
هو العالم

آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی

97رودی و

دانشکده داروسازی

انپردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهر



جلسه یازدهم

حشره شناسی

کک. ساس . شپش 

M

یدها تصاویری که در اسال: توجه توجه

دارای عالمت             می  اانی،دعیی، 

ت تصویر زیر میکروسیکو  ایودا اسی

.که از آن عکس تهیه ندا است



شپش



از این راسته  دارای بیش. دارندقرار شپش های  بی بال راسته ی  شپش های انسان در 

.گونه شپش است3000

نپش ها

مالوفاگا نوپلوراآ

فتیریدا

نپش عانه 
(زهار)

پدیکولیدا

نپش ادن نپش سر



(sucking lice)یا شپش های مکنده آنوپلورا های راسته ی شپش 

حشرات این راسته دارای قطعات دهانی نیش زننده بوده و عموماا واو  •

.ووار هستند

عرض سر در آ  ها کمتر از سینه و شکم باوده و اکرارا  اکتاو اارازیا  •

.داستاندارا  هستند و شپش های انسانی نیز در این راسته قرار دارن



ود شامل از لحاظ پزشکی زیر راسته آنوپلورا اهمیت زیادی دارد که این زیر راسته به نوبه خ•

:دو خانواده می شود

:دارای دو گونه مهم استکه خانواده پدیکولیده -۱

 بدنشپش یا هومانوس کورپوریس پدیکولوس

پدیکولوس هومانوس کپیتیس یا شپش سر

.شپشک عانه استیا فتیروس پوبیس شامل یک گونه به نام که خانواده فتیریده -۲

.ندمعروف اشپش های انسانی سه گونه فوق از شپش ها اختصاصا انگل انسان بوده وبه 



ولیدهخانواده پدیک–( جنس نر بالغ)هومانوس شپش پدیکولوس 

دارای ادن سه قسمت  
عرض سر از . است 

عرض سی،ه کمتر است
ادون اال اودا و دارای 
.  سه جفت پا م  ااند
. آنتن پ،ج ا،دی دارد

اما دارای صافع انتهای ادن 
نام پ،یس استعضوی اه 

پا ها و نیش



ولیدهخانواده پدیک–( جنس نر بالغ)هومانوس شپش پدیکولوس 

عضوی اما دارای استع انتهای ادن صاف 
Mاه نام پ،یس است



ولیدهخانواده پدیک–( جنس ماده بالغ)هومانوس شپش پدیکولوس 

دارای ادن سه قسمت  
عرض سر از . است 

عرض سی،ه کمتر است
ادون اال اودا و دارای 
.  سه جفت پا م  ااند
. آنتن پ،ج ا،دی دارد

پا ها و نیش

تخم

ه انتهای ادن نپش  مادا حالت دو ناخ
M یاWدارد



ولیدهخانواده پدیک–( جنس ماده بالغ)هومانوس شپش پدیکولوس 

ه انتهای ادن نپش  مادا حالت دو ناخ
M یاWدارد

تخم

M



تیریدهخانواده ف–( جنس ماده بالغ)شپش فتیروس پوبیس 

نپش عانه ظاهری متفاوت اا نپش
ادن و سر دارد ع که اه واسطه ادن 
گردع دو جفت پای عقب ازرگ و 
ت،وم،د اه آن نپش خرچ،گ  هم 

م  گوی،د پا ها و نیش

سوراخ 
ت،فس 

م،فذ ت،اسل 



تیریدهخانواده ف–( جنس ماده بالغ)شپش فتیروس پوبیس 

ادن گردع دو جفت 
عقب ازرگ و پاهای 

ت،وم،د

M سوراخ ت،فس



ریدهخانواده فتی–تخم شپش فتیروس پوبیس بر روی مو

تار مو

تخم نپش

انتهای آن نه دو ناخه و نه 
سر تخم مان،د . صاف است 

نمکدان سوراخ دار است و هوا 
.از طریق آن تبادل م  نود

اندازا آن اه اندازا ته س،جاق 
یا نوک خودکار است 



ریدهخانواده فتی–تخم شپش فتیروس پوبیس بر روی مو

تار مو

تخم نپش

M



راسته مالوفاگا-(chewing lice)شپش جونده حیوانی جنس نر 

ا سی،ه ایشتر یعرض سر از عرض 

هم اندازا است

انتهای هر پا دو نیش دارد 

( نپش پرندگان)

انتهای هر پا یک نیش 

(نپش پستانداران)دارد 



ا سی،ه ایشتر یعرض سر از عرض 

هم اندازا است

راسته مالوفاگا-(chewing lice)شپش جونده حیوانی جنس نر 

M



ساس



ر قیراسیمیسییداساس ها در یک خانوادا مهم تحت ع،یوان 

:م  گیرند که در این خانوادا دو گونه مهم وجود دارد

 (  انتشار جهان ) سیمکس لکتوالریوس

 (ایشتر در م،اطق حارا) سیمکس همیپتروس



میسیده سیخانواده –( جنس نر بالغ) لکتوالریوس سیمکس ساس 

انتهای ادن کم  ارجستگ  دارد و پ،یس
اه نکل خ،جر کج  دیدا م  نود



میسیده سیخانواده –( جنس نر بالغ) لکتوالریوس سیمکس ساس 

M



میسیده سیخانواده –( جنس نر بالغ) لکتوالریوس سیمکس ساس 

انتهای ادن کم  ارجستگ  دارد و پ،یس
اه نکل خ،جر کج  دیدا م  نود

M



یسیده سیمخانواده –( جنس ماده بالغ) لکتوالریوس سیمکس ساس 

انتهای ادنش گرد است

که نقشدارد ا،د چهارم فرورفتگ  
کیسه جفتگیری را ار عهدا دارد و 
ساس نر پ،یس خود را اه جای 

فرورفتگ  مجرای ت،اسل  در این 
وارد کردا اه همین دلیل جفتگیری
.ساس ها متفاوت صورت م  گیرد



یسیده سیمخانواده –( جنس ماده بالغ) لکتوالریوس سیمکس ساس 

انتهای ادنش گرد است

M

M





کک



دون ا. حدود یک تا پ،ج میل  متر هست،دموجودات  کوچکع کک ها 

.اال اودا و پاهای عقب  آنها ال،د و جه،دا است

:از مهمترین کک ها م  توان اه گونه های زیر انارا کرد

 (کک جوندگان) گزنوپسیال کئوپیس

 (کک انسان) ایریتانس پولکس

 فاسیاتوسنوزوپسیلوس

 (  کک سگ ) کت،وسفالیدس کانیس



(جنس نر)کک گزنوپسیال کئوپیس 

نانه ندارد

meralدر بند دوم  rod وجود
دارد

اندام ت،اسل  نبیه 
حلزون است و اه علت 
وجود ضمائم جفتگیری 
اه نظر م  رسد انتهای 
نر اه سمت ااال ارگشته 

است



(جنس نر)کک گزنوپسیال کئوپیس 

اندام ت،اسل  نبیه 
حلزون است و اه علت 
وجود ضمائم جفتگیری
اه نظر م  رسد انتهای 
نر اه سمت ااال ارگشته 

است

نانه ندارد

M



(جنس ماده)کک گزنوپسیال کئوپیس 

نانه ندارد

meralدر بند دوم  rod
وجود دارد

حدود ا،د چهار تا در 
نش در داخل نکم 
یک اسپرماتک 

مشخص قهوا ای رنگ 
یا Bنبیه حرف ) 

(  ب ویرگول یا نبیه قل
وجود دارد



( جنس نر) ایریتانس پولکس کک 

نانه ندارد

اندام ت،اسل  نبیه 
حلزون است و اه علت 
وجود ضمائم جفتگیری 
اه نظر م  رسد انتهای 
نر اه سمت ااال ارگشته 

است

در بند دوم 
meral

rod وجود
ندارد



( جنس ماده) ایریتانس کک پولکس 

نانه ندارد

meralدر بند دوم 
rodوجود ندارد

در حدود ا،د چهار تا نش 
در داخل نکم یک 

اسپرماتک مشخص قهوا ای
یا Bنبیه حرف ) رنگ 

جود و( ویرگول یا نبیه قلب 
دارد



( جنس ماده) ایریتانس کک پولکس 

در حدود ا،د چهار تا نش در داخل نکم یک 
Bنبیه حرف) اسپرماتک مشخص قهوا ای رنگ 
وجود دارد( یا ویرگول یا نبیه قلب 

نانه ندارد

M



(جنس نر) فاسیاتوس نوزوپسیلوس کک 

ه اندام ت،اسل  نبیه حلزون است و ا
ر علت وجود ضمائم جفتگیری اه نظ
م  رسد انتهای نر اه سمت ااال 

ارگشته است

فقط در 
سی،ه قسمت 
داردنانه 



(جنس نر) فاسیاتوس نوزوپسیلوس کک 

ه اندام ت،اسل  نبیه حلزون است و ا
علت وجود ضمائم جفتگیری اه نظر
م  رسد انتهای نر اه سمت ااال 

ارگشته است

نانه سی،ه فقط در قسمت 
دارد

M



(جنس ماده) فاسیاتوس نوزوپسیلوس کک 

فقط در قسمت 
نانه داردسی،ه  در حدود ا،د چهار تا نش

در داخل نکم یک 
اسپرماتک مشخص قهوا

یا Bنبیه حرف ) ای رنگ 
(ویرگول یا نبیه قلب 

وجود دارد



( جنس نر)کک کتنوسفالیدس کانیس 

اندام ت،اسل  نبیه 
استحلزون 

سی،ه قسمت در 
نانه دارد

سر قسمت در 
نانه دارد



( جنس ماده)کک کتنوسفالیدس کانیس 

سی،ه قسمت در 
نانه دارد

سر قسمت در 
نانه دارد

در حدود ا،د چهار تا نش 
در داخل نکم یک 

اسپرماتک مشخص قهوا ای
یا Bنبیه حرف ) رنگ 

جود و( ویرگول یا نبیه قلب 
دارد



( جنس ماده)کک کتنوسفالیدس کانیس 

در حدود ا،د چهار تا نش 
در داخل نکم یک 

اسپرماتک مشخص قهوا ای
یا Bنبیه حرف ) رنگ 

(  ویرگول یا نبیه قلب 
وجود دارد

سر قسمت در 
نانه دارد

سی،ه قسمت در 
نانه دارد

M





لبخندتون برقرار

محفلتون گرم

شادیتون همیشگی

یلداتون مباک

رنجبر


