
با گرم شدن تدريجى هوا ميزان 
زادوولد حشرات افزايش مى يابد 
و فعاليت آنها بيشتر مى شود. از 
سوى ديگر، بسيارى از ما دوست 
داريم ساعاتى را در طبيعت بگذرانيم، پيك نيك 
برويم، روى چمن ها بنشينيم و حتى چند ساعتى 
را زير آسمان دراز بكشيم و از نسيم شبانگاهى 
و  زلزله زده  استان هاى  برخى  در  ببريم.  لذت 
مردم  و  است  زياد  خرابى ها  ميزان  نيز  سيل زده 
خانه و مسكن مناسبى براى اسكان ندارند. همه 
اينها سبب مى شود پوست افراد بيشتر در معرض 
نيش حشرات قرار بگيرد. بعضى از آزردگى هاى 
ناشى از نيش حشرات پس از چند روز خارش 
و التهاب از بين مى روند اما برخى ديگر ممكن 
است تبعات و مشكالت بيشترى به دنبال داشته 
نمى كنيم  هم  را  فكرش  حتى  گاهى  كه  باشند 
ناشى از نيش حشره اى كوچك باشند. در آستانه 
فصل تابستان در گفت وگويى با دكتر اميرهوشنگ 
احسانى، متخصص پوست و استاد دانشگاه علوم 
پزشكى تهران به بررسى مشكالت پوستى ناشى از 
نيش حشرات پرداخته ايم كه در ادامه مى خوانيد.

: آقاى دكتر! از نظر تخصصى و در علم 
درماتولوژى، نيش كدام گروه از حشرات براى 

انسان خطرناك است؟
موضوع گزش حشرات مبحث بسيار بزرگى است 
را  زيادى  كتاب هاى تخصصى پوست حجم  و در 
به خود اختصاص داده است. از اين رو، ما در اينجا 
بيشتر در مورد مشكالتى صحبت مى كنيم كه عمدتا به 
بيمارى هاى پوستى مربوط باشند زيرا حشرات طيف 
وسيعى از بيمارى ها را به خود اختصاص مى دهند، 
مثال نوعى مگس در نواحى خاصى از آمريكاى جنوبى 
منتقل  را  «تسه تسه»  مثل  معروفى  بيمارى  مى تواند 
پوستى  و عالمت  است  قلبى  بيمارى  يك  كه  كند 
بيمارى هاى شايعى كه مى توانند  اما  ندارد  چندانى 
براى پوست انسان مشكل ساز شوند از طريق نيش 
حشراتى مثل پشه خاكى (عامل بيمارى سالك)، كنه 
(عامل بيمارى اليم)، انواع عنكبوت، زنبور و... ايجاد 

با آغاز فصل بهار شروع مى شوند. گزش اين حشرات 
و در تابستان كه زادوولد 

حشرات بيشتر مى شود، به 
اوج خود مى رسد. به همين دليل 

در فصل تابستان افراد 
بسيار 

زيادى 
از  ناشى  مشكالت  دليل  به 
مراكز  به  حشرات  گزش 

درمانى مراجعه مى كنند.

حشرات  گزش   :
معموال خود را با چه عالئمى 

روى پوست نشان مى دهد؟
گزش حشرات مى تواند از يك خارش 

كامال ساده كهيرى شكل شروع و به تاول هاى خيلى 
شديد و حتى بسترى شدن در بيمارستان ختم شود. 
نشان  واكنشى  چه  حشرات  گزش  به  افراد  اينكه 
مى دهند، به 2 عامل بستگى دارد؛ علت اول عامل 
نسبت  فرد  پوست  است  ممكن  كه  است  زمينه اى 
به گزش حشرات حساسيت زيادى داشته باشد و 
واكنش هاى شديدى نشان بدهد. از اين رو، ممكن 
است حشره اى در خانواده اى 5 نفرى همه را نيش 
بزند اما فقط پوست يكى از آنها دچار تاول و كهير 

شود و سايرين عالئمى نشان ندهند. 
اين بدان معنا است كه پوست آن يك نفر حساس 
است. عامل دوم اينكه ممكن است نوع گزش آسيب زا 
واكنش هاى  ايجاد  باعث  صورت  هر  در  و  باشد 

پوستى شديدى شود. 
مى تواند  حشرات  گزش  عامل   2 اين  به  توجه  با 
دانه  به صورت  و  باشد  داشته  مختلفى  شكل هاى 
كهيرى شكل،  ضايعات  پوست،  روى  قرمز  ريز 
واكنش هاى كهيرى وسيع، حتى فراتر از منطقه اى 
كه گزش انجام شده و در مواردى واكنش هايى به 
صورت شوك در گزش حشرات موذى تر از جمله 
زنبورهاى وحشى و... ديده شود. نكته حائزاهميت 
پوست  روى  مى تواند  گزش ها  شكل  اينكه  ديگر 
تشخيص  در  بايد  پزشكان  بنابراين  باشد  متفاوت 
ضايعه ناشى از گزش حشرات بسيار دقيق باشند.

اين  زادوولد  مناطق محل  بعضى  چرا   :
حشرات شده اند و به صورت اختصاصى باعث 
بروز بيمارى هاى مربوط به خودشان مى شوند؟ 
به  مربوط  مشكالت  مساله  اين  علت  مهم ترين 
فاضالب،  و  زباله  نامناسب  دفع  محيط،  بهداشت 
اليروبى نشدن تاالب ها، مرداب ها و باتالق ها، وجود 
آب هاى راكد، آب انبارها، نظافت نشدن اصطبل ها و 
مرغدارى ها، وجود بافت هاى تاريخى، حجم زياد 
بيشتر  كه  است  و...  نخاله هاى ساختمانى  و  خاك 
آنها در شمال و برخى ديگر در مناطق مركزى و 

جنوبى كشور ديده مى شوند.

: به پشه خاكى و بيمارى سالك اشاره 
بيمارى معموال در چه قسمت هايى  اين  كرديد. 

از ايران شيوع بيشترى دارد؟
مثل  ايران  مناطق مركزى  بيشتر در  بيمارى سالك 
استان اصفهان و شهرهاى اطراف آن از جمله كاشان 
و بادرود و استان يزد شيوع دارد. البته اين بيمارى 
در استان هاى خراسان رضوى و شمالى، منطقه اى 
در دامغان و شاهرود هم شيوع بااليى دارد. به نظر 
مى رسد مخازن اين بيمارى كه گهگاه موجب افزايش 
شيوع بيمارى سالك در ساكنان و مسافران اين شهرها 
مى شوند در اين مناطق بيشتر است. البته مخزن بيمارى 

آن  نوع شهرى و روستايى  در  فرق سالك 
شهرى  نوع  در  مخزن مى كند. 

بيمارى 
اغلب 

سگ هاى ولگرد و در 
نوع روستايى يا در مناطق كويرى 
جوندگانى  بيمارى  اصلى  مخزن 
مانند موش هاى صحرايى هستند.

خاكى  پشه   :
چطور باعث ايجاد بيمارى 
سالك مى شود و چه عالئمى دارد؟
نام  به  انگلى  سالك،  بيمارى  عامل 
پشه  نيش  راه  از  انگل  اين  است.  «ليشمانيا» 
جوندگان  و  سگ  انسان،  خون  مكيدن  و  خاكى 
آلوده به ليشمانيا وارد بدن پشه مى شود. انگل در 
تكثير مى يابد.  تغييراتى مى شود و  پشه دچار  بدن 
حال اگر اين پشه آلوده، فرد سالمى را نيش بزند، 
انگل را به او انتقال مى دهد و وى را آلوده مى كند. 
از اين رو، سالك معموال در نواحى باز پوست كه با 
لباس پوشيده نمى شود، ايجاد مى  شود. انگل پس از 
نيش زدن پشه به فضاى زيرپوست مى رود و سپس 
وارد خون مى شود. البته سالك از نظر بيمارى زايى 
و  سيستميك  يا  احشايى  مشكالت  گروه  دو  به 
خوشبختانه  كه  مى شود  تقسيم  پوستى  مشكالت 
مى تواند  حتى  كه  آن  سيستميك  و  احشايى  نوع 
ما  و  ندارد  چندانى  شيوع  ايران  در  باشد  كشنده 

پوستى درگيريم. با سالك هاى  بيشتر 
مدتى پس از گزش پشه خاكى آلوده، واكنشى به 
مى شود  ايجاد  محل  در  قرمزرنگ  ضايعه  صورت 
كه به تدريج رشد مى كند و مركز آن زخم مى شود. 
افرادى كه دچار سالك مى شوند معموال حدود 2 تا 
3 ماه بعد از گزش پشه خاكى كه ضايعه پوستى شان 
خيلى  و  مى كنند  مراجعه  پزشك  به  شده،  بزرگ 
پس  اول  هفته  دو  يكى-  فرد  كه  مى آيد  پيش  كم 
اينكه  كند. ضمن  مراجعه  پزشك  به  پشه  نيش  از 
ايجادشده  ضايعه  اينكه  تشخيص  مراحل  اين  در 
سالك است يا نه توسط پزشك سخت خواهد بود.
مركز  كه  است  سفتى  دانه  به شكل  سالك  ضايعه 
زخمى دارد و مى تواند منفرد يا متعدد باشد. همچنين 
لنفاوى  غدد  مسير  در  ضايعات  اين  است  ممكن 
ايجاد شوند و غدد لنفاوى منطقه اى كه نيش وارد 
شده را درگير كنند. گاهى هم ضايعه از زيرپوست 
لمس مى شود، بدون اينكه بيرون پوست ديده شود. 
در اين شرايط اگر پزشك به بيمارى سالك شك 
كند، با پرسش از بيمار مبنى بر اينكه آيا به مناطق 
آلوده سفر داشته است يا نه؟، از اين مساله اطمينان 
حاصل پيدا خواهد كرد. براى تشخيص دقيق اين 
بيمارى از ترشحات چركى ضايعه نمونه برمى دارند 

و آن را به آزمايشگاه مى فرستند.

: آيا در حال حاضر درمانى براى عوارض 
پوستى بيمارى سالك وجود دارد؟

در گذشته مردم بر اين باور بودند كه زخم ناشى 
از گزش پشه خاكى يك  سال روى پوست مى ماند 
بيمارى  اين  نام  اين رو،  از  مى شود.  بعد خوب  و 
داشتند  اعتقاد  مردم  درواقع  گذاشتند.  «سالك»  را 
و  مى كند  پيدا  بهبود  خودبه خود  سالك  بيمارى 
قدرت سيستم ايمنى بدن به تدريج در برابر انگل 
اين بيمارى افزايش مى يابد و كم كم آن را حذف 
مى كند اما متاسفانه جوشگاه هايى كه بيمارى سالك 
روى پوست باقى مى گذارد، شكل  بسيار بدى دارد 
و در حال حاضر با هيچ يك از تكنيك هاى مختلف 
ليزر، جراحى پالستيك و زيبايى نمى توان آنها را از 
بين برد. هدف  درمانى بيمارى سالك تشخيص و 
درمان به موقع و سريع است تا انگل نتواند بافت هاى 

زيرين پوست را بيشتر تخريب كند. 
خوشبختانه امروزه برخى درمان هاى تخريبى، فريز 
ضايعات  تعداد  برحسب  و...  گرمادرمانى  كردن، 
به موقع  تا  مى شود  گرفته  نظر  در  بيماران  براى 
جاى  و  كنند  جلوگيرى  بافت  بيشتر  تخريب  از 
اينكه  از  بعد  بگذارند.  باقى  پوست  روى  كمترى 
بيمارى كنترل و خاموش شد مى توان از روش هاى 

درمانى زيبايى براى بهتر شدن جاى زخم 
متاسفانه  اما  كرد  استفاده  سالك 

طور  به  ايجادشده  جوشگاه 
كامل برطرف نخواهد شد.

بيمارى  آيا   :
از  مى تواند  سالك 
ترشحات  طريق 
فردى  از  پوستى 
منتقل  ديگر  فرد  به 

شود؟
نه، ابتال به بيمارى فقط از 

راه نيش پشه خاكى آلوده 
به انگل ليشمانيا امكان پذير 

است و تماس پوستى فرد مبتال 
به سالك با اعضاى خانواده اش باعث 

نخواهد شد. بيمارى  انتقال 

: فردى كه يك بار به بيمارى سالك مبتال 
شده مى تواند دوباره آلوده شود؟

اينكه ابتال به سالك ايمنى كامل مى دهد يا نه، هنوز 
معموال  حالت  اين  اما  است  پزشكان  بحث  مورد 
فردى  ابتالى  احتمال  و  مى افتد  اتفاق  كم  بسيار 
است.  كم  بسيار  شده  مبتال  سالك  به  بار  يك  كه 
راه هاى  تقريبا  منطقه  بومى  ساكنان  اينكه  ضمن 
آنها  و  مى دانند  را  خاكى  پشه  نيش  از  پيشگيرى 
را به كار مى گيرند اما مسافرانى كه به اين مناطق 
هستند  بى خبر  مساله  اين  از  عمدتا  مى كنند  سفر 
باز مى خوابند و همين  بدون پشه بند در فضاى  و 
مساله باعث ابتالى آنها به بيمارى سالك مى شود.

چه حشره  نيش  خاكى  پشه  بر  عالوه   :
در  را  پوستى  بيمارى  شيوع  بيشترين  ديگرى 

ايران دارد؟
مشكل ديگرى كه در كشورمان داريم گزارش هايى 
از نيش حشره اى به نام «دراكوال» و اگزماى ناشى 
به  مربوط  اين گزارش ها  بيشتر  است.  آن  نيش  از 
شهرهاى شمالى كشور است. دراكوال حشره اى است 
كه در ارتفاع پايين پرواز مى كند و مردم محلى به 

مورد خوبى آن را مى شناسند و در  كمتر  نتيجه 
نيش حشره قرار مى گيرند. 

ابتدا  نيش مى زند،  را  فردى  دراكوال  وقتى حشره 
ناحيه  در  بيشتر  كه  مى كند  ايجاد  نقطه اى  خارش 
سر، گردن و صورت و قسمت هاى باز بدن ديده 
به  بزاق  روز  چند  طى  و  تدريج  به  اما  مى شود 
جا مانده حشره در پوست واكنشى ايجاد مى كند 
دانه هاى  و  خطى  قرمزى هاى  بروز  به  منجر  كه 
قرمزرنگ چركى روى ضايعات مى شود و ممكن 
است پزشك را در تشخيص دچار مشكل كند 
زيرا همان طور كه اشاره شد، گزش 
حشرات مى تواند انواع و اقسام 
كند،  ايجاد  پوستى  ضايعات 
كوچك  مورچه  همين  مثال 
با گاز  و بى آزار مى تواند 
باعث  پوست  گرفتن 
ايجاد ضايعاتى شود كه 
دو  يكى-  است  ممكن 
تا بتوان  ماه طول بكشد 

آن را تشخيص داد.

: چرا اسم اين حشره 
را «دراكوال» گذاشته اند؟

چون ضايعات ناشى از گزش حشره 
ترشح  با  و  ترسناك  و  بدشكل  بسيار 
كه  مى شود  همراه  عفونى  و  چركى  ضايعات  و 
بزاق  به  نسبت  بدن  واكنش  از  ناشى  اينها  همه 
ضايعات  اين  تشخيص  اگر  است.  حشره  دهان 
شروع  سرعت  به  درمان  شود،  انجام  درستى  به 
مى شود و 4 تا 5 روز طول مى كشد تا عالئم بهبود 
اذيت  بسيار  فرد  مدت  اين  البته طى  شود.  ظاهر 
پيشگيرى  براى  راه  بهترين  بنابراين  شد  خواهد 
از گزش حشرات، استفاده از پشه بند و نخوابيدن 

باز است.  در فضاى 

: بيمارى اليم كه اشاره كرديد به دليل 
نيش نوعى كنه ايجاد مى شود چه عاليمى دارد؟
بيمارى اليم كه در ايران بسيار نادر است نوعى 

بيمارى عفونى است كه از طريق گزش نوعى 
يا ساير  انسان  به  پاسياه»  «كنه  اسم  به  كنه 
حيوانات منتقل مى شود. اين نوع كنه بيشتر 
در مناطق جنگلى و انباشته از برگ درختان 
روى زمين يا روى علف هاى بلند زندگى 
مى كند. البته همه كنه ها به اين نوع باكترى 

آلوده نيستند اما انواع آلوده آنها مى توانند انسان 
را دچار مشكالتى كنند. گزش كنه درد ندارد 

اما حدود 3 تا 30 روز بعد از گزش كنه آلوده، 
نشانه هاى  مى شود.  ظاهر  اليم  بيمارى  نشانه هاى 

زودرس بيمارى اليم شامل راش پوستى دايره اى 
در محل گزش كه به سرعت بزرگ مى شود، تب، 
لرز، سردرد، خستگى، دردهاى عضالنى و مفصلى 

و تورم غدد لنفاوى است.
 

از  ناشى  براى تسكين درد و سوزش   :
آن چه  تورم  و  التهاب  و كاهش  نيش حشرات 

كرد؟ بايد 
اطراف  در  يخ  كمپرس  گذاشتن  كار،  اولين 
از  پس  كه  واكنشى  است.  نيش زده شده  منطقه 
دليل  به  مى دهد  رخ  پوست  روى  حشرات  نيش 
داخل  آب  خروج  و  التهابى  سلول هاى  تهاجم 
خون به فضاى ميان بافتى است. كمپرس يخ كمك 
و  كند  پيدا  كاهش  خونرسانى  سرعت  تا  مى كند 
التهاب كمتر شود. برخى بر اين باورند بايد منطقه 
نيش زده شده و ملتهب را برش زد تا سم يا بزاق 
حشره خارج شود و در بدن منتشر نشود. اين كار 
بيشترى  آسيب هاى  و  نيست  علمى  هيچ وجه  به 
به پوست وارد خواهد كرد. توصيه مى شود اگر 
پس از نيش حشره درد زيادى احساس كرديد 
و محل گزش پس از مدت كوتاهى سياه شد، 
پوست  متخصص  به  آن  پيگيرى  براى  حتما 
هيچ وجه  به  اينكه  ديگر  نكته  كنيد.  مراجعه 
نبايد تاول ها و جوش ها و ورم هاى پوستى 
حشرات  نيش  يا  سوختگى  دليل  به  كه  را 
تركاند  را  آنها  يا  كرد  دستكارى  مى شوند،  ايجاد 
آنكه  براى  است  تاول حفاظى  پوست روى  زيرا 
آب ميان بافتى و امالح بدن از دست نروند. ضمن 
پوست  تا  مى كند  كمك  تاول  روى  پوست  اينكه 

شود.  ساخته  بهتر  جديد 

مانند  نيش حشراتى  با  مواجهه  هنگام   :
زنبورعسل يا زنبورهاى وحشى كه ممكن است 

بايد كرد؟ باشند چه  عواقب بدترى داشته 
در مواجهه با گزش حشراتى كه مى توانند به سمت 
سمى شدن پيش بروند يا حشراتى كه شناختى از 
آنها نداريم و ممكن است واكنش هاى سيستميك 
كنيم.   عمل  جدى تر  بايد  كنند  ايجاد  داخلى  يا 
باشد  به بسترى داشته  نياز  فرد  ممكن است حتى 
مشكالت  مى تواند  برخى حشرات  نيش  سم  زيرا 
فشاخون شديد،  افت  فشارخون،  اختالالت  قلبى، 
عالئم داخلى و مشكالت تنفسى ايجاد كند و حتى 
منجر به خفگى فرد گزيده شده شود. گاهى اوقات 
هم گزش حشرات به خصوص خانواده عنكبوتيان 
اين  كه  مى شود  پوست  تخريب  يا  نكروز  باعث 
پوست  وارد  كه  سمى  دليل  به  مى تواند  تخريب 
مى شود و خونرسانى را در پوست كاهش مى دهد، 
تا عضله ادامه داشته باشد. از اين رو، اصرار داريم 
فرد پس از نيش حشرات سمى حتما به نزديك ترين 

كند. مراجعه  درمانى  مركز 
انواع  مانند  حشراتى  گزيدگى  اگر  باشد  يادتان 
زنبور يا حشرات ناشناخنه در كودكان، سالمندان، 
چه  هر  افتاد،  اتفاق  بيماران  يا  باردار  خانم هاى 
درمانى  مركز  نزديك ترين  به  را  آنها  سريع تر 
مشكلى  و  بگيرند  قرار  نظر  تحت  تا  برسانيد 
خطرناك تر،  گزيدگى هاى  نشود.  ايجاد  برايشان 
تورم  با درد شديد همراهند و  آنهايى هستند كه 
دارند. گزيدگى هايى كه  به  دنبال  را  بافت  شديد 
منجر به عفونت، التهاب يا مرگ بافت زيرپوست 
خطرناك  گزيدگى هاى  گروه  در  هم  مى شوند 
به  را  آنها  جدى  درمان  نبايد  و  مى گيرند  قرار 

يق  انداخت.تعو

از  پس  كه  واكنشى  است.  نيش زده شده  منطقه 
دليل  به  مى دهد  رخ  پوست  روى  حشرات  نيش 
داخل  آب  خروج  و  التهابى  سلول هاى  تهاجم 
خون به فضاى ميان بافتى است. كمپرس يخ كمك 
و  كند  پيدا  كاهش  خونرسانى  سرعت  تا  مى كند 
التهاب كمتر شود. برخى بر اين باورند بايد منطقه 
نيش زده شده و ملتهب را برش زد تا سم يا بزاق 
حشره خارج شود و در بدن منتشر نشود. اين كار 
بيشترى  آسيب هاى  و  نيست  علمى  هيچ وجه  به 
به پوست وارد خواهد كرد. توصيه مى شود اگر 
پس از نيش حشره درد زيادى احساس كرديد 
و محل گزش پس از مدت كوتاهى سياه شد، 
پوست  متخصص  به  آن  پيگيرى  براى  حتما 
هيچ وجه  به  اينكه  ديگر  نكته  كنيد.  مراجعه 
نبايد تاول ها و جوش ها و ورم هاى پوستى 
حشرات  نيش  يا  سوختگى  دليل  به  كه  را 
تركاند  را  آنها  يا  كرد  دستكارى  مى شوند،  ايجاد 
آنكه  براى  است  تاول حفاظى  پوست روى  زيرا 
آب ميان بافتى و امالح بدن از دست نروند. ضمن 

بيمارى هاى شايعى كه مى توانند  اما  ندارد  چندانى 
براى پوست انسان مشكل ساز شوند از طريق نيش 
حشراتى مثل پشه خاكى (عامل بيمارى سالك)، كنه 
(عامل بيمارى اليم)، انواع عنكبوت، زنبور و... ايجاد 

با آغاز فصل بهار شروع مى شوند. گزش اين حشرات 
و در تابستان كه زادوولد 

حشرات بيشتر مى شود، به 
اوج خود مى رسد. به همين دليل 

در فصل تابستان افراد 
بسيار 

زيادى 
از  ناشى  مشكالت  دليل  به 
مراكز  به  حشرات  گزش 

درمانى مراجعه مى كنند.

حشرات  گزش   :
معموال خود را با چه عالئمى 

روى پوست نشان مى دهد؟
گزش حشرات مى تواند از يك خارش 

كامال ساده كهيرى شكل شروع و به تاول هاى خيلى 

در استان هاى خراسان رضوى و شمالى، منطقه اى 
در دامغان و شاهرود هم شيوع بااليى دارد. به نظر 
مى رسد مخازن اين بيمارى كه گهگاه موجب افزايش 
شيوع بيمارى سالك در ساكنان و مسافران اين شهرها 
مى شوند در اين مناطق بيشتر است. البته مخزن بيمارى 

آن  نوع شهرى و روستايى  در  فرق سالك 
شهرى  نوع  در  مخزن مى كند. 

بيمارى 
اغلب 

سگ هاى ولگرد و در 
نوع روستايى يا در مناطق كويرى 
جوندگانى  بيمارى  اصلى  مخزن 
مانند موش هاى صحرايى هستند.

خاكى  پشه   :
چطور باعث ايجاد بيمارى 
سالك مى شود و چه عالئمى دارد؟
نام  به  انگلى  سالك،  بيمارى  عامل 
پشه  نيش  راه  از  انگل  اين  است.  «ليشمانيا» 
جوندگان  و  سگ  انسان،  خون  مكيدن  و  خاكى 

اوج خود مى رسد. به همين دليل 

معموال خود را با چه عالئمى 
نام روى پوست نشان مى دهد؟ به  انگلى  سالك،  بيمارى  عامل 

پشه  نيش  راه  از  انگل  اين  است.  «ليشمانيا» 

بيمارى اليم كه اشاره كرديد به دليل 

نشانه هاى  مى شود.  ظاهر  اليم  بيمارى  نشانه هاى 

بيمارى اليم كه اشاره كرديد به دليل 
نيش نوعى كنه ايجاد مى شود چه عاليمى دارد؟
بيمارى اليم كه در ايران بسيار نادر است نوعى 

بيمارى عفونى است كه از طريق گزش نوعى 
يا ساير  انسان  به  پاسياه»  «كنه  اسم  به  كنه 
حيوانات منتقل مى شود. اين نوع كنه بيشتر 
در مناطق جنگلى و انباشته از برگ درختان 
روى زمين يا روى علف هاى بلند زندگى 
مى كند. البته همه كنه ها به اين نوع باكترى 

آلوده نيستند اما انواع آلوده آنها مى توانند انسان 
را دچار مشكالتى كنند. گزش كنه درد ندارد 

 روز بعد از گزش كنه آلوده، 
نشانه هاى  مى شود.  ظاهر  اليم  بيمارى  نشانه هاى 

بيمارى اليم كه اشاره كرديد به دليل 
نيش نوعى كنه ايجاد مى شود چه عاليمى دارد؟
بيمارى اليم كه در ايران بسيار نادر است نوعى 

بيمارى عفونى است كه از طريق گزش نوعى 
يا ساير  انسان  به  پاسياه»  «كنه  اسم  به  كنه 

مى كند. البته همه كنه ها به اين نوع باكترى 
آلوده نيستند اما انواع آلوده آنها مى توانند انسان 

را دچار مشكالتى كنند. گزش كنه درد ندارد 
 روز بعد از گزش كنه آلوده، 

نشانه هاى  مى شود.  ظاهر  اليم  بيمارى  نشانه هاى 

متاسفانه  اما  كرد  استفاده  سالك 
طور  به  ايجادشده  جوشگاه 

كامل برطرف نخواهد شد.

بيمارى  آيا 

نه، ابتال به بيمارى فقط از 
راه نيش پشه خاكى آلوده 

به انگل ليشمانيا امكان پذير 
است و تماس پوستى فرد مبتال 

به سالك با اعضاى خانواده اش باعث 

را «دراكوال» گذاشته اند؟
چون ضايعات ناشى از گزش حشره 
ترشح  با  و  ترسناك  و  بدشكل  بسيار 

زيرا همان طور كه اشاره شد، گزش 
حشرات مى تواند انواع و اقسام 
كند،  ايجاد  پوستى  ضايعات 

29پوست
در فصل تابستان مراقب نيش حشرات باشيد

نيش نزن، حيوان!

شماره هفتصدوسيزده  هجده خرداد نودوهشت

سم نيش برخى حشرات 
مى تواند مشكالت قلبى، 

اختالالت فشارخون، افت 
فشارخون شديد، عالئم 

داخلى و مشكالت تنفسى ايجاد كند و حتى 
منجر به خفگى فرد گزيده شده شود. گاهى 

هم گزش خانواده عنكبوتيان باعث نكروز 
يا تخريب پوست مى شود كه اين تخريب 

مى تواند به دليل سمى كه وارد پوست 
مى شود تا عضله ادامه داشته باشد. 

 مريم 
منصورى


