
مقدمه
هاي بسیـاري  گونهترین جانداران کره زمین هستند وحشرات متنوع

ها این تنـوع  آن.  ها نیز در زندگی اقتصادي انسان نقش مهمی دارنداز آن

در سال.  زیاد خود را مدیون قابلیت باالي سازگاري خود با محیط هستند

هاي هاي اخیر اطالعات ما در مورد حشرات خصوصاً اپیدمیولوژي بیماري

.ها افزایش یافته استهاي کنترل آنها و روشمنتقله توسط آن

هاي بسیار کـمـی از       در مقایسه بـا تنوع بسیار زیـاد حشرات گونه

ها به عنوان انگل انسان یا ناقل بیماري عمل می کنند ولی هـمـیـن      آن

.تعداد اندك نیز در انتقال حائز اهمیت فوق العاده اي هستند

چیست) مایت(هیره
یا مایت خارش زا به گونه سارکوپتـس  )  بیماري گال( عامل جرب 

هـاي  مـایـت  .  اسکابئی تعلق دارد و از توزیع جهانی برخـوردار اسـت    

دیگري نیز وجود دارند که از لحاظ شکل بدن از عامل جـرب قـابـل      

افتراق نیستند و بر روي حیوانات اهلی زندگی می کننحد و به نـدرت  

مایت هاي مولد جرب ناقل هیچ بـیـمـاري    .  سازندانسان را آلوده می

ها باعث مـزاحـمـت و نـاراحـتـی انسـان              نیستند و تنها حضور آن

. گرددمی

مورفولوژي
میلی متر دارد و بـا چشـم       0/3–0/4مایت ماده اندازه اي حدود 

مایت سفید رنگ و دیسک شـکـل     .  مسلح به زحمت دیده می شودغیر

. در سطح پشتی آن برجستگی هاي میخ مانند متعددي قرار دارد  .  است

در سطح شکمی و پشتی بدن مایت، در عرض بدن یک سري خـطـوط     

.نواري شکل وجود دارد

هاي نمفی و بالغ این مایت ها داراي زندگی آزاد هستند و تنـهـا   فرم

تـوانـد   فرم الرو مایت از نظر انگل شناسی پر اهمیت تلقی می شود و می

.ها شودباعث انتقال بیماري

هر سارکوپت ماده فعال، روزانه در حدود یک اینچ در طبقه شـاخـی   

هاي پرپیچ و خمـی پوست نقب زده و در تمام دوران فعالیت خود داالن

سارکـوپـت   .  کندطول چند میلی متر تا چند سانتی متر احداث میرا به

5تا 4تخم و روزانه 1-2ماده که در انتهاي بسته داالن قرار دارد هر بار 

عـدد تـخـم      50هفتگی خـود جـمـعـا      5تا 4عدد و در دوران فعالیت

زیست خود هاي محیطها فضوالت خود را نیز داخل کانالآن.  گذاردمی

. کنندرها می



چنین تصور کـرده انـد کـه          .  جرب شدندجنگ با روسیه دچار اپیدمی

افتاده و دوره بیماري تقریبـا  بار تفاق میسال یک30بیماري هر اپیدمی

. پانزده سال بوده است

توانند موجب بیماري جلدي حادي بشونـد  ها میبا این که سارکوپت

بـنـدپـاي    یـا وزااما تاکنون به عنوان ناقل عوامل پاتـوژن و عـفـونـت        

. خوار معرفی نشده اندخون

که عالئم بیماري مشخص است اما خیلی مـتـغـیـر بـوده و          با این

از عالئم مشخص بـیـمـاري    .  بستگی به دوره عفونت و فعالیت انگل دارد

. گـرم اسـت    خصوص در شب و هـواي     هاي شدید و مستمر، بهخارش

شیار بین انـگـشـتـان     (  التهاب، قرمزي و پاپول جلدي در مواضع آزرده 

گاه، ناحیه کمر و اطراف نـاف، اطـراف نـوك        دست، مچ دست، نشیمن

درکـودکـان   . ها و روي آلت تناسلی در آقـایـان اسـت         پستان در خانم

تر است و سراسر بدن حتی کف دست و پـا و    درگیري گسترده”  معموال

خاراندن ضایعات گاهی باعث سوار شدن .  سر نیز ممکن است مبتال شود

.).شودهاي چرکی روي ضایعات گال میعفونت

شـود  از زمانی که انگل در پوست جایگزین مـی ( دوره کمون بیماري 

این مـدت  .  هفته است6تا 2)  تا زمانی که تظاهرات بیماري نمایان شود

روز قبل 4تا 1به )  به سبب تماس قبلی به انگل(  در افراد حساس شده 

.یابدتقلیل می

افراد انسانی چگونه به گال مبتال می شوند
. گال در اثر تماس پوست آلوده با پوست سالم انتـقـال مـی یـابـد         

کنند مـعـمـوال در      هفته زندگی می4-5هاي نر که در حدود مایت

و هاي ماده هستنـد سطح پوست بوده و آماده براي جفت گیري با مایت

ها، راه یابند و ها جهت تعقیب مادهیا ممکن است به درون کانال

هاي فرعی و جـانـبـی        یا براي تغذیه، خود اقدام به حفر کانال

. بکنند

یک مایت ماده در سرما به مدت الاقل یک هـفـتـه دور از        

ها نیز شکفتـه شـده و       کند و تخمماند، تخم گذاري میمیزبان زنده می

. ها آزاد میشوندالرو آن

اپیدمیولوژي
انسان مستعد .  هاي مولد جرب انسانی پراکندگی جهانی داشتهمایت

آلوده و یا استفاده از لـبـاس،       از طریق تماس مستقیم یا مقاربت با فرد

ها به این انگل تخت خواب و یا حوله، مایت بالغ، نمف، الرو و یا تخم آن

هاي ظـریـف و حسـاس        افرادي که داراي پوست.  شودجلدي مبتال می

پمـادهـا و     ,  هستند و در نظافت پوست خود وسواس دارند و یا از داروها

کننـد  هاي آرایشی حاوي ترکیبات تضعیف کننده ایمنی مصرف میکرم

که سیستم ایمنی آنان طبیعی نیست مستعد ابتـال بـه جـرب        و یا آن

. باشندمی) Scabies(سارکوپتی

زاییبیماري
هـاي  ترین بـیـمـاري     که یکی از قدیمی)  Scabies(بیماري جرب 

جلدي است در زمان هاي گذشته احتماال همان بیماري معروف خـارش  

دوران رسد سربازان ناپلئـون در   به نظر می.  هفت ساله انسان بوده است



. بیمار نیز شسته و خشک شویی شود

. هاي بیمار کوتاه شودبایستی ناخن

.البسه زیر، حوله و لباس خواب باید با آب داغ شسته شوند

. ها و مبلمان به دقت با جاروي برقی کشیده شودقالی

به بیماران تاکید شود که شرط موفقیـت درمـان مـالـیـدن دارو بـه               

است و هیچ )  از جمله دستگاه تناسلی و بین انگشتان( سطوح بدن تمامی

. نبایستی فراموش شود) جز سر و صورتبه(جایی از بدن 

باید توجه داشت در طول مدتی که دارو بایستی در روي پـوسـت       

هـا،  از جمله شستن دست( باقی بماند، از شستن پوست خودداري شود 

در غیر این صورت حداقل برروي آن ناحیه از پوسـت  ....)  طهارت گرفتن

این موضوع در مواردي که عرق شدیـد  .  مجددا دارو مالیده شود

. وجود دارد نیز صادق است

نیز تـحـت   )  جز صورتبه( در کودکان بهتر است پوست سر 

نـیـز   سرکودکان آلوده، پوست%  40در حدود ( درمان قرار گیرد 

). باشدگرفتار می

2معموال   ( به بیماران تاکید شود که خارش ممکن است چند هفته 

باقی بماند و به صرف باقی ماندن آن اقدام به مصرف مجـدد دارو    ) هفته

. نکنند

بیماران بهتر است یک هفته بعد ازدرمان مجددا مورد معاینـه  تمامی

بـار  اگر ضایعه جدیدي بروز کرده باشد بهتر است درمان یک.  قرار گیرند

. دیگر تکرار شود

بـار  در یک فرد بالغ و متوسط مقدار داروي مورد نیـاز بـراي یـک       

. باشدگرم می50میلی لیتر لوسیون یا 100استفاده حدود 

ساس تخت خواب چیست
خوار، بیضـی شـکـل و        اي کوچک، خونساس تخت خواب حشره

ها قرمز تا قهوه اي تـیـره   رنگ بدن آن.  باشدمیلی متر می5تا 3حدود 

. بـاشـد  چرخه زندگی آن ها شامل مراحل تخم، نمف و بالغ می.  باشدمی

هـاي خشـک و تـاریـک           هاي تخت خواب در محلدر طول روز ساس

هاي دیوار و کف اطاق و اثاثیـه مـخـفـی       جها و شکافخواب، تشکتخت

ها ها و کاغذدیواريچنین ممکن است در پشت قاب عکسهم.  شوندمی

چنین تماس با حوله، ملحفه و البسه فرد آلوده مبتال به این بیمـاري   هم

احتمال مبتال شدن به ایـن بـیـمـاري       .  منجر به بیماري گال می گردد

هـاي  در چـیـن  ”  ضایعات معموال.  هاي شنا بسیار کم استتوسط استخر

.بدن ایجاد می شود

انتشار گال 
هاي سنی و اجتماعی در سراسر دنیا بـه گـال مـبـتـال            تمام گروه

گیري گـال بـه     همه.  شوند ولی بیش ترین مبتالیان کودکان هستندمی

طور مکرر در بین افرادي که در اماکن پر جمعیت و غیـر بـهـداشـتـی        

هـا و    هـا، پـادگـان     کنند مثل اردوگاه پناهنـدگـان، زنـدان     زندگی می

. گرددها که فقر بهداشتی وجود داشته باشد گزارش میکودكمهد

عالئم آلودگی به گال 
.ها بدتر می شوداحساس خارش، به خصوص شب-1

. بثورات پوستی، بخصوص بین انگشتان-2

خصوص در اثـر خـارانـدن و          بر روي پوست به)  خراش( زخم-3

.کندن

.خطوط نازك مداد مانند بر روي پوست-4

تدابیر درمانی  
. کـش اسـت    ها به وسیله حشرههاي درمانی کشتن هیرههدف روش

یابد، ولی در نهایت قطع بعد از درمان موفق خارش براي مدتی ادامه می

درمان تمام اعضاي خانواده براي پیشگیري از عفونت مـجـدد     .  گرددمی

هاي درمانی کامال موفقیت آمیز اسـت ولـی       بیشتر روش.  ضروري است

درصـد بـه     5پماد پرمترین .  روز به درمان مجدد نیاز دارد7تا 2بعد از 

. بـاشـد  دلیل تاثیر باال و اثرات جانبی کمتر به عنوان داروي انتخابی مـی 

تـمـام اعضـاي      .  پماد باید به غیر از سر تمام بدن تا گردن را بپـوشـانـد   

. گیرندخانواده، حتی اگر عالئمی نداشته باشند باید تحت درمان قرار

: در درمان گال بایستی چند نکته زیر را مد نظر قرار داد

افراد خانواده و دوستان نزدیک و در تماس بـایسـتـی بـه طـور            تمامی

. زمان درمان شوندهم

. رودساعت از درمان، احتمال انتقال آلودگی از بین می24بعد از 

هـاي  ها و ملـحـفـه   هاي تازه و تمیز پوشیده و لباسپس از درمان، لباس



ها و هاي کهنه و قدیمی که براي این حشرات سوراخدر ساختمان.  کندمی

ها از یک اتاق خواب به اتاق خواب دیگـر  هاي مناسبی دارند آنگاهمخفی

خواب از یک خانه به خانه دیگر به طور معمول انتقال ساس تخت.  روندمی

.ها صورت می گیرداز طریق اثاثیه دست دوم، وسایل خواب و گاهی لباس

اهمیت بهداشتی ساس تخت خواب 
ساس تخت خواب به دلیل داشتـن گـزش دردنـاك بـراي انسـان              

هاي بسیار آلوده ممکن است افراد بیش از صدبـار  در خانه.  دهنده استآزار

دادن خـون  دستدر شب گزیده شوند که در این میان کودکان به علت از

گزش ممکن است یک تورم سفید رنگ و   .  شوندخونی خفیف میدچار کم

خـراش  .  شـود ریزي منجر مـی که اغلب به خونکندسفت در پوست ایجاد

. از خارش محل گزش ممکن است باعث ایجاد عفونت ثانویـه شـود    ناشی

. کندساس تخت خواب بیماري خاصی را منتقل نمی

تشخیص آلودگی 
هـاي  گـاه توان آلودگی به این حشرات را از طریق بررسی مخفـی می

هاي چوبی، فضاي  بین تشک و   پوشاحتمالی شامل درز ها، البالي کف

هاي خواب جهت مشاهده ساسخواب درزهاي تشک، بالش و رختتخت

هاي رها شده نمف، تخم و مـدفـوع مشـخـص       تخت خواب زنده، پوسته

هاي کوچـک سـیـاه یـا         مدفوع حشره ممکن است به صورت لکه.  کرد

. ها، دیوارها و کاغذ دیواري قابل مشاهده باشنـد اي تیره روي ملحفهقهوه

هایی که آلودگی شدید به این حشرات را دارنـد بـوي     ممکن است خانه

. ناخوشایندي نیز داشته باشند

مـثـل   و تـولـیـد   تکثیر مشاهده شوند که از این مکان ها به عنوان محل

. کننداستفاده می

مورفولوژي 
اي رنگ است و در محـور پشـتـی      ها بیضی شکل و قهوهبدن ساس

هر دو جنس نـر  .  میلیمتر است4-5طول آن ها .  شکمی پهن شده است

خوار هستند و به علت بزرگی دسـتـگـاه گـوارش،       ها خونو ماده ساس

سر ساس حـالـت     .  ها زیاد استمقدار و مدت زمان مکیدن خون در آن

.خمیده دارد و جلوي سر کامالً کشیده است

عادات
ها و ترجیحاً از خون انسان تغذیه می کنند امـا    ها عمدتاً شبساس

در صورتی که انسان در دسترس نباشد از پستانداران کـوچـک   

خواري اغلب در شب و به مدت چـنـد   خون.  تغذیه خواهند کرد

ها در شـکـاف تـخـت       در طول روز ساس.  شوددقیقه انجام می

هـا بـه     سـاس .  گیرندخواب، مبلمان و زیر کاغذ دیواري پناه می

توانند تغییـر مـکـان      کنند و به راحتی میطور دسته جمعی زندگی می

ها به مدت یک سـال  ساس.  و وسایل منتقل شوندداده یا از طریق لباس

توانند گرسنگی را تحمل کنند ولی خوردن خون براي تولید تـخـم    می

.هاي طبیعی ضروري است

انتشار ساس تخت خواب
هاي کوتاه را طـی    ساس تخت خواب به علت نداشتن بال فقط مسافت



،نـیـز مـی تـوان         % 0/5،  دیکلروس% 0/1حشره کش هایی مانند لیندان

دلتامترین، پرمترین، و المباداسیهالوترین هم براي مبارزه .  استفاده نمود

.کار می رودهاي تخت خواب بهبا ساس

کک چیست
کـه پسـتـانـداران و         .  خوار هستـنـد  هاي خارجی و خونها انگلکک

اي رنـگ بـه       ها حشراتی قهـوه دهند ککپرندگان را مورد تهاجم قرار می

ها فاقد بال بوده ولی با پاهاي قوي خود آن.  متر هستندمیلی1-8/5اندازه 

ها بر خالف سایر حشرات از دو طرف فشرده کک.  باشندقادر به جهش می

.استها از سه قسمت سر، سینه و شکم تشکیل شدهبدن آن. اندشده

. شـود ریـزي مـی    ها باعث تحریک، ناراحتی شدید و خـون گزش آن

هاي کک، کک جوندگان، کک انسان و کک گربه ترین گونهمهم

گزند در بیشتر نقاط جـهـان      هایی که انسان را میکک.  هستند

هایی هسـتـنـد کـه       طاعون و تیفوس از بیماري.  شوندیافت می

هاي مـخـتـلـف       هر کدام از گونه. شوندها منتقل میتوسط کک

ها بیشتر به میزبان اختصاصی خود تمایل دارد، اما حیوانات دیـگـر     کک

تغییرات درجه حـرارت بـدن       .  نیز ممکن است مورد تهاجم قرار گیرند

قابل تحمل است و در این صورت بالفاصله بدن ها غیرمیزبان براي کک

چنین در صورت مرگ میزبان، کک آن را     هم.  کنندجمیزبان را ترك می

در شرایط مناسب طـول    .  کندرها کرده و از میزبان دیگري استفاده می

ها به علت توانایی جهش زیـاد  کک.  ها در حدود یک سال استعمر کک

هـر دو    .  قادرند به سرعت از یک میزبان به میزبان دیگر منتقل شـونـد    

بیماري زایی
مشکالتـی  .  کنندها بیماري خاصی را به انسان منتقل نمیساس

از نظر حساسیت میزبان ممکن است در اثر گزش ساس ایجاد شـود  

دار و قرمز رنـگ تـا     صورت یک طیف از کهیر موضعی خارشکه به

چـه گـر .  ضایعات منتشر و حتی آسم ممـکـن اسـت بـروز کـنـد            

توانند زنده بماننـد  زا در لوله گوارش ساس میهاي بیماريارگانیسم

ها هرگز خون آلوده را هنگام گزش میزبان دوم مجدداً بـه  ولی ساس

ندرت زخم ناشی از گـزش بـا       چنین بهگردانند و همدهان باز نمی

.شودها آلوده میمدفوع آن

خوابهاي کنترل ساس تختروش
هنگام خرید وسایل چوبی، فرش، پشتی و سایر وسایل دست دوم *  

دقت شود از تمام درزها و شکاف ها به لحاظ آلـودگـی بـه سـاس         

.خواب بازدید به عمل آیدتخت

کاغذ دیواري هایی که شل شده اند از دیوار جدا کرده یا به خوبی *  

.ترمیم نمایید

هـا و    [ براي جلوگیري از انتشار ساس به محیط هاي دیگر، ملحفه*  

زمان شستشو در یک کیسه هاي آلوده را تاها و کلیه پارچهروبالشی

. نایلونی گذاشته و در آفتاب قرار دهید

قبل از استفاده مجدد ضـروي    ..... ها ها و روبالشیاتو کردن ملحفه*  

.است

ها را از هاي تخت را در داخل صفحات فلزي قرار داده و تختپایه*  

.دیوار فاصله دهید

.ها را به رخت آویز آویزان کنید و از دیوار فاصله دهیدلباس* 

هاي خفیف و ناچیز را می توان با تمیـز کـردن دقـیـق         آلودگی*  

هـا  وسایل آلوده و ریختن آب جوش روي وسایل و یا قرار دادن آن    

پاشیدن سم باید پس از مشورت بـا    .  در معرض آفتاب بر طرف کرد

.کارشناسان مراکز بهداشتی انجام گردد

در .  رعایت بهداشت فردي و خانوادگی اهـمـیـت زیـادي دارد        

هـا و    هاي دیـوار و کـاغـذ دیـواري          هاي آلوده ترمیم شکافخانه

از .  هاي فلزي به جاي چوبی توصیه می شـود جایگزینی تخت خواب



جنس ماده براي تولید تـخـم   .  خوار هستندها خونجنس نر و ماده کک

ها روي موها یا محل زندگـی  تخم.  باید از مقادیر زیادي خون تغذیه کند

.گیرندمیزبان قرار می

مورفولوژي 
مرحله تخـم،  4ها شامل چرخه زندگی کک.  ها دگردیسی کامل دارندکک

میلی متر طول و بدنی بیضی شکل 3-2هاي بالغ الرو، شفیره و بالغ است کک

هـا رشـد     چنین پاهاي آنهم.  دارند و در طرفین فشرده و بدون بال هستند

هـا از    رنـگ بـدن کـک       .  مناسبی داشته و براي پریدن سازگاري دارند

. خـوار هسـتـنـد      جنس خـون هر دو.  اي تیره تا روشن متغیر استقهوه

هاي ماده نزدیک پناهگاه خود و محل استراحت میزبان، در گـرد و    کک

ها ها و کف اتاق، و فرشخاك، کثافات، زباله، درز و شکاف دیوار

ها تحت شرایط مناسب چرخه زندگی کک.  کنندگذاري میتخم

. هفته است3تا2از تخم تا بلوغ حدود 

هااهمیت بهداشتی کک
هایی از بدن انسان مانند مـچ  ها معموال از روي زمین به قسمتکک

هرچنـد بـه تـمـام         .  جهندو ساق پا که دسترسی به آن آسان است می

گزش کک سبب تحریک .  هاي بدن افراد ممکن است حمله کنندقسمت

آلودگی زیاد به کک ممکن است سـبـب     .  شودو گاهی ناراحتی زیاد می

هـا  هاي قابل انتقال از کـک بیماري.  هاي آلرژیک و درماتیت شودواکنش

.باشدطاعون، تیفوس ککی و  توالرمی می

اقدامات کنترلی
هـاي شـخـصـی      اسـتـفـاده از دور کـنـنـده            : حفاظت فـردي 

ها، الروها و   ها، تخمبراي از بین بردن کک: هاي ساده بهداشتیاقدام

اسـتـفـاده از      .  ها را شستتوان خانه را تمیز نموده و کف اتاقها میپیله

.برقی نیز موثر استجارو

هاي آلوده به دنبال میزبان جـدیـدي     با از بین بردن جوندگان، کک

بنابراین ابتـدا  .  ها را مورد گزش قرار دهندگردند و ممکن است انسانمی

براي از بین بـردن  .  ها و سپس جوندگان صحرایی را از بین بردباید کک

و ، بـنـدیـوکـراب، کـاربـاریـل         %) 3( کک جوندگان می توان از ماالتیون

از تـوان مـی هـا نـیـز     ها و گـربـه  در مورد سگ.  پروپوکسور استفاده کرد

.ها استفاده کردکشهاي آغشته به حشرهقالده

سوسري چیست 
)الشخورهاي غیر بهداشتی اماکن انسانی:سوسک(

هـا  ها و ساختمـان ها در بسیاري از خانهترین آفتها از مهمسوسري

ها، انبارهـاي  هستند که در طول شب براي جستجوي غذا در آشپز خانه

شوند، و بـه عـلـت          ها دیده میهاي زباله و فاضالبمواد غذایی، ظرف

.آیندهاي کثیف و بوي نامطلوب از آفات به شمار میعادت

مورفولوژي
ها حشراتی هستند که بدنی پهن و به طور معمول دو جفت سوسري

ها حشراتی نسبتـا  سوسري.  اندبال دارند که در پشت روي هم قرا گرفته

ابتدایی هستند که در چرخه زندگی خود فقط سه مرحله تخم، نمف، و   

هاي خود را به شکل گـروهـی داخـل        سوسري ماده تخم.  بالغ را دارند

ها بسته به تخم.  گذاردکپسولی لوبیایی شکل و چرم مانند به نام اتکا می

. شونـد درجه حرارت، رطوبت و نوع سوسري بعد از یک تا سه ماه باز می

مـتـر   ها بدون بال هستند و معموال چند میلیهاي جوان یا نمفسوسري

.طول دارند

عادات
ها یـافـت     ها و رستورانهاي شرقی و آلمانی بیشتر در خانهسوسک

هـا،  هاي آمریکایی و استرالیایی، اغلب کشتـی که گونهشوند در حالیمی

هـا را    هاي فاضالب و زنـدان     هاي قند، سیستمانبارهاي غالت، کارخانه



گرما را دوست دارند و .  کنندها از نور پرهیز میسوسک.  دهندترجیح می

اي عـالقـه     همه چیز خوار هستند ولی به غذاهاي قندي و نشـاسـتـه     

.سوسک استسوسک آلمانی مقاوم ترین. تري دارندبیش

دوره زندگی
ها در کپسول تخم قرار داده ها دگردیسی ناقص دارند و تخمسوسک

و دوره نمفی مـتـغـیـر اسـت         .  مرحله نمفی دارند6مجموعاً .  شوندمی

بستگی به درجه حرارت و دسترسی به غذا دارد و سپس تـبـدیـل بـه         

. شوندسوسک بالغ می

اهمیت پزشکی 

ها از کثافـات، غـذاهـاي      ها از آفات مهم هستند زیرا آنسوسري

ها قسمـتـی از     آن.  کنندها تغذیه میها و چسب کتابفاسد، پـارچـه

گردانند و به دفع مدفوع روي غذاي کامال هضم نشده خـود را بـر می

چنین این حشرات از دهـان و غددي که منافـذ  هـم.  غذا عادت دارند

کننـد کـه در       شوند، مـاده نامطلوبی ترشـح میآن در پوست باز می

مسیر رفت و آمـد و منابع غذایـی ایشان بـوي ماندگار ناخوشاینـدي  

. کندایجاد می

هاهاي منتقله توسط سوسريبیماري
کـنـنـد    این حشرات از مدفوع و غذاي انسان یکسان استفاده مـی   

ها مـعـمـوال    سوسري.  این قادرند عوامل بیماري زا را منتقل کنندبنابر

اما در انـتـشـار بـعـضـی           .  اهمیت زیادي از نظر ایجاد بیماري ندارند

بـرخی افـراد بـعـد از مـدتـی   .  ها نقش تکمیل کننده اي دارندبیماري

ها گاهی سبب انتقال بیـمـاري  آن.  کنندها آلرژي پیدا میبـه سوسري

اي مانند اسهال، اسهال خونی، تب تیفوئید، جذام، طاعون و   هاي روده

.شوندوبـا می

اقدامات کنترلی
هـا و    توانند از زیستگاه خارجی خود به درون خـانـه    ها میسوسري

هـاي  اي یا آپارتمـآن اي به خانهها وارد شوند یا این که از خانهساختمان

براي جلوگیري از بروز این وضعیت باید تـمـام     . مجاور تغییر مکان دهند

در هاي موجود در کف، دیوارها، چهارچـوب منافذ ورودي از قبیل سوراخ

هاي چـوبـی و غـیـره مسـدود              جپوشها و فضاهاي پشت کفپنجرهو

هاي آب و بخار آب و دیگر خـطـوط مشـابـه       توجه خاص به لوله. گردند

.الزم و ضروري است) مثل برق و تلفن(

ظروف :  ها به درون منازلجهاي ورود سوسريجیکی دیگر از راه

ها خانه، اثاثیه و دیگر بستههاي برگشتی از رختشويجغذا، لباس

هـاي مـقـوایـی       بعضی از این مواد عبارتند از کـارتـن  .  باشدجمی

هاي سیب زمینی، و دیگـر  هاي تخم مرغ،کیسهها، شانهنوشیدنی

.هاي کثیف و خاك آلوداي، لباسمواد غذایی فله

قبل از ورود به خانه باید به دقت بازدید و بررسی گردد هاتمام بسته

ها در محل تولید ایـن اقـالم       خصوص در مواردي که وجود سوسريبه

.محرز باشد

ها به داخل منازل جلوگیري شود یا حـتـی بـه      اگر از ورود سوسري

طور مناسبی کنترل شده باشد در این صورت شرایط درون منازل بـراي  

ها نامناسب خواهد بود و این امر یعنی مـمـانـعـت از دسـتـیـابـی             آن

.ها به پناهگاه، غذا و آبسوسري

هـا و    هاي سـوسـري    اهمیت پاکیزگی و به حداقل رساندن پناهگاه

تواند بیش از ها نمیها به درون ساختمانچنین جلوگیري از ورود آنجهم

هـاي مـنـاسـب       ها اغلب مـکـان  حد مورد تاکید قرار گیرد زیرا سوسري

هاي فاضالب، انبارهاي کاال، ها، سیستمولد و تکثیر خود را در زبالهوزاد

هایی که غذا یا مواد آلی مناسب در دسـتـرس       باراندازها، و دیگر مکان

ها وجـود چـنـیـن       کنند و براي افزایش جمعیت سوسرياست پیدا می

. جاهایی زیاد است
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. ها را شناسایی کرده و درز گیري کنـیـد  تمام راه هاي نفوذ سوسري-1

هـا،  لـه هـا، درهـا، لـو       ها، پنـجـره  ها و درزهاي اطراف ستونتمام حفره

ها را به وسیله سیمان و یا بتونـه مسـدود     ها، کف پوشدیـوارهـا، سقف

.کنید
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چه مواد غذایی مایع به روي زمین و یا فرش ریخت فـورا آن را        چنان

. تمیز کنید
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