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بیماری گال یا جرب در انسان توسط گونه ای از  مقدمه: •

 (Sarcoptes scabieiهیره ها بناا   ساارپو ا اسائاب      
ایجاد م  شود. این هیره  ناقا  بیمااری نما  باشانی   ا       

استقرار آنها بر ر ی بین انسان حا ت  ایجاد م  پنی په آن 

ب، خارش نر ژی، جارب  وساته دار یاا خاارش     را گال، جر

 هفا سا ه م  نامنی.
 

             اناایازه هیااره ماااده   :مشخصاا ظ هاا انگ    اا    • 

 میلیمتر اسا   بای ن رره باین دسات  تقری اا      45/0-3/0

. رنگ آنها متمایا  باه سافیی   باه شائ       یا اساؤرقاب  

صفحه می ر اساا پاه در قساما   ات  محایب   دارای      

میخ ماننی   معی دی موهای درشا می اشی.  ایبرجستگیه

با غ ها دارای چهارجفا  اای پوتااه هساتنی پاه در انتهاا      

دارای بادپش می اشنی. نرهای با غ پوچئتر از ماده ها بوده 

میلیمتر م  باشای   آخارین جفاا     2/0-25/0  انیازه آنها 

 ای آنها بادپش دارد   براحت  از مااده هاا ت ا یا داده    

 م  شونی.
 

 

از  انگ  ماده در مح  های   بیم ریز یی:دوره ز دگی و  •

 وسا په ظریف   چین خورده اسا ماننی باین انگ اتان،   

  مساتقر  غا مچ ها، آرنج ها،  اها، آ ا تناسل ، باسن   زیر ب

تعیاد هیاره ر ی   ترینم  شود. در بچه ها تا یئسا گ  بی 

ن  تیز خود هیره با استفاده از قطعات دها اها یافا می ود. 

وسا نقا  زده   در آن  ایش ما  ر د      در الیه سطح   

میلیمتار داالنهاای  ایچ در  ایچ در زیار       2-3ر زانه حای د  

       وسااا حفاار میئنناای. پناای   در ایاان داالنهااا ت مگاا اری  

م  نمایی. این ت مها در طاول رشای خاود باه الر ، نماف        

یره مااده  په ه با غ ت یی  م  شونی. الز  به رپر اساشئ  

     در ایجاد ضایعات در انساان مهاا اساا. د ره زنایگ  هیاره     

ر ز طول م  پ ی. هیاره هاای مااده بار ر ی باین       31-14

ماه زنیه هستنی   در صورت د ر شاین از انساان    2انسان تا 

ر ز  2-4ر ز   بطاور ااادی    7-10در شرایط خیل  مناسا  

زنیه م  ماننی. گال فقط از راه تماس نزدیک منتق  می اود  

     ا یک بیماری فامیل  اسا. بر ز موارد این بیمااری اا  اا   

، سی    قحطا    هنگاام  پاه گار ه     ، ز ز هدر زمان جنگ

م  خوابنی   زنیگ  م  پننای   پثیری از مرد  در یک مح 

ر ز میئنای    ناراحت  شیییی په به سراا با  افزایش میابی.

ب صوص در هنگا  ش  می ود میتوانای بااا     خارشس   

 باپتریای  شود.   ثانویه بوجود آمین آ ودگیهای
 
 

 

اسئاب   در انسان با پ ف تون  هاای  ایچ در   تشخیص:  •

 یچ باریک مایتهای ماده ت  یا داده می ود. فضوالت  پاه  

 فلفا  ماننای    ئاه هاای   بصاورت  ،در این تونلها دفع می ونی

بنظر میرسنی   ممئن اسا از ر ی  وسا دیایه شاونی. بار    

را بارای یاافتن   بین انگ تان   ماچ هاا    ر ی  وسا خصوصا 

مااده را  هیاره  تونلها په در انتها اتساع جزئ  دارنای    جاود   

م  ا میئنی جستجو پرد. الیه های سطح   وساا را در  



انتهای تون  بایی با ظرافا بوسایله ساوزنهای   

های  را پاه  هیره ز خراشییه   ت ریح نوک تی

   براحتاا  بااه سااوزن ماا  چساا نی برداشااا.  

ها را میتوان به صاورت زنایه ر ی یاک     هیره

ال  خ ک منتق  پرد   یا در ماده م صوص 

مونته پردن قرار داده   زیر میئر سائو  باا   

 مورد آزمایش قرار داد.  50بزرگنمای  
 

 50دقیقاه حارارت    10مب رزه و درم ن:  •

تنا ب در اساتفاده از   ااس    ساای      درجه،

  مصرف نئردن آنها برای میت  حی د  خواب

ر ز، شست و   اطو پردن   اسها، هیره هاا   4

از  جهااا درمااان معمااوال   را از بااین می اارد.

 دار های گوگرددار استفاده می ود. 
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