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Abstract
Background and purpose: Tick paralysis is a relatively rare and fatal disease caused by some
species of blood-sucking ticks of Ixodidae family including Ixodes scapularis and Dermacentor andersoni.
This disease is characterized by ascending acute flaccid paralysis but could be misdiagnosed with other
neurological diseases especially, Guillain-Barré syndrome because of similar clinical presentations. In
this review we aimed to introduce tick paralysis to raise awareness on differential diagnosis of tick
paralysis with other neuropathies.
Materials and methods: A narrative review study was performed in which data was collected
without time and language limits from international electronic databases including: Pub Med, Web of
Science, Google Scholar, Elsevier (ScienceDirect, Scopus), Lilacs, and Iranian scientific databases
including: Barakatkns, SID, Civilica, Magiran, and Medlib using appropriate keywords.
Results: Tick paralysis mainly affects children (usually girls). The paralysis is caused by toxin in
the saliva of hard ticks and if blood feeding is continued for a long time, respiratory failure and probably death
may occur. The absolute therapy of tick paralysis is simply removing ticks that are attached to the patient’s
body. Improvement in symptoms is usually observed within 24 hours to a few days after removing the tick/s.
Conclusion: Finding the tick/s and symptoms of paralysis are the main characteristics in
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diagnosis of tick paralysis. Since the disease is caused by the toxin in tick saliva, therefore, antibiotics are
not effective in its treatment. Also, due to frequent misdiagnosis of the disease, awareness of the
healthcare providers can play a considerable role in early detection, treatment, preventing additional costs
of laboratory examinations, and ultimately prevent death.
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احمدعلی عنایتی

چكيده
سابقه و هدف :فلج کنهای بیماری نسبتاً نادر و کشندهای است که توسط برخی از گونههای خونخوار کنههای ماده از
خانواده  Ixodidaeبه خصوص  Dermacentor andersoniو  Ixodes scapularisایجاد میشود .این بیماری که با فلج شل
حاد باالرونده مشخص میشود ،به دلیل تظاهرات بالینی مشابه ،معموالً باا ساایر بیمااریهاای نورولوژیا ،،باوی ه ساندرو
گیلنباره ،دچار تشخیص اشتباه میشود .هدف از این مقاله معرفی بیماری فلج کنهای بهمنظور بااال باردآ اگااهی و ام ااآ
تشخیص افتراقی با سایر نوروپاتیها میباشد.
مواد و روشها :این مقاله ی ،مطالعه مروری غیر نظا مند میباشد که جمعاوری اطالعات مورد نظار از پایاااههاای
دادههای علمی بینالمللی شامل،Elsevier (ScienceDirect, Scopus) ،Google Scholar،Web of Science ،Pub Med :
 Lilacsو پایااههای دادههای داخلی شامل :سامانه دانشگستر برکت ( ،)barakatknsپایااه اطالعات علمای جاااد دانشاااهی
( ،)SIDکتابخانه پزش ی ایرانی ( ،)medlibبان ،اطالعاات نشاریات کشاور ( ،)magiranمرجاع داناش ( ،)civilicaبادوآ
محدودیت زمانی و زبانی و با استفاده از کلمات کلیدی گرداوری گردیده است.
یافتهها :بیماری فلج کنهای بیشتر در کودکاآ و دختراآ رخ میدهد .عامل ایجادکننده فلج کنهای توکسینهای موجاود
در بزاق کنههای خونخوار میباشد که در هناا خونخواری وارد بدآ میزباآ میشود و در صورت ادامه تغذیه کنه به مدت
طوالنی موجب نارسایی تنفسی و مرگ بیمار میشود .درماآ بیماری بهراحتی و با جداسازی کنه از روی بادآ میزبااآ ام ااآپاذیر
است .عالئم بابود در فلج ایجاد شده توسط کنه معموالً طی  42ساعت الی چند روز پس از جداسازی کنه نمایاآ میشود.
استنتاج :یافتن کنه خونخورده در بیمار همراه با نشانههای فلج مامترین وی گی تشخیصی بیماری است .ازاآجاییکاه
بیماری فلج کنهای ناشی از توکسین میباشد بنابراین تجویز هر گونه انتیبیوتی ،در درماآ بیماری موثر نمیباشد .همچنین
با توجه به تشخیص اشتباه بیماری در بیش تر موارد ،افزایش اگاهی از بیماری در کارکناآ باداشات و درمااآ و نیاز عماو
مرد می تواند نقش قابل توجای در پیشایری از بیماری ،تشخیص ساریع ،درمااآ اسااآ ،جلاوگیری از هزیناههاای ا اافی
ازمایشااهی و در ناایت جلوگیری از مرگ بیمار داشته باشد.

مقدمه
کنههای خونخوار از گروههای جانوری نزدی ،باه

و یا اوایل دوره مزوزوئی ،بهعناواآ گوناههاای اناال و

عن بوتیاآ وعقربها میباشاندکه در اواخر دوره پالئوزوئی،

خونخاوار از پستاانداراآ ،پرنادگاآ و خازنادگاآ تغذیاه

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی شماره  6421است که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشااه علو پزش ی مازندراآ تامین شده است.
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مولف مسئول :احمدعلی عنایتی -ساری :میداآ معلم ،معاونت تحقیقات و فن اوری دانشااه علو پزش ی مازندراآ

 .6استادیار ،گروه حشره شناسی پزش ی و مبارزه با ناقلین ،دانش ده باداشت ،مرکز تحقیقات علو باداشتی ،دانشااه علو پزش ی مازندراآ ،ساری
 .4استادیار ،گروه نورولوژی ،بیمارستاآ بوعلی سینا ،واحد توسعه تحقیقات بالینی ،دانشااه علو پزش ی مازندراآ ،ساری
 .3استاد ،گروه حشره شناسی پزش ی و مبارزه با ناقلین ،دانش ده باداشت ،مرکز تحقیقات علو باداشتی ،دانشااه علو پزش ی مازندراآ ،ساری
 تاریخ دریافت 6342/61/62 :
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واژه های کليدی :فلج کنهای ،فلج باالرونده ،سندر

گیلن بارهIxodes scapularis،Dermacentor andersoni ،

مروری

محمود فاضلی دینان و همکاران

جایااه دو و بعد از پشهها قرار گرفتهاند( .)4،6کنههاایی

برخاای از مناااطق جغرافیااایی ماننااد اسااترالیا و امری ااای

کااه دارای اهمیاات پزش ا ی ماایباشااند در دو خااانواده

شمالی قابل توجاه مایباشاد اماا باهعناواآ عار اهای باا

 Ixodidaeموسو باه کناههاای ساخت ( )hard ticksباا

پراکنش جاانی در مناطقی نظیر اسیا ،افریقا و اروپا نیاز

دوره تغذیهای طوالنی مدت (تا  66روز و حتی بایشتار) و

دارای اهمیت میباشد( )61-62،64فلج کنهای ،به وی ه در

 Argasidaeموسو باه کناههاای نار ( )soft ticksباا دوره

سالهای اخیر ،بهدلیل تشابه در بروز تظااهرات و عالئام

تغذیهای کوتاه مدت ( 1تا  41دقیقه) قرار میگیرند(.)2،3

بالینی مربوطه با بسیاری از بیماریهای عصبی باوی ه ساندر

این کنهها قادر به انتقال عوامل بیماریزای بسیار مام باه

گیلن باره که ی ،نوروپاتی محیطی است ،اشاتباه تشاخیص

انساآ میباشند که مامترین اآها شاامل :تا،یاختاههاا

داده میشود و در نتیجه منجر به اساتفاده از درمااآهاایی

(مانند :بابزیوز) ،ری تزیاها (مانند :تاب منقاو کوههاای

ماننااد پالسمافرز ( ) Plasmapheresisو ایمونوگلوبااولین

راکی ،تیفوس کنهای کوئینزلند) ،اسپیروکتها (بیماری

وریدی ( )IVIGمیشود( .)64،61عالوه بر ایان ،تشاخیص

الیم ،تاب راجعاه) و ویاروسهاا (تاب خونریزیدهناده

افتراقیهای دیار این بیماری شامل سایر عوامال عفاونی و

کریمه-کنااو ،تاب کناهای کلارادو ،انسفالیت بااری-

یا مسمومیتهای ناشای از متابولیاتهاای سامی عوامال

تابستانی روسی) ماایباشااند( .)1در حاادود  21گونااه در

عفونی مانند بوتولیسم ( ،(Botulismابسه مغزی یا ابساه

 61جنس از کنههای عمدتاً ساخت و نادرتاً نار وجاود

اپیدورال ( ،)Epidural Abscessو برخی اختالالت عصبی

دارند که موجب بیماری فلج کنهای یا مسامومیت کناهای

دیار مانند التااب میلیات عر ای ()Transverse Myelitis

( ) Tick Toxicosisدر انسااااآ و برخااای از حیواناااات

میباشد( .)4با توجه به موارد کمتر بیماری فلج کناهای در

میشوند( .)1-4اگرچه گزارش ی ،مورد بیماری توساط

انساآ در مقایسه با حیواآ و نیز وجود شباهتهای باالینی

کنه جنس نر در سال  6414منتشر شده است اما کنههای

مشابه میاآ فلج کنهای با بسیاری از بیماریهای عصبی و

ماده بالغ بهعنواآ عامل ایجادکننده بیمااری فلاج کناهای

عفونی ،این ام اآ وجود دارد که پزش اآ در طول دوره

شناخته میشوند .همچنین کنههای نر برخالف کنههای

فعالیتهای بالینی خود در مواجاه با فرد بیماار ،باه فلاج

سااخت در مراحاال نابااالغ موجااب بیماااری فلااج کنااهای

کنهای ف ر ن رده و در تشخیص دچار اشتباه شوند .ایان

میشوند( .)66،61فلج کنهای بهعنواآ عار های پراهمیت

امر نهتناا باعا

مایشاود کاه بسایاری از گازارشهاای

در انساآ و دا شناخته شده است .این بیمااری باهعناواآ

مربو به بیماری فلج کنهای ثبت نشاود ،بل اه باه علات

ی ی از هشت بیماری رایج ناشی از کنهها عمدتاً در اثار

عد درماآ مناسب میتواند بهراحتی منجر به فوت بیمار

گزش ،خونخواری و تزریق بزاق حاوی ترکیبات سامی

گردد ،درصورتیکه درماآ فلاج کناهای بسایار اسااآ و

کنهها ایجاد میشود و موجب عف عضالنی ،اتاکسی

کم هزینه میباشد( .)41،61،64بنابراین بدیای است که باا

حاااد و فلااج شاال حاااد باالرونااده ((Flaccid Paralysis

انجا مطالعات بهمنظور اشنایی پرسنل باداشتی -درمانی باا

میشود( .)63،64،4این بیمااری ساالیانه در حادود 41111

وی گیهای بالینی فلج کنهای و درنظر گرفتن بیماری در

راس دا را تحت تاثیر قرار میدهد و موجب مرگ 61111

هناا مواجاه با فرد بیماار مایتاواآ از تشاخیص اشاتباه

راس گوساله در مناطقی مانند استرالیا میشود .اما بهطور

بیماری فلج کناهای ،هزیناههاای ساناین ازمایشاااهی،

کلی در انساآ در مقایسه با حیواآ پدیدهای نسابتاً ناادر و

درماآهای غیر روری بهوی ه با انتیبیوتی،ها و باروز

درعین حال کشنده مایباشاد( .)4،7،6فلاج کناهای بارای

مقاومت باه ایان ترکیباات دارویای ،پیشارفت بیمااری و

اولینبار در سالهای  6242و  6464بهترتیب در اساترالیا

حتی مرگ بیمار ،بوی ه کودکاآ جلوگیری نمود.
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میکنند .از نظر اهمیت بیماریزایی درانساآ و حیواآ در

و امری ای شمالی گزارش گردید( .)62شیوع بیماری در

مروری بر فلج کنه ای ،عامل ،عالئم ،تشخيص و درمان

مواد و روش ها

فلج کنهای در انساآ در امری ای شمالی مربو باه کناه

پ وهش حا ر از نوع مطالعه ماروری غیرنظاا مناد

 Dermacentor andersoniبود تا اینکه در ساال 6432

( )Narrative Reviewمیباشد .دادههای مورد نیاز پ وهش

 Robinowو Carrollگزارشی از بیماری را توساط کناه

بهصاورت هدفمناد و از طریاق جساتجو در پایاااههاای

 Dermacentor variabilisدر جنااوب شاارقی امری ااا

علمی بینالمللای شاامل،Web of Science ،Pub Med :

منتشر کردند( .)42در منطقه امری ای شمالی جنسهاای

،Elsevier (Sciencedirect, Scopus) ،Google Scholar

ایجادکنناااده فلاااج کناااهای در انسااااآ عمااادتاً شاااامل

 Lilacsو پایااههای علمی داخلی شامل :سامانه دانشگساتر

 Amblyomma ،Dermacentorو  Ixodesمیباشند ،کاه

برکاات ( ،)barakatknsپایااااه اطالعااات علماای جااااد

بیشترین گزارشها مربو باه گوناه  D. andersoniدر

دانشااهی ( ،)SIDکتابخاناه پزشا ی ایرانای (،)medlib

شامالغربای امری اا و گوناه  D. variabilisدر جناوب

بان ،اطالعات نشریات کشور ( ،)magiranمرجع دانش

شرقی امری ا میباشد( .)41در برخی موارد نیز گونههای

( ،)civilicaبا استفاده از کلمات کلیدی فلج کنهای ،فلج

 I.scapularis ،A.maculatum ،A.americanumو I.pacificus

شل باالرونده ،سندرو گیلنباره ،تشاخیص افتراقای و...

بهعنواآ عامل ایجاد بیماری معرفی شدهاند( ،)41،61درحاالی

بااهصااورت جسااتجوی انفاارادی و جسااتجوی پیشاارفته

که در استرالیا گونه  ،I. holocyclusباهعناواآ عامال اصالی

ترکیباای ،باادوآ محاادودیت زمااانی و زبااانی گاارداوری

ایجاد بیماری فلج کناهای در انسااآ و ساایر حیواناات اهلای

گردیااده اساات .اطالعااات گاارداوری شااده براساااس

شناخته شده است(( )44-47تصاویر شاماره  .)6از گازارش

تظاهرات بالینی ،تشخیص و روشهای درماآ دستهبندی

اولین مورد فلج کنهای در استرالیا تا به اماروز گازارشهاای

شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.

متعددی از ابتال به این بیماری توسط گونههاای مختلاف
کنههای سخت از سراسر دنیا گازارش شاده اسات()4،66

یافته ها
تاریخچه:
همانند بسیاری از بیماریهای منتقله از راه کنه ،فلج
کنهای در انساآ دارای سابقه نسبتاً مشخصی میباشد .این
بیماری برای اولینبار درسال 6242از استرالیا توسط Howell
توصیف شد که عامل بیماری کناه Ixodes holocyclus

به بیماری توسط  John Toddاز کانادا (امری اای شامالی)

جدول شماره  :1مام ترین گونه های عامل بیمااری فلاج کناه ای در
نقا مختلف دنیا ()32 -32 ،31 ،43 ،64 ،64 ،6
گونه کنه

منطقه
امری ای شمالی
(شمال غربی اقیانوس ارا در امری ا ،غرب و
جنوب شرقی امری ا ،جنوب غربی کانادا)
استرالیا
ایراآ

Dermacemor andersoni
D. variabilis
Amblyomma americanum
A. maculatum
Ixodes scapularis
I. pacificus
Haemaphysalis cinnabarina
Ixodes holocyclus
I. cornuatus
Dermacemor marginatus
Hyalomma marginatum marginatum

ترکیه

و در سال  6464گزارش گردید .وی تعداد افراد مبتال به

سریالن ا

بیماری را نه کودک اعال کرد و مرگ مبتالیاآ را پانج

برزیل

Dermacemor auratus
Hyalomma marginatum isaaci
Amblyomma micuins

م زی،

Amblyomma maculatum

ارژانتین

Amblyomma cajennense

نفر گزارش کارد( .)46هامچناین وی دو ساال بعاد و در
سال  6462ده مورد دیار از بیمااری را منتشار کارد کاه
هشت مورد اآ در کودکااآ گازارش شاده باود( .)44باه

در ایراآ نیز تناا یا ،ماورد ثبات شاده از بیمااری

غیر از یا ،ماورد فلاج کناهای منجار باه مارگ کاه باه

فلج کنهای توسط کناه  Dermacemor marginatusدر

کناه  Haemaphysalis cinnabarinaنسابت داده شاده

سال  4111در خانمی  21سااله در تااراآ گازارش شاده

بود( ،)43تا قبل از سال  6432تما گزارشاات مرباو باه

است(.)31
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گزارش گردید( .)62دومین مورد ثبت شده از افراد مبتال

(جدول شماره .)6

مروری

محمود فاضلی دینان و همکاران

کرده و اآ را از بدآ خاود جادا مایکنناد .هامچناین از
دالیل ماام شایوع بااالی فلاج کناهای در میااآ دختاراآ
می تواآ به بلند بودآ موی سار اشااره کارد کاه پنااهگااه
مناسبی را برای استتار و خونخاواری ماداو کناه فاراهم
میکند( .)24،36،64،4این امر سبب میشود که پوست سر
بهعنواآ مناسبترین محل فعالیت کنه در مقایسه با ساایر
تصویر شماره  :1برخی ازگونههای ماام و رایاج عامال فلاج کناهای،
محل فعالیت و عالئم فلج ()36-33،62،67

نقا بدآ بهشمار رود( .)23عالوه بر پوست سر شایعترین
م اآ فعالیت کنهها در پشت گوش ،گردآ و کشاله راآ
میباشد( .)4علیرغم اینکه این بیماری درهر زمانی از ساال

همه گیرشناسی بیماریEpidemiology :

بروز پیدا میکند اما بیشترین ظاور بیماری بهطور عماده

بیماراآ مبتال به فلج کنهای افرادی هستند که توسط

درفصلهای باار و تابستاآ (سراسر اسفند تا تیر) مصاادف

کنه مورد گزش قرار گرفتهاند اما لزوماً تما افرادی کاه

با شروع و افزایش فعالیتهای جفتگیری ،تولیدمالی و

توسط کنه مورد گزش قرار میگیرند ،مباتال باه بیمااری

خونخواری کنهها گزارش شده است( .)22،44،64،4اگرچاه

فلج کنهای نمیشوند( .)4ایان بیمااری اگرچاه در انسااآ

بروز بیماری فلج کنهای در برخای از منااطق جغرافیاایی

نسبت به حیواآ با شیوع کامتاری مشااهده مایشاود اماا

خاص مانند مناطق شمال غربای اقیاانوس ارا در شامال

بسیار کشانده اسات( .)32بارای مااال در منااطق ساواحل

امری ا و تما ساحل شرقی استرالیا ،که جمعیات بااالیی

شرقی استرالیا طی سالهای  6411تا  ،6421بیست ماورد

از ناقلین را در خود جای دادهاند ،مشااهده مایشاود اماا

مرگ ناشی از فلج کناهای گازارش گردیاد کاه بعاد از

باید به این ن ته نیز توجه داشت که امروزه سرعت باالی

موارد مرگ ناشی از مار گزیدگی با  26ماورد در م ااآ

افااراد در جابااهجااایی و مسااافرتهااا در انتشااار و جاااانی

بعدی قرار داشت( .)21،34همچنین در کانادا نارخ مارگ

کردآ این بیماری بسیار موثر میباشد( .)64برای مااال در

بیمااراآ مبااتال باه فلااجکنااهای  64درصاد گاازارش شااده

گزارش موارد بیماری فلج کنهای در کشور انالساتاآ و

است( .)26همانند اغلب بیماریهای ناشی از گزش کناه،

ژاپن مشخص شد که افراد بیمار در استرالیا مورد گازش

فلج کنهای نیز تحت تاثیر مقیاسهای زماانی و م اانی قارار

کنه  I. holocyclusقرار گرفته اند درصورتیکاه عالئام

میگیرد اما برخالف این بیماریها ،سن و جنس افرادی

بیماری را در انالساتاآ و ژاپان نشااآ دادهاناد( .)21،21از

که در معرض گزش کنه قرار میگیرند در همهگیرشناسی

طرف دیار حضور گونههای مختلف کنه در سایر نقا

بااالیی در کودکااآ و باوی ه دختاراآ مشااهده مایشاود
(جدول شماره  .)4از دالیل اصلی باال بودآ فراوانی بیمااری
در کودکاآ میتواآ به این ن ته اشاره کرد که کودکااآ
به دلیل توده و حجم بدنی کمتر نسبت به افراد بزرگسال
میزاآ توکسین بیشتری را بر اساس ی ،میلیگر توکسین

جدول شماره  :2توزیع سنی ،جنسی بیماراآ و محل اتصال کنههای
عامل فلج کنهای بر اساس موارد مشاهده شده ()26 ،34 ،64 ،64
وی گی

شیوع بیماری

جنس +سن

زآ (تما سنین) 71 :تا  21درصد
کودکاآ کمتر از ده سال 24 :درصد
دختراآ ( 2تا ده سال) 12 :تا  72درصد

محل گزش

تظاهرات بالینی را باا سارعت و شادت بایشتاری نشااآ
میدهند .من این ه بالغین معموالً وجود کنه را احسااس

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

نسبت زآ به مرد2/6 : 6 :
نسبت دختر به پسر2/4 : 6 :

سر و پوست سر 42 :درصد (بیشتر کودکاآ)
نواحی پشت گوش 41 :درصد (بیشتر کودکاآ)
کشالهی راآ :چاار درصد (بالغین)

به ازای هر کیلوگر توده بدنی دریافت میکنناد و بناابراین

نرخ بیماری

کمر ( :)backچاار درصد (بالغین)

نسبت سر+گوش به سایر
نقا بدآ4/6 : 6 :

گردآ :هشت درصد (بالغین  +کودکاآ)
میزاآ کشندگی بیماری

 1تا 64درصد

-

فعالیت فصلی

باار و تابستاآ (در سراسر ماههای اسفتد تا تیر)

-
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بیماری بسیار موثر میباشند ،بهطوریکه بیماری باا نارخ

مروری بر فلج کنه ای ،عامل ،عالئم ،تشخيص و درمان

دنیا و گزارشهای متعدد منتشر شده از موارد بیماری،

در زماآ تغذیه کنههای ماده ،میزاآ غلظت توکسین

سبب شده است که امروزه فلج کنهای بهعنواآ ی،

در غدههای بزاقی افزایش ماییاباد و باا تزریاق باه بادآ

بیماری با پراکنش جاانی شناخته و معرفی گردد(.)4

میزباآ موجب اختالل در ترشح و ازادسازی انتقالدهنده
شاایمیایی اسااتیلکااولین در نااواحی پاایشسیناپساای میاااآ

پاتوفیزیولوژی فلج کنهایPathophysiology :

اتصاالت عصب و عضله میشوند( .)11،64توکساینهاای

عضوی همهکاره ،با ترشح ترکیبات هموستاتی ،و اد

کاهش رهاسازی و انتشار استیلکولین در پایشسایناپس

التاابی متعدد ،اتصال و تغذیه مداو کناه را از میزبااآ میسار

اتصاااالت عصاابی -عضااالنی شااده و در ادامااه بااا یاا،

میکند .این غدد بهعنواآ منبع و ترشح کننده توکساینهاای

فاز تاخیری موجب بروز عالئم فلج کنهای میشوند کاه

ایجادکننده فلجکنهای نیز بهشمار میروند( .)22در شارایط

تااا حاادودی از ایاان نظاار مشااابه ساام  botulinumعماال

عادی در میزاآ خونخاواری کناههاای مااده محادودیت

میکنند( .)22،34،64اگرچاه م انیسام دقیاق سالولی ایان

وجود دارد اما در صورت جفتگیری کنه (اتصاال کناه

بیماری بهو وح مشخص نمیباشد اما کاهش رهاسازی

ماده جفتگیری کرده و تخمریزی ن رده) و برای لقاح

استیلکولین باع

اختالل در جریاآ سادیم باین غشاایی

و باروری تخمها ،میزاآ خونخواری کنه بهطرز چشامایری

( )transmembrane sodium influxدر گرههاای Ranvier

افزایش مییابد و این امر موجب افزایش تولید توکسینهای

و پایانههای عصبی میشاود( .)36عاالوه بار ایان کااهش

عصبی در غدد بزاقی کنههاای مااده مایگاردد( .)36فلاج

نفوذ کلسیم به دروآ سلول که موجب اخاتالل در عمل ارد

کنهای درنتیجه تزریق توکسین موجود در غدههای بزاقی

ترشاح اساتیلکاولین در فاصاله زماانی میااآ تحریاا ،و

کنههای ماده در هناا خونخواری از بدآ میزبااآ اتفااق

ازادسازی استیلکولین میشود نیز از دیار دالیل عنواآ

میافتد و سیستم عصبی محیطی و مرکزی را تحت تااثیر

شده است( .)22،4اختالل در عمل رد استیلکولین نیاز در

قرار میدهد( .)27بهطور معمول چندین روز طول میکشد

ناایت منجر به اختالالت ال تروفیزیولوژی ،و فلج شال

تا مقدار توکسین کافی برای ایجاد عف در فارد بیماار

حاد باال رونده و در ناایت کشنده میشاود( .)64الز باه

توسط کنهها تولید شود ،درنتیجه نشانههای بیماری فلاج

ذکر است که توکسینهاای عصابی تولیاد شاده توساط

کنهای معموالً با ی ،فاز تاخیری چند روزه پاس از اتصاال

گونههای  Ixodesو  Dermacenterمم ن است موجب

کنه به بدآ بیمار اش ار مایشاود( .)4بناابراین تشاخیص

ایجاد فلج از طریق م انیز های مختلاف شاوند .باهطاور

سریع و جداسازی کنه در ساعتهای اولیاه نقاش بسایار

معمااول اخااتالالت فیزیولوژیاا ،ناشاای از کنااههااای

مامی درممانعت ازگسترش عف عمومی و فلج عضاالنی

 D. variabilisو  D. andersoniشامل کااهش سارعت

دارد( .)32م انیساام اثاار توکسااین در ایجاااد فلااج کنااهای

انتقال پیا در عصبهای حرکتی ،کااهش دامناه نوسااآ

چنداآ مشخص نیست اما تاا حادود زیاادی تحات تااثیر

پتانسیل عمل عضالت ( )CMAPsبدوآ ایجاد نقاص در

قرار گرفتن ترشحات پیا رساآ شیمیایی استیلکولین در

انتقاالت عصبی -عضالنی ،طوالنی شدآ تااخیر دیساتال

پیشسیناپس بهعنواآ دلیل اصلی شناخته میشود( ،)22کاه

(فاصله زمانی میاآ تحری ،و پاسخ عضله) عصب پرونئال

موجب بلوکه شدآ انتقال پیا هاای عصابی در رشاتههاای

(بین مچ پا و زیر سر فیبوال) باا عاد پاساخ باه تحریا،

جسمی -حرکتی ( ،)somatic- motor fibresتداخل در

م رر ،کاهش سرعت هدایت پیا در اعصااب پرونئاال،

مسیرهای ت ،سیناپسی و جلاوگیری از دپالریازه شادآ

مدیاآ و اولنار میگردد( .)14،16،36البته دلیل غالاب ایان

در محل اتصال عصب و عضله میشود(.)24

اختالالت را عمدتاً ناشی از کاهش دامنه نوساآ پتانسایل
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غدد بزاقی در کنهها بهعنواآ بزرگترین اندا بدآ و

 holocyclotoxinو  ixovotoxinبهطور مشخص موجب

مروری

محمود فاضلی دینان و همکاران

عمل عضالت میدانند که احتماالً مربو به ایجاد وقفاه

بیحالی ،عف و دردعضالنی وهمچنین اتاکسی مشاخص

در شار سدیم (جریاآ سدیم) در طول غشاء اکساوآ در

میشود( .)64فاز دو بیماری بهصورت فلج شل باالرونده

گرههای  Ranvierو پایانههای عصبی میباشد( .)36سامو

میباشد که نشانههای اآ طای چناد سااعت تاا چناد روز

عصبی تولیدشده توسطکنههای استرالیایی I. holocyclus

بروز پیدا میکند .بهطور معمول عالئم پیشدراماد ایان

بااا تااداخل در ازادسااازی اسااتیلکااولین در اتصاااالت

بیماااری بااا گزگااز و مورمااور شاادآ (،)paresthesias

عصبی -عضالنی همانند سم بوتولیناو موجاب کااهش

بیقراری ،تحری،پذیری ،خستای ،و درد عضاالنی یاا

پتانسیل عمال مرکاب عضاله ( )CMAPمایشاوند و در

میال ی ( )myalgiasمشخص میشود.

ناایت اختالالت عصبی شدیدتری را نسبت به گونههای

فاااز اولیااه بیماااری بااهعلاات وارد شاادآ مقاادار کاام

 Dermacentorایجاد میکنند .همچنین عف و درگیاری

توکسین به بدآ ایجاد میشود که مربو به مراحل اولیه

عضالت بولبار (اعصاب بولبار :کنترلکننده بلع ،تنفس و

اتصال کنه به بدآ بیمار است .اهمیت این مو وع از این

عضالت مربو به صاحبت کاردآ) معماوالً  42الای 22

جات است که با جداسازی کنه ،دیار بیمار وارد مرحله

ساعت پس از جداسازی کنه وجود دارد و عالئم باباود

دو وفلج باالرونده نمیشود .درصورتیکه کنه ازبدآ بیمار

نیز با فاز تااخیری نسابت باه گوناههاای Dermacentor

تشخیص داده نشده و جدا نشود ،من ادامه خونخواری،

نمایاآ میگردد(.)32،36

کنه سم بیشتری را به بدآ بیمار تزریق میکند و با توجاه
به خاصیت تجمعی توکسین در بدآ بیمار ،فاز دو بیماری

تظاهرات بالینی(Clinical presentation (:

بهصورت فلج شل حااد باالروناده نمایااآ مایشاود(.)32

بدآ بیمار و خونخواری کناه ،عالئام اولیاه فلاج کناهای

بعد از فاز دو بیماری مشاهده میشود که شامل کاهش

مشاهده مایگاردد .عالیام باالینی ناشای از فلاج کناهای

حجم هوای تنفسی و ایست تنفسی ناشی از فلج دیاافراگمی

بهصورت کالسای ،شاامل :ناپایاداری و از دسات دادآ

یا فلج ماهیچههای تنفسی میباشد که از نشانههای مراحال

هماهنای در عضالت در زمااآ راه رفاتن مایباشاد کاه

اخر و کشنده بیماری میباشد ،بهطوریکه اگر بیمار باه

بهدنبال اآ فلج شل حاد باالرونده در اندا هاای تحتاانی

مرحله نارسایی تنفسی برسد ،بدوآ دخالت و مراقبتهاای

()acute symmetric ascending flaccid paralysis

وی ه مم ن است فرد بیماار دچاار مارگ شاود (تصاویر

ایجاااد ماایشااود و درنتیجااه شااخص قاادرت راه رفااتن و

شماره  .)4()4در برخی از موارد نیز مشاهده شده است کاه

ایستادآ را از دست میدهد( .)61در صورت ادامه تغذیاه

تا قبل از پیشرفت نارسایی تنفسی در بیماراآ ،کنهها چاوآ

کنه از میزباآ ،عف در اندا های فوقاانی (بازوهاا) نیاز

خونخواری خود را کامل کردهاناد از بادآ میزبااآ جادا

ایجاد میشود .عالئم همراه دیار در بیمار شامل کااهش

میشوند و درنتیجه فرد بیمار به لولههاای تنفسای کم ای

رفل سهاای تانادوآ عمقای ،درگیاری اعصااب مغازی

نیاز پیدا نمیکند( .)64گاهی بیماراآ شا ایاتی را در ماورد

( ،)cranial nerve involvementازدیاد بزاق و ابریزش دهااآ

عمل رد حواس خود مطرح میکنند اما بهطور معمول فلج

( ،)droolingسخت شدآ بلع( ،)dysphagiaاختالل صاوت

کنهای عمل رد اعصاب حسی شاخص را تحات تااثیر قارار

( ،)dysphoniaعف عضالت صورت()facial weakness

نمیدهد( .)44،61و عیت ذهنی-روانای فارد بیماار نیاز تاا

و گشادی مردم ،چشم مایباشاد(.)12،13،22،26،64،61،61،64

زماآ بروز هیپوکسمی (کاهش اکسی آ خوآ=)hypoxia

بااهطااورکلی ایاان عالئاام را بااه دو فاااز یااا مرحلااه تقساایم

و هیپرکاااااااربی (افاااااازایش دی اکسااااااید کااااااربن

میکنند .فاز اولیه بیماری مشابه انفوالنزا میباشد کاه باا

خوآ= )hypercarbiaدر حالت طبیعی باقی میماند(.)4
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معموالً  2الی  7روز پس از اتصاال کناه باه پوسات

اثرات ناگوار فلجکنهای در صورت ادامه خونخواری کناه

مروری بر فلج کنه ای ،عامل ،عالئم ،تشخيص و درمان

جدول شماره  :3تفاوتهاای میااآ فلاج کناهای در شامال امری اا و
استرالیا ()64،4،7
بیماراآ امری ای شمالی

وی گی
ناقل اصلی
م انیسم اثر سم
بابود عالیم

تصویر شماره :2مراحلکلی شروع بیماری فلج کنه ای تا مرگ بیمار()36

اگرچه عالئم اولیه بیماری با ناپایداری در راه رفاتن

بیماراآ استرالیایی
Ixodes holocyclus

Dermacentor andersoni
D. variabilis
کاهش انتقال و هدایت عصبی ،کاهش کاهش انتشنار استیل کولین در پیش-
انتشنار استیل کولین در پیشسیناپس

سیناپس

معموال بالفاصله بعد از جداسازی کنه

معموال  42تا  22ساعت بعد از

فروکش خواهدکرد

جداسازی کنه فروکش خواهد کرد

تغییرات مردم،

بهندرت

بسیار بسیار رایج است

عف فوکال ()focal weakness

بهندرت

بسیار رایج است

فشار خوآ

طبیعی

فشار خوآ باال ()hypertension

مدت زماآ بابودی بعد از جداسازی کنه

معموال کمتر از  42ساعت

روزها تا هفتهها

انتی سر درمانی

هیچااه استفاده نمیشود

گاهی بر اساس مورد تجویز میشود

دورهی مراقبتی از بیمار (بابود) پس از معموال چند ساعت پس از حذف کنه کمی طوالنیتر و تا قطعی شدآ بابود
جداسازی کنه

بیماری

تشخیص افتراقیDifferential diagnosis :

بهنظر میرساد کاه ایان بیمااری باا تظااهرات کلینی ای

کنااهای نساابتاً اساااآ ماایباشااد ولاای در برخاای دیااار از

متفاوت در قارههای مختلف باروز پیادا مایکناد ،بارای

بیماریهای حاد التاابی مربو به سیستم اعصاب محیطای

ماال تغییرات مردم ،چشم و عف فوکال از نشانههای

و طناب نخاعی به دلیل همپوشانی در تظاهرات بالینی باا

مربو به موارد بیماری در استرالیا میباشاد و در مقابال

فلج کنهای ام ااآ تشاخیص اشاتباه بیمااری و تااخیر در

بابود سریع بیمار پس از جداسازی کنه از بادآ بیماار از

شناسایی بیمااری فلاجکناهای وجاود دارد کاه متاسافانه

عالئم تشخیصی موارد امری ایی میباشد( .)11،22گاهی

منجر به درماآهای غیر روری ،ازمایشهای پرهزیناه و

نشانههای متفااوت نیاز در بیمااراآ یا ،منطقاه مشااهده

بستری شدآهای طوالنی مدت در بیمارستاآها و مراکاز

میشود .برای ماال فلاج کناهای در بیماارانی کاه تعاداد

درمانی میشود( .)34پ وهشهای اخیر نشاآ میدهد کاه

زیادی از کنهها به قسمتهای سر و نواحی پشت گاوش

درصد تشخیص اشتباه فلج کنهای باا ساایر بیمااریهاای

و مجرای گوش خارجی چسبیدهاند ،موجب فلج عصب

عصبی در سالهای اخیر نسبت به سالهای گذشته افزایش

محیطی صورت میشوند( .)11-17،67در برخای از بیمااراآ

معنیداری داشته است( .)34برای ماال تظاهرات غیرمعمول

نیاز ااعف شاادید در بااازو گازارش شااده اساات کااه بااا

شامل عف منطقهای باه ویا ه در ناوروآهاای حرکتای

جداسااازی کنااه خااوآ خااورده در ناحیااه ترقااوه مرتفااع

صورت و عد تعادل مخچهای بدوآ بروز عف میتوانناد

میگردد( .)12سر درد ،خارش شادید سار ،تاور شادید

عاملی برای تشاخیص نادرسات فلاج کناهای باشاند(.)17

صاورت ،درگیار شادآ و اتسااع مردما ،چشام نیاز در

همچنین پدیاده پارساتزی (گزگاز و مورماور شادآ) در

بیماااراآ مختلااف مشاااهده شااده اساات( .)31،47بنااابراین

کنااار فلااج شاال باالرونااده کااه از نشااانههااای تیپیاا ،در

نشانههای متفاوت فلج کناهای در افاراد بیماار مایتواناد

سندر گیلنباره میباشند ،منجر به این مایشاود کاه در

مربو به منطقاه جغرافیاایی ،گوناه کناه ،ناوع توکساین

بسیاری از موارد فلج کنهای با سندر گیلن باره به اشتباه

ترشحی از غدد بزاقی ،مقدار توکسین تزریق شده به بدآ

تشخیص داده شود( .)4اخیراً در یا ،مطالعاه متاا اناالیز

بیمار و محل فعالیت سم ترشح شده باشد( .)32برای ماال

مربو به سالهاای  6421تاا  4111در امری اا گازارش

میتواآ به عالئم مختلف بیماری در موارد مشاهده شاده

شده اسات کاه در حادود  44درصاد از ماوارد اباتال باه

در نمونههای فلج کنهای استرالیایی و امری اای شامالی

بیماری فلج کنهای با تشخیص اشتباه هماراه باوده اسات

اشاره کرد (جدول شماره .)3

که  26درصد موارد تشخیص اشاتباه مرباو باه بیمااری
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و در ادامه با فلج باالرونده و متقارآ مشاود میباشد ،اماا

اگرچه تشخیص برخی از بیماریهاا از عالئام فلاج

مروری

محمود فاضلی دینان و همکاران

جااات کااه روشهااای درماااآ در ایاان شاارایط متفاااوت

میباشد( .)32،36ماال دیار این ه اگرچه در ویروس فلج

مایباشااد ،بساایار اهمیاات دارد ،باارای ماااال در برخاای از

اطفال ،انتروویروسهای غیر پولیوی و ویروسهاای نیال

موارد مشاهده شده است که با مراجعه بیمار مبتال به فلاج

غربی و پواساآ تظاهرات بالینی بهصورت فلج شال حااد

کناهای و تشااخیص اشااتباه بااا سااندر گاایلنباااره ،باادوآ

مشابه فلج کنهای میباشد ،اما در هر یا ،از ایان ماوارد

جسااتجو باارای یااافتن کنااه و حااذف اآ ،درماااآ اشااتباه

ویروسی ،معموالً عالئم بهصورت تب و اختالالت ذهنی

بااهصااورت پالساامافرزیس یااا ایمونوگلوبااولین داخاال

مشاهده میشاود امن این اه غلظات پاروتئین و تعاداد

وریدی انجا میگیرد( .)34،36از طارف دیاار باه دلیال

گلبولهای سفید در داخل مایع مغزی نخااعی باه شادت

نادر بودآ فلج کنهای در انساآ نسبت به حیاواآ ،معماوالً

افزایش پیدا میکند( .)11-64،14ایعات حاد نخاعی نیاز

پزشاا اآ در صااورت مشاااهده بیماااری اآ را در نظاار

معموالً با احتباس ادرار و بایاختیااری در دفاع مشاخص

نارفته و درنتیجه ام اآ تشخیص اشتباه با سایر بیماریها

میگردد( .)36بوتولیسم نیز بهعنواآ ی ،مسمومیت ناادر

با عالئم مشابه میسر میگردد .برای ماال بهطور میااناین

باکتریایی توانایی بروز فلج شل حاد را بههماراه پتاوز یاا

در  631مورد از کودکانی که دچار عار ه فلج شل حاد

افتادگی پل ،فوقانی ،درجات مختلاف از افتاالموپل ی،

شده بودناد ،ساه ماورد دچاار فلاج کناهای شاده بودناد.

اتساع مردم ،چشم ،گرفتای صدا ،اختالل در ت لام و

همچنین افراد مبتال به انسفالومیلیت حاد منتشر ،ایس می

بلع دردناک نشاآ میدهد .سم بوتولیسم بهطاور معماول

نخاااع ،تومااور طناااب نخاااعی و انساافالیت ویروساای

موجب کاهش ترشح استیلکولین پیش سیناپس در محال

بهترتیب با  2 ،2 ،1و  3مورد در م ااآهاای بعادی قارار

اتصاالت عصابی عضاالنی و درگیاری اعصااب متقاارآ

داشتهاند که در همه موارد ام اآ تشخیص اشتباه وجاود

کرانیال ( )symmetric cranial nerveشده و بهدنبال اآ

دارد( .)14،4بهطور معمول تشخیص افتراقی فلج کنهای با

موجب فلج پایین رونده و ارا از بازوها باه سامت پاهاا

سایر بیماریها مم ن است در هر دو مرحلاه از بیمااری

میشود که از عالئم تشخیص این بیماری از فلج کناهای

شامل اتاکسی حاد و فلج شل حاد باال رونده باروز پیادا

میباشند( .)13،32،36تشخیص افتراقای اتاکسای حااد در

کند (جدول شماره  )64،64()2کاه در ایان میااآ ساندر

سندرو میلر -فیشار باهویا ه در کودکااآ مباتال باه فلاج

گیلنباره ،بوتولیسم ،تومور طناب نخااعی و فلاج اطفاال

کنهای نیز به طوالنیتار باودآ زمااآ ایجااد اتاکسای در

دارای مرز باری ی در تشخیص افتراقای باا بیمااری فلاج

بیمار مبتال به سندرو میلر-فیشر میباشد( .)32در بیماری

کنهای میباشند( .)64بنابراین درنظر گرفتن وی گایهاای

میاستنی گراویس که عمدتاً در بالغین همراه باا درجاات

تمایزی و نشانههای بالینی خااص هار بیمااری مایتواناد

متفاااوتی از فلااج و ااعف عضااالنی مشاااهده ماایشااود،

منجر به تسایل و تمایز در شناساایی فلاج کناهای گاردد

معموالً عضالت و ماهیچههای سر وگردآ درگیر میشاوند

(جدول شماره .)1

و مردم ،چشم نیز حالت عادی دارد( .)12در این زمااآ

برای ماال اگرچه بروز فلاج پایشروناده در هار دو

ی ی از مناسبترین روشهای تشخیص میاساتنی گاراویس

بااازو و هاار دو پااا از وی گاایهااای تشخیصاای سااندرو

تست تنسیلوآ یا تست یخ در بالین بیمار میباشد .در این

گیلنباره میباشد ،اما در سندر گیلنبااره میازاآ ساطح

تست ی ،کیسه یخ روی چشمهای بیمار تا یا ،دقیقاه

پااروتئین مااایع مغاازی -نخاااعی افاازایش پیاادا ماایکنااد.

ناه داشته میشود و در ناایات افتاادگی پلا ،باه طاور

همچنین زماآ رسایدآ باه او اخاتالالت عصابی چااار

موقت باید در بیمار مبتال باه میاساتنیگاراویس برطارف

هفته پس از شروع نشانهها میباشد که در مقایسه با فلاج

شود( .)12،4بهطاورکلی مشااهده مایشاود کاه باه دلیال
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سااندر گاایلنباااره بااوده اساات( .)11ایاان مو ااوع از اآ

کنهای که از چند ساعت تا چند روز است ،بسیار کندتر

مروری بر فلج کنه ای ،عامل ،عالئم ،تشخيص و درمان

همپوشانی عالئم ایجاد شده در هر دو مرحله از اتاکسی

جدول شماره  :4تشخیص افتراقی اتاکسی حاد و فلج شال حااد بااال

حاد و فلج شل حاد باالرونده در فلجکنهای باا برخای از

رونده در کودکاآ ()64 ،64

بیماااریهااای رایااج عصاابی و عفااونی احتمااال تشااخیص
اشتباه بیماری فلج کنهای باا برخای از بیمااریهاا وجاود
دارد .در این خصوص اشنایی بایشتار باا وی گایهاای
بالینی در تشاخیصهاای افتراقای فلاج کناهای مایتواناد
بیناگر ن ات بسیار مامی در ارتبا با تشاخیص بیمااری

فلج شل حاد باال رونده (فاز دو بیماری)

اتاکسی حاد (فاز اول بیماری)

فلج کنهای

فلج کنه ای

سندرو گیلنباره

اتاکسی حاد مخچه ای

ایعه حاد طناب نخاعی

سندر میلر فیشر (مورد باید عالئم سهگانه
اتاکسی ،ارفل سی و افتالموپل ی خارجی
را داشته باشد) .این سندرو را گاهی نوعی
سندرو گیلن باره می نامند
حالل های الی فرار

فلج اطفال

مسمومیت حاد ناشی از مصرف ال ل

دیفتری

فلجکنهای با سایر بیماریهای با تظااهرات باالینی مشاابه

پلی رادی ولوپاتی التاابی حاد (عفونت ناشی از
عامل باکتریایی)Campylobacter jejuni :

باشد که مانع از انجا ازمایشها و درماآهای تشخیصی

نوروپاتی حاد اکسونی حرکتی(عفونت ناشی از
عامل باکتریایی)Campylobacter jejuni :

پرهزینه ،تااجمی ،دردناک ،و به طور باالقوه خطرنااک

پورفیری متناوب حاد همراه با پلی نوروپاتی
میاستنی گراویس

ماننااد پالساامافرزیس ،تزریااق ایمونوگلوبااولین وریاادی،

فلج دوره ای هیپوکالمی،

تساات ال ترودیاگنوسااتی ،MRI ،،پون ساایوآ کمااری،
لولهگذاری داخل تراشه و تاویاه م اانی ی

فلج دورهاى هیپرکالمی،
اختالل تبدیلی یا هیستری

مایشاود()4

مسمومیتهای ناشی از ترکیبات ارگانوفسفات
– مسمومیت نی وتینی

(جدول شماره .)1

مسمومیت با فلزات سناین :ارسنی ،،جیوه
گزش مارهای الپیده

جدول شماره  :5وی گی های بالینی در تشخیص های افتراقی فلج کنه ای ()36 ،64 ،64 ،4
فلج کنه ای
شروع فلج عصبی-عضالنی (نرخ پیشرفت

ایعه نخاع گردنی

سندرو گیلنباره

فلج اطفال

بوتولیسم

تدریجی با عالئم اولیه تب ،عالئم

حاد ،سریع ،بین  42تا  22ساعت

حاد ،بین چند روز تا چند هفته

ناگاانی تا تدریجی

حاد با عالئم اولیه حادگوارشی

مسیر فلج عصبی-عضالنی

باالرونده

باالرونده

باالرونده

پایین رونده

باالرونده

اتاکسی

وجود دارد

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود ندارد

رفل س تاندوآ عمقی

هیپورفل سی ،پیشرونده به ارفل سی

بیماری)

هیپورفل سی ،پیشرونده به

منن ال ،و عف اسیمتری،

هیپورفل سی ،پیشرونده به

متغیر

متغیر

رفل س کف پا

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود دارد

وجود ندارد

وجود ندارد

اختالالت حسی

وجود ندارد

خفیف

وجود دارد

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود ندارد

ندرتا" مشاهده میشود

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود دارد

نشانههای منن
فلج عضالت خار و داخل چشمی
(افتالموپل ی)
انواع فلج اعصاب کرانیال (جمجمه)

وجود دارد
وجود دارد
وجود ندارد ،در صورت وجود ،بسیار خفیف با

تب

درجه پایین

اتساع مردم،

در موارد استرالیایی وجود دارد

وجود ندارد به جزء در نوع میلر

وجود ندارد

اغلب وجود دارد

وجود ندارد

مم ن است وجود داشته باشد

وجود ندارد

وجود دارد

وجود ندارد

به ندرت

وجود ندارد

اغلب وجود دارد

وجود دارد

بهندرت مشاهده میشود

وجود ندارد

وجود دارد

وجود ندارد

فیشر

درد

بهندرت مشاهده میشود

بهندرت مشاهده میشود

مم ن است وجود داشته باشد

وجود ندارد

متغیر است

اگزانتم (راش یا دانه پوستی)

مم ن است وجود داشته باشد

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود ندارد

سطح پروتئین (میلیگر بر دسی لیتر)

طبیعی

باال ()≤ 21

طبیعی رو به باال

طبیعی

باال ()≤ 21

تعداد گلبولهای سفید در میلیمتر م عب

طبیعی ()<61

طبیعی ()<61

متغیر

<61

<61

زماآ بابود نورولوژی ی

سریع ،کمتر از  42ساعت پس از جداسازی

هفتهها تا ماهها

متغیر

طوالنی مدت

طوالنی مدت

بررسی مایع مغزی نخاعی

کاهش دامنه پتانسیل عمل حرکتی(،)CMAPs
طبیعی بودآ پتانسیل عمل اعصاب حسی ،پاسخ
ال ترودیاگنوستی،

نرمال به تست تحری ،م رر( ،)RNSکاهش

مشابه فلج کنهای

کاهش دامنه در پتانسیل برانایخته

متغیر

عضالت و افزایش دامنه در RNS

سرعت هدایت عصبی ،طوالنی شدآ Distal

موتور نوروپاتی

)Latency (DL

دائمی بودآ نقص عصبی

بابودی کامل پس از جداسازی کنه

 MRIنخاع

طبیعی
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پارزی اندا بصورت دائمی

پارزی اندا بصورت دائمی

پارزی اندا بصورت دائمی و م رر فلج ناقص عضالت (پارزی)

ام اآپذیر است

ام اآپذیر است

ام اآ پذیر است

بصورت دائمی شایع است

معموال" طبیعی

غیر طبیعی

طبیعی

طبیعی

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 831تير 8331

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

در موارد امری ای شمالی وجود ندارد

ارفل سی

ارفل سی

مروری

محمود فاضلی دینان و همکاران

ازموآهای تشخیصیDiagnostic tests :

مشاهده میشوند ،در صورت داشتن موهای بلند استفاده

ناادر باودآ بیمااری فلااج کناهای دلیلای بار در نظاار

از شاانههااای دندانااهدار و مناساب نااهتناااا در جداسااازی

نارفتن یاا کام اهمیات جلاوه دادآ بیمااری نمایباشاد،

احتمالی کنهها بسیار موثر میباشاد( ،)64بل اه مایتواناد

چراکه با تشخیص مناسب و درماآ بهموقاع ایان بیمااری

باهعناواآ ساادهتاارین راهکاار در تشاخیص بیمااری فلااج

(جداسازی کنه) از انجا ازمایشات پرهزینه و پرخطار و

کنهای بهکار اید .برای ماال در بسیاری از موارد و پاس

درناایت مرگ بیمار جلوگیری میشود .بنابراین اولین و

از ارزیابیهای بالینی گسترده و ازمایشهای فراواآ کاه

مامترین فااکتور در تشاخیص بیمااری ،ف ار کاردآ در

توسااط پزشا اآ در طاای ساااعتهااا و روزهااای پااس از

مورد بیماری میباشد( .)4تست تشخیص قطعای بیمااری

بیماری انجا میگرفت ،تشاخیص بیمااری فلاج کناهای

فلج کنهای معایناه کامال فیزی ای بادآ بیماار مایباشاد.

توسط پرستار و در زماآ شانه زدآ ماوی بیماار صاورت

اگرچه کنهها در هرنقطه از بدآ بیمار میتوانناد حضاور

ماایگرفاات( .)36،61بنااابراین بازرساای فیزی اای بیماااراآ

داشته باشند اما بهطور معمول نواحی اطراف سر و گردآ

مش وک نقش قابل توجای در تشخیص سریع و درمااآ

(نزدی ،به  71درصد)( ،)13و همچنین ناواحی اسا ال

اساآ فلج کنهای ایفاء مینماید .از اآجایی کاه در نظار

(پوست سر) ،پشت گوش ،کشاله راآ ،زیر بغال و ناحیاه

گاارفتن بیماااری در زماااآ مراجعااه بیماااراآ مبااتال بااه

پرینه ( )perineumاز مامتین قسامتهاای فعالیات کناه

فلج کنهای نقش قابل توجای در تشخیص اولیه بیمااری

میباشد( .)41،64الز به ذکر است که با توجاه باه این اه

فلااج کنااهای دارد بنااابراین اطااالع از سااابقه افااراد مبااتال،

مم ن است چندین کنه روی بادآ بیماار سااکن شاوند،

ثبات در بیمار و تشخیص عالئم ظاهری فلاج کناهای در

بنابراین با مشاهده و یافتن یا ،کناه بایاد باه جساتجوی

بیماراآ مبتال در زماآهای مختلف پس از بیمااری نقاش

دقیق نقا بدآ همچناآ ادامه داد .از طارف دیاار چاوآ

بساایار مااوثری را در شناسااایی سااریع و قطعاای بیماااری

کنهها عمدتاً در دختاراآ نوجاواآ در ناحیاه پوسات سار

دارد (جدول شماره .)1

جدول شماره  :6سابقه و عالئم ثبت شده بیماراآ مبتال به فلج کنهای ()11 ،11 ،22 ،34 ،36 ،61-62
سواالت رایج

عالئم معمول ظاهری بیمار در هناا ورود

ثبات در بیمار

سابقهی بیماری خاص

ناپایداری در راه رفتن (تلو تلو خوردآ و سقو )

عمل رد حافظه قابل قبول

سابقهی واکسیناسیوآ

ل نت زباآ یا دیسارتری

قوهی فام و ادراک طبیعی

سابقهی سفر یا پی،نی ،،بهوی ه به مناطق حاشیهی شار،

افتالموپل ی (فلج عضالت کنترل حرکات چشم که منجر به محدودیت خفیف در حرکات چشمی

طبیعی بودآ ازمایشات خوآ ،سوختوساز (متابولی ی) ،سر

روستایی و کوهستانی

میشود) دو طرفه bilateral ophthalmoparesis

سابقهی ربه به سر (تروما)

گشاد شدآ مردم ،چشم (معموال" ی ،سمت)

حالت تاوع (استفراغ) و سرفه وجود ندارد

قرار گرفتن در معرض مواد سمی

فلج بل یا فلج عصب صورت (معموال" ی طرفه)

اد پاپی وجود ندارد

سابقهی مصرف داروی جدید یا خاص

جمعشدآ پروناتور دوطرفه (بازوها به پایین جمع میشود و کف دست بهسمت زمین میگردد)

عمل رد اعصاب حسی طبیعی

اطالع از گزیده شدآ توسط بندپایاآ

bilateral upper extremity pronator drift
عد حرکات سریع و متناوب اندا ها (دستها و پاها)،

معموال" تب وجود ندارد ،در برخی موارد تب مشاهده میشود

پاسخ عیف (عد پاسخ) به نور

پرورش یا در تماس بودآ با دا های اهلی تحت مال یت

اتاکسی باالتنه و اخالل در نشستن و ایستادآ

عالئم درد وجود ندارد ،در برخی موارد سر درد مشاهده میشود

کاهش رفل س کشش عضله در زانوها و در ادامه در مچ پا

ازمایشهای نوار قلب ،سیتیاس ن مغزی ،اشعه ای س قفسه سینه

داشتن حیوانات خانای بوی ه سگ
و مایع مغزی نخاعی نرمال است
نبود رفل س کف پا (رفل س بابنس ی) Babiniski Reflex

احساس سوزش ،گزگز یا مور مور شدآ در اناشتاآ دست و پاها (پارستزی)
کاهش قدرت عضالنی پاها و بازوها (بهسختی نشستن ،عم باال بردآ بازوها باالی سر)
دیسمتری (عد هماهنای حرکتی) بازوها در ازموآ اناشت به بینی
()finger-to-nose testing
کاهش ظرفیت حیاتی اجباری ()Forced vital capacity
پتوز (افتادگی پل ،فوقانی) دو طرفه
عف اندا های تحتانی
نارسایی و ناراحتیهای تنفسی
اختالل در بلع ،قدرت چشایی ،تنفس (نارسایی تنفسی) و عضالت مربو به ت لم (درگیری
عضالت بولبار)
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عد نااداشتن اندا ها در برابر نیروی جاذبه سفتی و سختی اندا ها

مروری بر فلج کنه ای ،عامل ،عالئم ،تشخيص و درمان

درماآTreatment :

قرار داد( .)32در روش دیار مایتاواآ باا اساپری کاردآ

درماآ قطعی بیماری بسیار اساآ اسات و باهراحتای

حشرهکاش پیرتارین ،بالفاصاله کناه را کشات و بعاد از

با جداسازی و حذف کنه یاا کناههاا از روی بادآ بیماار

مدتی بدآ کنه چروکیده شده و بهطور خودباهخاودی و

صورت میپذیرد .درصورتیکه جداسازی کنه صاورت

یا با فشار ارا دست از بدآ بیمار جدا میشود( .)17پاس

نایرد ،احتمال مرگ بیمار نیز وجود دارد( .)31برای ماال

از جداسااازی کنااه از روی فاارد بیمااار ماادت زماااآ الز

در برخی از موارد که مرگ بیماراآ مبتال به فلج کناهای

برای بازیابی کامل و بابود عصبی متفاوت اسات(.)61،64

به علل نامشخصی نسبت داده شد ،در زماآ کالبدش افی

برای ماال در موارد امری ای شمالی نشانههاای باباودی

کنههای خونخورده در ناحیه سر وگردآ بیماراآ مشاهده

معموالً چند ساعت پس از جداسازی کنه بروز پیدا میکنند

گردید و در نتیجه مرگ بیماراآ به عد جساتجوی کناه

و معموالً طی  42ساعت بابودی کامال رخ مایدهاد در

یا کنهها روی بدآ بیمار نسبت داده شد( .)36بنابراین بازرسی

صورتیکاه در ماوارد فلاج کناهای اساترالیایی ،افازایش

دقیق بدآ بیمار حتی پس از یاافتن کناه روی بادآ بیماار

عف بیمار حتی پس از جداسازی کنه نیز ادامه مییابد

الزاماای و اجباااری ماایباشااد( .)11ن تااه مااام روش صااحیح

و درنتیجااه دوره درماااآ ،انتظااار بابااود بیماااری و پااایش

جداسازی کنه از بدآ بیمار میباشد که باید باه ارامای و

بیمااار طااوالنیتاار و باین یاا ،روز تااا یاا ،هفتااه متغیاار

بدوآ هرگونه فشار ا افی و اسیب کنه صورت گیارد تاا

است( .)22در طای دوره فلاج کناهای ،باوی ه در مراحال

مانع از ورود سم بیشتر به بادآ بیماار از طریاق پوسات

پایانی بیماری و تا زمانی که سمزدایی از بدآ بیمار انجا

گردد .جداسازی و حذف کنه با کم ،پنس یاا انبارک

گیرد ،نااداری بیمار در شرایط مراقبتهای وی ه ( )ICUو

انجا میشود .باید توجه داشات کاه از اناشاتاآ دسات

انجااا مراقبااتهااای تنفساای ماننااد تاویااه م ااانی ی و

برای جداسازی کنه استفاده نشود چراکه احتمال له شدآ

لولهگذاری داخل تراشه بسیار روری میباشد(.)64،4

کنهها بسیار زیاد میباشد .ایان مو اوع از اآجااییکاه
کنههای له شده توانایی انتقال برخی از بیماریهای بسیار
مام می روبی را از طریق پوست بادآ و الاودگی از طریاق
هوا دارا میباشند ،بسیار حائز اهمیت است( .)64همچنین
در زماآ جداسازی کنه ،دقت کاافی بارای بااقی نمانادآ
قطعات دهانی برای جلوگیری از ایجاد التااب گرانولوما
( )Granulomasبسیار اروری مایباشاد( .)6بارای ایان
است را مشخص کرده و سپس انتاای پنس را تاا جاایی

تصویر شماره  :3نحوه صحیح جداسازی کنه از روی بدآ بیمار مبتال

که ام اآ دارد به قاعده قطعات دهانی کنه نزدیا ،و باا

به فلج کنهای

ی ،کشش ثابت ،بدوآ اسیب دیدآ سر و قطعاات دهاانی
کنه ،بهارامی کنده و غدههای بزاقی حاوی سام را جادا

از اآجایی که فلج کنهای ناشای از تااثیر ترکیباات

میکنیم (تصویر شماره  .)11()3ایان روش بسایار کارامادتر

سمی است و عوامل عفونی در ایجاد اآ دخیال نمایباشاد،

از سوزاندآ کنه با کبریات و مالیادآ ماواد چسابناک یاا

تجویز ترکیبات انتیبیوتی ،نهتناا در درمااآ ماوثر نیسات،

الک ناخن روی کنه میباشد( .)64قبل از جداسازی کنه

بل ه بابود بیماری را نیز به تاخیر میانادازد(.)41،61،64،4

نیز میتواآ محل مورد نظار را ماورد بایحسای مو اعی

بنابراین امروزه و درعصر ظاور سمیتهاای انتایبیاوتی ی،
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منظور نقطهای که قطعات دهانی کناه وارد پوسات شاده

مروری

محمود فاضلی دینان و همکاران

مقاومتهای چندگاناه بااکتریهاا باه داروهاا ،تغییارات

الوده بهشمار مایرود( .)64پاشاش و خیسااندآ لبااس باا

انتیژآهای ویروسی و رژیمهای پیچیده انتی بیوتی ی،

حشرهکش پیرترین و سایر ترکیبات پایرتروئیادی مانناد

تشخیص مناسب و درماآ فلج کنهای با استفاده از راهکار

پرمترین و دلتاامترین از راهکارهاای بسایار ماوثر در دور

ساده جداسازی کنه ،بسیار امیدبخش میباشد( .)4درمااآ

نااااهداشااتن کنااههااا و سااایر بناادپایاآ گزنااده و مضاار

دارویی نیاز تنااا در برخای از ماوارد شادید بیمااری در

میباشد( .)64کااربرد مو اعی دورکننادههاای حشارات

نمونههای استرالیایی و با تجویز ترکیبات د سام مانناد

حاوی فرموالسیوآ  61الی  11درصدی اآ ،اآدیاتیال-

سر ایمن شده ساگ  ،hyperimmune dog serumکاه در

متا-تولوامید ( )DEETو با غلظت  61الی 31درصدی برای

دامپزش ی کاربرد دارد ،انجا شده اسات( .)22ایان دارو در

کودکاآ در مناطق الوده به کنه ،بهصورت مستقیم روی

موارد فلج کنهای حیوانی کاربرد دارد و در مورد انسااآ

نواحی از پوست بدآ که در معرض گزش بندپایاآ مضر

بااهدلیاال ایجاااد عااوارض جااانبی نااامطلوب ماننااد بااروز

مانند کنهها ،پشهها و ک،ها میباشند نیز از راهکارهاای

انافیالکسی حاد (شوک الرژیا) acute anaphylaxis =،

موثر در ساالمت فاردی در محایط مایباشاد( .)12،64در

و بیماری تاخیری سر ( )delayed serum sicknessماوارد

مناطق الوده به کنه انجا مطالعات اکولوژی ی مربو به

مصرف اآ باید با درنظر گارفتن شارایط بیماار و بار اسااس

فعالیتهای ماهیانه و فصلی جمعیتهای ناقلین بیماریها

مورد انجا گیرد .مقدار مصارف اآ یا ،ویاال دارو بارای

مانند کنهها ،به عنواآ راه اری ت میلای و ارزشامند در

بالغین و کودکاآ میباشد .در صاورت اساتفاده از ایان دارو

اگاهی و جلوگیری از در معرض قرار گرفتن بیمااریهاای

باید در دسترس بودآ اپینفرین بهمنظور مواجاه احتمالی

مام منتقلاه( )76-14نظیار فلاج کناهای ،بسایار تاثیرگاذار

و درماآ انافیالکسی مورد توجه قرار گیرد(.)11،64

خواهد بود .با توجه به اینکه بیماراآ دردی را در محال
گزش کنه حاس نمایکنناد معماوالً م ااآ گازش کناه

پیشایری و اقدامات کنترلی فلج کنهای( :

Prevention

)and Control of TP

مشخص نمیشود ،بااینحال پایش بادآ در منااطق الاوده
به کنه و جداسازی کنه یا کنهها بهروش صحیح ،ماوثرترین

کنااهای ،تغییاار رفتااار فااردی بااهمنظااور جلااوگیری از در

میباشد ،تا اآ زمااآ و در صاورت لازو  ،مراقباتهاای

معرض قرار گرفتن گزش کنه میباشد .در صاورتی کاه

حمایتی و تنفسی بیمار در بخش مراقبتهای وی ه بسایار

اتصال کناه از قبال صاورت گرفتاه باشاد ،جلاوگیری از

مام است( .)41،64بناابراین و باتوجاه باه درمااآ اسااآ و

پیشرفت بیماری با کنترل مداو قسمتهای مختلف بدآ

کمهزینه فلج کنهای بااالبردآ اگااهی پزشا اآ و ساایر

فرد ،تشخیص اولیه و حذف کنه یا کناههاا از روی فارد

پرسنل باداشتی -درمانی باوی ه در منااطقی کاه احتماال

بیمار به اسانی میسر میگردد( .)64کنترل بیماری عمادتاً

الودگی باه کناه بااال مایباشاد ،نقاش بسایار مامای در

شااامل در نظاار گاارفتن اقاادامات محااافظتی توسااط فاارد،

تشخیص بهموقع و ماار بیماری فلج کناهای دارد(.)21،61

راهکارهای مدیریتی و افزایش اگاهی عماو مایباشاد.

برای ماال در مناطق روستایی در جنوب جرجیا ،به دلیال

باارای ماااال پوشااش مناسااب ماننااد شاالوار بلنااد ،پیااراهن

الودگی باالی کنه ،معموالً کودکااآ در معارض گازش

استیندار و جوراب بلند باه رناگهاای روشان (نمایااآ

کنه قرار دارند و درنتیجه عالئم بیماری فلج کنهای را از

شدآ کناه باهصاورت نقطاهای) ،اغشاته کاردآ لبااس و

خود نشاآ میدهند و والدین با توجه به اشنایی با بیماری

پوست به دورکنندههای حشرات و کنتارل دائام بادآ از

بالفاصله بدآ کودکاآ را مورد بازرسی دقیق قرار مایدهناد

نظر وجود کنه از ماامتارین اقادامات فاردی در منااطق

و کنهها را از بادآ کودکااآ جادا مایکنناد و در نتیجاه
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مناسبتارین راهکاار در پیشاایری از بیمااری فلاج

راه ااار قاباال توصاایه در برگشاات بیمااار فلااج کنااهای

مروری بر فلج کنه ای ،عامل ،عالئم ،تشخيص و درمان

بابود بیمار بهسادگی میسار مایگاردد( .)74هامچناین باا

مطالعات در زمینه معرفی بیماری فلج کنهای در افازایش

درنظر گرفتن این ن ته که در مناطق الاوده افارادی کاه

اگاهی پزش ،و سایر پرسنل باداشتی ،بوی ه در منااطق

مورد گزش کنه قرار میگیرند معموالً به مراکز پزشا ی

الوده به کنههای ساخت کاه در اآ افاراد باا در معارض

محلی مراجعه میکنند ،بناابراین پزشا اآ و پرسانل ایان

قرار گرفتن کنه دسات باه گریبااآ مایباشاند ،نقاش بسایار

مناطق نقش بسیار حیاتی را در ف ر کردآ به بیماری فلج

مامای را در تشااخیص بااههناااا بیماااری ،جلااوگیری از

کنهای بهعنواآ اولین و مامترین گا تشخیص بیماری بر

انجا ازمایشهای پرهزینه ،تجاویز ناکاراماد داروهاای

عاده دارند و درنتیجه با تشخیص باهموقاع و جداساازی

انتیبیوتی ی و حتی جلاوگیری از مارگ احتماالی فارد

صحیح کناه از بیماار نقاش قابال تاوجای را در کااهش

بیمار دارد.

خطر بیماری فلج کنهای ایفاء میکنناد( .)21مارور نتاایج

اساتاآ مازناادراآ بااا توجااه بااه موقعیاات جغرافیااایی،

پ وهشهای انجا شده نشاآ میدهد اگرچه بیماری فلج

ابو هوایی و پوشش گیاهی خاص ،از نظر پرورش دا

کنهای عاملی کشنده گزارش شده است اما به دلیل این ه

ی ی از مناطق فعال در سطح کشور میباشد ،بهطوریکه

بهندرت اتفاق مایافتاد ،ماورد توجاه پزشا اآ و مراکاز

گازارشهاای متعاددی مبنای بار الاوده باودآ دا هاا باه

باداشتی قرار نمیگیرد .اما ذکر این ن ته بسیار اهمیات دارد

کنههای عامل فلج کنهای در انساآ شاامل،Dermacemor :

که دلیل اصلی نادر بودآ ماوارد ثبات شاده بیمااری ،باه

 Ixodes ،Amblyommaو  Hyalommaوجااود دارد(.)73

وی ه در مناطق الوده به کنه ،میتواند بهدلیل بروز عالئم

با درنظر گرفتن این مو وع و با توجه باه ایان ن تاه کاه

بالینی مشترک فلجکنهای در تشخیص افتراقای اتاکسای

بیماری فلج کنهای بهصورت فصالی و پراکناده مشااهده

حاد و فلج شل حاد باالرونده با سایر نوروپاتیهای حرکتای

میشود( ،)64انجا مطالعات روی فوآ ،تناوع گوناهای ،و

مانند سندر گیلن باره باشد که متاسافانه منجار باه ف ار

فعالیتهای فصلی و اکولوژی ،کنههای سخت در مناطقی

ن ردآ به بیماری ،تشخیص اشتباه و عد ثبت موارد حقیقی

که مستعد حضور این ناقلین میباشند ،بهمنظور اطالعرسانی

بیماراآ مبتال به فلج کنهای در مراجعه به پزشا ،،باوی ه

و پیشایری از بیماری بسیار روری میباشد.

در کودکاآ میگردد .بنابراین پیشنااد میشاود کاه باهدلیال
شباهتهای بالینی بیماری فلج کنهای با سندرو گایلنبااره،

سپاسگزاری

نواحی پوست سر ،اطراف گوش ،زیر بغل و ناحیه لان،

برای حمایت مالی از این تحقیق در قالب طرح تحقیقاتی

سااندر گاایلنباااره را گاازارش ن ننااد .بنااابراین ،انجااا

شماره  6421تش ر میشود.
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