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و بیماری کنه گزیدگی  
Tick Bites and Disease 

 ؟ کنه چیست

هستند، که از ها حشرات کوچکی تقریبا به اندازه دانه کنجد کنه
کنند. گونه های مختلف کنه از انواع مختلفی از خون تغذیه می

حیوانات تغذیه می کنند. گاهی اوقات، کنه به جای گزیدن 
در اکثر مواقع گزیدن  هر چندحیوان، انسان را نیش می زند. 

 اما در برخی موارد چنین می شود.، نمی انجامدکنه به بیماری 
 

بلند و مناطق پردرخت زندگی می  هایها در بین چمنکنه
روی بدن فرد در حال مکیدن هنگامی که آنها  مشاهده یکنند. 

کنند، ها به درون پوست نفوذ می. کنهآسان تر است خون هستند
کنند. را رها می نیش می زنند، خون تغذیه می کنند و سپس آن

دهان کنه در زیر پوست، و قسمت عقب بدن در بیرون قرار 
د.  معموال هنگامی که آنها پر از خون هستند، به رنگ گیرمی
خورده ُپرشوند. در این حال به آنها کنه خاکستری دیده می-آبی

  گفته می شود.

 

 در صورت دیدن کنه روی پوستم چه باید بکنم؟

اگر روی پوست خود کنه مشاهده کردید، باید در اسرع وقت 
های خود را لباسآن را از پوست خود بردارید. تمام بدن و 

های چک کنید. به دیدن یک کنه بسنده نکنید. ممکن است کنه
بیشتری وجود داشته باشند. مطمئن شوید که نور کافی دارید، 

رسد یا که بتوانید همه کنه)ها( را ببینید. اگر دستتان به کنه نمی
را از بدن توانید آن را درست ببینید، از کسی بخواهید آننمی

بخواهید که  اوو از بروید  نزد بهداشتگریا اینکه  شما بردارد
آن را بردارد. اگر کودکان و حیوانات خانگی تان در محیطی 
بوده اند که کنه امکان زیست داشته، مطمئن شوید که آنها را 

 هم بررسی کنید.

 

 

مراجعه  بهداشتگرچه زمانی باید برای برداشتن کنه به 
 کرد 

تان پنهان شده است، برای برداشتنش به اگر کنه زیر پوست

این وضعیت وقتی پیش می آید که کنه  .مراجعه کنید بهداشتگر

. وقتی استچند ساعت یا حتا یک یا دو روز روی شما بوده 
، خیلی سخت استپوست جا داده  عمیقا درونکنه خود را 

شما بماند،  بدن در دهانشهایی از است که بدون این که قسمت

 .عفونت ایجاد کندممکن است ها این قسمت .آن را بردارید

 
 توسط خودتانبرداشتن کنه نحوه 

کنه را بردارید، موارد زیر را توانید میاگر خودتان 
 .یدرعایت کن

ترین قسمت به با موچین به آرامی کنه را در نزدیک .1
با . گیردقرارمیپوست شما روی بگیرید. بدن کنه ش دهان

به کنه دست نزنید. اگر امکان دستان برهنه و مستقیما 
 .کش بپوشیددارد، دست

از پوست بیرون  حالت پیوسته و در کنه را مستقیم .2
ممکن است این کار چون ، فشار ندهیدکنه را بکشید. 

زخم بریزد و  کنه درونمحتویات شکم سبب شود که 
ید، نکش دفعه. کنه را یک دهدافزایش را احتمال عفونت 

 شدن سبب جدااست چون ممکن  ،و نچرخانید پیچ ندهید
تمام مطمئن شوید  بسیار مهم است کهشود. از بدنش سر 
که زیر پوست تان  اشکنه، از جمله قسمت دهانیبدن 

 کشیده شود.، بیرون قرارگرفته

و صابون کنه، جای آن را با آب پس از بیرون کشیدن  .3
مقداری پماد آنتی بیوتیک از توانید میهمچنین  .تمیز کنید

و  با آبپس از آن خود را  یها. دستاستفاده کنید
 د. بشویی صابون

نگاه یا با روی آن  توانید با مالیدن روغن یا بنزینکنه را نمی
ای نتیجه. این کار بیاورید درآن کبریت یا سیگار روی داشتن 
 .و ممکن است احتمال عفونت را افزایش دهد ندارد

 
 چه کنیدبا آن کنه بیرون کشیدن پس از 

کوچک با در  ظرفدر یک آن را اگر کنه زنده است، 
و یک گلوله پنبه  )مانند ظرف جای قرص( بگذاریدمحکم 

 مرطوب را کنارش قرار دهید تا زنده بماند.
 



 

، یا واحد بهداشت همگانی محل www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهیبرای دیگر پرونده
دیدن کنید یا با  LinkBC.cawww.Healthهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت  زندگی خود دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به  7-1-1شنوایان، با  )به رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم  8-1-1شماره 

 گردد.زبان ارائه می 130بیش از 

 

کنه را  ظرف حاویاستفاده نکنید. ی از الکل یا هیچ مایع دیگر
با در اسرع وقت . داد در یخچال قرار به مدت کوتاه می توان

خواهند که کنه را میآیا  ببینید خود صحبت کنید که بهداشتگر
 د.یببرکنترل بیماری بریتیش کلمبیا به مرکز برای آزمایش 

 نم؟چگونه می توانم از نیش کنه دوری ک

زمانی که در مناطق محل زندگی  زیر راهنمایی هایبا رعایت 
در مقابل نیش خود  خانوادهتوانید از خود و میها هستید، کنه

 :محافظت کنید کنه و سایر حشرات

  امکان در حد های بلند یا جنگل، چمن درهنگام پیاده روی
 .رویدبراه شده پاکسازی مسیرهای در 

 را در شلوار و  باالتنه لباس رنگ روشن بپوشید، لباس
 خود قرار دهید.شلوار را در پوتین یا جوراب 

 کننده دفع خود  برهنه پوستهای به لباس و همه قسمت
دستورالعمل روی براساس بزنید.   DEETحاوی حشره

. برای کسب اطالعات کنید تکراررا  این کار ظرف،
در   DEETو حشراتکننده های دفع بیشتر درمورد 

 سی به این پرونده مراجعه کنید:لینک بیوبسایت هلث
File #96HealthLinkBC  حشرات و های دفع کننده

  تیایایدی

 باشد، داشته کنه احتمال می دهید هنگام ترک محلی که 

 روی پوست ِ خود. دیکن بررسی را خود سر پوست و لباس
-بچه بخواهید که برای چک کردن از کسی را چک کنید.

 به شما کمک کند.ها 

  و  پر از علفهای بلندرا که به جاهای خود حیوانات خانگی
 .چک کنیدمرتبا می روند، پردرخت 

 از طریق کنه سرایت کند؟ است ممکن هایییبیمار چه

 انسان به کنه طریق گزیدگی از است ممکن های مختلفییبیمار
 .است مالی بیماری آنها ترین معروف .کند سرایت

 اندامگانی (Borrelia burgdorferi) یرفرود بورگ یارلوب

 مناطقاز  بسیاری هایکنه در کند، می ایجاد را الیم بیماری که

 مورد هاده اخیر سال ۵۱ در و است، شده یافت کلمبیا بریتیش

 به مبتالیان از بسیاری  است شده شناسایی الیم بیماریاز 

 و اند،نکرده سفر بریتیش کلمبیا استان از بیرون به الیم بیماری

 .نداگرفته سی.بی در را بیماری احتماالا 

وجود  کمی احتمال و دنیستن الیم باکتری ناقل کنه انواع همه

د. با این حال از آنجا کن منتقل را باکتریاین  شما به کنه که دارد

 را الزم احتیاط کهاست، بهتر است  جّدی بسیارالیم   بیماری که

 مانع گزیدگی کنه شد. که داد خرج به

 

 تب ازند عبارت شودیم منتقل کنه از کههایی بیماری دیگر

دانه دار )منقوط(  تب،  ((tularemia توالِرمی ،راجعه

  آناپالسموز و ،، تب کیو( (RMSF راکیکوههای 

(anaplasmosis)ها در بریتیش کلمبیا نادر . همه این بیماری

 هستند.

 

-می که کنند ترشح اییسم مادهممکن است  هاهاز کن برخی

در  که است مهم دلیل، همین بهت شود. موق فلج سبب تواند
بالفاصله از بدن   کنه های بدنتقسم تمام صورت گزیدگی

 بیرون کشیده شود.

 چیست؟ کنه های ناشی ازبیماری عالئم

 عالئم زیر کنه، گزیدگی از پس های هفته و روزها ظرف اگر
 خودبهداشتگر  به بالفاصله را این امر مشاهده کردید، را

دچار  کجا و کی بگویید خودبهداشتگر  به .گزارش کنید
 گزیدگی شدید.

 مفصل، یا عضله درد سردرد، تب، مانند عمومی عالئم 
 .صورت عضالت ضعف یا کوفتگی

 باشد  بزرگی یک لکه به اگر ویژه به پوستی حساسیت ،
 خواه در محل گزیدگی یا غیر آن. 

 پا دهد. فلج معموال از رخ فلج است ممکن نادر، موارد در 
 یابد.سر گسترش می و بازوها به باالتنه، و شودمی شروع

 گزیدگی از پس روز دو یا یک تا چند ساعت معموال فلج
 شود.می آغاز

 چیست؟ درمان گزیدگی کنه

های ناشی بیماری برای کانادا در واکسنی در حال حاضر هیچ

 تأیید نرسیده است.  به از کنه

 

 با توانمی را های ناشی از کنه بیماری دیگر یا الیم بیماری

 می زودهنگام درمان و کرد. با تشخیص بیوتیک درمان آنتی
 .کرد های ناشی از آن جلوگیریعوارض و پیچیدگی از توان
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