به وس ین. ا(11)بوده است

بوده  یحذف ژنوم شپش سر نشان داده است شپش بدن منبع آلودگ

 است.    

 پدیکلوزیس و شیوع آن در بین افراد
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فرد  یکعبارتست از آلوده شدن انسان به شپش سر.  پدیکلوزیس

هزاران شپش آلوده شود که هر  یلهبه وس تواندیآلوده به شپش سر م

 هایینحدود پنج گزش در روز دارند. شپش در هنگام گزش، پروتئ یک

-یانعقاد خون و بماده ضد  یک یکه حاو کندیم یقبه پوست تزر یفعال

هفته  3-4را در  یکواکنش آلرژ یک هاژنیآنت ینحس کننده است. ا

. ینجامدب یدکه ممکن است به خارش شد کندیم یجادبعد از گزش ا

افراد است لذا  ینانتقال شپش ب یاصل یراههااز  یکی یکتماس نزد

 خانمان،یپر ازدحام مانند افراد ب هاییطبه شپش در مح یغالبا آلودگ

 به سرعت است یبهداشت استانداردهای فاقد که هاکمپ آوارگان و زندان

 ینگران یک( Corporis) یسکورپور پدیکولوس .یابدیگسترش م

درون  زاییماریب یحداقل سه باکتر تواندیم یرااست ز یجد یبهداشت

و  Rickettsia prowazekii  ،Bartonella Quintana) یسلول

Borrelia recurrentisینا یژن یات. محتو(13, 12)( را منتقل کند 

دادن و  یقو از طر یطیمح ییراتدر اثر تکامل و خو گرفتن با تغ یهاباکتر

 شودیبه سلول وارد م یباکتر یککه  ی. زمانیابدیم ییرگرفتن ژن، تغ یا

 یاتلذا کسب خصوص دهدیآن کاهش م یرا برا یاحتمال تبادل ژن

خوگرفتن  یبرا یباکتر یتو قابل شودیدشوارتر م یارآن بس یبرا یدجد

از دست دادن  ی،حالت ین. در چنیابدیکاهش م یاربس یطمح ییراتبه تغ

ژن است که منجر به کاهش اندازه ژنوم و در  یافتاز در یشترب یارژن بس

امر منجر به  ینکه خود ا گرددیژنوم م یدهسازمان ییرتغ یجهنت

 .(13, 3)گرددیم یباکتر یشترب زایییماریب

 مشخصات شپش سر

 mm 2-1به دانه کنجد است طول آن  یهاندازه شپش سر که شب

 اییدهمسطح و کش یشکم یاست، پشت بالیحشره ب ین. اباشدیم

 (. 1 )شکل (3)دارد

 

 چرخه زندگی شپش سر .1شکل 

است،  یدارد که درون قسمت سر آن مخف یکیزائده مکنده بار

 ی( که برایزنوک ت یپنجه مانند )دارا یکوتاه و سه جفت پا هایشاخک

از نظر  یحس هایبخش و هاچشم. (3)انده شدهیننگ زدن به موها بهچ

که از  ساختارهایی عنوان به و اندکوچک شده یادیز یزاناندازه به م

 ایاز اندام آرواره یر. غرسندمی نظر به اندمانده یرشد باق یهمراحل اول

(mandiblesقطعات مکنده )ای (Stylets .هم در شپش وجود دارد )

 کندیخود وارد م یزبانرا به پوست م دخو یکه شپش قطعات دهان یوقت

 یله. شپش سر به وسکندیم یقتزر یزگشاد کننده رگ ن یژگیبا و یبزاق

 یکیخود را در نزد یگاهو عموما جا شودیجنگ زدن به موها جابجا م

 تواندیاست و م یع. شپش سر قادر به خزش سرکندیپوست سر حفظ م

cm/min 23 یم یاد( یترشک )ن وانجابجا شود. از تخم شپش به عن-

-یمحکم به مو م یارماده چسپنده به صورت بس یک یلهکه به وس شود

آب و  یطمشکل است. جز در شرا امری ،مو از هالذا جدا کردن آن چسپد

از پوست سر قرار  mm 2-1 فاصله در هامرطوب، رشک یاربس ییهوا

جوان  های. شپش(14)چسپندیدارند و به صورت محکم به ساقه موها م

را  یه نمفکرده و سه مرحل ایجاد هادر تخم هایییچههفته در یک یط

. انتقال حشرات از شوندیهفته بالغ م یک یگذرانده و بزرگتر شده و ط

و  شودیبه سهولت انجام نم یو دوم یدر مراحل اول یگربه فرد د یفرد

. شودیانتشار آنها عموما در مرحله سوم به بعد و بعد از بالغ شدن انجام م

تخم در طول عمر  150تا  50 تواندیر متوسط هر شپش ماده موبه ط

-بار خون یکساعت  6تا  4هر  یدروز بگذارد. هر شپش با 16 یعنیخود 

قادر هستند تا چند  ییآب و هوا شرایط اکثر در هاکند. شپش یخوار

 4حداکثر تا  یطشرا یبمانند البته در برخ یساعت جدا از پوست زنده باق

 .مانندیزنده م مروز ه

 پدیکلوزیس یقافترا یصو تشخ تشخیص

سر  یکه مو یوقت یاسر  یحشره در مو یدنشپش سر با د تشخیص

 یصحالت تشخ ترینصریح شوند مشاهده هارشک یاشانه شود و شپش 

 یزانشپش از نور گر ینکهاست. البته با توجه به ابه شپش د اری افآلودگ

بدون  یبصر ینهلذا معا کندیخود را پنهان م ،یعاست و با جهش سر

 یندشوار باشد به هم تواندیم شحضور شپ یصشانه کردن مو و تشخ

شپش زنده را  یافتناستفاده از شانه مخصوص شپش، شانس  یلدل

) شکل یزشانه مخصوص شپش )دندانه ر یو به طور کل دهدیم یشافزا
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نکته الزم  ینافراد آلوده است. ذکر ا یدر غربالگر یدیمف یلهوس ((2

 یافتنفعال است و صرف  یآلودگ یانگرشپش زنده ب یافتناست که 

شپش  مرشک/تخ ینکهفعال باشد مگر ا یالودگ یانگرب تواندینم هارشک

 ییآب و هوا یطاز پوست سر قرار داشته باشند. در شرا mm 6در فاصله 

از پوست سر  یشترب یاو  ینچیا 8در فاصله  توانندیزنده م هایگرم، تخم

باشند  رشک در موها ه. اگر افراد آلوده سابق(15)دشته باشنهم حضور دا

ساقه مو  یینیبخش پا یبررس یرندهگ دربر تواندیم یافتراق یصتشخ

در  یدو سف یاهپوسته/غالف س یو مشاهده باق یداخل یشهغالف ر یعنی

 Trichosporonو  Piedraia hortae یلهقسمت است که به وس ینا

beigelii (15)شوندیم یجادا . 

 

 های دندانه ریز مخصوص پدیکلوزیس هایی از شانهنمونه .2شکل 

به  یداخل یشهغالف ر ینکه کرات ی( از وقتpseudonitsمو ) غالف

حلقه نرم  یکبه صورت  ی. به عبارتشودیم یجادا کندیساقه مو نشت م

ساقه مو را  یبخش خارج ینکه کرات ی. وقتگیردیدور ساقه مو را در بر م

مو محکم  هایبه ساقه چسپیده صورت به را هاغالف مو رشک پوشاندیم

 یداست که با یبه مو عالمت ظاهر یدهچسپ هایرشک ین. ا(15)کندیم

-یافراد آلوده م یسالمت که به غربالگر ینمراقب یا ینمعلم ین،والد

 طول در مو غالف ها،داشته باشند. برخالف رشک یدقت کاف پردازند

 یکروسکوپبا م یحالت بررس ین. در اشوندیجابجا م راحتی به مو ساقه

شکل غالف مو از پوسته شفاف تخم یکدر ب ادهم ینب یزتما تواندیم

را  اندیدهقه مو چسپطرف از سا یکشپش که به صورت محکم به 

بر  یماندهباق هایبا چرک هاممکن است رشک گاها. (15)یدمشخص نما

باه گرفته شوند. تاش ایشوره یتدرمات یا( debrisسر ) یساقه مو یرو

 یزن trichorrhexis nodosaو   monilethrixمانند  هایکودیستروفیتر

حالت  ینبا رشک اشتباه گرفته شوند. در ا یهاول یممکن است در بررس

 باشد.  یروش مناسب ،یحصح یصدر تشخ تواندیم یکروسکوپیم یبررس

 

 های تشکیل شده بر روی موهای سررشک .3شکل 

شباهت  سر هستند که به شپش ی( حشراتPsocidsکتاب ) شپش

 ینشوند. ا یزسر انسان ن یمو یمنجر به آلودگ توانندیدارند و م یادیز

-هستند و گونه Psocopteraلق به کالس حشرات، راسته عرات متشح

 یلتشک یآنها از شش مرحله نمف یدارند. دوره زندگ یادیز یاربس های

 یانهو به صورت عام شودیم یافتآنها در منازل  بالیشده است. حالت ب

 ین. ایستندبه شپش کتاب معروف هستند اگرچه در واقع آنها شپش ن

متعلق هستند.  Liposcelisجنس  Liposcelidaeات به خانواده رحش

 و پولن ها،آزاد وجود دارد و از کپک فضای در عموما آنها دارشکل بال

-یم یدهنام barkliceحشرات،  زنوع ا ین. اکندیم یهده تغذمر حشرات

قطعات  یطول دارند، دارا mm  3-2از نظر اندازه حدود Psocids. شوند

سر بزرگتر،  یلهبه وس Psocidsلند هستند. ب هایجونده و شاخک یدهان

بلند از شپش  هایبزرگتر و شاخک یمخف یبرگتر، پاها یقطعات دهان

 .شوندیداده م زیتم یانسان

 در افراد دارای پدیکلوزیس ینیتظاهرات بال

 ها( و اطراف گوشoccipitalپشت سر ) ناحیه در هارشک غالبا

بالغ که قادر به حرکت هستند به  هایبا شپش مقایسه در و دارند وجود



                                                                                      ...شپش سر   یدرمان هایبر منشا، نحوه انتقال و روش یمرور: و همکارانزاده حسین

 

 

 

 یراه برا ترینو ساده ترینراحت ید. شا(15)باشندیم یزوضوح قابل تما

-یلوده به شپش مآانه کردن موها باشد البته افراد شپش، ش ییشناسا

تنها مشخصه آنها باشد.  ،باشند و خارش یماریب الیمتوانند بدون ع

 یاز خارش مداوم، لنفادنوپات یپوست ناش یدگیواکنش به گزش، خراش

هستند. جوش  ینیبال یماز جمله عال یزو ورم ملتحمه ن یگردن یغدد لنف

ممکن است منجر به بروز  یلکوزیسپد یا یدشد یپوست ثوراتب یا

 یمفاز تقس 4به گزش شپش به  نشهم شود. واک ایگسترده یرهایکه

که مستلزم وارد شدن  2است، فاز  ینیبال یمفاقد عال 1. فاز شودیم

 3خارش متوسط است، در فاز  یبه پوست است دارا یقطعات دهان

 یدشد یهاکه که فورا متعاقب گزش و خارش شوندیم یجادا یرهاییکه

 یهاو خارش کترکوچ یقطعات دهان یلهبه وس 4و در فاز  افتدیاتفاق م

هر  یمنیا یستمس یتمذکور به حساس ی. فازهاشودیم یجادا تریممال

متفاوت باشد. نکته  یگربه فرد د یاز فرد تواندیفرد هم مربوط است و م

تواند منجر به واکنش مجدد یم یدجد هایاست که گزش ینقابل توجه ا

 یابه بزاق  یهم شوند. واکنش التهاب یافتهو بهبود  تریمیقد هایگزش

علل  تریناز محتمل یکیشده توسط شپش،  یقتزر یماده ضد انعقاد

 افراد به گزش شپش است.  هایواکنش یجادا

 یراندر ا یکلوزیسپد یوعش یزانم

اکثر مطالعات  ی،دبستان هایدر بچه پدیکلوزیستوجه به گزارش  با

آموزان  به شپش سر در دانش یآلودگ یوعش یینتع یموجود بر رو

بخش از مطالعه حاضر  ینلذا در ا ؛پسر و دختر انجام شده است یدبستان

 است.  پرداخته شده ینهزم ینگزارشات موجود در ا یبه ارائه برخ یزن

که  یراندر ا یکلوزیسپد یوعش یزمتاآنال همطالع یجبر اساس نتا

 یکل یوعش یزانم (16)و همکارانش انجام شده است زادهیتوسط موس

در  یآلودگ یزاناست. م یرمتغ % 27تا  % 47/0به شپش سر از  یآلودگ

دختران از  یبرا یکهگزارش شده است در حال % 1/11پسران از صفر تا 

 ینترس، ارتباط بدر دس اتگزارش ینبوده است. در ب % 3/35تا  % 1/0

مطالعه گزارش شده است که از  14در  یکلوزیسسر و پد یطول مو

را  یکلوزیسسر و پد یاندازه مو ینمطالعه ارتباط ب 8آنها فقط  یانم

 ی،آلودگ یزانبا م ینآموزش والد همچنین. اندگزارش کرده داریمعن

 ی،گخانواد هچون سطح رفا یگریداشته است. عوامل د دارییارتباط معن

شغل مادران و  ی،بهداشت فاکتورهای و رفتارها ها،سطح فرهنگ خانواده

گزارش  یکلوزیساز جمله عوامل موثر بر پد نیز هاخانواده یتیتراکم جمع

 یبرا یداریارتباط معن یگرمطالعات د برخی در البته که اندشده

 یریکه توسط کس ایمطالعه درذکر شده گزارش نشده است.  یرهایمتغ

در دانش آموزان  یکلوزیسپد یوعش یزانگزارش شده است م یفیو گت

گزارش به دست  % 6/2دختران  یو برا % 5/1پسر در دبستان خرمشهر 

و همکارانش انجام شده  یوسفیکه توسط  ای. در مطالعه(17)آمده است

از  باالتر یرجانیدر دانش آموزان دختر س یکلوزیسپد یوعش یزاناست م

 ینهمچن (18)(% 64/0در مقابل  % 65/1دانش آموزان پسر بوده است )

دانش آموزان  یآلودگ یزانرانش هم ماصل و همکایدر مطالعه مراد

در  % 42/12بوده است ) یشهر یندختر باالتر از دانش آموزان پسر مشک

در مطالعه آنها  یکلوزیسابتال به پد یانگین( که البته م% 71/7مقابل 

. (19)شهرها بوده است یرسا یگزارش شده برا یوعش یزاناز م ترباال

را در دانش آموزان  یکلوزیسپد یوعش یزانو همکارانش هم م ینظر

دانش  یرا برا یوعش یزانمطالعه آنها م یجکردند که نتا یبررس یاسدآباد

نشان داده  % 5/0دانش آموزان پسر  یو برا % 2/3آموزان دختر 

در دانش آموزان  یکلوزیسپد یوعش هاآن یج. بر اساس نتا(20)است

در  % 7/0ت )کمتر بوده اس ییبا دانش آموزان ابتدا یسهدر مقا ییراهنما

از عوامل  یکیسر را  یفر و مجعد بودن مو ینمحقق ین(. ا% 4با  یسهمقا

 یو همکاران آلودگ صالحی. اندگزارش کرده یکلوزیسموثر در ابتال به پد

 (21)اندرا صفر گزارش کرده یکلوزیسبه پد یدانش آموزان پسر آبادان

بوده  % 33/4دانش آموزان دختر  یبرا یکلوزیسپد یوعش یزانم ولی

در دانش  یکلوزبه پد یآلودگ شیوع همکاران و زادهاست. در مطالعه رجب

دانش  یسن یانگینبرآورد شده است. م % 7/7آموزان شهر بجنورد 

خانوار دانش آموزان  عدب میانگین. است بوده سال 44/9 ± 76/1آموزان 

 % 9/2 و دختران % 4/12. است بوده نفر 64/4± 23/1 یمورد بررس

 % 4/7د مطالعه های مورنمونه ینانگل آلوده بودند. در ب این به پسران

-به رشک و شپش به صورت همزمان آلوده بوده % 3/0افراد به رشک و 

 .(22)اند

 درمان شپش سر

 یکیمکان هایاستفاده از روش
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در حذف شپش سر  تواندیزدن موها م یغبا ت یاکم کردن  اگرچه

 هیرفتفرد، روش پذ یباییباشند اما با توجه به اثر آن بر ز یروش موثر

 یک یسخبه صورت . شانه کردن موها (22, 21, 18, 17)یستن ایشده

بر مقاومت  یمبن یروش متداول در انگلستان است که در آنجا گزارشات

مطالعات،  یدارد. در برخ دوجو یونو ماالت یروتروئیدیشپش به سموم پ

را در درمان افراد آلوده به  یسخبه صورت اثر شانه کردن موها  ینمحقق

 یسکه شانه کردن خ یدندرس یجهنت این به و اندکرده یشپش سر بررس

موها  یس. شانه کردن خ(15)ددهیم یشافزا %30موها اثر درمان را تا 

بار در  3-4طور متوسط  مخصوص به ایشامل شانه کردن موها با شانه

 یسروش موها خ ین. در اشودیهستند م یسکه هنوز خ یروز در حالت

 صورت به باشند آب با مواجهه در هاکه رشک یدر حالت یراشوند زیم

لذا به سهولت در اثر شانه کردن از موها  شوندیجابجا م یبه راحت موقتی

 ین. اباشدیم یشترب یاهفته  2روش،  ین. طول درمان اشوندیجدا م

 هایکه بچه ینیوالد یبرا ویژه به است برروش زمان یک یروش درمان

که  یمشاهده شده است در حالت یگرمطالعه د یکآنها آلوده هستند. در 

 یآن نصف حالت یاثرگذار یزاناستفاده شده است م یساز شانه کردن خ

نکته  ینکر اموها استفاده شده است. ذ یدنو تراش یوناست که از ماالت

 یکفرم یدآن که از اس ینمونه تجار یا یقکه کاربرد سرکه رق استالزم 

 کردن شانه همراه به هاحذف رشک ییکارآ تواندیم شودیم یهته 8%

حذف  یمیآنز هایسیستم/هاارتقا دهد. روش یادیز میزان بهرا  موها

 تواندیم یزهستند ن تهیه قابل هادر داروخانه یرشک که به صورت تجار

 شانه با هاباشد و به حذف رشک یکفرم یدمحلول اس یاسرکه  یگزینجا

در شانه کردن موها  یکیپالست هایاز شانه استفاده .نماید کمک کردن

در  یرامناسب نباشد ز تواندیباال، م یپرپشت با آلودگ یدر موها یژهبه و

 یتکاامر مورد ش ینشکل دهد و هم ییرتغ یااثر فشار وارده بشکند 

 اندشده یهته یفلز هایمنظور شانه ینبوده است و بد یناز والد یاریبس

سر،  یمحلول مخصوص مو ی،. استفاده از آب کافهستند دسترس در و

در شانه کردن  تواندیحذف رشک م یتجار هاییستمس یرسا یاسرکه 

 موها کمک کننده باشد. 

 یمیاییش محلول

اکثر  یکی،مکان هایروشهای و محدودیت هاتوجه به ضعف با

-یم یحرا ترج یمیایی/افراد آلوده به شپش استفاده از محلول شیمارانب

گران  ینکهمناسب عبارتست از ا یمیاییمحلول ش یک هاییژگی. ودهند

باشد و  آساننباشد، به سهولت در دسترس باشد، استفاده از آن  یمتق

بر  ینباشد، اثرات منف یانسان سم یسر پاک شود، برا یاز مو یبه راحت

 یدا. پ(15)نداشته باشد و باعث مقاومت به درمان نشود یستز یطمح

دشوار  یاررا داشته باشد بس یژگیهاو ینکه بتواند همه ا یکردن محلول

 یقاز طر تواندیمورد استفاده در درمان شپش م یمیاییاست. مواد ش

منجر به حذف شپش شوند.  یانسداد منافذ تنفس یا یعصب یتمسموم

 یاشپش  یمنافذ تنفس مورد استفاده و محلول در آب، یمیاییمواد ش

 یرو نسبت به سا کنندیهاضمه شپش را مسدود م یستمرشک و س

استفاده دارند. با  یتهستند ارجح راثر گذا یعصب یستمکه بر س یسموم

 یافراد اثر منف یباییبر ز یمیاییش هایمحلول ازاستفاده  ینکهتوجه به ا

 یکبه استفاده از آنها وجود دارد. انتخاب مناسب  یلگذارد، تماینم

مدام  تواندیمقاومت موجود در منطقه که م یبه الگو یمیاییمحلول ش

که در حال  یمیاییمواد ش یدارد. به طور کل یباشد بستگ ییردر حال تغ

 یدارند از طرف یکم یرتاث شودیدرمان افراد آلوده استفاده م یحاضر برا

 تواندیمجدد افراد، م یآلودگ یجهموثر و در نت یربا رقت غاستفاده از آنها 

 . شودیم یمیاییمواد ش ینگونهمنجر به مقاومت به ا

 ت.د.د

استفاده  یکلوزیسکه به طور گسترده در کنترل پد یسم یناول  

که در کنترل  یسم ترینیو به عنوان اصل باشدمی ت.د.د شده است

است  شدهیدوم استفاده م یگ جهاننج یبه شپش بدن ط یآلودگ

مخاطرات  یلسم به دل ینحاضر استفاده از ا . در حال(15)باشدیمطرح م

 است.  دهکه دارد محدود و منسوخ ش یطیمح یستز

 FAD ییدمورد تا ییدارو هایدرمان

 الکل  بنزیل

SHIONOGI INC,  TMUlesfiaالکل ) یلبنز %5 یونلوس 
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Florham Park, NJاست که توسط  یرعصبیغ یتبا سم یدارو ین( اول

شده  یید( جهت درمان شپش سر تاFDA) یکاامر یسازمان غذا و دارو

باعث نفوذ  ی،باز کردن منافذ تنفس یلهالکل به وس یل. بنز(15, 14)است

 یکه منجر به خفگ شودیم هابه درون آن یو مواد روغن یامالح معدن

 یدارو ذکر شده است که برا ینا ی. در بروشور راهنماشودیشپش م

سر به طور کامل با آن اشباع شود  تپوس یستیل بامحصو یناستمعال ا

الکل اثر  یلشوند. بنز یبماند سپس آبکش یموها باق یبر رو یقهدق 10و 

بردن هر  یناز ب رایب یستیدارد و با یو تخم کش یزیتخم ر یبازدارندگ

روز مجددا  7مو رشد کرده است بعد از  یکه مجددا بر رو یشپش

ریده نفس موثر/ بریده ب یرالکل با سندروم تنفس غ یلاستعمال شود. بنز

در استفاده از آن در  یدته شده است لذا باسکشیدن نوزدان مرتبط دان

عوارض  سایرشود. از جمله  یاطماه و کمتر سن دارند احت 6که  یمارانب

 یحسی(، ب%2محل استعمال ) یکبه تحر توانیدارو م یناستعمال ا

 یودرما(، پ%10) یتما(، ار%12) یارش موضع(، خ%1(، درد )%2) یموضع

 یمطالعات کاف ینکه( اشاره کرد. با توجه به ا%6) یچشم یک( و تحر7%)

ست یدارو در زنان باردار در دسترس ن ینعوارض استفاده ا یبررس یبرا

هستند به  یردهیکه در دوران ش یزنان یالذا عوارض آن بر زنان باردار 

 شده است.  یطبقه بند یباردار Bکالس  یعنوان دارو

 لیندان

REED AND CARNRICK,  TMKwell) %1 یندانل شامپوی

Jersey City, NJ )سال از که است هادارو از گروه ارگانوکلره یک 

دارو از  یندرمان شپش سر و گال/جرب استفاده شده است. ا برای 1951

پدها در آرترو یداس ینوبوتریکآم-گاما هایاثر بر ممانعت کانال یقطر

. بر شودیمرگ م یتفلج و در نها ی،م عصبیستس یباال یکمنجر به تحر

در نوزادان نارس  یندان، استفاده از ل2003در سال  FDAاساس گزارش 

در  یندانل یستیلذا با ؛(15, 14)شودینم یهتشنج توص یو افراد دارا

، افراد مسن و افراد با نقص kg 50با وزن کمتر از بیماران ها،نوزادان، بچه

مصرف شود. به طور  یاطبا احت HIVبه  یانمانند مبتال یمنیا یستمس

که افراد آلوده به  شودیم یهتوص یصرفا در موارد ینداناستفاده از ل یکل

آنها  یبرا ییمقاومت دارو ینکها یاجواب نداده باشند  تریمنا یداروها

 یلبه دل گانییشو م یادر کالفرن یندانمشاهده شده باشد. استفاده از ل

شده است. بر اساس برگه  ممنوعآن  یطیمح یستو ز یتعوارض سم

آغشته  یاز دستکش برا یستیبا ینداندر استفاده از ل ییدارو یراهنما

 یموها باق یبر رو یقهدق 4کردن موها با شامپو استفاده شود و حداکثر 

 یشنهادتکرار استعمال آن پ یت،از بروز مسموم یریجلوگ یبماند؛ برا

 به دلیل ینداناز استعمال ل یناش یت. البته اکثر موارد مسمومشودینم

 یحد و عدم توجه به راهنما از یشاستفاده نادرست از آن، استفاده ب

اکثر عوارض  FDAآن حادث شده است. بر اساس گزارشات  ییدارو

هستند مانند تشنج،  یکموارد( نورولوژ %70) ینداناز استعمال ل یناش

و  5/0 % یونبا ماالت یسهدر مقا لیندان. یسر درد و خواب رفتگ یجه،سرگ

جزو  ینبرخوردار است و همچن یاثر تخم کش ترینییناز پا %1 ینپرمتر

 یادیگزارشات ز ینکهاست. مضافا ا یسرعت اثرگذار ینبا کمتر یداروها

 در دسترس است.  یندانبه ل ییبر مقاومت دارو یمبن

 اسپینوساد

PARAPRO LLC,  TMNatroba) 9/0% یموضع سوسپانسیون

Carmel, INبرنده حشره شپش  ینتخم کش و از ب ی( از جمله داروها

ساله و  4 هایدر بچه یکلوزیسدر درمان پد FDA ییدکه مورد تااست 

 Saccharopolyspora یردارو از تخم ین. ا(15, 14)است یشترب

spinose  است.  شده یهموجوددر خاک است ته یباکتر یککه

کردن  یطوالن یلهاز حد اعصاب به وس یشب یکتحر یقاز طر ینوساداسپ

از حد اعصاب و انقباضات  یشب یجانه یجادا یکی،الکتر هایپالس

 یسم. با توجه به مکانشودیدر شپش سر منجر به مرگ آن م یرارادیغ

آن  یبرا دارویی مقاومت ها،شپش کش یراز سا نوسادیمتفاوت اسپ

ارائه  ینوساداسپ ییدارو یاست. همانگونه که در راهنما دهگزارش نش

به کار برد و موها را با آن  یماسپنوساد را به طور مستق یدشده است با

ماساژ داده شود سپس با آب گرم  یقهدق 10اشباع کرده و به مدت 

مجددا  یدروز، اگر شپش مشاهده شود با 7شود. بعد از  یآبکش

استعمال  یعوارض جانب ترینجمله متداول ازاستفاده شود.  ینوساداسپ

 یک( و تحر%2) یچشم یکات(، تحر%3) یتماعبارتست از ار ینوساداسپ

الکل از جمله مواد فعال  یلبنز ینکهبا توجه به ا ین(. همچن%1) یموضع

 یدهبر یده/تنفس بریرموثرسندرم تنفس غ ینبنابرا سازنده اسپنوساد است

 یناستعمال آن باشد. ا یاز جمله عوارض جانب تواندیم یزدر نوزادان ن
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 ماالتیون

 Ovide™ TARO PHARMS) 5/0% یونماالت لوسیون

NORTH, Hawthorne, NY )ییدمورد تا یاز داروها یگرد یکی 

FDA یون. ماالت(15, 14)بردیم یناز ب یاست که تخم شپش را به راحت 

بار به  یک ینکها یرغماز گروه ارگانوفسفره است که عل یفسم ضع یک

التهاب  یتمدت، ماه یاز استفاده طوالن یناش ییمقاومت دارو یلدل

ر گذاشته اکن یکلوزیسنامطبوع کاربرد آن در درمان پد یآن و بو یآور

 ی. با توجه به محتویدموثر مطرح گرد یمجددا به عنوان داروهاولی شد 

است لذا در هنگام  یراشتعال پذ یاربس یونالکل، ماالت یزوپروپیلا یباال

خشک و  وهای)م یکیالکتر یاز هرگونه منبع گرما یستیبا نه از آاستفاد

روشن(  یگارروشن )مانند س های( و شعلهیشانه کردن با شانه فلز

استراز است و اگرچه  ینممانعت کننده کول یک یوناجتناب شود. ماالت

از  یناش یخفگ یسکاست اما ر ترضعیف هاارگانوفسفره یرنسبت به سا

 رب یقدق ینیعدم مطالعات بال یلاست. به دل یجد یارآن بس یبلع تصادف

 24در کودکان با سن کمتر از  یوناستفاده از ماالت ییو کارآ یمنیا یرو

 آن استفاده شود.  یشنهادیاز دوز پ یقادق شودیم یهماه، توص

Ovide TM و اجازه داده  شودیخشک به کار برده م یموها یبر رو

. شودیساعت با آب شسته م 8-12بعد از  تا خشک شود سپس شودیم

بار استعمال آن  یکلذا معموال تنها  بردیم ینتخم شپش را از ب یونماالت

اما در صورت مشاهده مجدد شپش بعد از استعمال اول،  ،شودیم یهتوص

اشکال  ینکهمجددا استعمال شود. با توجه به ا یزبعد ن زرو 7-9 یدبا

به  ییدر دسترس است لذا مقاومت دارو یوناز ماالت یمختلف یتجار

مختص به  تواندیو م یستن یعموم یکلوزیسدر درمان پد یونماالت

 باشد.  هایوناز فرموالس یبعض

 ایورمکتین

SANOFI PASTEUR  TMSklice) 5/0% یورمکتینا لوسیون

INC, Paris, Franceییدمورد تا ی( از جمله از داروها FDA  در درمان

قابل برگشت به  یربا اتصال غ یورمکتین. ا(15, 14)است یکلوزیسپد

به  شپش وجود دارد یعصب یهاگلوتامات که در سلول یدکلر یهاکانال

 یباعث فلج عصب یدکلر هاییونبه  یغشاء سلول یرینفوذ پذ یشافزا

دارد و هم حشره کش  یتخم کش یتهم قابل یورمکتین. اگرددیشپش م

 ،یسن یبر گروهها یورمکتیناثر ا یاست. با توجه به عدم بررس یموثر

 نحوهشود. ینم یهماه توص 6استفاده از آن در نوزادان با سن کمتر از 

خشک و  یبه صورت استفاده بر موها یورمکتینا یوناستعمال لوس

. خارش، پوسته شودیم یآبکش یقهدق 10پوست سر است که بعد از 

استفاده از  یعوارض جانب تریناز جمله متداول یتماپوسته شدن و ار

 است.  یورمکتینا

 off-label یا FDA ییدیهبدون تا داروهای

استفاده  یزن off-labelبه صورت  FDA ییدمورد تأ یغالبا داروها 

 ییدتأ یزن یگرد یمعال یا یماریهاب یرسا یکه برا یمعن ین)به ا شودیم

 به طور خاص(. یاصل یماریدرمان ب یشده است، نه فقط برا

 ایورمکتین

 سنژیلوئیدوستردرمان ا یبرا FDAاز طرف  یخوراک ایورمکتین

 یانگل یماریب یکرودخانه که هر دو  ی/کوریازیسو انکوسرک ایروده

درمان  یبرا mg 3 هایشده است به صورت قرص ییدهستند تا ینماتود

اتصال  یقاز طر یورمکتین. ا(15, 14)شوندیاستعمال م یزشپش سر ن

 یشافزامنجر به  یداس ینوبوتریکآم اماگ یدکلرا هایبه کانال یانتخاب

فلج  یتو در نها یسلول یو غشا یعصب هایدر رشته یدکلرا یرینفوذپذ

است  یبا معده خال یورمکتین. نحوه مصرف اشودیکامل و مرگ انگل م

موثره نسبت به  یباتترک یریدر دسترس قرار گ یزانحالت م ینادر  یراز

 تواندیکه خود م یابدیم یشافزا ربراب 5/2مصرف آن بعد از غذا حدود 

شده  یزاز دوز تجو یشانگل شود. البته اگر ب یبرا یتمنجر به بروز سم

 یعصب هاییانجیم یمتوقف کردن انتقال عاد یلاستفاده شود به دل

شود.  یاریمانند تشنج و عدم هوش یدیشد یعصب هایمنجر به واکنش

مانند  یجد یجانب ارضمنجر به بروز عو تواندیم یورمکتینا ینهمچن

در مصرف  یاطضربان قلب شود لذا احت یشفشار خون و افزا یافت ناگهان
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مادران  یا، زنان باردار kg  15زن کمتر ازبا و هایدر بچه یژهدارو به و ینا

 است.  یو سالمندان الزام یردهش

 ( یدهاو سولفامتوکسازول )از گروه سولفونام متوپریمتری

و سولفامتوکسازول از  متوپریمیتر یکتیوبیآنت یشکل خوراک 

اما  باشدینم یکلوزیسدر درمان پد FDAشده  ییدتا یجمله داورها

. (15, 14)موثر گزارش شده است یکلوزیساستفاده از آن در درمان پد

موجود در روده  یستهمز یهایکشتن باکتر یقاز طر یوتیکبیآنت ینا

. استفاده از دکنیم عملرند نقش دا B هاییتامینشپش که در سنتز و

 یمیایی،باال به مواد ش یتسابقه حساس یدارا یماراندر ب بیوتیکیآنت ینا

 یردهیش یا یکه در دوران باردار یمارانیو ب یکمگالوبالست یکم خون

به  توانیدارو م ینشود. از جمله عوارض بالقوه ا یزتجو یدقرار دارند نبا

حاد  یی(، نارساTEN) یسم یدرمالاپ یزنکرول نسون،جا یونسندرم است

اختالالت  یر( و سای)آپالز یکآپالست یآنم یتوزیس،کبد، آگرانولوس

 اشاره کرد.  یخون

 بدون نسخه یهقابل ته داروهای

 پرمترین

شپش است توسط  یتخم کش یتپماد فاقد قابل یککه  %1 پرمترین

FDA  با  یمارانبدون نسخه جهت استعمال در ب یدارو یکبه عنوان

ممانعت  یقدارو از طر ین. ا(15, 14)شده است ییدماه تا 2از  یشسن ب

 کندیعمل م یسلول یموجود در غشا هایکانال یاناز م یمسد یونعبور 

 یجهو در نت یسلول یغشا پذیریقطبش یرمنجر به تاخ یژگیو ینا هک

 Bکالس  یدارو به عنوان دارو ین. اشودیشپش ممرگ  یتفلج و در نها

که  یدارو در افراد ینشده است. در استفاده از ا یطبقه بند یباردار

-یم یرادقت شود ز یدهستند با یاهانبه گرده گ یتسابقه حساس یدارا

اساس برافراد شود.  اینگونهآسم در  یاتنفس  یشمنجر به افزا تواند

 یقهدق 10به مدت  ینپرمتر یستیمحصول، با یندستورالعمل استفاده ا

)بدون ماساژ دادن موها( به کار برده شود سپس موها با حوله حشک 

 اینکه به توجه با. شوند شانه موها ها،شدن رشک جدا یشونده و برا

 از پس هالذا در صورت مشاهده مجدد شپش یستتخم کش ن ین،پرمتر

ذکر شد استفاده شود.  یکهصورتمجددا به  یداز استفاده، با روز 7 گذشت

(، % 6/5عبارتند از خارش ) یناز استعمال پرمتر یناش رایجرض اعو

است که  ینکته ضرور ین(. ذکر ا% 4/1) یتما( و ار% 1/3سوزش/خارش )

 در اکثر کشورها گزارش شده است.  ینمقاومت به پرمتر

 (Pyrethrin) پیرترین

از  یکی % 4 یدبوتوکسا یپرونیل/پ% 33/0 یرترومعصاره پ شامپوی

 یکلوزیسدرمان پد یبرا FDA ییدبدون نسخه مورد تا یداروها

 یقو از طر شودیاستخراج م یداود هایاز گل یرترین. پ(15, 14)است

مرگ شپش  یتمنجر به فلج شدن و در نها یمتوقف کردن تبادالت عصب

. شودیم یطبقه بند یباردار B کالس یبه عنوان دارو یرتروم. پشودیم

از  یدنبا یاهانگرده گ یا یبه گل داود یتحساس یقهسا یدارا یمارانب

دارو را  یستی. مطابق با دستورالعمل ارائه شده باینداستفاده نما یرترومپ

 ،و داخل یرونبه سمت بموها را برد و خشک به کار  یموها یبر رو

 7-10شود.  یبماند سپس آبکش یموها باق یرو یقهدق 10ماساژ داد و تا 

بعد  شود¬م یهمجددا استفاده شود. توص یستیروز پس از استفاده اول با

 عوارض. شوند شانه موها ها،حذف رشک یاز هر بار استفاده از شامپو، برا

 . یتدارو عبارتست از خارش و درمات یناستفاده از ا یجرا جانبی

 یاهیگ محصوالت

عصاره اسطوخودوس،  ی،مانند روغن درخت چا یاهیمحصوالت گ 

 ییدهستند که مورد تا ییو پاوپاو از جمله داروها یپتوسعصاره اکال

FDA محصوالت شوندیاستفاده م یکلوزیسدرمان پد ینبوده و برا .

 هافسفات در شپشیتریندنوزبردن آ یناز ب یقذکر شده از طر یاهیگ

 ییدارو یباتنوع ترک ینمحل استعمال ا سوزشو  ی. قرمزکنندمی عمل

 گزارش شده هستند.  یاز جمله عوارش جانب

گزارش  یکلوزیسپد یان خانگدرم عنوان به داروها و هاروش برخی

 ایزوپروپیل سرکه، از عبارتند و اندنشده ییدتا FDA توسط که اندهشد

 یل،روغن نارگ ین،کره ذوب شده، وازل یونز،سس ما یتون،الکل، روغن ز

 ییدو تا یبررس علمی روش به هاروش ینا یی. اگرچه کارآیموو آب ل یازپ

از کاهش شپش در افراد آلوده  یحاک یاست اما گزارشات مورد هنشد

 است.   
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گرفت که  یجهنت توانیموجود م یبر اساس گزارشات علم

در اکثر کشورها از  یو اساس یعمشکل شا یکهنوز به عنوان  یکلوزیسپد

دانش  یندر ب یماریب ینابتال به ا ینهمچن باشدیممطرح  یرانجمله ا

و  یاییجغراف ی،اجتماع ی،آموزان با عوامل فردی، رفتاری، فرهنگ

 ینجهت رفع ا .ارتباط دارد مانیدر ی،به خدمات بهداشت یدسترس

جمله وزارت  های مختلف ازارگان یبخش ینبه همکاری ب یازمشکل ن

. با باشدیآموزش و پرورش م ،امداد یتهکم یستی،بهداشت و درمان، بهز

بهداشت در مدارس، آموزش  یبه عنوان مرب یبهداشت یروهایاستفاده از ن

و دانش  ینبه والد وزشآم ربط،ذی هایتوسط سازمان یانبه مرب یکاف

در مدارس و ارجاع به متخصص  یهاول یاقدامات درمان ینهدر زم آموزان

 یناز ا یشگیریدر کاهش و پ تواندیدر صورت حاد شدن مشکل، م

 یدر جوامع خوابگاه یتجربه عمل ی،موثر واقع شود. از طرف یماریب

دارد.  یخوابگاه یاندر دانشجو یکلوزیسپد یوعاز ش یحاک یزن ییدانشجو

 یندر ب یکلوزپد یوعش یینبه منظور تع یقو دق یاگرچه مطالعه علم

 یاما گزارشات موجود از برخ یستدر دسترس ن یخوابگاه یاندانشجو

 یحاک یخوابگاه یاندانشجو یندر ب یکلوزیسپد یوعدانشگاهها بر ش

از دفتر مشاوره و سالمت سازمان  یابالغ هایاست. بر اساس دستورالعمل

به ادارات بهداشت و  یو فناور یقاتوزارت علوم، تحق دانشجویانامور 

به  یبخش یآموزش و آگاه ی،بهداشت فرد یتدرمان دانشگاهها رعا

درمان به موقع  ینهبه طروق مناسب در کنار فراهم کردن زم یاندانشجو

 یناز ا یشگیریدر کاهش و پ ینقش قابل توجه تواندیم یحو صح

 .داشته باشد یماریب
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