
 :روغن دافع حشرات اکسی الیس

 در هک حشره، این. کند می تغذیه انسان خون از و کند می زندگی انسان سر پوست روی بر که باشد، می انگلی حشره ای سر، شپش

 مبتال را نفر میلیون 5 از بیش ساله همهشده،  مشاهده یافته  توسعه کشورهای در هم و توسعه حال در کشورهای در هم جهانی سطح

 غذایی منبع دادن دست از دلیل به سر، پوست از شدن جدا صورت شپش در. دهد می رخ ساله 21 تا 6 کودکان در بیشتر که ،کند می

 بسیار موها از ها آن جداسازی رو این از چسبند،می  موها ساقه به صمغی ماده یک وسیله به )رشک(، ماده شپش تخم های .میرد می

 .باشد می دشوار

 دنب روی بر است ممکن سر شپش شدید، آلودگی های در. باشند می سر شپش مشاهده های مکان ترین شایع گردن، پس و گوش پشت

 پیدا وعشی آلوده، افراد شخصی وسایل از استفاده و شپش به آلوده افراد با سالم افراد مستقیم تماس طریق از ها شپش .گردد مشاهده نیز

 می خوابی بیسر و  پوست و خراشیدن شدید خارش آن، دنبال به و شود می آلرژیک واکنش یک ایجاد باعث شپش، نیش .کنند می

 .دهد می افزایش را باکتریایی ثانویه های عفونت به ابتال احتمال سر، پوست خارش و التهاب. گردد

 بتالم افراد هنگام زود شناسایی جامعه، افراد آگاهی سطح افزایش. باشد می تر شایع ای مدرسه کودکان میان در سر شپش به آلودگی

 باشند. می شپش با مبارزه الزامات از درمانی، های روش از استفاده و

 و دفع حشرات:از بین بردن روش های رایج جهت 

مکرر روش ها و حشره کش های شیمیایی از جمله لیندان، ماالتیون، مدت ها، کنترل و دفع حشرات از طریق استفاده مداوم و 

پرمترین، کارباریل و غیره صورت می گرفته است. اما استفاده از این روش ها موجب ایجاد مقاومت به درمان در شپش، مشکالت و 

لذا  الت محیط زیستی خواهد شد.مشکهزینه های باال و  مانند مشکالت تنفسی، درد در شکم، سر گیجه، عوارض جانبی در انسان

ت و برای کنترل و دفع کردن حشرات، که به عنوان جایگزین برای غلبه بر این مشکال از عصاره ها و روغن های گیاهی، امروزه

 مطرح شده، استفاده می گردد.جدید حشره کش های سنتزی 

و شامل مخلوطی از هیدروکربن ها  می باشندگیاهان از و تقطیر بخار بافت های گیاهی روغن های اساسی که حاصل از استخراج 

دیدی کان)ترپن ها و سزکوئی ترپن ها( و ترکیبات اکسیژن دار )الکل، استر، اتر، آلدهید، کتون، فنول ها و غیره( می باشند، که 

بق مقاله و پژوهش طاین روغن ها مناسب به جای حشره کش های سنتزی و شیمیایی بوده و سمیت کمتری برای انسان ها دارند. 

شرات از جمله شپش سر موثر بوده و می توانند بر روی خواص حشره کشی در برابر طیف وسیعی از حهای علمی ثابت شده، که 

د میکروبی را داشته و می توانند جایگزین مناسبی به ض ، ضد التهابی واین روغن ها، خواص ضدعفونی کننده آنها تاثیر بگذارند.

نفی م شپش کش های شیمیایی باشند. این روغن ها روی رشد و نمو، تغذیه، جفت گیری و تخم ریزی حشرات تاثیرجای آفت کش و 

 و دفع حشرات خواهند شد.حشرات، تخم های آن ها  گذاشته و موجب کشتن

 :و نابودی آن ها روغن اکسی الیس، محصولی نوین در دفع حشرات

 روغن دافع حشرات اکسیطبیعی بیش از پیش احساس می شود. استفاده از محصولی  با توجه به توضیحات ذکر شده فوق، نیاز به

 و شپش آسانی به ها، انسان برای جانبی عوارض هیچگونه بدونغیر سمی، غیر شیمیایی و طبیعی، ی گیاهی، غن هاحاوی رو، سالی

از جمله روغن های گیاهی موجود و به کار رفته در این محصول، روغن زئامایس )ذرت(،  .برد می بین از را (رشک) آن های تخم

 برگاموت )ترنج(، نارگیل، درخت چای، سیاه دانه و میخک می باشد.

 مکانیسم عمل روغن های گیاهی موجود در روغن اکسی الیس جهت از بین بردن شپش و سایر حشرات:

 و بوده موثر سر شپش جمله از حشرات از وسیعی طیف برابر در گیاهی های روغن که شده، ثابت علمی های پژوهش و مقاله طبق

می توانند همچنین از طریق نای به همولنف* و سپس به این روغن ها،  .بگذارند تاثیر آنها کشی حشره خواص روی بر توانند می

های عصبی  انیسم عمل سمی نیز برای سیستمبرخی از جایگاه های هدف خود متصل شوند. روغن های گیاهی، دارای یک مک

ده * و یا تنظیم کننده گیرنده عصبی اکتاپامین* بوکولین استرازها یا و حشرات می باشند و به عنوان مهارکننده استیل کولین استرازها

کرده و از این طریق می توانند بر روی دفع و نابودی حشرات مناسب باشد. عالوه بر این و یا تداخل با کانال های کلریدی گابا* 

احساس بویایی و چشایی حشراتی مانند شپش تاثیر گذاشته و از نزدیک شدن و نفوذ آن ها به بدن می توانند روی روغن های گیاهی 

 انسان جلوگیری کنند.

 خمت بازدارندگی به تاخیر انداختن رشد، تغذیه، بازدارندگی کشندگی، خاصیت دلیل به عموماروغن های گیاهی  تاثیربه طور کل، 

 .شود می مطرح بندپایان و حشرات دافع عنوان به همچنین و ریزی



 انامک ترکیبات، این. باشد می شپش تنفسی مجاری نمودن مسدود طریق از الیس، اکسی روغن در موجود ترکیبات اثر مکانیسم

 همچنین با گیاهی های روغن  .شوند می ها آن نابودی به منجر ها، شپش کردن خفه با و کنند می قطع را شپش به رسانی اکسیژن

  بروند. بین از و شده جدا موها از راحتی به ها شپش و رشک زدن، شانه هنگام که می شوند، کنندگی باعث نرم خاصیت داشتن

 ترکیبات موثر روغن دافع حشرات اکسی الیس:

سینئول، -8و2حاوی ، برگاموت می باشد. برگاموت )ترنج(، روغن روغن اکسی الیساز محتویات اصلی موجود در یکی 

 ع وباعث دفآلدهیدهای موثر می باشد، که دارای خاصیت ضدعفونی کنندگی است. این روغن  پینن، پاراسیمن و -αمونوترپنوئید، 

روی کوتیکول* حشرات نفوذ کرده و روی حرکات، رشد و تجزیه و تخریب شده و می تواند  لوگیری از نشستن شپش روی میزبانج

 میس حشرات برای لیو ،داشته کنندگی تحریک خاصیتبرای انسان  که بوده، ترپن سزکوئی آلدهید حاوی ترنج آن ها اثر بگذارد.

 می باشد.

دارای خواص ضد میکروبی، ضد التهابی، ضد از دیگر روغن های گیاهی موجود در فرموالسیون، روغن نارگیل است. این روغن، 

وغن ر شد و تکثیر آن ها جلوگیری می کند.نگل ها را کشته و از فعالیت، رحشره کشی بوده و می تواند تخم های حشرات و اانگلی و 

لت خارجی اسک ، سپس موجب اختالل در سیستم تنفسی و آسیب بهنفوذ کندنارگیل، می تواند روی بدن آفات و حشرات قرار گرفته و 

مایعات حیاتی از بدن و مرگ سریع آن می شود. این روغن برای انسان سمی نبوده و حشره می شود، که در نتیجه باعث خروج 

 باعث کشندگی، محدود کننده فعالیت و دور شدن )اثر دفع کنندگی( روی حشرات دارد.

 ،E ویتامین. کند می عمل شپش به آلودگی از بازدارنده عنوان به مو، و سر پوست برروی استفاده با نارگیل، و E ویتامین از مخلوطی

 شانه را موها باید مرده، های شپش بردن بین از برای سپس(. دقیقه 25 طی) کند می خفه را ها آن و پوشاند می را آن های تخم و شپش

 وطمخل کهاین نتیجه گرفته می شود،  بودند، را طراحی( شپش تخم) نیت بردن بین از برایای  شانه در آنی که اختراع طیق .کرد

 .کند جدابه راحتی  مو از تواند می را شپش تخم ،قرار می گیرد شانهروی  وقتی ،E ویتامین حاوی درمانی

داشتن ل موثر بوده، که به دلییبات و سایر ترک ، تیموکینونهاحاوی روغن های اساسی، پروتئین ها، آلکالوئید، ساپونین روغن سیاه دانه 

تیموکینون که جز اصلی روغن سیاه دانه است، فعالیت ضد التهابی، ضد میکروبی و ضد انگلی دارد. براساس تحقیقات صورت گرفته، 

هفته ای، سیاه دانه  1و به این نتیجه رسیدند، که طی مدت درمانی  پرازین* مقایسه کردندانگلی سیاه دانه را با داروی پی خاصیت ضد

هی در کاهش تعداد کرم و انگل را داشته و همچنین تعداد بیشتری از تخم ها را می تواند بکشد. مصرف روغن سیاه دانه تاثیر قابل توج

همزمان با داروی ضد انگل پرازیکوانتل*، تخم های بیشتری را از زمانی که به تنهایی از پرازیکوانتل* استفاده می کردند، کشته و این 

 باعث افزایش فعالیت پرازیکوانتل* می شود.نشان می دهد که روغن گیاهی 

هومولن، متیل سالیسیالت، ایزو اوژنول و متیل  -αاستیل فنول، بتاکاریوفیلن، اوژنول،  حاوی، روغن اکسی الیسموجود در  میخک

اصیت ضد خو  بوده فنولی ترکیب اوژنولو خاصیت ضدعفونی کندگی، ضد التهابی، حشره کشی و کشندگی شپش دارد. اوژنول بوده 

 کتحری این بدان معناست که،. پوست حشره می باشد کننده تحریکو  التهابی، ضد ویروسی، ضد میکروبی و ضد قارچی داشته

این  کند. تسریع این عمل را و بوده حشره *کوتیکول مومی های الیه و خارجی پوسته سایش و خارش با مشابه تواند می پوست

 د.می گذار اثر و ، نفوذ کرده و قابلیت زیست پذیری باالیی در بدن حشرات داشتهگرفته قرار حشرهبدن  *کوتیکول در، روغن

 ترکیبات حاوی روغن این. باشد می الیس اکسی حشرات دافع روغن در شده برده کار به موثر ترکیب دیگر چای، درخت روغن

 پشش عصبی سیستم روی تاثیر طریق از را آن های تخم و بالغ های شپش موضعی، روش از استفاده با و بوده سینئول-8و2 اکسیدی

 دو از کال چای درخت روغن .کند نمی ایجاد جانبی عوارض هیچ و بوده باردار های خانم در خطر بی کامال روغن این. کشد می

. این دکن می نابود را ها شپش، حشره پوست کردن تحریک طریق از دیگری و شپشو تنفسی  عصبی سیستم طریق از یکی، روش

 بگذارد. اثر خود را و کرده نفوذ حشره نای تنفسی سیستم به روغن می تواند

واند تباعث خفگی آن شود. این روغن می روغن زئامایس )ذرت(، می تواند روی سیستم تنفسی شپش و سایر حشرات تاثیر گذاشته و 

 و موها را راحت کرده کردن شانه روغنی، الیه داشتن دلیل به ورا کشته، با خاصیت نرم و روان کنندگی تعداد قابل توجهی شپش 

 اسید، 3 امگا یا لینولنیک اسید، Eاین روغن حاوی ویتامین  .کند می تسهیل سر روی از راشپش  های تخمبرداشتن و جدا نمودن 

، متصل شده عفونی سر پوست بهبه دلیل حضور این اسیدهای چرب، بوده و می تواند  9 امگا یا اولئیک اسیدو  6 امگا یا لینولئیک

 ینا ویسکوزیته اما کشته نمی شوند، ها شپشدر این حالت  .شود هایش تخم و بالغ شپش حذف باعث مو، دقیق کردن شانه با وشده 

 غنرو همچنین .شود می آن راحت رفتن بین از باعث و شود پخش سر پوست درتوانسته  تر سخت سر شپش که ،شود می باعث مواد

 کننده مرطوب عنوان به روغن ذرت چرب اسیدهای .کرده و به راحتی آن ها را از بین می برد کند رو بالغ های شپش حرکتذربت 

 کرده و از از دست دادن رطوبت پوست جلوگیری کرده و بدین صورت پوست را نرم و صاف نیز می نماید. عمل پوست کننده نرم و



 و انگلی ضد التهابی، ضد میکروبی، ضد خواص بودن دارا با محصول، این در موجود چای درخت و دانه سیاه نارگیل، های روغن

 ضدعفونی خاصیت دارای چای، درخت روغن باشند. می کارآمد بسیار سر پوست التهابات کاهش و ها شپش رفع در کشی، حشره

 .است موثر بسیار سر پوست خارش و قارچی های عفونت درمان در و باشد می کنندگی

 ویژگی های روغن دافع حشرات اکسی الیس:

 رشک )تخم شپش( و شپش برنده بین از 

 ضد التهاب، ضد حساسیت و خارش 

 انگلیو  باکتریاییویروسی، قارچی،  های عفونت رفع 

  ،پارابن و نگهدارنده مواد آور، زیان شیمیایی مواد فاقدطبیعی 

 شیرده و باردار های خانم کودکان، برای استفاده قابل 

 :مصرف طریقه

 و موجود حشره هرگونه تا نمایید، آغشته الیس اکسی روغن به کامل طور به را موها و سر پوست کف موها، نمودن خیس از قبل

  گرم آب با زدن شانه ضمن را موها نموده، صبر دقیقه 32 الی 12 مدت به شود. آغشته روغن به موها و سر  پوست در آن، های تخم

 . دهید شستشو شامپو و

 توجه:

 استعمال خارجی

 این محصول دارو نیست.

 در جای خشک و خنک نگهداری شود.

 دور از دسترس کودکان قرار دهید.
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 پی نوشت:

 را رنده عصبی()گی کولین استیل که ،است آنزیمی استراز لینکو یا استراز کولین استیل: استرازها کولینو  استرازها کولین استیل *

در واقع حشره کش ها، موادی هستند، که می توانند این آنزیم را مهار کرده  .هیدرولیز می کند ،است الزم اعصاب تحریک برای که

 و با اثر بازدارندگی خود، مانع ایجاد سیگنال سیستم عصبی برای حشرات شده و آن ها را از بین می برند.

 .کند یم عمل یا گیرنده عصبی نوروترنسمیتر یک عنوان بهکه  ،است طبیعی آمینه اسید یک اسید بوتیریک آمینو یا GABAا: گاب*

 تشکیل را حشرات پوست زنده غیر بخش وبوده  کیتینی ای ماده که ،است کوتیکول از حشرات بدن جنس :حشرات *کوتیکول

 .دهد می

 .کند می گردش حیوان بافت با مستقیم تماس و بدن داخل در که ،است مهرگان بی در خون به شبیه مایعی همولنف *همولنف:

 به اختاریس شباهت ترتیب به که بوده، اکتاپامین و سینفرین به نام های مؤثر ترکیبات از تعدادی حاوی نارنج *گیرنده اکتاپامین:

 .است تأثیرگذار دوپامینرژیک و آدرنرژیک گیرنده های روی بر و دارند( نفرین نوراپی) نورآدرنالین و آدرنالین

 اهداروهای ضد انگل بوده، که با فلج شدید و اسپاسم انگل می تواند عمل کند. این دارو نوعی پرازین و پرازیکوانتل:داروی پی*

 د.نو غیره می شو اسهال درد، دل استفراغ، و تهوعموجب بروز عوارض جابی مانند آلرژی و حساسیت، 

 

 



 


