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 مقدمه
 یها تیعنوان اکتوپارازهستند که به انیاز بندپا یگروه هاتیها و ماکنه

  یخوارها در خونآن ییاند. تواناو انسان شناخته شده یو وحش یاهل واناتیح

 اهایتزکیر و هایباکتر ها،روسیهمانند و ییزایماریسبب شده تا در انتقال عوامل ب

از  پس یانسان یزایماریناقل عوامل ب نیدوم عنوانداران نقش داشته و بهبه مهره

 کنندیم یخوارخون واناتیکه از انسان و ح ییها(. کنه1-3ها شناخته شوند )پشه

در هر دو  یزندگ کلی. اگرچه سرندیگینرم قرار م سخت و یهادر دو خانواده کنه

باشد  یبالغ م مرحله( و یو نمف یخانواده فوق شامل مراحل نابالغ )مراحل لارو

طعات و با فروبردن ق دهیچسب زبانیبه م توانندیم یستیدر همه مراحل ز وجود،نیباا

 یهاکنه انیم نیکنند. در ا هیها تغذاز آن زبانیخود در داخل پوست بدن م یدهان

انتشار داشته و  ایدر سراسر دن Ixodid (Acari: Ixodida: Ixodidae) ایسخت 

  ایو  یزیخشک یوحش ای یداران اهلاز مهره یوارخقادرند با خون

(. 3-8منتقل کنند ) وانیرا به انسان و ح زایماریاز عوامل ب یعیوس فیط یآبز مهین

 ایو استراحت و  ستیز یهاحمله کرده و در محل واناتیسخت اغلب به ح یهاکنه

 و به بارکی. کنه سخت ماده در طول عمر خود فقط شوندیم افتیها بدن آن یرو

 یادیزمان تعداد زهم نی( بنابرا5) رندیمیازآن مکرده و پس یگذارتخم ادیتعداد ز

 خود  زبانیبه م توانندیشده که مها خارج ( از تخمیمرحله نوزاد نیلارو )اول

ارش از خ یناش یهاکوچکشان اغلب با پوسته یلیحمله کنند و به علت اندازه خ

سبب آزار و  زا،یماری(. علاوه بر انتقال عوامل ب6-7) شوندیپوست اشتباه گرفته م

ح ها با گزش و ترشکنه شوندیها مدر آن یو آلرژ دیشد تیحساس جادیا زیو ن تیاذ

بروز  سبب زبانیبه بدن م مدتیطولان دنیبا چسب زیو ن زبانیبزاق داخل بدن م

 یهاواکنش ل،تورم، راش، تهوع، اسها ،یهمانند خارش، درد، التهاب پوست یعوارض

(. در مناطق معتدله با آغاز فصول 1-2) شوندیم کیلاکتیشوک آناف یو حت کیآلرژ

ها از از لارو کنه یادیزمان تعداد زکرده که هم یگذاراده تخمم یهاگرم سال کنه

 چکیده
 تنها در انتقالکه نه باشندیم وانیانسان و ح یاز رو یخوارخون ییبا توانا انیها بندپاکنه سابقه و هدف:

و  تیسبب آزار و اذ توانندیم زبان،یم یاز رو هیبزاق خود هنگام تغذ قیدخالت دارند بلکه با تزر زایماریعوامل ب

. ما در خود گردند زبانیدر م ییا کنهفلج  یو حت یلاکسیشوک آناف ،یآلرژ ،یپوست یهاهمچون واکنش یعوارض

 .میکنیسخت را در انسان گزارش م یوانیح یهااز گزش لارو کنه یناش یعوارض پوست نجایا

 یاندرم یخانواده پنج نفره ساکن شهر بابل شامل سه زن و دو مرد به مرکز بهداشت کیاعضا  :گزارش مورد

 یناش یهایافراد از ناراحت تیمراجعه کردند. شکا رانیرضا )ع( شهر بابل، استان مازندران، ا یبن موس یحضرت عل

مورد نظر از  یبند پا است. دهبو ینواح نیو درد در ا یراش، قرمز د،یخارش شد ژهیوبه ز،یاز گزش موجودات ر

 انویبدن انسان و ح یاز رو یخوارخون ییعنوان لارو کنه سخت با تواناو به دیها صآن یبدن و محل زندگ یرو

 داده شد. صیتشخ

ها را در نهمانند ک یناقل یهاتیاکتوپاراز انیاز بندپا یگزش ناش تیگزارش اهم نیا :و بحث گیرینتیجه 

 یها ممکن است با علائمبا کنه ی. آلودگدهدیبدن انسان  نشان م یبر رو ت،یهمچون درمات یعوارض جادیا

درک  خصوصدر  شتریمطالعات ب رسدیهمراه باشد. لذا به نظر م زیمحل گزش ن کیهمچون خارش، درد و تحر

،  عموقو درمان به صیباشد. تا ضمن تشخ یها ضرورمانند کنه یانیاز گزش بندپا یاز عوارض ناش یترجامع

 .ردیاقدامات مؤثر صورت پذ زیناقل زاد ن یهایماریب یاز انتقال و انتشار احتمال یریجلوگ نهیدرزم
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نبال به د یخوارو خون هیتغذ یفعال برا اریطور بسبه یشده و پس از مدتتخم خارج

 بدن آن  یدررو زبانیکردن م دای. لاروها پس از پگردندیدار ممهره زبانیم

در داخل پوست بدن  یمناسب با فروبردن قطعات دهان یهاحرکت کرده و در محل

 ای و زبانیبدن همان م یبر رو ،یخوارخون لیو پس از تکم دهیبه آن چسب زبانیم

 یوزادن یکرده و وارد مرحله بعد یاندازپس از هضم خون پوست نیزم یبر رو

زش از گ یدر عوارض ناش توانندیها مدر آن یستی. لذا همه مراحل زشوندی( می)نمف

ض عوار زبانیبدن م یها از روکنه یدخالت داشته باشند؛ و در اغلب موارد با جداساز

 یمتعدد یها(. گزارش7) شودیحاصل م یو بهبود داکردهیاز گزش کاهش پ یناش

 شتریب رانی(. در ا2و  4به انسان وجود دارد ) هاکنهاز حمله  یناش یاز عوارض پوست

 یاهتیخصوص در جمعبه زایماریا در انتقال عوامل بهنقش کنه یمطالعات بر رو

 وسریبه و رانیا یهااز کنه یبرخ یاز آلودگ توانیکشور متمرکز شده که م یدام

برد  امن  Borrelia persicaو Theileria،Babesia، (CCHF)کنگو  مهیتب کر

ها در انسان از گزش کنه یدر خصوص عوارض ناش ینادر یها(؛ اما گزارش12-11)

رد م کیمنتشرشده است. گزارش یک مورد اسکروتوم حاد ناشی از گزش کنه در 

همراه با درد ناگهانی بیضه چپ پاپول خاکستری در خلف اسکروتوم  یرانیساله ا 28

همراه با علائم  تیبه ما یوحش سارساله در باغ 22کارگر مرد  کی ی( و آلودگ13)

. هدف از باشندیها مگزارش نی( ازجمله ا18) یارش پوستو خ کولیپاپول، وز

در  یعوامل متعدد نکهیا رغمیموضوع بوده که عل نیبر ا دیمورد تأک نیگزارش ا

 یناقل نایبندپا وجودنیدر انسان نقش دارند باا کیو آلرژ یپوست یهاواکنش جادیا

 عوارض شوند. نیسبب ا توانندیم زیها نکنه رینظ
 

  موردگزارش 
 خانواده پنج نفرِ ساکن شهر بابل شامل سه زن و دو مرد به  کیاعضا 

رضا )ع( شهر بابل، استان مازندران،  یبن موس یحضرت عل یدرمان یمرکز بهداشت

حس حرکت  د،یهمچون خارش شد یافراد از مشکلات تیمراجعه کردند. شکا رانیا

 رشتیب یهایررسمختلف بدن بوده است. ب یهمراه با گزش در نواح زیموجودات ر

و درد  متریلیم 4تا  1قرمز به قطر  هیبا حاش ییهاراش، پاپول رینظ یعوارض پوست

که  زیموجودات ر نینمونه از ا ی(. تعداد2و  1 ریدر محل گزش را نشان داد )تصو

در حال حرکت بودند  ای دهیها چسبها محکم به سطح بدن و لباساز آن یبرخ

شگاه دان یشناسو قارچ یشناسگروه انگل یشناسحشره شگاهیو به آزما یآورجمع

رفته و قرارگ یمورد بررس شدهیآورجمع یها. نمونهدیبابل منتقل گرد یعلوم پزشک

شان ن شتریب یهایداده شدند. بررس صیسخت تشخ یهاعنوان لارو و نمف کنهبه

محل  کهوجود داشت  ییافراد خانه مخروبه ا نیسکونت ا داد که در مجاورت محل

اصولًا  واناتیح نیجوندگان بوده است. ا یمانند سگ، گربه و برخ یواناتیوآمد حرفت

 صی. با توجه به شواهد و تشخشوندیها محسوب مکنه یعیطب یهازبانیعنوان مبه

 صیها تشخاز گزش کنه یدر افراد ناش یعوارض پوست شدهیآورجمع یهانمونه

صورت دو بار در روز استفاده به زونیدروکورتیاز پماد ه مارانیدرمان ب یداده شد. برا

ردن ب نیمنظور قطع گزش، اقدام به از بخواسته شد به مارانیزمان از بو هم دیگرد

ها، ها، نظافت اتاقلباس یشستشو رینظ یاقدامات بهداشت قیها از طرکنه

و عدم  Permethrinساختمان با استفاده از  یخارج یهار قسمتد یپاشمحلول

 از گزش یشده عوارض ناش. با اقدامات انجامندینما واناتیوآمد حتردد در محل رفت

. دیعلائم برطرف گرد زیروز ن 5و پس از  داکردهیکاهش پ مارانیروز در ب 3-2بعد از 

حداقل  یشد تا در ط دیبه افراد تأک زا،بیماریعوامل ها در انتقال با توجه به نقش کنه

 عاً یسر یزیهمچون تب و خونر یهرگونه عوارض شاهدهدر صورت م ندهیدو هفته آ

 .ندیمراجعه نما یدرمان یبه مراکز بهداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 و نتیجه گیری بحث

ت سخ یهاکنه یاز گزش مراحل نوزاد یناش یپوست عهیگزارش ما ضا نیدر ا

از  یخوارسخت اقدام به خون یها. در اغلب مراحل نابالغ و بالغ کنهمیرا ارائه داد

ا و ب دهیخود چسب زبانیمحکم به م هاآن منظور نیا ی. براندینمایخود م زبانیم

خود را به داخل  پوستومیرا سوراخ کرده و ه زبانیخود پوست بدن م یقطعات دهان

 از یناش یهابزاق به داخل محل گزش، واکنش قیتزر لی(. به دل1) برندیآن فروم

 و اپولصورت پبه یپوست عاتیبوده و ضا عیها شاکنه دنیدر محل چسب تیحساس

 زین( Erythematous plaques) تماتوزیار یهاپلاک نیشود. همچن دهیندول د

 یهانیو پروتئ هایچرب دیموفق، کنه با یخوارخون ی(. برا6شود ) دهیممکن است د

 قیرا از طر immunomodulatoryو  antiinflammatory ک،یهموستات یآنت

 تیاز فعال یریکه با جلوگ باشدیم یمواد یها حاو(. بزاق کنه1بزاق خود ترشح کند )

نه ک یهااز گونه یدر برخ نی. علاوه بر اگرددیمانع از لخته شدن خون م Xaفاکتور 

 لیاز تبد نکهیا ایرا مهار کرده و  نیترومب ماًیمستق ایکه  شودیترشح م ییهانیپروتئ

 ی. برخشوندیمانع از لخته شدن خون م Vبا مهار فاکتور  نیبه ترومب نیپروترومب

 نقش  زبانیدرد، خارش و التهاب در بدن م جادیدر ا یبزاق یهانیاز پروتئ گرید

: تصویر عوارض ناشی از گزش لارو کنه 1شماره تصویر 

.ساله )اصیل( 11دختر در یک  ،سخت بر روی دست  

 محل گزش لارو کنه سخت بر روی پا، : نمای نزدیک5تصویر شماره 

ساله  )اصیل(. 11در یک دختر   
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 ،ییایباکتر یزایماریدر انتقال عوامل ب ینقش مهم نکهیعلاوه بر ا اهدارند. کنه

 سبب  زبانیبه بدن م دنیبا چسب توانندیم نیدارند همچن ییو پروتوزوآ یروسیو

ها (. آن1شوند ) زیالتهاب، درد و تورم ن رینظ یپوست یهایناهنجار ایانواع درماتوزها 

 سیزایبنام اتوآکار ییعارضه ا جادیا گوش در انسان و حیوان، یهابا هجوم به کانال

(Otoacariasisم )توانندمی یبزاق سم قیتزردر برخی موارد (. 15-16) نمایندی 

 زبانیم العملنوع عکس کیشده که درواقع خود  زبانیدر م ییفلج کنه ا جادیسبب ا

ها به انسان از کنه ی(. معمولاً تعداد کم1) باشدیها مدر مقابل ترشح بزاق کنه

 زین یاز مراحل نوزاد یادیبه تعداد ز زبانیم یدگآلو یدر موارد وجودنیباا چسبندیم

عدد لارو کنه  111از  شیساله به ب 72زن  کی یشده است. در ژاپن آلودگگزارش

 لیها به دلبه کنه یآلودگ ینظر سلامت عموم(. ازنقطه4شده است )گزارش ،سخت

 یلقمهم ت اریها بس روسیخصوص آربووبه زایماریها در انتقال عوامل بنقش آن

و احتمال هجوم به  یوانیح یهازبانیکمبود م لیبه دل یشهر ینواحدر . شودیم

 یطورکلخواهد بود. به ی برخوردارشتریبامر از اهمیت  نیا یانسان زبانیسمت م

 قیتزر ،یپوست عاتیکرد: ضا میبه چند بخش تقس توانیها را مبه کنه یاثرات آلودگ

و در موارد نادر  یآلرژ جادیا ،یخونبزاق، کم قیاز طر زایماریو عوامل ب یمواد سم

(. 14شده است )گزارش یچشم یآلودگ زین ی(. در موارد17و مرگ ) ییفلج کنه ا

به  یاز آلودگ یمشابه با عوارض ناش یادیما تا حدود ز مارانیشده در بعلائم گزارش

-2بدن انسان بوده است ) یها از رومربوط به گزش کنه یهاگزارش ریکنه در سا

 یناش یمتعدد و مختلف پوست یهابا توجه به واکنش نی(. بنابرا12-13و  4-2و  1

 گر،ید یهایماریب یها و امکان اشتباه با علائم برخبزاق هنگام گزش کنه قیاز تزر

 زین عوارض و یافتراق صیدر تشخ زبانیم یزندگ طیمح ایبدن  یکنه از رو دیص

ها منتقله توسط کنه یهایماریکه ب یخصوص در مواردها بهبا کنه درمان و مبارزه

 یریشگیکه به پ ییهابرخوردار است. روش ییسزابه تیدر منطقه وجود دارد از اهم

ها منجر خواهد شد شامل، عدم قرار گرفتن در مناطق از در معرض قرار گرفتن با کنه

بلند و  نیآست یدار یهالباس دنیآلوده بخصوص در فصول گرم سال، پوش

 تیها مانند دها و مواد دورکننده کنهاستفاده از کرم جوراب،بلند و  یشلوارها

(DEETآغشته ساز ،)اشدبیبند مپشه ریدر ز دنیو خواب نیها با پرمترلباس ی .

در کاهش مشکلات  تواندیم هیها بخصوص در ساعات اولجدا کردن کنه نیهمچن

 درسیبه دست آمده به نظر م جی(. با توجه به نتا12باشد ) دیها مفاز گزش کنه یناش

 زایماریبر خطر انتقال عوامل ب دیبا تأک انیاز گزش بندپا یدر خصوص مشکلات ناش

مساعد  طیشرا ان،یبندپا یهاتنوع گونه لیکشور به دل یشمال یها در نواحتوسط آن

از عوارض  ی. لذا آگاهباشدیم یشتریبه مطالعات ب ازیبودن، ن ریپذ ستیتور ،یمیاقل

 هایماریب یافتراق صیتنها روند تشخنه قیدق نهیهمراه با معا انیبندپا زشاز گ یناش

خواهد  زین یکینیپاراکل یرضروریاز اقدامات غ یاریبلکه مانع از بس کندیم عیرا تسر

وجود  در صورت ان،یمنتقله توسط بندپا یهایماریب کیاندم یدر نواح نیشد. همچن

 را انجام داد. رانهیشگیو پ یدرمان اتاقدام ترعیسر توانیمشکوک م یهاگزش

 

 تشکر و قدردانی

 یاند تشکر و قدرداننموده یهمکاران که در مراحل مختلف مساعدت و همکار هیاز کل

 .دیآیبه عمل م
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Abstract 

Background and Objective: Blood suking arthropoda such as animal 

ticks transmit pathogenic agents to human and other animals. They 

inject saliva into the skin of their hosts and cause dermatitis. In this case 

report, we present a dermatitis case caused by the larval hard tick. 

Case report: The Five-member family referred to Ali-ebn-Moosar-

Reza Health-care center in Babol due to dermal complications. They 

complained of irritation, itching and the pain caused by tiny live 

arthropoda biting. We caught samples of larval tick from their clothing, 

body, and home that were being identified as the larval hard tick. 

Conclusion: This case report reveals the importance of arthropods 

causing dermatitis in human. Infestation with ticks may be accompanied 

by clinical signs such as itching, severe irritation, etc. Further studies 

would be necessary to better understand of reaction types that occur after 

a ticks bite. 
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