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 کاربرد مدوام يول.  استکنترل آن ي وهين شيتر جين راي پرمتري شامپويريگ کاره بو  باشد ي م انسان تياکتوپارازن يتر شپش سر مهم : و هدفزمينه
بت ي ترکيو معرفن يپتوس و دارچي اکاليها ر اسانسي تاثيابين مطالعه ارزيهدف ا. شود يمب ين ترکياحتمال توسعه مقاومت به ا   ب باعث   ين ترک يا

  .بود کولوزيدر درمان پدن يپرمترن بر يگزيو جا موثر
به روش تبخير استخراج و اجزاي  (Cinnamomum zeylanicum)ن يو دارچ(Eucalyptus globules)  پتوسياسانس اکال: يروش بررس

 ييصـورت کارآزمـا   بـه ن شهرستان زنجان ي نفر آلوده به شپش سر از ساکن٩٥تعداد . كروماتوگرافي مشخص شد  آنها به روش گازي تشكيل دهنده 
 درصـد  ١ نيپرمتـر و  درصد ٢ ني دارچ،درصد ٤ پتوسيل اکاي شامپوب تحت درمان باي به ترتي نفر٣٠ و ٣١، ٣٤در سه گروه    کور   ک سو ي ينيبال
  .مشخص شدها  شدن تخمباز و  به شپش يزان آلودگي م،ار گرفتند و در آنها قبل و بعد از مداخلهرق

 ي دهنـده  لي تشکين اجزا يتر ب مهم يل به ترت  يفن -٣ پروپنال -٢د و   ينامآلدهينن و س  ينئول، آلفا پا  يس ٨ و١،  ي گازکروماتوگراف يدر بررس : ها يافته
 تحـت  يهـا  در گـروه   وکسان بـود ي ي شپش در سه گروه مطالعاتيها زان باز شدن تخم يقبل از مداخله، م   . ن بودند يپتوس و دارچ  ي اکال يها اسانس
  .ده شدي ددرصد ٣/٦٤ و درصد ٣/٥٣، رصد د٨١ب ي به ترتدرصد ١ن ي و پرمتردرصد ٢ن ي، دارچدرصد ٤پتوس يشامپو اکالاثربخشي درمان 
). P=١٣٩/٠(کـسان بـود   ين ين و پرمتـر ي دارچـ ي شـامپو ي اثر درمـان .)P>۰۶/٠( داشت يگر اثر درمان ي د يپتوس بهتر از دو شامپو    ي اکال يشامپو

ن يرچـ  در درمان با دايول) =٠٠٩/٠P (متفاوت بودن  ي و پرمتر  )=٠٠٠٠١/٠P( پتوسيها در قبل و بعد از درمان با اکال         زان تلفات تخم  ي م ي سهيمقا
ن و يپرمتـر -پتوسين اکالي بي ول)=٠٦/٠P( متفاوتگر يهمدن با يپتوس و دارچي اکالي در دو گروه درمانن تلفات يا. )=٠٨/٠P( ده نشد ي د يتفاوت

   .)<٢٨/٠P( کسان بوديپرمترين  دارچين
  .شود يشنهاد مي درمان افراد آلوده پيج براي رايها کش شپشبا  قيا تلفيون، ين پرمتريگزيب جاي ترکعنوان  بهپتوس،ياسانس اکال: يريجه گينت
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  مقدمه
 (Pediculus humanus capitis (De Geer)) سـر  شـپش      

 که با خونخواري، ايجـاد       است انسان ي و اجبار  يانگل خارج 
هاي باكتريايي از اهميت  عفونتهاي جلدي و انتقال  حساسيت

 پديكولوزيس كه از آلودگي به شپش       . برخوردار است  يپزشک
 با .شود در تمام مناطق دنيا شايع است سر در انسان حاصل مي

اين حال آلودگي در كودكان و نوجوانان به خصوص دختـران         
 ايـن بيمـاري از طريـق تمـاس افـراد بـا              .شود بيشتر ديده مي  

. ري وسايل شخصي قابـل سـرايت اسـت        كارگيه  همديگر و ب  
ـ  ني مهمـ ي عفونيماري ناقل بيط عاديشپش سر در شرا    ست ي

ان شـده   يـ ک ب يدميفوس اپ ي ناقل ت  يشگاهيط آزما ي در شرا  يول
ز از عــوارض يــ و عــدم تمرکــز نيخــواب يســردرد، بــ. اســت

  ).۱( شپش سر از انسان است يخونخوار
 لوسـيون و  هاي مختلف ها با فرموالسيون   كش استفاده از حشره  

ترين شيوه كنترل شـپش سـر و درمـان پـديكولوز            شامپو رايج 
هاي مختلـف   ولي با افزايش سطح مقاومت به گروه). ۲(است  
 همه سـاله ميـزان شـيوع بيمـاري          ۱۹۹۰ها از سال     كش حشره

كـشي   هـا بـا خاصـيت حـشره        اسانس ).۱(افزايش يافته است    
هـاي   كش ترين تركيبات گياهي هستند كه جايگزين حشره       مهم

مصنوعي در مديريت مقاومت بـه پرمتـرين و لينـدان معرفـي             
ـ  ). ۳و۴(اند   شده هـاي   گيـري اسـانس   كـار ه خاصيت درمـاني ب

ــين و مهـــم تـــرين تركيبـــات  گيـــاهي اكـــاليپتوس و دارچـ
در مطالعــات ...) ســينول و  ۸ و ا( آنهــا ی دهنــده تــشكيل

مورد بررسي قـرار گرفتـه      آزمايشگاهي در مناطق مختلف دنيا      
چند ران يگر ايهمچون مناطق ددر استان زنجان ). ۵ و۶(ست  ا

هگزاكلرايد و پرمترين براي  هاي گامابنزن سالي است كه شامپو
شود ولي ميـزان درمـان افـراد         س استفاده مي  يدرمان پديكولوز 

 بوده و كاهشي در ميزان بروز       درصد ۷۰آلوده همواره كمتر از     
 سـال اخيـر ديـده       ۲۰در  ران  يدر مناطق مختلف ا   اين بيماري   

 يهـا  ر اسـانس ي تـاث يابين مطالعه ارز يااز  هدف  . )۷(شود   ينم
ــال ــياک ــن در مقايپتوس و دارچ ــر ي ــا پرمت ــن يسه ب   يو معرف

ــودگب مناســب يــترک ــه شــپش ســر اســتيدر درمــان آل   . ب
  

 يروش بررس
هاي يك ساله  شاخه ١٣٩٤ور يت شهرياز اواخر خرداد لغا      

از  )Eucalyptus globules( پتوسياکـال حاوي برگ، از درخـت  
خـشک  ه يط سـا يو در محـ   شـد مناطق مختلف تهـران چيـده   

 (Cinnamomum zeylanicum) پوست خشك شـده دارچـين  . شدند
   .هــاي گياهــان دارويــي زنجــان خريــداري شــد نيــز از مغــازه

، در مـدت  Hydrodistilationهـا بـه روش     نمونهياسانس آب 
ن ي دارچـ  ياعت برا و سه س  پتوس  ي اکال يم ساعت برا  يک و ن  ي

م يسـد  شـده بـا سـولفات       اسـتخراج  يهـا  استخراج و نمونـه   
   يهــا شهيــ در شيبعــد يهــا ي و تــا بررســ گرديــديريــگ آب

 ي نگهـدار گـراد  ی سـانتي    درجه ۴ مات در دماي     يتريل يلي م ٥
ـ م. شدند ـ زان  ي  يهـا  از اسـانس  )  تکـرار  ٨در  (تـر   يل يلـ يک م ي

ـ  يا شهيـ شده را توسـط سـرنگ ش       استخراج  يتـر يل يلـ يک م ي
  .دي گرم مشخص گرد٠١/٠ها با دقت  برداشته و وزن آن

ــال ــاتوگرافيآنـ ــانسيز گازکرومـ ــتگاه  اسـ ــط دسـ ــا توسـ   هـ
 HP Series ІІ 789ON با نشانگر)detector (  يونيـ سـتون 

در )  متـر ٣٠تر و به طول   يل يلي م ٢٥/٠به قطر    (HP5MSمدل  
ـ  تزر يراب ب يبه ترت (گراد   ي سانت ی  درجه ٢٧٠ و   ٢٦٠ يدما ق ي

ــشخ ــا توســط شــرکت دانــش) صيو ت ــان پ ــيپژوه ن يش ام
)www.payeshamin.ir ( افتيانجام .  

 اسانس  درصد ٢پتوس و محلول    ي اسانس اکال  درصد ٤محلول  
ه و بعد از به هم يتر تهيک ليه در حجم ي پاين در شامپويدارچ

د و هـر    يـ م گرد ي تقـس  يتـر يل يليم ٥٠ يها زدن کامل در بسته   
بسته به ظروف مـات کـه در دو طـرف آنهـا برچـسب نحـوه           

  .ديبات داخل بسته وجود داشت، منتقل گردياستعمال و ترک
 يي ابتداارسآموزان دختر مد   دانشن و   ي نفر از ساکن   ٩١٥اد  دتع

 ي فرهنگ که تحـت پوشـش مرکـز بهداشـت          ي کو ييو راهنما 
ن زنجـان بودنـد، تحـت        شهرسـتا  ١٥ شـماره    ي شـهر  يدرمان

 بـه شـپش   ي آلودگينينات باليو از نظر معا يو و پس  يمراقبت اکت 



    هاي اکاليپتوس و دارچين تاثير اسانس
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ـ در مراقبت اکت. سر و درمان آن قرار گرفتند      و، بـا حـضور در   ي
آموزان بـه    گوش دانش  سر و پشت    پس يموهادخترانه  مدارس  

ـ  قـوه و بـا ذره      ر نور چـراغ   يدقت در ز    5x يين بـه بزرگنمـا   يب
ه شدن رشک در موهـا، نمـف و   دي شد و در صورت د  يبررس

د، ي شد يها  در گروه  يزان آلودگ ي موها م  يال شپش بالغ در البه   
، دو ک باريا بالغ در يت نمف يب رويبه ترت(ف يمتوسط و خف
  . ديگردمشخص )  شانه کردن سربار و چند بار

د و ي شـد يداوطلبان آلوده به شپش که آلـودگ   نفر از    ٩٥تعداد  
ک سـوکور و بـا      ي يني بال ييکارآزما ی وهي به ش  ،متوسط داشتند 

ـ  ي درمـان  يهـا  ت دستورالعمل يرعا ـ  ني ب  در سـه گـروه      يالملل
  پتوس ي اکـال  يهـا  ، اسـانس  ) نفـر  ٣٠ (نيپرمتر يشامپو يدرمان

ه افراد آلوده  يقرار گرفتند و به بق    )  نفر ٣١(ن  يو دارچ )  نفر ٣٤(
  .رنديج قرار گين داده شد تا تحت درمان راي پرمتريشامپو

ــدر ا ــه معمن ي ــايطالع ــداقل   ورودياره ــتن ح ــم۲۰داش    تخ
، عدم استفاده افراد از رنگ مو، عـدم         ي چشم يفعال در بازرس  

کولوز ي درمان پدی ، عدم سابقهياهي گيها ت به اسانسيحساس
ــا تــری  هفتــه قبــل، عــدم ســابقه۲در  ــوپرم و ي درمــان ب  مت

در بـودن    هفته قبل و قابل دسترس       ۲ها در    سولفومتوکساسول
استفاده  ز شامل ي خروج از مطالعه ن    يارهايمع. ق بود يطول تحق 

ــراياز محــصوالت د  درمــان، اســتفاده از رنــگ مــو و يگــر ب
 يهـا  ت نـسبت بـه اسـانس   ي، داشتن حـساس ياهي گ يها روغن
بـه هـر     . با مطالعـه بـود     ي و همکار  ي و عدم دسترس   يکاربرد

 ي حـاو  ي  آمـاده  ي  بـسته  ي مطالعـات  يها کدام از افراد در گروه    
ــامپو  ــت ش ــانه پالس ــه، ش ــامپويکيبچ ــه و ی، ش ــورد مطالع  م

 ي الزم برا  يها  و آموزش   شد  آن داده  يريکارگه  دستورالعمل ب 
 سـر   يافراد بعد از شستشو   . ديح شامپو ارائه گرد   ياستفاده صح 

 يکـردن موهـا، از شـامپو        و خـشک   ي معمول يخود با شامپو  
 کامـل  يسـاز  مورد مطالعه استفاده کردنـد و بـه دنبـال آغـشته      

 خـود را  يقـه موهـا  ي دق ١٠ سر با آن بعـد از گذشـت          يموها
قبل ( نوبت   ٣افراد مورد مطالعه     .شسته و کامال خشک نمودند    

 يني بـال  ی نهيمعا) ک هفته بعد از درمان    ياز مداخله، سه روز و      

 يموهـا   آنها، از  ين شدت آلودگ  يينه ضمن تع  يشدند و در معا   
ـ يها نمونه.  شد يريگ  رشک نمونه  يحاو  ير پتـر  گرفته شده ب

 يشناسـ  شگاه حـشره يـ ت و بـه آزما ي هـدا  يمتر ي سانت ٨ش  يد
ـ هـا در آزما    نمونـه . دند منتقل شـ   ي پزشک ی دانشکده شگاه در  ي

  گـــراد و ي ســـانتی  درجـــه٣٠ يدمـــا(ط اســـتاندارد يشـــرا
و در  .  شـدند  يدر انکوباتور نگهـدار   ) درصد٧٠ يرطوبت نسب 

ــا ــه١٤ و ٧، ٣، ١ يروزه ــد از نمون ــگ  بع ــشاهدات يري  در م
 باز(ها  ت رشکي، وضع30x يي با بزرگنمايکروسکوپيوميتراس

 آزاد شده از آنها مـشخص  يها و تعداد نمف)  نشده بازشده و   
از هـا   ز دادهيآنـال  در  .و اطالعات در جدول مربوطه ثبـت شـد        

کولوز و ي پديزان آلودگيسه مي مقايبرا كاي دو و t يها آزمون
  .اده شدها استف  شپش در گروهيها نسبت باز شدن تخم

  
  افته هاي

پوست  و   گلوبولوس پتوسي اکال  از برگ تازه   يريگ اسانس      
ـ ي م ۱۲۰ن به مدت سـه مـاه، مقـدار        يشده دارچ  خشک تـر  يل يل

ن بـه   يتر اسـانس دارچـ    يل يلي م ۱۱۰پتوس و مقدار    ياسانس اکال 
برابر با  )  بار تكرار  ۸در  (چگالي اسانس اكاليپتوس    . دست آمد 

 بـه  ۰۲/۱اي اسانس دارچين برابر با  شد كه اين مقدار بر    ۹۷/۰
 ۱ تـا    ۸/۰دهي براي اكاليپتوس بين      راندمان اسانس . دست آمد 

شده گياه اكاليپتوس و      گرم برگ خشك   ۱۰۰ليتر به ازاي     ميلي
 ۱۰۰ليتـر بـه ازاي     ميلـي  ۵/۰ تا   ۴/۰براي اسانس دارچين بين     

  .گرم چوب خردشده دارچين به دست آمد
ــاتوگراف ينت ــه گازکروم ــشيج ــزا  ن ــه اج ــشکیان داد ک   لي ت
ــده  ــاده شــ۳۵پتوس از ي اســانس اکــالی دهن ــشکييايمي م   ل ي ت

ــه ب  ــت ک ــده اس ــش ــه ترت يشتري ــدار ب ــن مق ــه ي ــق ب   ب متعل
1,8-Cineoleــا ــد ۶۶/۴۰  ب ــا Gamma-Terpinene، درص  ب

.  بـــوددرصـــد ۲۹/۹بـــا  Alpha-Pinene  ودرصـــد ۵۶/۱۰
ل شـده   ي تـشک  ييايمي مـاده شـ    ۲۶ن از   ين اسانس دارچ  يهمچن

 ،درصد ۲۲/۶۲ با Propenal 3-phenyl-2 بيست که به ترتا
Cinnamaldehyde Dimethyl Acetat  و درصـد  ۵۹/۲۷ بـا 



  صفورا احمدي و دکتر محمد باقر قوامي 
 

  ١٣٩٦آذر و دي , ١١٢ ي شماره, ٢٥ي  ره گاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني زنجـان، دوي علمي، پژوهشي دانش مجله

89 

Cinnamyl acetate ــا ــد ۴۸/۲ ب ــمدرص ــر  مه ــزايت   .)۱جدول  (ن اسانس بودنديدهنده ا ليتشک ین اج
  

   مورد مطالعهيها  اسانسی دهنده لي تشکیاجزا: ۱جدول 
 LRI*(Min) Eucalyptus نام تركيب شماره

globules 
Cinnamomum 
zeylanicum 

۱ Thujene ۳۶۷/۶  ۴۲/۰  ۰ 
۲ Alpha-Pinene ۶۱۹/۶  ۲۹/۹  ۰۹/۰  

۳ Benzaldehyde ۶۲/۷  ۰ ۱۶/۰  

۴ 2-Beta-Pinene ۱۱۸/۸  ۵۰/۰  ۰ 

۵ Beta-Myrcene ۷۰۴/۸  ۸۶/۰  ۰ 

۶ I-Phellandrene ۲۱۷/۹  ۰۸/۱  ۰ 

۷ Alpha-Terpinene ۷۳۱/۹  ۶۵/۰  ۰ 

۸ p-Cymene ۰۵۴/۱۰  ۰ ۰۶/۰  

۹ Thymene ۲۰۸/۱۰  ۸۸/۵  ۰ 

۱۰ 1,8- Cineole ۴۹۱/۱۰  ۶۶/۴۰  ۷۹/۰  

۱۱ Trans-alpha-Ocimene ۶۹۶/۱۰  ۵۷/۰  ۰ 

۱۲ Gamma-Terpinene ۵۹۵/۱۱  ۵۶/۱۰  ۱۵/۰  

۱۳ Alpha- Terpinlene ۸۳۷/۱۲  ۰۳/۳  ۰ 

۱۴ Linalool ۴۱۸/۱۳  ۳۱/۰  ۰ 

۱۵ Butanoic acid, 3-methyl-, 3-methylbutyl ester ۶۵۴/۱۳  ۴۳/۰  ۰ 

۱۶ 2- Cyclohexen- 1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, 
trans- 

۳۱۶/۱۴  ۱۶/۰  ۰ 

۱۷ Bicyclo{3.1.1}heptan-3-ol, 6,6-dimethyl-2-
methylene-, 

۰۷۱/۱۵  ۵۸/۰  ۰ 

۱۸ Benzenepropanal ۲۴۷/۱۶  ۰ ۱۳/۰  

۱۹ Borneoll ۳۲۴/۱۶  ۰ ۴۵/۰  

۲۰ p-Menth-1-en-8-ol ۴۲۲/۱۶  ۲۰/۰  ۰ 

۲۱ 4-Terpineol ۸۵۸/۱۶  ۷۶/۳  ۱۵/۰  

۲۲ 2-Cyclohexen-1-one, 4-(1-methylethyl)- $$ 
Crypton 

۲۴۹/۱۷  ۵۸/۰  ۰ 

۲۳ Cyclohexanol, 2-Methylen-5-Isopropenyl- ۳۸۲/۱۷  ۱۶/۰  ۰ 

۲۴ Alpha Terpineol (p-menth-1-en-8-ol) ۵۲۱/۱۷  ۲۰/۲  ۱۴/۰  

۲۵ 2-Propenal, 3-phenyl- (Cinnamaldehyde) ۹۵۹/۱۷  ۰ ۷۸/۰  
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۲۶ Lavandulol ۹۲۶/۲۰  ۱۵/۰  ۰ 

۲۷ 1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(1-
methylethyl)- 

۷۲۷/۲۱  ۱۸/۰  ۰ 

۲۸ 2-Propenal, 3-phenyl- ۵۸۹/۲۲  ۰ ۲۲/۶۲  

۲۹ Carvacrol ۴۲۶/۲۳  ۱۸/۰  ۰ 

۳۰ Camphene ۱۰۶/۲۵  ۳۸/۰  ۰ 

۳۱ Alpha-Copaene ۱۵۳/۲۶  ۰ ۴۲/۰  

۳۲ Alpha-Gurigunene ۴۱۷/۲۷  ۶۱/۰  ۰ 

۳۳ Cinnamaldehyde Dimethyl Acetat ۵۱۹/۲۷  ۰ ۵۹/۲۷  

۳۴ 1H-Cycloprop{e}azulene, decahydro-1,1,7-
trimethyl-4-methlene- 

۴۹/۲۸  ۷۰/۲  ۰ 

۳۵ Cinnamyl acetate ۹۱۶/۲۸  ۰ ۴۸/۲  

۳۶ alpha-Amorphene ۸۸۶/۲۹  ۰ ۰۷/۰  

۳۷ Ledene ۵۰۸/۳۰  ۰ ۰۸/۰  

۳۸ Bicyclogermacrene ۵۱۸/۳۰  ۶۴/۱  ۰ 

۳۹ Alpha-Muurolene ۶۹۸/۳۰  ۰ ۰۸/۰  

۴۰ Benzenepropanol, 2,4,6-trimethyl- ۸۹۳/۳۰  ۱۷/۰  ۱۹/۰  

۴۱ 1S,Cis-Calamenene ۴۵۸/۳۱  ۰ ۲۴/۰  

۴۲ Cinnamaldahyde, o-methoxy- ۹۸۲/۳۱  ۰ ۳۰/۰  

۴۳ Epiglobulol ۶۰۳/۳۳  ۷۶/۰  ۰ 

۴۴ Beta-Humulene ۹۹/۳۳  ۰ ۰۸/۰  

۴۵ (+) spathulenol ۱۹۴/۳۳  ۱۰/۲  ۱۱/۰  

۴۶ Veridiflorol ۳۹۹/۳۳  ۱۳/۴  ۲۶/۰  

۴۷ Veridiflorol ۶۲۵/۳۳  ۱۵/۱  ۰ 

۴۸ Aromadendrene ۲۸۲/۳۴  ۰ ۰۷/۰  

۴۹ Tau-Cadinol ۱۰۵/۳۵  ۱۹/۰  ۰ 

۵۰ Alpha-Copaene ۲۶۸/۳۵  ۰ ۱۴/۰  

۵۱ t-Muurolol ۵۰۵/۳۵  ۲۰/۰  ۰ 

۵۲ Alpha-Cadinol ۵۱۵/۳۵  ۰ ۰۹/۰  

۵۳ Trans-Caryophyllene ۳۸/۳۸  ۲۱/۰  ۰ 

   ۶۲/۹۶  ۳۲/۹۷  
LRI )Linear regression index( = گازکروماتوگرافيهاي مرجع دستگاه ضريب همبستگي خطي با داده ) بر حسب دقيقه(  
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آمـوز    دانـش  ۸۳آموز دختر، تعداد      دانش ۸۹۳در بررسي باليني    
 نفـر آلـوده در مقطـع        ۲۸تعـداد   آلوده به شپش سر بودند كـه        

 نفر آلوده در مقطع ابتـدايي مـشغول تحـصيل           ۵۵راهنمايي و   
هـاي    نفر مشكوك در گروه    ۲۲ن  يدر مراقبت پاسيو از ب    . بودند

   ســال کـه بــه مركــز درمـاني مراجعــه كردنــد  ۳۵ تــا ۳سـني  

ک يج درمان بعد از ينتا . نفر آلوده به شپش سر بودند۱۲تعداد 
 درصـد  ۳/۶۴ و    درصد ۳/۵۳،   درصد ۸۱بر   برا يهفته، اثربخش 

  پتوسي تحـت درمـان بـا شـامپو اکـال      يهـا  ب در گـروه   يبه ترت 
 درصـد  ۱ن  يمتر و شامپو پر   درصد ۲ن  ي، شامپو دارچ  درصد ۴

  ).۲جدول (را نشان داد 
  

  ۱۳۹۴ در سال آموزان آلوده به شپش سر در شهرستان زنجان هاي مطالعاتي دانش فراواني افراد درمان شده در گروه: ۲جدول 
  تعداد و درصد بهبود نيافته  تعداد و درصد بهبود يافته  تعداد تحت درمان  )نوع شامپو(گروه درماني 
  ۱۰) ۷/۳۵(  ۱۸) ۳/۶۴(  ۳۰   درصد۱پرمترين 

  ۶) ۱۹(  ۲۶) ۸۱(  ۳۴   درصد۴اكاليپتوس 
  ۱۴) ۷/۴۶(  ۱۶) ۳/۵۳(  ۳۱   درصد۲دارچين 

   .اند ان شدهيبه درصد بداخل پرانتز اعداد 
  

ــ آزمايدر بررســ ــ قبــل از مداخلــه ميشگاهي ــاز شــدن ي زان ب
 ي درمـان بـا شـامپو      ي شپش در سـه گـروه مطالعـات        يها تخم
ــال ــرياک ــيپتوس، پرمت ــه ترتين و دارچ ــن ب ــد۳/۵۴ب ي   ،  درص
هـا   زان تلفات در تخم   يده شد و م   ي د  درصد ۳/۵۵ و    درصد ۵۰

بـا  ). =۵/۰X2و  =۱۷/۰P(کسان بـود  ي ي مطالعاتيها در گروه 
 در يها در مدت بررسـ    زان تلفات تخم  ي شامپوها م  يريکارگه  ب

ـ  فوق بـه ترت    يها گروه    و  درصـد  ۶/۷۱،  درصـد  ۷/۸۰ب بـه    ي
  ).۳جدول  (دي رسدرصد ۵/۶۳
 شپش قبل از مداخله در گروه تحـت         يها زان باز شدن تخم   يم

ـ  د درصـد ۳/۵۴پتوس  ي اکـال  ي  درمان با شامپو   ـ  . ده شـد ي ه بـا ب
ـ  شامپو ا  يريارگک ـ  يـ ن م ي  .افـت ي کـاهش    درصـد  ۳/۱۹ه  زان ب

  هــا در قبــل و بعــد از درمــان زان تلفــات تخــميــ می سهيــمقا
و  =P ۰۰۰۰۱/۰ (دبــو دار  يپتوس معنــ ي اکــال یبــا شــامپو  

۵۲/۱۹X2=.( ن ين در گروه تحت درمان با شامپو دارچ       ي همچن
 درصـد  ۳/۵۵ شـپش    يهـا  زان باز شدن تخم   يمداخله م  قبل از 

  درصـد ۵/۳۷ شـامپو بـه      يريکارگه  زان با ب  ين م يان شد که ا   يب
هـا در قبـل و بعـد از     زان تلفات تخـم   يسه م يمقا. افتيکاهش  

  و =P ۰۸/۰( را نـــشان نـــداد يدرمـــان بـــا شـــامپو تفـــاوت
۳X2=.(    شـپش در    يهـا  زان باز شـدن تخـم     ي قبل از مداخله م 

ـ  ب  درصد ۵۰ن  ي تحت درمان با شامپو پرمتر     يگروه مطالعات  ان ي
. افـت ي کـاهش  درصـد  ۴/۲۹زان به  ين م يبعد از مداخله ا   . شد
بـا  هـا در قبـل و بعـد از درمـان،        زان تلفات تخـم   ي م ی سهيمقا

را ) =۶۱/۷X2و   =۰۰۹/۰P(دار   تفاوت معني ن  ي پرمتر يشامپو
  .)۳جدول  (نشان داد

ها در دو گروه تحـت       زان تلفات تخم  يسه م يبعد از مداخله مقا   
ــال  ــا اک ــان ب ــريدرم ــاوتيپتوس و پرمت ــداد ين، تف ــشان ن    را ن

)۱۳/۱ X2=  ۲۸/۰وP= (ــ ــامپو  يهمچن ــين ش ــسه ب ن در مقاي
دارچين و شامپو پرمترين تفاوتي ديده نشد و هر دو شامپو بـه    

   =X2 ۳۴/۰( تخـم شـپش مـوثر بودنــد    ييـك نـسبت بـر رو   
هـا در دو گـروه       زان تلفـات تخـم    يـ سه م يدر مقا ). =۵۶/۰Pو  

، درصـد ۹۰نـان   ين بـا حـدود اطم     يپتوس و دارچـ   ي اکال يدرمان
 يو شامپو ) =X2 ۳/۴۲ و =۰۶/۰P(ده شد   ير د دا تفاوت معني 

 شـپش اثـر     يهـا  ن بـر تخـم    ي دارچ يپتوس بهتر از شامپو   ياکال
   .داشت
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  هاي مختلف مطالعه درصد باز شدن تخم شپش سر در روزهاي مختلف قبل و بعد از درمان در گروه: ۳جدول 
 گروه مطالعه

  درصد ۴کاليپتوس ا درصد ٢ دارچين  درصد ۱ پرمترين
 قبل از درمان بعد از درمان قبل از درمان بعد از درمان قبل از درمان بعد از درمان

روز بعد از   
گيري نمونه  

۸/۸  ۹/۱۲  ۰ ۲/۷  ۰ ۱/۲۰  ۳ 

۱/۱۹  ۳/۴۴  ۱/۲۸  ۴/۳۶  ۵/۱۱  ۸/۴۰  ۷ 

۴/۲۹  ۵۰ ۵/۳۷  ۳/۵۵  ۳/۱۹  ۳/۵۴  ۱۴ 
  

   بحث
آمـوزان    دانـش  درصـد  ۶/۱۰مطالعه حاضر نشان داد کـه             

ق مورد مطالعـه شهرسـتان زنجـان بـه شـپش سـر              دختر مناط 
ـ  بـر م ير مختلفين، مقادير محققيدر مطالعات اخ  .اند آلوده زان ي

در . ران گزارش شـده اسـت     يآموزان ا  کلوز در دانش  يوع پد يش
ـ آموزان به شـپش سـر بـه م          دانش يشهرستان زابل آلودگ   زان ي

، همـدان   درصد ۸/۲۱اسوج  ي،  درصد ۲۲، بوشهر   درصد ۳/۲۹
 گزارش شده   درصد ۱۱ و اهواز    درصد ۳/۱۳ ، قم ددرص ۵/۱۳

 بـه شـپش سـر در    يدر مقابل منـاطق فـوق آلـودگ     . )۷ (است
ــش ــتان تبر  دان ــوزان شهرس ــآم ــد ۶۴/۳ز ي ــار)۸ (درص    ي، س

. اعالم شده اسـت  ) ۷ (درصد ۲۵/۱م  ي رباط کر   و درصد ۶۵/۱
از شهرستان زنجان انجام داده بـود    ) ۹ (ي که قوام  يا در مطالعه 

در  . گزارش شده اسـت    درصد ۱۴ به شپش سر     يگزان آلود يم
 بـه شـپش سـر در       يران نرخ آلودگ  يمناطق مختلف خارج از ا    

ـ  ب درصد ۴۰ تا   ۵دامنه   ـ   يلـودگ آ. ان شـده اسـت    ي   ني در آرژانت
ــد ۷/۲۹ ــستان )۱۰ (درص ــد ۳/۲۸، انگل ــجري، ن)۱۱ (درص   هي
 يقـا ي، افر)۱۳ (درصـد  ۳۲/۲۳لنـد  ي، در تا)۱۲ (درصـد  ۴/۲۶

و ) ۱۵ (درصــد ۶/۱۳ک يــ، مکز)۱۴ (درصــد ۹۳/۱۵ يجنــوب
  . گزارش شده است) ۱۶ (درصد ۳-۳۰ هيترک

پتوس ي اکـال  يها  اسانس يين کارا يي حاضر با هدف تع    ی مطالعه
 از  ي شده و گـروه خاصـ      ي طراح ين در درمان آلودگ   يو دارچ 
ب يترت ني بد. را تحت پوشش قرار داده است    ي مطالعات ی منطقه

ـ  در بي واقعـ ی ندهيتواند نما  ي نم يگروه مورد بررس   ـ ان مي زان ي
در هـر  .  به شپش سر در شهرستان زنجان باشـد    يوع آلودگ يش

نده که حجـم    يوع در مطالعات آ   يزان ش يق م ير دق يصورت مقاد 
بـاال  . تواند مشخص شود   ي را پوشش داده باشد، م     ينمونه کاف 

ـ  و ثابت بودن آن در زنجـان در مقا يزان آلودگيبودن م  سه بـا  ي
) گـر ي و چنـد شهرسـتان د   يز، سـار  يتبر(گر  ي د يها شهرستان

 يزان مراقبت افراد و ناکـاف   ين بودن م  ييممکن است به علت پا    
  .ر داروها مرتبط باشديزان تاثيبودن م

ت ي خاصــياهيــ گيهــا ان اســانسيــر در ميــدر مطالعــات اخ
 يهـا  ش از اسـانس   ين ب يپتوس و دارچ  ي اسانس اکال  يکش شپش

  ).٦ و ۱۷(ده است يگر به اثبات رسيد
ـ       يها تهافي  ي شـامپو  يريکـارگ ه   پژوهش حاضر نشان داد که ب

هـا    مانع از باز شدن تخـم       درصد ٨٢پتوس  ي اسانس اکال  يحاو
  .ن نسبت در درمان افراد آلوده موثر بوديشود و به هم يم

ــات  ــودر مطالع ــاران گري ــامپو ) ۲۰۰۷( و همک ــاربرد ش   يک
 مـوثر   درصـد  ۵/۸۲پتوس در درمان افراد آلوده      ي اکال درصد ۱۱

ب اسانس  ي که از ترک   ي متفاوت يها ونيفرموالس). ۱۸(ده شد   يد
 مختلف حاصل شده نشان     يارهايها و هم   پتوس با اسانس  ياکال

ـ  گ يهـا   اسـانس  يريکارگه  داده که ب   خـک و نعنـاع و      ي م ياهي
 ي الکلـ  يها  و حالل  درصد Dodecanul ۱۰ چون   ييارهايهم

ـ نرژيت س يزوپروپانول خاص يچون اتانول و ا     بـا اسـانس     يستي
 آلتمنو   بارکرن وجود در مطالعات     يبا ا ). ۱۹(پتوس دارد   ياکال
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ــان کوئ) ۲۰۱۱( ــر کودک ــه ب ــد انجــام يک ــه، خاصــيزلن ت يافت
ـ آنتاگون    ي بـا علـف چــا  درصــد ۱۱پتوس ي اسـانس اکـال  يستي

  ب فـوق فقـط    يـ ده شده و مشخص شـده کـه ترک        ي د درصد ۱
. )۲۰(شود  ي شپش سر ميها  مانع از باز شدن تخم   درصد ۳/۳

ــ ــه ترک  ی همطالع ــشان داد ک ــر ن ــات ي حاض ، Cineole-1,8ب
Gamma-Terpineneو  Alpha-Pinene ین اجــزايتـر   مهـم 

بـات  ين ترکير ا يمقاد. پتوس هستند ي اسانس اکال  ی دهنده ليتشک
ـ  . ابـد ي ير م يي تغ ييايت جغراف يته و موقع  يبر حسب وار   ن يدر ب

ــال يترک ــانس اک ــات اس ــپتوس، دو ترکيب  و Cineole-1,8ب ي
Alpha-Terpineol  بالغ و   يها  در تلفات نمونه   يشتري نقش ب 

ق نحوه  يسم دق ين وجود مکان  يبا ا ). ۱۷(ها را دارند     تخم شپش 
ـ نکـه ا  يبـات ناشـناخته اسـت و بـه لحـاظ ا           ين ترک ير ا يتاث ن ي

ه يزان در دو سـو يـ ک ميپتوس به  يبات و خود اسانس اکال    يترک
). ۱۹(آورد  يدها تلفات به وجود ميرتروئيحساس و مقاوم به پ   

ر ي تــاثی ر آنهـا بـا نحـوه   ي تـاث ی رسـد کـه نحـوه    يبـه نظـر مـ   
م حـساس بـه     ي سـد  يها  که کانال  يديرتروئي پ يها کش حشره

ـ با وجـود ا   . ولتاژ هستند متفاوت باشد    ن يـ ن ممکـن اسـت ا     ي
اسـتراز، اخـتالل در اعمـال     نيکـول  ليم اسـت يبات بـر آنـز    يترک

 بـه    در اتصال  GABAن، رقابت با    ي اکتاپام ي عصب يها يانجيم
ـ ا اخـتالل در حـس بو     يد و   ي کلر يها کانال هـا    در شـپش يياي

  .جاد کرده باشدي ايکيولوژيزياختالل ف
ـ پتوس ب ي اسانس اکـال   ينيت تدخ ير خاص يدر مطالعات اخ   شتر ي

گـزارش شـده اسـت و    ) Cineole) ۲۱-1,8ب  يمربوط به ترک  
ـ  بـه ترت Cineole-1,8پتوس و ياسانس اکـال LD50 ر يمقاد ب ي

mg/kgw ۴۴/۴   ـ يـ ن ميا.  گزارش شده است  ۴۸/۲ و  يزان حت
) گـرم بـر کيلـوگرم وزن       ميلـي ۱۵۰۰(ن  ي پرمتر LD50کمتر از   

 يها ونيب در فرموالسين ترکيب لحاظ شدن اين ترتيبد. است
ــاربرد ــرايک ــدي ب ــان پ ــاي درم ــوبيگزيکلوز ج ــراين خ  ي ب

 يهـا  ونيتواند باشد و قبل از ساخت فرموالسـ        يدها م يرتروئيپ
 آن،  يم است مطالعات اسـتاندارد سـاز      ب الز ين ترک ي ا يتجار

 آن صـورت  يا  عرصـه يني بـال يابي و ارزين عوارض جانب  ييتع

ن بعد از ين اسانس دارچي محققيها افتهيهر چند که در . رديپذ
 هکلوز موثرتر بوديپتوس در درمان افراد آلوده به پدياسانس اکال 

ن در ي اسـانس دارچـ  ي در مطالعـه حاضـر، شـامپو       ي ول ،)۲۲(
ن قــدرت ي پرمتــريپتوس و شــامپوي بــا اســانس اکــالسهيــمقا

 پژوهش يها افتهي.  را نشان دادي کمتريکش  و تخميکش حشره
 و بر تخم درصد ۵۳ن اسانس بر شپش بالغ يدهد که ا ينشان م

) ۱۹۹۰(و همکاران   ويل   در مطالعات .  اثر داشت  درصد ۵/۳۶
 درصـد  ۴۰ن با اتـانول  يب اسانس دارچيمشخص شده که ترک  

 تلفـات بـه   درصـد  ۱۰۰ و ۹۶ب ي تخم و شپش به ترتيبر رو 
دهد که   يق حاضر نشان م   ي تحق يها افتهي). ۲۳(آورد   يوجود م 

2-Propenal 3-phenyl ،Cinnamaldehyde Dimethyl 

Acetat  وCinnamyl acetateــات عمــده اســانس   ي ترک ب
 يکـش  ت حشرهين خاصيبات دارچين ترکيدر ب . ن هستند يدارچ

Benzaldehydeــسل ــشته و ا م ــم گ ــن ترکي ــر ۴/۲۷ب ي  براب
  ).۲۴(گذارد  يدها بر شپش سر اثر ميرتروئيپ

 در درصـد  ۶۴ن ي پرمتـر ي حاضر نشان داد که شامپو     ی مطالعه
 يها  مانع از باز شدن تخمدرصد ۷۱ افراد نقش دارد و  يبهبود

ن کـه   ي پرمتر يه مشخص بر رو   ي اول يها يدر بررس . دشپش ش 
ـ  کـاربرد اول   دوره( اسـت    ۱۹۸۰مربوط به دهه     ن در  يه پرمتـر  ي

ــا ۹۶ب يــن ترکيــ کــه اه شــده نــشان داد)کلوزيدرمــان پــد    ت
بعد از گذشت ). ۲۵و۲۶(شد  ي افراد مي درصد باعث بهبود۹۸
 آن در   ييزان کـارا  يـ ب، م ين ترک ي مداوم ا  يريکارگه   سال ب  ۲۰

ـ  ي، امر ي شمال يکاي، امر يي اروپا يکشورها ا ين و اسـترال   يکا الت
). ۲۷( افراد درمان کامل شـدند       درصد ۵۵افته و فقط    يکاهش  

ن ي که قبال در زنجان انجام گرفته است ا        يا ن در مطالعه  يهمچن
 شـپش  يهـا   مانع از باز شـدن تخـم  درصد ۷۶زان يشامپو به م  

ع يکش در سـطح وسـ      ن حشره يج که ا  يبه تدر ). ۹(شده است   
 شـپش سـر سـطوح    ،کـار رفتـه اسـت    ه   ب ي درمان آلودگ  يبرا

ن يت درمان بيزان موفقي داده است و م نشان يت مختلف يحساس
زان ي می سهيمقا). ۲۸-۳۰( گزارش شده است درصد ۴۲ تا   ۱۰
 اتمطالعـ ج  ينتـا  حاضر با    ی ن در مطالعه  ي شامپو پرمتر  ييکارا
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 نشان يي اروپاي انجام شده در زنجان و مطالعات کشورهايقبل
 نسبت بـه    ي شپش سر در مناطق مطالعات     يها دهد که نمونه   يم

 . استدرصد ۷۵ کمتر از ييزان کاراي هستند و مقاومن ميپرمتر
ت به ي کاهش سطح حساس ي مطالعات ی گر در منطقه  ي د ياز سو 

ـ ا). ۳۱(ز گزارش شده است     يگر ن ين د يدها در ناقل  يرتروئيپ ن ي
ـ  ين ترکياد ايبه کاربرد زن ين ناقل يدر ا ت  يوضع ه بات و عـدم ب
ب جهـت   ين ترت يبد. ن مرتبط است  يگزيبات جا ي ترک يريکارگ

 مراقبـت افـراد و      نحـوه  در   يکاهش احتمال مقاومت بـازنگر    
  .ن منطقه ضرورت دارديکولوز در ايت کنترل پديريمد
  
  يريگ جهينت

پتوس ي اکـال ي پژوهش حاضر نشان داد که شامپو     يها افتهي     
 افراد آلـوده بـه شـپش    ،نين و دارچ  ي پرمتر يبهتر از دو شامپو   

ن شامپو در درمـان افـراد   ي ايضمن معرف. کند يسر را درمان م  
 ی ن نحـوه  يـي  تع يک برا يولوژيزيآلوده، انجام مطالعات الکتروف   

ــاث ــال ير ترکيت ــوثر اســانس اک ــات م ــ ۸ و ا(پتوس يب نئول و يس
 جهـت انتخـاب و      يوتکنولـوژ ي، مطالعـات جـامع ب     )ننيآلفاپا

ـ ر ز يپتوس گلومروس که مقـاد    ي اکال يها تهياصالح وار   از  يادي
 ي برا يد کند و مطالعات نانوتکنولوژ    يولبات موثر را ت   ين ترک يا

ـ  ايکش در ساختار مولکـول   بهبود عملکرد حشره   بـات  ين ترکي
ـ     يهـا  وني فرموالس ين معرف يهمچن. الزم است   ي مـوثر و معرف

 يهـا  وهيضرر بـر انـسان، و شـ       يست، ب ينرژيار س يبات هم يترک

ـ  ته يـي  اجرا يهـا  نهيکاهش هز  ـ ه ا ي  يهـا بـرا    ونين فرموالسـ  ي
  . استي ضرورندهي آيها پژوهش

 يهـا  تيران جمع يگر ا ي همچون مناطق د   ي مطالعات ی در منطقه 
ـ رتروئيبـات پ  يشپش سر نسبت بـه ترک        و مقـاوم  متحمـل يدي

ح يت صح يري از گسترش مقاومت، مد    يريشگيجهت پ . هستند
 مقـاوم، کـاربرد   يهـا   آلل ي نسب ين و کاهش فراوان   يکنترل ناقل 

سم اثر متفاوت ينبا مکان  يگزياجبات  يپتوس و ترک  ياسانس اکال 
بـات  يترکن و   يپرمتـر  يقيو تلف  توام   يريدها، بکارگ يرتروئيبا پ 

انجـام مطالعـات    ودرمان افـراد  در  مجاز يها کش گر حشره يد
ها  کش  مقاوم به حشرهيها  اللي نسب ين فراوان يي تع ي برا يعلم

  . استيضرور
  

  ر و تشکريتقد
ـ ا       يکـــــد اخــــالق پزشـــــک ق بــــا  يـــــن تحقيـــ
۱۶۶/۱۳۹۴ZUMS.REC.   يقاتي معاونت تحق  يت مال يحماو 

افتـه  ي زنجان انجـام  ي اطالعات دانشگاه علوم پزشک    يو فناور 
مانه ي صـم  يدانند از همکار   يسندگان بر خود الزم م    ينو. است

 ي، معاونـت محتـرم بهداشـت      يد محمـد  ي مهندس جمـش   يآقا
س ي رئـ ي دکتر خسرو شاه   يآقا ، زنجان يدانشگاه علوم پزشک  

 مراقــب يلــي، خــانم جل۱۵شــماره  ي درمــانيمرکــز بهداشــت
 ي خـانم سـهراب     و ۱۵ شـماره    ي درمان يبهداشت مرکز بهداشت  

  .ندي نمايمراقب بهداشت مدارس سپاسگزار
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Background and Objective: Head louse (Pediculus humanus capitis) is one of the most important parasites in 

humans and applying permethrin is the standard method for its control. Continuous application of this chemical 

increases the probability of permethrin resistance and gradually the addition of alternative substances is necessary. 

The aim of this study was evaluation of the efficacy of eucalyptus and cinnamon essential oils in head lice 

treatment compared to permethrin. 

Materials and Methods: The essential oils of Eucalyptus globules and Cinnamomum zeylanicum were extracted 

using a hydrodistilation method and their components were identified via gas chromatography. In the single-blind 

clinical trial, 95 infested cases residing in Zanjan were categorized into groups of 34, 31 and 30, receiving 

eucalyptus, cinnamon and permethrin treatment respectively. The lice infestation and hatching rate of nits were 

investigated before and after the intervention. 
Results: The major components of eucalyptus and cinnamon were 1,8-cineole, alpha-pinene, cinnamaldehyde, and 

2-propenal, 3-phenyl respectively. The hatching rate of nits was equal in study groups before the intervention. 

Eucalyptus shampoo showed a higher therapeutic effect than the other substances (p < 0.06). Mortality rates of 

nits before and after the treatment with eucalyptus and permethrin showed a significant difference (p= 0.009), 

whereas this difference was non-significant with cinnamon (p= 0.08). The efficacy of cinnamon and permethrin 

shampoos was equal (p= 0.139). The comparison of nit mortality rates showed a significant difference between 

the eucalyptus-cinnamon groups (p= 0.06), while differences between the eucalyptus-permethrin groups and the 

cinnamon-permethrin groups were non-significant (p> 0.28). 
Conclusion: Eucalyptus essential oil had a greater therapeutic effect on head lice. This compound is 

recommended as an alternative to permethrin or for use in combination with permethrin in the head lice control 

program. 
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