


راسته دوباالن

رضا قنبری



رده هگزاپودا يا حشرات

حشرات موجوداتي هستند كه داراي يك جفت شاخك و  •

.شش عدد پا هستند

مي باشند و بزرگترين رده جانوري در سطح كره زمين•

.تتاكنون متجاوز از يك ميليون از آن ها شناخته شده اس

رسته هاي ساس ها، سوسري ها،شپش ها ،كك ها،مگس  •

ها و پشه ها، زنبور ها، سوسك ها و پروانه ها در اين  

.رده اهميت پزشكي دارند



(Diptera)دوباالن راسته 

ني  راسته ديپترا دربرگيرنده دو گروه عمده از حشرات يع•
 .پشه ها و مگسها است

ي اين ديپترا به معناي دو بال است يعني يك جفت بال عقب•
يا ( Halter)حشرات از بين رفته و به اعضايي به نام هالتر

تبديل شده كه وظيفه حفظ تعادل ( Balancier)باالنسير 
 .حشره به هنگام پرواز بر عهده دارد

در راسته ديپترا الروها و حشرات كامل در محيطهاي  •
مختلفي ديده ميشوند كه تعدادي از آن ها گياهخوار، 

.ندخونخوار، گوشتخوار،تعدادي نيز شكارگر و آبزي هست



(Diptera)دوباالن راسته 

امل  متعلق به راسته دو باالن يک دوره زندگی با دگرديسی کگونه های •
.را می گذرانند

انيده تاب)سالرو اين حشرات پا ندارند ولی در بعضی موارد مانند خرمگ•
.، ممکن است پاهای کاذب داشته باشند(ها

تند، الرو بسياری از دو باالن از قبيل پشه ها و سيميو ليده ها آبزی هس•
عده ديگری از آنها نيمه آبزی هستند يعنی الروشان در النه های آب و

گل دار يا حداقل بسيار مرطوب مانند مواد گياهی در حال پوسيدن،  
خاک، فضوالت حيوانی، جراحت ها و زخمهای چرکدار، رشد و نمو 

.می کنند

ر الرو چندين گونه آنها نيز به حالت انگلی کامل و يا نيمه انگلی د•
ام مياز بافتهای انسان و حيوان زندگی می کنند موجب ايجاد ناراحتی به ن

(myiasis )می گردند.



(Diptera)دوباالن راسته 

گونه می باشد 000/50تعداد دوباالن در جهان بيش از •

که اکثريت آنها اهميت پزشکی ندارند ولی از طرفی

سان و بعضی از مهمترين ناقلين بيماريهای منتقله به ان

.حيوان در اين راسته قرار دارند

،  به عنوان مثال، پشه های آنوفل ناقل بيماری ماالريا•

ناقل  مگسهای تسه تسه ناقل بيماری خواب، سيموليوم ها

کوری رودخانه ای و پشه خاکيها ناقل بيماری 

.ليشمانيازيس هستند



.ی شودراسته دوباالن به سه زير راسته تقسيم م

كه ( Nematocera)زير راسته نماتوسرا  1-•

.دربرگيرنده پشه ها است

كه دربرگيرنده ( Brachycera)زير راسته براكيسرا  2-•

.مگس ها استخر

که در ( cyclorrapha)زير راسته سيکلورافا -3•

.برگيرند مگس ها است



(Nematocera)زير راسته نماتوسرا  1-

،  در زير راسته نماتوسرا كه دربرگيرنده پشه ها است•

از سه ها بيشکشاخكها بلند است يعني تعداد بندهاي شاخ

 .عدد است

هستند که زيرراسته نماتوسرا از مهمترين حشرات •

.انتشار جهاني دارند

ي  اين حشرات خونخوار بوده و ناقل بيماريهاي خطرناك•

.ميباشند



(Nematocera)زير راسته نماتوسرا  1-

ستند زيرراسته نماتوسرا از مهمترين حشرات بهداشتي ه•

خانواده كوليسيده•

خانواده پسيكوديده•

خانواده سيموليده•

خانواده سراتو پوگونيده•



زير راسته براكيسرا-2

اغلب شامل دوباالن بزرگی است با آنتن های معموال سه •
ممکن بندی که آخرين بند آن بزرگتر از دو بند ديگر بوده و

.  ده باشداست حلقه حلقه بوده و يا به بندهای ريزتر تقسيم ش

می ( tabanidae)اين زير راسته شامل خانواده تابانيده •
.شود

اين مگسها در واقع  .مگس دزد نيز از اين زير راسته است•
ري بسيار بزرگ و شكارگر هستند و در طبيعت از بسيا

و حشرات حتي از زنجره هاي بسيار بزرگ تغذيه ميكنند
.جزء حشرات مفيد مي باشند



(cyclorrapha)زير راسته سيکلورافا -3

ر دو باالنی که از لحاظ تکاملی در مراحل پيشرفته ت•

.قرار دارند متعلق به اين زير راسته هستند

ه  آنتن هايشان سه بند دارد و آخرين بند همواره مجهز ب•

.يک موی مخصوصی به نام آريستا می باشد

حشرات اين راسته شامل آنهايی است که در زبان •

. عاميانه به نام مگس خوانده می شوند



(cyclorrapha)زير راسته سيکلورافا 

.اين زير راسته شامل خانواده زير می باشند•

خانواده موسيده•

گلوسينيدهخانواده •

خانواده كاليفوريده•

خانواده اواستريده•

.هستنداهميت پزشكي دارایاين زير راسته•



خانواده پسيكوديده

رين پشه هاي فلبوتوموس ، لوتزوميا و سرزنتوميا از مهمت•
.افراد اين خانواده مي باشد

.به اين بندپايان پشه خاكي گفته مي شود•

.ميليمتر است 3تا 2اندازه آنها كوچك حدود•

ي بدن مودار ،نوك بال باريك ، هنگام استراحت بال در باال•
 .بدن به صورت ايستاده قرار مي گيرد

پشه ماده تخم هاي خود را در شكاف ها و سوراخ هاي زمين •
در النه حيوانات ، تويله ها ، مرغداري ها در خاك مرطوب  

.قرار مي دهد



خانواده پسيكوديده

د الروها از مواد آلي در حال پوسيدن تغذيه مي كنند اين موا•
حيوانات و بدن  .شامل قارچ ها،برگ ها،سبزي ها،مدفوع

مرحله الروي شفيره و  4پس از .بندپايان در حال فساد است
.بعد بالغ مي شوند

.زمستان گذراني آنها در دوره الروي صورت مي گيرد•

پشه هاي ماده خونخوار هستند و در اوايل شب و گاهي •
.هنگام سپيده به انسان حمله مي كنند

(  اسبدون لب)چون ضمائم دهاني كوچك داشته فقط از پوست•
.قادر به تغذيه هستند



خانواده پسيكوديده

.دپرواز ضعيفي داشته به صورت منقطع پرواز مي كنن•

 .متر است 1500تا 800شعاع پرواز آنها از محل پرورش•

در طول روز در در جاهاي تاريك مانند سوراخ تنه درختان  •
ها ، البالي شاخه درختان ،النه حيوانات ،شكاف سنگها ،غار

.و در داخل اماكن انساني و حيواني استراحت مي كنند

از آفات عمده بهداشتي محسوب مي گردند•

سالك پوستي و پوستي )ناقل بيماري هاي ليشمانيازيس .•
،بيماري ويروسي تب سه (مخاطي و ليشمانيوز احشائي

 .روزه و بيماري كاريون در انسان هستند



چرخه زندگي پشه هاي پسيكوديده



ائيزيستگاه پشه خاكي هاي ناقل ليشمانيوز احش



لیشمانیوز

پشه خاکی: ناقل •

Donovaniلیشمانیا ( : کاالآزار) عامل لیشمانیوز احشایی •

Tropicaلیشمانیا ( :  سالک) عامل لیشمانیوز جلدی •

لیشمانیا برازیلنسیس: جلدی –عامل لیشمانیوز مخاطی •

و سگ سانان( موش های صحرایی ) جوندگان : مخزن بیماری •



سالك جلدي



در ایران( لیشمانیوز  ) وضعیت بیماری سالک 

ایع این بیماری بخصوص نوع جلدی آن در نقاط مختلف کشور ش
ف در کانونهای مختل( پوستی )سالک جلدی . و پراکنده است 

1368کشور از هر دونوع روستایی و شهری وجود دارد و از سال 
مگیری تاکنون تعداد مبتالیان سیر صعودی داشته و افزایش چش

.را نشان داده است 
آلوده ترین استانها بر اساس آمار استانهای اصفهان و هرمزگان 

بوده اند



عوامل عمده اي كه باعث انتشار  افزايش و 
توسعه روزبروز بيماري در نقاط مختلف كشور 

:شده اند عبارتند از 

بروز جنگ.1
تحرکات جمعیتی.2
گسترش حاشیه نشینی در شهرها.3
قطع سمپاشی علیه ماالریا.4
( یمار پشه ناقل بیماری سالک و ب)وجود شرایط انتقال .5

در نقاط مختلف کشور



كانونهاي سالك در كشور

1 رمانکونیشابور،شیراز،مشهد،تهرانازعبارتندعمدتاًشهریجلدیسالکنوعدر-
2 ،فارساستانجنوباصفهاناستانازنقاطی:ازعبارتندروستاییسالکنوعدر–

هرمزگانوبوشهر،ایالم،خوزستان،مازندران،خراسان
تاپائیزسطاوادربیماریشیوعمیزانباالترینوبودهروستایینوعازاکثراًکشوردربیماری
.باشدمیزمستاناواسط

دوراتدورکمربندیبصورتحاضرحالدرمشهدشهرستاندربیماریپراکندگیوضعیت
گزارشمطهرحرماطرافیعنیمرکزمنطقهدربیماریهمچنینوکردهاحاطهرامشهد

بعملهایبرسیبراساسمشهدشهرستان3شمارهبهداشتمرکزمحدودهدروشودمی
همتهایمحدودهدرترتیببهبیماریوفوربیشترین81–82سالهایطیآمده
.استشدهمشاهده(صحرایی)رضااماممرکزوربیعخواجهآباد



عامل بيماري

.داردمختلفیانواعکهاستلیشمانیاجنسازاییاختهتکانگل

شمانیالشیکه(خشکیاشهریجلدیسالک)شهریجلدیلیشمانیوز·
تروپیكا

هک(مرطوبیاروستاییجلدیسالک)روستاییجلدیلیشمانیوز·
ماژورلیشمانیا

.شدبامیاینفانتومیادونووانیلیشمانیاکهاحشاییلیشمانیوز·



ناقل بيماري

تا2آندازهانکهفلبوتوموسیاخاکیپشهبناماستریزیپشهبیماریناقل
ازیبعضوانسانبدنازواستخونخوارمادهخاکیپشه.استمترمیلی3

.کندمیتغذیهحیوانات
.شودمیآلودهوکندمیخونخوارییكبارروز5هرمعموالًمادهخاکیپشه

ردفبهرابیماریعاملعبارتیبهیاآلودگیتواندمیروز10حدودازپسو
.کندمنتقلدیگری

وتاریکجاهایدرراروزهاوکندمیخونخواریشبدرمعموالًخاکیپشه
.میكنداستراحتحیوانییاوانسانیاماکنمرطوب

.استیكماهحدودبالغخاکیپشهعمرطول



مخزن انگل

.استسگگاهاًوانسانخشکیاشهرینوعدرمخزن·
(موش)جوندگانعمدتاًمرطوبیاروستایینوعدر·

.است
در نوع احشایی انسان مخزن است که البته بسته به نوع آن متفاوت

خواهد بود به عنوان مثال در نوع هندی انسان و در نوع مدیترانه ای  
از جمله ایران سگ و سگ سانان مخزن اصلی بیماری هستند . 



سيكل بيماري يا زندگي انگل سالك

ازعبارتندکهاستزندگیمرحلهدودارایانگل•

ندارانپستاماکروفاژسلولهایداخلدرکهلیشمانیاییمرحله-1•
.داردوجود

وخاکیپشهگوارشدستگاهدرکهلپتوموناییمرحله-2•
.شودمیدیدهکشتمحیطدرهمچنین

،وارخبیگانهسلولهایدرانگلهااستقرارمحلاحشایینوعدر-3•
دراستممكنولنفاویغددواستخوانمغز،کبد،طحالبافت

.شوددیدهنیزخونمنوسیتهای
یاجفت،خونانتقالطریقازاستممكنبیماریاحشایینوعدر•

.ودشبیماریانتقالباعثنیزجنسیتماسوچشممخاطآلودگی



دوره كمون يا نهفتگي بيماري

هفته4تا1مرطوبیاروستایینوع-1•
سال2-1گاهیوماه8تا2خشکیاشهرینوع-2•
باشدمییكسالگاهیوماهچندتاهفتهچندازاحشایینوع-3•

.



عالئم باليني بيماري

،دردبیپاپولاستمرحله4دارایبيماريشهرينوعدر-1•
کاملبهبودیوبهبودیشروع،زخم

رظاهرنگیسرخپاپولپشهگزشمحلدرکموندورهطیازپسکه•
خارشگاهیوشودنمیمحونیزفشاراثردرودردبدونکهشودمی

دهشبزرگترضایعماهچندتاهفتهچندگذشتازپسوداردمختصر
پاپولماه3تا2گذشتازپسگیردومیرنگیقرمزهالهآنرااطرافو

ردنرمقوامیوشفافوصافسطحیبابرجستهوسرخدانهبصورت
وستهپآنتهکهمیلیمتریکعمقبهرفتگیفروآنرویدروآیدمی

یمدرباززخمیبصورتضایعهباالخرهکهمیشوددیدهاستپوسته
ضایعاتتعدادهرچهداردبرجستهونامنظمایحاشیهوحدودکهآید

بودیبهواستسریعتربهبودیوکوچكترزخمهااندازهباشدبیشتر
.دهدمیرخماه12تا6ازپسکامل



مرحله است که پس از طی دوره کمون چند 4این شكل نیز دارای در نوع روستايي
هفته تا چند ماه ضایعه بصورت جوش همراه با التهاب حاد ظاهر می شود و پس از دو  
از هفته زخمی شده و که بسرعت بزرگ شده و اطراف آن پرخون می شود  بهبودی زخم

ماه 6تا 4و بطور معمول زخم ظرف مدت . وسط و اطراف بطور همزمان اتفاق می افتد 
.  خوب می شود 

م استقرار بیماری معموالً مخفیانه و بدون عالئ: در شكل احشايي يا كاال آزار-3
.مشخص صورت    می گیرد و به کندی پیشرفت میكند 

عالئم بیماری معموالً با تب نامنظم ، بیقراری ، درد ناحیه طحال سرفه و کم شدن وزن ، 
از بین رفتن .بزرگی طحال و کبد ، کم خونی ، ورم دستها و پاها و صورت دیده می شود 

سلولهای بیگانه خوار بدن باعث کاهش قوای دفاعی بدن و سبب آمادگی بیمار برای 
پذیرش سایر عفونتها شده و اگر تشخیص و درمان به موقع انجام نگیرد موجب مرگ 

بیمار می گردد



تشخيص بيماري

وجود زخمی (جلدي )در نوع پوستي ·•
روز طول کشیده باشد و مشاهده 10که بیش از 

تیانگل در گسترش تهیه شده از ضایعه پوس

بروز عالئم  نوع احشايي يا كاال آزار·•
ل کاهش  کلینیكی نظیر تب ، بزرگی کبد و طحا

( نزه حالت بر)وزن کم خونی تغییر رنگ پوست 
تهاو مشاهده انگل در گسترش تهیه شده از باف



درمان بيماري

بهپنتوستامایگلوکانتیمیاظرفیتیپنچموانآنتیترکیباتاحشایینوعدر·•
روز20مدتبهبدنوزنهرکیلوازایبهمیلیگرم20مقدار

جلدینوعدر•
اندرماستبهتراينصورتغيردروميشوددرمانبهتوصيهحالتسهدر•

گرددپانسماناستريلگازبازخمونگرفتهصورت
.باشندچرکیوبزرگزخمها-1•
باشندزیادزخمهاتعداد-2•
باشندصورتدرزخمها-3•
دادادامهمیتواننیزروز30تاوروز20تا10مدتبهموانآنتیترکیبات)•
(هفته6تا4مدتبهروزدرگرممیلی400تا200کتوکونازول•



:مهمترين اقدام براي كنترل ليشمانيوز نوع شهري عبارتند از 

بیماریابی•
درمان بیماران•
آموزش مردم در زمینه بیماری•
پشه سمپاشی تمام مناطق آلوده در ابتدای فصل فعالیت•

خاکی

بهسازی محیط  •



در نوع روستایی  •
با توجه باینكه مخزن عامل بیماری موشهای صحرایی  •

ده کش ها  هستند بایستی در فصل تابستان با استفاده ازجون
ا چند بار عملیات مبارزه با جونده ها صورت پذیرد و از آنج

ستراحت  که در فصل تابستان بیشتر افراد در بیرون از خانه ا
ت  می کنند استفاده از  پشه بند و مواد دور کننده حشرا

.موثر خواهد بود 



تب سه ()تب پشه خاکی)تب پاياتاسی ( ب

Three day fever()روزه

کانون اين بيماری در ايران مشکين شهر در استان  •

آذربايجان شرقی و شهرستان های جهرم و فيروزآباد و

.نی ريز در استان فارس می باشد

در ويروس مولد بيماری تب پشه خاکی يا تب سه روزه•

Phlebotomus papatasiاروپا و آسيا بيشتر بوسيله 

.انتقال داده می شودPhlebotomus serjentiو 



بيماری بارتنولوزيس( ج

يا بيماری  Oroya feverاين بيماری که گاهی اوقات •

نيز خوانده می شود در Carrions diseaseکاريون 

ا  نواحی خشک کوههای انديس در پرو، اکوادور و کلمبي

.انتشار د ارد

عامل بيماری موجود کوچک و ميله ای شکل است به نام•

Bartonella bacilliformis که به نظر يک باکتری می

.رسد

و احتماال  Lutzomyia verrucarumاين موجود توسط •

ماری احتماال انتقال بي. ساير لوتزو مياها منتقل می گردد

.عمدتا از طريق دهان آلوده حشره انجام می پذيرد



(Nematocera)زير راسته نماتوسرا  1-

ستند زيرراسته نماتوسرا از مهمترين حشرات بهداشتي ه•

خانواده كوليسيده•

خانواده پسيكوديده•

خانواده سيموليده•

خانواده سراتو پوگونيده•



خانواده كوليسيده
و آئدس جزو ( پشه معمولي)پشه هاي آنوفل ، كولكس•

 .خانواده كوليسيده مي باشند

 .وجود داردگونه پشه در سراسر جهان 2800بيش از•

 .ميلي گرم است 2.5تا 2وزن يك پشه•

كيلومتر در ساعت   2.4تا 1.6سرعت پرواز پشه ها•

 .است

تا 7طول عمر پشه نر درحدود يك هفته و پشه ماده•

 .روز مي باشد 100

پشه هاي ماده قادرند در فصول سرد سال به خواب  •

.زمستاني فرو روند



خانواده كوليسيده

پشه هاي نر و ماده براي تامين انرژي پرواز از شهد •

 .گلها و گياهان تغذيه ميكنند

مي  پشه هاي نر هيچگاه از خون تغذيه نميكنند و نيش ن•

ن  پشه هاي ماده به خون نياز دارند اما نه براي تامي .زنند

پشه هاي ماده براي توليد و نمو تخم هاي خود  .انرژي

 .نياز به پروتئين موجود در خون دارد

همه گونه هاي پشه انسان را نمي گزند، برخي از پشه•

ا،  هاي ماده، پستانداران، برخي پرندگان، برخي اسب ه

برخي الك پشتها و يا حتي قورباغه ها را به انسان  

 .ترجيح ميدهند



خانواده كوليسيده
پشه ماده هنگام مكيدن خون از طريق بزاق خود يك ماده•

يدن  ضد انعقاد كننده خون ترشح مي كند تا خون حين مك

 .لخته نگردد

بدن  پروتئين بزاق پشه موجب تحريك سيستم ايمني•

 .ميگردد

خارش، تورم و قرمزي محل گزش به همين خاطر پديد •

 .مي آيد

ميكرو ليتر خون مي  5پشه ماده در هر بار گزش•

ش پشه ماده در هر بار گزش بي(. ميليگرم 5مساوي)مكد

 .برابر وزن خود خون مي مكد 2از



خانواده كوليسيده
پشه ماده از طريق حسگرهاي بويايي، حس بينايي و•

 .گيرنده هاي گرمايي هدف خود را شناسايي ميكند

گيرنده هاي گرمايي پشه پرتوهاي مادون قرمز ساطع•

 .شده از اجسام گرم را حس ميكنند

ه درصد جذابيت برخي انسان ها براي پشه ها ب 85حدود•

 .عوامل ژنتيك مربوط مي شود

وجود برخي از مواد شيميايي و تركيبات روي سطح •

پوست موجب جذب پشه ها مي شود كه بعضي از افراد

ان دارندمقدار بيشتري از اين تركيبات روي پوست بدنش



خانواده كوليسيده
تركيب شيميايي از  400تركيب فرار از بازدم و 100در حدود•

نها  پوست انسان متصاعد ميشود كه پشه ها قادر به شناسايي آ

 .هستند

ق  مهمترين اين مواد دي اكسيد كربن بازدم و اسيد الكتيك عر•

 .ميباشند

مي يابند  بنابراين پس از فعاليت بدني كه توليد اين مواد افزايش•

 .ها آسانتر ميگرددشناسايي شما براي پشه

يشتري هرچه افراد از نظر جثه بزر گتر باشند، دي اكسيد كربن ب•

را نسبت  توليد مي كنند، به همين علت پشه ها بيشتر بزرگساالن

 .به كودكان نيش مي زنند

ي  زنان باردار نيز بيش از حد معمول دي اكسيد كربن توليد م•

 .كنند و بيشتر مورد حمله پشه ها قرار مي گيرند



خانواده كوليسيده
سيد  و نمك نيز توليد ا( مثل موز)مصرف غذاهاي غني از پتاسيم•

 .الكتيك را افزايش ميدهد

 .داسيد اوريك، فنول و آمونياك نيز در رده هاي بعدي قرار دارن•

هنگام خواب غلظت دي اكسيد كربن در اطراف بدن ا افزايش  •

 .مي يابد و پشه ها آسانتر ميزبان را رديابي خواهند كرد

 .ها تاثير گذار استرطوبت، رنگ و تحرك نيز در جلب پشه•

 .متري بو ميزبان را حس كند 30پشه ماده قادر است از فاصله•

درجه سانتي گراد به حداكثر خود   26فعاليت پشه ها در دماي•

درجه سانتي گراد غير  10رسيده و پشه ها در دماي پايين تر از

 .فعال ميگردند



خانواده كوليسيده
پشه ها در آب و هوا و مناطق گرمسير در تمام طول سال فعال  •

 .ميباشند

جمعيت پشه ها در طول مناطق ساحلي درياچه ها و رودخانه ها  •

 .بيش از نقاط ديگر است

زرد، ، تب(توسط پشه آنوفل)پشه ها ناقلين بيماريهاي ماالريا •

وتب نيل غربي( آنسفاليت)تب هموراژيك دنگ، ورم مغزي 

 .ميباشند

 .ددتمام پشه ها به آب نياز دارند تا چرخه زندگي آنها تكميل گر•

چرخه زندگي پشه ها داراي دگرديسي كامل بوده و شامل چهار  •

اين چرخه   .تخم ، الرو، شفيره و پشه بالغ مي باشد :مرحله

روز كامل ميگردد 30تا 10ظرف



خانواده كوليسيده

تخم   400تا 100پشه هاي ماده درهر بار تخم گذاري•

.مي گذارند

تا 1000يك پشه ماده قادر است پيش از آنكه بميرد•

 .تخم بگذارد 3000

ه نر پشه ماده در چند مرحله تخمريزي فقط يكبار با پش•

 .جفت گيري ميكند

ز ندارد يعني پس اينكه يك بار تخم گذاري كرد ديگر نيا•

يگر با پشه نر جفت گيري كند و تنها به يك وعده خون د

 .نياز دارد تا مجددا تخم گذاري كند



خانواده كوليسيده

روز در ميان ميتواند خونخواري و  3پشه ماده هر•

 .تخمريزي كند

 .كيلومتر است 5تا4شعاع پرواز آنها از محل پرورش•

پشه ماده تخم خود را معموال روي سطح آب راكد •

اما ممكن است روي گل و الي و يا هر چيزي  .ميگذارد

 .كه در مسير آب باشد تخمريزي كند

. اندازه هر تخم نيم ميلي متر است•

 .روز طول ميكشد تا به الرو تبديل گردند2-3تخم ها •



خانواده كوليسيده

 .تنفس ميكند .-الرو پشه از طريق يك لوله يا سوراخ از سطح آب•

الروها از جلبكها، ميكروارگانيزم ها و ذرات ارگانيك موجود در آب  •

 .تغذيه ميكنند

 .الروها قادرند آب آلوده راكامال فيلتر و تصفيه كنند•

 .ردندالروها چهار مرتبه پوست اندازي ميكنند تا به شفيره تبديل گ•

پور  شفيره پشه تغذيه ندارد اما تحرك داشته و توسط دو مجراي شي•

 .مانند بنام سيفون تنفس ميكند

ندگي الرو و شفيره پشه كامال آبزي هستند اما پشه بالغ در خشكي ز•

.روز به پشه كامل تبديل ميشود 3شفيره پس از.ميكند



چرخه زندگي پشه هاي كوليسيده



خانواده كوليسيده

پشه بالغ پس از خارج شدن از پوسته جفت گيري •

 .ميكنند

 .پشه نر پس از جفتگيري مدت زيادي زنده نمي ماند•

پشه ها در طي روز در محل هاي خنك، تاريك، مرطوب •

و محفوظ به ويژه در ميان پوشش گياهي به استراحت

مي پردازند و در عصر و غروب آفتاب براي تغذيه  

 .خارج ميشوند



خانواده كوليسيده

هر مكان و يا شيئي كه آب را در خود نگهدارد و باعث  •

تجمع آب گردد، محل مناسبي براي تخمريزي پشه 

 .هاست

جوي آب، گلدانها،   :محل هاي تخمريزي پشه ها ميتواند•

به  زير گلدانيها، حفره درختان، سيني زير كولر، جع

ون  كارتن، كف شور و چاهك ها، فالش تانك توالت، سيف

چه،  گلويي زيردستشويي، قوطي كنسرو، بشكه، حوض

استخر، گودالها، باتالق ها، آب انبارها، تايرهاي  

.مستعمل، ناودان ها و غيره باشد



خانواده كوليسيده

ل ، مهمترين جنس هاي خانواده كوليسيده كولكس ، آنوف•

ر آادس و مانسونيا مي باشد كه از نظر انتقال بيماري د

ونه  انسان مهمتر ازبقيه بندپايان محسوب مي شوند و گ

هاي فراواني از آنها در ايران وجود دارند مهمترين  

ر بيماري منتقله توسط آنها ماالريا است كه در حال حاض

.در بخش هائي از كشور ما انتقال فعال آن وجود دارد



مقايسه الرو، شفيره و بالغ پشه هاي خانواده كوليسيده در چرخه زندگي



تشخيص ظاهري مراحل زندگي پشه هاي جنس هاي آنوفل و كولكس



پشه های آنوفل

ی شود مهمترين بيماری که توسط پشه های آنوفل منتقل م•

لرها ماالريای  انسانی است، آنوفل ها همچنين ناقلين في

وسط  هستند، بويژه بيماری کرمی که ت( فيالريازيس)

ايجاد می ( wucherria bancrofti)وشريابانکروفتی 

.  شود

، Brugia malayiبعضی از آنوفل ها همچنين فيلرهای •

B. timoriها  را منتقل می  نمايند و سرانجام برخی از آن

.می باشند( arboviruses)ناقلين آربوويروس ها 



گونه ناقل در 7گونه آنوفل موجود در ايران، 21از •

:انتقال بيماری نقش دارند که عبارتند از

• Anophel culicifacies

• Anophel detali

• Anophel sucharovi

• Anophel superpictus

• Anophel stephensi

• Anophel maculipenis

• Anophel fluviatilis



پشه های کولکس

آنسفاليت ويروسی-•

(Filariasis)فيالريازيس •

تب دره ريفت•



(Filariasis)فيالريازيس 
نماتودهای سنجی  ( Elephantiasis)عامل بيماری فيلی شدن •

می باشند  Brugia Malayiو Wucherria bancroftiخونی 

کاملی  که توسط آنوفل، کولکس و آادس منتقل می شوند، سير ت

.اين انگل به شرح زير می باشد

ته  حشره در حين خونخواری عامل بيماری را از فرد بيمار برداش•

و فيلر سير تکاملی خود را در بدن حشره طی می کند، در 

هنگامی که حشره از فرد سالم خونخواری می کند از طريق  

عامل. خرطوم خود عامل بيماری را به فرد سالم منتقل می کند

ده و بيماری با ورود به بدن انسان باعث انسداد رگهای لنفاوی ش

ليل در نتيجه دستها و پاها و بيضه ها متورم می شوند به همين د

.به بيماری حاصله فيلی شدن گويند



(Aedes)پشه های آادس 
اگر چه بعضی از گونه های آادس در آبگيرهای سطح زمين رشد •

می يابند ولی بسياری از گونه ها، به خصوص گونه های مناطق

افت  گرمسيری در ظروفی طبيعی و يا ساخته شده به دست انسان ي

.  می گردند

الی  اين زيستگاهها شامل سوراخ تند درختان، کنده خيزران، آب الب•

برگ پهن گياهان، حوضچه های سنگی، کوزه ها و گلدانها، ظروف

آادس  برای مثال. خالی کنسرو و تايرهای مستعمل ماشين می باشند

اژبيتی در گلدانها، کوزه ها و ديگر ظروف نگهداری آب، اعم از 

ده و  اينکه در داخل و يا خارج خانه های قرار گرفته باشند، رشد نمو

.آب تميز قابل شرب را ترجيح می دهند

روز 7تا 2دوره زندگی از مرحله تخم تا بالغ می تواند به کوتاهی •

روز بوده و در آب و هوای معتدله خيلی  12الی 10باشد ولی غالبا 

.طوالنی تر است



اهميت پزشکی

(Yellow fever)تب زرد •

(Dangue fever)تب دانگ •

فيالريازيس•

تب دره ريفت•



تب زرد

پشه آئدس: ناقل •
.به سه فرم تب زرد جنگلی ، روستایی و شهری وجود دارد•
.درصد مرک و میر داشته باشد10تا 5می تواند •

Simpsoniآئدس : ناقل فرم جنگلی •

Aegiptyآئدس : ناقل فرم شهری و روستایی •

Amarilویروس آماریل : عامل بیماری •

15وس  بالفاصله پشه پس از خونخواری بیماری منتقل نمی شود و معموال انتقال ویر•
.روز  بعد از آلودگی امكان پذیر می شود9–

روز6ساعت  تا 72: دوره کمون •



تب زرد
انتشار بيماری تب زرد محدود به آفريقا و نواحی گرمسيری قاره•

ی  در آسيا و ساير مناطق هر چند که پشه های ناقل در خيل. آمريکاست

تب  . از کشورها حضور دارند ولی تب زرد در اين مناطق وجود ندارد

ولی اصوال  ( zoonosis)زرد يک بيماری مشترک انسان و حيوان است

سان  بيماری ميمون های جنگلی است که فقط تحت شرايط خاصی به ان

.  منتقل می شود

که عامل آن ويروس بوده و درون کمون تب زرد Aedes aeguptiتب زرد توسط •

روز ويروس بدون توجه به 5يا 4لذا پس از . روز است5تا 4در انسان حدود 

طحی  اينکه انسان يا ميمون عالئم بارز بيماری را نشان می دهند يا خير، در خون س

روز ادامه  2ويرمی برای . در اين حالت ويرمی ايجاد شده است. ظاهر می شود

لت  در اين حا. يافته و پس از آن ويروس خون سطحی را برای هميشه ترک می کند

ی  لذا ميمون در آن فقط در تمام طول دوره زندگ. شخص به بيماری مصون می گردد

.روز می توانند برای پشه ها آلوده کننده باشند2خود 



(Dangue fever)تب دانگ 

ست تب دانگ نيز همانند تب زرد بيماری آربوويروسی ا•

منتقل می شود، Aedes aegyptiکه توسط پشه های 

م اين بيماری جز بيماری های مشترک بين انسان و دا

می باشد، اين بيماری برای اولين بار به صورت همه

گير از هندوستان و جاوه و سپس از مناطق متعدد 

.ديگری در دنيا گزارش شده است



تب دره ريفت

بيماری ويروسی است که بوسيله پشه های آادس، •

.  کولکس و احتماال ساير جنس ها منتقل می گردد



(Nematocera)زير راسته نماتوسرا  1-

ستند زيرراسته نماتوسرا از مهمترين حشرات بهداشتي ه•

خانواده كوليسيده•

خانواده پسيكوديده•

خانواده سيموليده•

خانواده سراتو پوگونيده•



خانواده سيموليده
ن  پشه هاي سيموليوم از مهمترين افراد اين خانواده مي باشد اي•

انه  پشه ها در آفريقا و آمريكاي مركزي ناقل بيماري كوري رودخ

 .ای هستند

شناخته می شود اندازه ( Black Fly)سيموليده به نام مگس سياه •

.  ميليمتر است4الی 1/5آنها كوچك حدود 

معموال سياه رنگ هستند ولی بعضی هم زرد و نارنجی می  •

.  باشند

.  اين پشه ها دارای پاهای کوتاه، بدنی قوی و کم مو می باشند•

.  چشم های اين پشه بزرگ می باشد•

و در و مو از مشخصات بارز آنها بال بي رنگ و بدون فلس •

ينه  قيچي روي بدن بسته شده،سدو تيغه حال استراحت شبيه 

.فشرده و گوژپشت با رنگ سياه است



خانواده سيموليده

پشه ماده تخم هاي خود را در آب هاي جاري در شيب ها •

با شيرجه زدن به گياهان آبزي و اشياي كف آب قرار

 .و گاهي تخم ها روي آب پاشيده مي شود .مي دهند

مرحله  9تا 6الرو ها در آب از پوسته خارج شده و•

الروي را در حاليكه الرو ها به صورت ايستاده و با  

شت  فيلتر كردن آب ذرات معلق غذائي تغذيه مي كنند پ

سر گذاشته و تبديل به شفيره مي شود

فس شفيره و الرو از اكسيژن محلول در آب با آب شش تن•

(  29شكل)مي كنند



خانواده سيموليده
الرو ها در صورت مزاحمت بزاق چسبنده خود را روي اشيا  •

غوطه ور در آب ترشح نموده و قالب خود را آزاد مي كنند و تا 

شح شده ، مسافتي يعني تا انتهاي نخ ابريشمي كه توسط بزاق تر

ته  ش مي روند پس از رفع مزاحمت رشپيدر مسير جريان آب به 

 .ابريشمي را بلعيده و به جاي اول خود بر مي گردد

گاهي الروها روي بدن سخت پوستان خود را چسبانده و با او •

تيك  جابجا مي شوند اين همكاري يا همزيستي به نام ارتباط فور

(Phoretic )گفته مي شود.

 100تا 60پشه هاي ماده خونخوار هستند و مي توانند تا فاصله•

كيلومتر از محل الروي دور شوند در اوايل روز و اواخر روز 

.به انسان و حيوانات حمله مي كنند 



چرخه زندگي پشه سيموليوم



خانواده سيموليدهاهميت پزشکی

(  لکرم نخی شک)گونه های سيميوليوم نماتودهای فيلر•

را که ( onchocerca volvulus)انکوسرکاولولوس 

اشد عامل آنکوسرکيازيس انسانی يا کوری رودخانه می ب

.  را منتقل می نمايند

اين بيماری در مناطق غربی، مرکزی و قسمت اعظم  •

حرا آلوده ترين مناطق، ناحيه ص. شرق آفريقا شايع است

(Savanah )يک کانون  . بويژه در غرب آفريقاست

.آلودگی کوچک نيز در جنوب يمن وجود دارد



کوری رودخانه

مده و اين بيماری در فضاهای بين لنفی زيرجلد بوجود آ•

اند  عفونت می تو. توسط سيموليوم ها انتقال می يابد

باعث خارش شديد پوست، آسيب های چشم و کوری 

.شود

ميليون  18تقريبا 1995تخمين زده می شود که در سال •

هزار نفر آن ها 268نفر آلوده شده باشند که از اين ميان 

هزار نفر به شدت 500به عالوه بيشتر از . نابينا شده اند

.دچار مشکالت بينايی شده اند



کوری رودخانه

ان  عفونت در مناطق آندميک در نزد مردان شايعتر از زن•

ه در می باشد و اين بدليل اقتضای شغلی مردان است ک

ل  نزديکی يا داخل آب رودخانه هايی که مکان توليد مث

.مگس سياه است کار می کنند

مطالعاتی که در مناطق آندميک بيماری در آفريقا  •

درصد از مردان 50صورت گرفته، نشان داده است که 

ا شده اند  قبل از رسيدن به پنجاه سالگی بطور کامل نابين

است که برای" کوری رودخانه" و اين وجه تسميه نام 

بيماری انکوسرکيازيس بکار می رود



کوری رودخانه

ل  ترس از کوری در بسياری از نقاط آفريقا يک مشک•

اضافی است زيرا تمام اهالی دهکده های نزديک به  

رودخانه ها، مناطق کشاورزی خود را که بايد تامين  

معيت  بعد از مدتی ج. کننده غذای آنها باشد ترک می کنند

های مهاجر خودشان را در مناطقی می يابند که در آنجا  

.با گرسنگی دست به گريبانند



انتقال بيماری کوری رودخانه ايی
)  رکا الرو انکوس. مگس های سياه تنها ناقل بيماری هستند•

.  در هنگام خونخواری مگس خورده می شود( ميکروفيلرها

روز در بدن مگس به الرو 10-6ميکروفيلرها بعد از 

ه بدن  آلوده کننده تبديل می شوند، سپس در هنگام تغذيه ب

ر بافت  د) انسان منتقل شده و به کرم های بالغ تبديل شوند 

يری  زير جلد باقی می مانند، در آنجا تکامل يافته و جفتگ

از کرم های ماده می توانند در بدن انسان بيش.(. می کنند

کرده که سال زندگی کرده و ميليون ها ميکروفيلر توليد12

جايی که توسط مگس های سياه خون خوار ) به پوست 

مهاجرت می کنند(خورده می شوند



انتقال بيماری کوری رودخانه ايی

ت که انکوسکاولولوس يکی از نماتودهای فيالريايی اس•

قطر کرم ماده . در بافتهای زير جلد زندگی می کند

کرم نر . سانتی متر است40ميکلرومتر و طول آن 300

ميلی متر طول دارد هر دو 30ميکرومتر قطر و 150

دگی جنس پيچيده بهم در ندول های فيبروزه زير جلد زن

ايی  اندازه اين ندول ها بستگی به تعداد کرم ه. می کنند

.دارد که درون آنها زندگی می کنند



انتقال بيماری کوری رودخانه ايی

ا را ميکروفيلرها در داخل ندول توليد می شوند ولی آنج•

ترک کرده و در بافت های زيرجلدی سرگردان می 

ه الروها هنگام خونخواری پشه سياه وراد بدن پش. شوند

ا انتقال بيشتر در نزديکی رودخانه های ب. می شوند

د  جريان آب شديد يا رودهايی که مگس ها در آن جا تولي

ند  مثل کرده و قادرند در تعداد زياد به انسان ها حمله کن

درجه سانتيگراد  18انتقال در دمای کمتر از . رايج است

ری صورت نمی گيرد و بيماری فقط در نواحی گرمسي

.وجود دارد



عالئم کلينيکی کوری رودخانه

ی  کرم های بالغ در ندول های زير پوست که از چند ميل•

ها آن. متر تا چند سانتی متر قطر دارند ايجاد می شوند

وست  به صورت کالفی به هم پيچيده در قسمت هايی از پ

. که فاصله ی کمی با استخوان ها دارند ديده می شوند

می شود بيشتر عالئم به وسيله ی ميکروفيلرهايی ايجاد

که از ندول ها آزاد شده و به پوست و چشم ها مهاجرت  

.شايع ترين شکايت خارش است. می کنند



عالئم کلينيکی کوری رودخانه

در عفونت های طوالنی مدت پوست مورد تهاجم قرار •

ه  آسيب های پايدار ب. گرفته آتروفی و نازک می شود

جدی ترين اثر بيماری هم برای -چشم ها مانند کوری

پس از آلودگی شديد –مردم و هم روستاييان فقير 

طوالنی مدت، بعد از چند سال عارض می شود، بعيد  

است مسافرانی که به مناطق آلوده وارد می شوند، در 

.صورت آلوده شدن دچار عالئم شديد شوند



درمان، پيشگيری و کنترل

ياه پيشگيری از عفونتت فقط از راه کنترل مگس س•

ايورمکتين داروی جديدی است که. امکان پذير است

ر ميکروفيلرها را می کشد، اما روی کرم های بالغ موث

با وجود اين درمان مجدد ساالنه با يک قرص . نيست

ين  در حال حاضر ا. برای جلوگيری از کوری کافی است

قرص در مقياس وسيع برای درمان افراد آلوده و 

.شودجلوگيری از توسعه ی بيشتر بيماری استفاده می



درمان، پيشگيری و کنترل

ی در يازده کشور غرب آفريقا که تحت پوشش برنامه•

ی بر کنترل انکوسرکيازيس قرار دارند، کنترل بيمار

در . اساس کنترل ناقل و تجويز داروی ايورمکتين است

و يمن  ساير کشورهای اندميک در آفريقا، امريکای التين

ين  اقدام های کنترلی فقط به تجويز دوره ای ايورمکت

.محدود است



برنامه ی کنترل انکوسرکيازيس

)  در غرب آفريقا، برنامه ی کنترل انکوسرکيازيس•

، UNDPبرنامه ی مشترک سازمان جهانی بهداشت، 

بانک جهانی کشورهای حمايت کننده و کشورهای غرب

هدف اين برنامه  . پايه گذاری شد1974در سال ( آفريقا

ی کاهش جمعيت مگس سياه به پايين ترين ميزان در ط

جهت توقف  ( سال20تا )يک دوره ی کامال طوالنی 

که می  ) انتقال انگل و مرگ کامل کرم های بالغ 

. بود( سال در بدن انسان زنده بمانند12توانستند تا 



برنامه ی کنترل انکوسرکيازيس

سال برنامه بر اساس کاربرد وسيع سم پاشی هوايی و در•

يری به کاری گ. های اخير توزيع داروی ايورمکتين بود

حشره کش ها در رودها و رودخانه ها به منظور از بين  

بردن الروها، تنها روش کاربردی کنترل مگس سياه

ن  استفاده از يک حشره کش برای يک مکا. ناقل است

توليد مثل انتخابی معموال به کشته شده الروها در 

کيلومتر پايين  10زيستگاههای توليد مثل مگس سياه تا 

.  تر نيز منجر می شود



برنامه ی کنترل انکوسرکيازيس
تن  برای جلوگيری از خسارت به محيط زيست و هدر رف•

مواد، حشره کش هايی که برای الرو مگس های سياه 

قيق  بسيار اختصاصی هستند، تحت نظارت و مراقبت د

از ميان الروکش هايی که به طور . به کار می روند

م و  معمول استفاده می شوند، می توان تمفوس، فوکسي

 H-14(Bacillusباسيلوس تورنژينسيس 

thuringiensis H-14 )محصوالت به . را نام برد

از صورت چرخشی استفاده می شوند تا مشکالت ناشی

مقاومت به حشره کش ها در جمعيت های مگس سياه 

کاهش يابد



برنامه ی کنترل انکوسرکيازيس

يع،  يکی از داليل کنترل وسيع منابع آب در مقياس وس•

نی  توانايی مگس سياه در پرواز برای مسافت های طوال

رل منطقه  کنت. تا بيش از چند صد کيلومتر توسط باد است

ای محل های تخم گذاری، به دليل احتمال تهاجم مجدد از

.نواحی ديگر کافی نيست



(Nematocera)زير راسته نماتوسرا  1-

ستند زيرراسته نماتوسرا از مهمترين حشرات بهداشتي ه•

خانواده كوليسيده•

خانواده پسيكوديده•

خانواده سيموليده•

خانواده سراتو پوگونيده•



خانواده سراتوپوگونيده

مي پشه هاي كوليكوئيدس از مهمترين افراد اين خانواده•

نيش زن، ( Midge)باشد اين پشه ها گاهي به نام ميدج 

ويا  ( Punkies)و يا پانكيز( No-see-um)ام -سي–نو 

.گفته مي شود ( Fantum[Phantum])فانتوم

.ميليمتر است 2تا5/1اندازه آنها كوچك حدود •

.پاهای اين پشه کوتاه است•

از مشخصات بارز آنها وجود لكه هاي رنگ گرد روي •

پشه ماده تخم هاي خود را روي گل والي .بال هاست

ال  نزديكي باتالق ها ،روي كود حيواني ،سبزيجات در ح

 .پوسيدن غوطه ور در آب قرار مي دهد



خانواده سراتوپوگونيده

س الروها از گياهان در حال پوسيدن تغذيه مي كنند و پ•

مرحله الروي به مكاني خشك تر جهت شفيرگي  4از

.مهاجرت مي كنند

پشه هاي ماده خونخوار هستند و به صورت گروهي در •

اوايل شب و گاهي روز به انسان و حيوانات حمله مي 

كنند و در مناطق خوش آب و هوا يكي از آفات عمده 

 .صنعت گردشگري محسوب مي گردند

تانس و ناقل فيلر هاي انساني كم خطر داي پتالونيما پرس•

.داي پتالونيما استرپتوسركا هستند



خانواده سراتوپوگونيده
ر اثر سراتوپوگونيده ها بسيار کوچک هستند ولی آنچه را که ب•

کوچکی جثه از دست داده اند، با جمعيت زياد خود جبران می  

.  کنند

کاوی به  به قولی يک سراتوپوگونيده برای حشره شناس حس کنج•

همراه دارد وليکن يک هزار سراتوپوگونيده، جهنم محض به  

.دنبال خواهند داشت

نيش زدن مصرانه گروه های بزرگ سراتو پوگونيده ها می •

اريکی  توانند فعاليت های تفريحی خارج از اماکن را نه تنها در ت

.مغرب بلکه غالبا در اکثر اوقات روز غير ممکن سازد

در بعضی مناطق حتی اين حشرات از ادامه عمليات برداشت  •

محصول و ساير کارهای خارج از اماکن در طول غروب  

.  جلوگيری بعمل آورده اند



چرخه زندگي پشه هاي سراتوپوگونيده



با تشکر از  
توجه شما


