
 

 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1397 مرداد، 106، پی در پی پنجم، شماره شانزدهمدوره  346

 نامه به سردبیر

 فرینمسا و اهالی در ت پدروسیدرمات ياز بروز باال یتجرب یست؛ گزارشین خبريخوششه یهم خبريبی
  رسانیاطالع عدم علت به صرفاً کشور شمالی شهرهاي

  
  ٢يگلشن مقبل، *١يلين سهيام

 
  07/04/1397تاریخ پذیرش  14/01/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

ام دراکوال به ن ين نواحيكشور پراكنده بوده و در ا شمالي يهااستاندر  ياتردهگس طوربهکه  باشديمده ينيلياز خانواده استاف يسم حشره ينوع، سوسک پدروس
 تيرماتد ینوعبه منجر، توزيم و نيپروتئ وسنتزيب در توقف واسطهبه که کنديمن از خود آزاد يپدر نام و محرک به يسم يبيترک، ن حشرهي. اشوديمشناخته 

 عوارض درمان براي ياختصاص و يقطع اثر با يپادزهر . هنوزگویندمی پدروس تيدرمات آن به که شوديم ابندهي اميتال خود زيدرمولياپ و دار سوزش يتاول يتماس
 از تناباج راه نيبهتر رسديم نظر به لذا. است زخم ل تظاهراتيتعد و فيتخف بر يمبتن و ويکنسروات يدرمان يهاوهيش تمام و ندارد وجود حشره نيا سم از يناش

 ديسف الکل اي و صابون و آب با وشوشست وسیلهبه تماس هياول مراحل در سم اثر نمودن يخنث، تماس صورت در و حشره با انسان تماس کاهش، ضهعار نيا
 تيفعال وجا زمان با ينواح نيا به مسافرت يباال آمار زمانیهممنطقه و  ياهال به ان سالمتين و متوليمسئول يدرست از سو رسانیاطالعکمبود  متأسفانه. باشديم

ثبت و  يبرا يستم جامعيعدم وجود س، گريد ياز سو .است دهيگرد يماريب يبروز باال متعاقباًحشره و  نيا معرض در يشتريب تيجمع گرفتن قرار باعث، حشره
  نباشد. ع حشرات در دسترسيتوز يو الگو، مبتال افراد اتيخصوص، يماريب بروز زانيدر رابطه با م يقيباعث شده است که آمار دق، يمارين بيگزارش موارد ابتال به ا

  رانيا، پدروس تيدرمات: يديواژگان کل
  

 ۳۴۶-۳۵۳ ص، ۱۳۹۷ مرداد، ۱۰۶درپي پي، پنجمشماره ، شانزدهمدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۳۴۷۹۶۷۷۰ :تلفن، زيتبر ييماما و پرستاري دانشکده، يجنوب يعتيشر ابانيخ، زيتبر: آدرس مکاتبه

Email: Soheili.a1991@gmail.com 

  
از خانواده  يسم حشره نوع، )Paederusسوسک پدروس (

ش يب حالتابهکه  باشديم )سرگردان يهاسوسک اي( دهينيلياستاف
 ياگسترده طوربهشده است. پدروس  ييگونه از آن شناسا ۶۰۰از 
 نهر کنار ،واناتيح الشه، دهيپوس مواد اطراف در جهان سراسر در
پراكنده بوده و  هامورچه النه و رودخانه سواحل، برنج مزارع، آب

 شرايط، مناسب حرارت درجه و باال نسبي رطوبت چون عواملي
 فصول در اغلب، ). لذا۱( کنديم ن حشره ايجاديا رشد براي مطلوبي

 برنج مزارع رانيا شمال در. را دارند فعاليت بيشترين، مرطوب و گرم
 هحشر نيا يهاستگاهيز نيترعمده از ونجهي مزارع فارس اناست در و

 مختلف كشور مناطق پدروس در سوسك از متنوعي يهاگونه .است
 پدروس، كشور شمالي يهااستان در غالب گونه اما، اندپراکنده

  ).۳,۲است () Paederus fuscipes(فوسيپس 
ر ياخ سال نيچند در که است يا تَلرز نامي، وامج، بند، دراکوال

). ۳ن نوع حشره داده شده است (يشمال کشور به ا يهااستاندر 
                                                             

 مسئول) سندهيران (نويا ،زيتبر ز،يتبر يپزشک علوم دانشگاه ،ييماما و يپرستار دانشکده ،ييدانشجو قاتيتحق تهيکم ،يپرستار يدکتر يدانشجو ١
 رانيا ز،يتبر ز،يتبر يپزشک علوم دانشگاه ،ييماما و يپرستار دانشکده ران،يا شواهد بر يمبتن يپزشک مرکز ،يپرستار ارشد يکارشناس يدانشجو ٢

 يهابالبا ، )مترمیلی ۱۰-۶و کوچک (، دهيکش، کيحشره بار نيا
، بدن قطعه پنج نيب در ينارنج اي اهيس رنگ کوچک و تسلسل

 ) و برخالف۱ر يبا مورچه داشته (تصو ياديار زيبس يشباهت ظاهر
هنگام  در بلکه، رديگيم گاز نه و زندمی شيمردم نه ن شتريب تصور

، يسم بيترک ينوع، شدن ا لهيو  خطر احساس، پوست يحرکت رو
ن ي). ا۴,۳( شوديماز حشره آزاد  »نيپدر« نام محرک و سوزاننده به

دارد (مقدار آن در  وجود حشره همولنف در يعيطب طوربه سم که
رابر حشره نر بالغ ب ۱۰کروگرم) يم ۵/۲۰تا  ۲/۰( بالغ ماده حشره

 برابر در يدفاع يترشح ياماده، )باشديمگرم) وکريم ۵/۱تا  ۱/۰(
 راتحش نيا تخم از هيتغذ قصد که است يانيبندپا گريد و هاعقرب

 يلولس ميتقس و نيپروتئ وسنتزيب در توقف واسطهبهکه ، دارند را
ت يبوده و از اهم يسم اريبس کيوتيوکاري يهاسلول يبرا، توز)ي(م

 بروز موجب، يديماده آم اين بلع .)۵برخوردار است ( ييباال يپزشک
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و تماس ، مرگ موجب وريدي تزريق، شديد بسيار داخلي يهابيآس
 دارسوزش يتاول يتماس تيدرمات نوعیبهمنجر ، آن با سطح پوست

وس پدر تيکه به آن درمات شوديم ابندهيام يالت خود زيدرمولياپ و
  ).۷,۶( گویندمی

 

  كشور شمالي هاياستان در غالب گونه، فوسيپس پدروس: )۱ر (يتصو
  

 کيستوپاتولوژيه راتييتغ از يفيط، يخط تيدرمات نيا در
 به منوط هاآن اندازه و شود که شکليم دهيد يدرمياپ ريز و داخل

و ، موردحملهمحل ، ميزان و غلظت سم تراوش شده از بدن حشره
، يارمين بيا ياصل کانون. استوست پ پذیریترمیمدرت دفاعي و ق

 يهاکانون که صورتبدين. باشديم سم با پوست تماس هياول محل
، افاطر به آن افتني انتقال و سم به آلوده محل خاراندن اثر در يفرع

 درمياپ بيتخر متعاقباًشده و  يدرمياپ يپروتئازها شدن آزاد موجب
ب ين تخريا عالئم). ۹,۸( شونديمرا باعث  زخم هياول کانون اطراف در

 پراکنده و قرمزرنگ بدواً ييهاشامل به وجود آمدن ماکول، يموضع
 صورتبه که باشديم تماس محل خارش در و سوزش، درد با همراه

 و، دهش رهيت نسبتاً، پیوستههمبه هالکه نيا تدریجبهبوده و  ريکه
 زخم مشابه يشود (حالتيم تماس هيناح کامل تماتوزيار موجب
، هياول التهاب از پس. پوست) يرو داغ يعيما دنيچک از حاصل

 يو فرم شدهبزرگ تدریجبه که شونديم ظاهر يکوچک يهاکوليوز
 آن سطح و شده خشک ز زخميندر انتها کنند. يم دايپ يخط

 و کرده زشير زخم يهاپوسته تدریجبهکه  دارديم بر ييهاترک
 ونيگمانتاسيپرپيه. رنديگيم را آن يجا گمانتهيپرپيه ييهالکه

 ۱۴ تا ۷ يط يخود به خود يو بهبود است يموقت و زودگذر اغلب
 ماه چند آثارش تا است ممکن يکه البته گاه شوديمحاصل  روز

 رديگب صورتبهمرت چند است ممکن زين يزير پوسته. بماند يباق هم
 اي محل خاراندن اثر در هياول يزير پوسته از پس است ممکن يعني

 زشير بيترت همان به مجدداً زين ديجد پوست يخودبخود طوربه
 زين هاچشم، پوست بر عالوه ي). گاه۲ر يشود (تصو ضيتعو کرده

 سم و حشره ميمستق تماس از يناش است ممکن که شونديم گرفتار
 است باشد که ممکن حشره سم به آلوده يهادست تماس اي و آن
، سيرتيا، تيويکونژکت، تيبلفار، تالياورب يت پريدرمات صورتبه

 يکوليوز مرحله در زخم ن خاراندنيهمچن .دينما بروز کموزيس
 و شده آن يپارگ موجب زخم سطح بودن نرم و مرطوب دليلبه

 عفونت بروز. )۱۲-۱۰دهد (يم شيفزاا را هيثانو يهاعفونت احتمال
 تيحساس زين و پوست يرو حشره کي از شيب شدن له اي هيثانو

 شوديم عارضه ينيبال يتابلو رييتغ موجب افراد از يبرخ شتريب
 يدردها همچون غيرمستقيم عوارض از يامجموعه گاه که نوعیبه

 به وجود را گوش صماخ پرده يناراحت و تب، استفراغ، يمفصل
 فرد کي بدن مختلف نقاط در زخم اميالت مراحل و شکل. آورديم

 در، جنس دو هر در يماريب نيا، راني). در ا۱۴,۱۳است ( متفاوت
ن شهر ي(ساکن يهم در اهال ياجتماع تيموقع هر و با، يسن هر رده

شمال کشور و  مرطوب و گرم يهااستانن يو روستا) و هم مسافر
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 مقبلي گلشن سهيلي، امين
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و  شده دهيز ديياواسط بهار تا اواسط پا از ويژهبهخزر  يايه دريحاش
بدون  باز و يدر نواح غالباً يمارياز ب يکوالر ناشيتماتو وزيعات اريضا

ظاهر  هاچشمو ، هااندام، گردن، پوشش بدن باالخص صورت
  ).۱۵,۳( شونديم

  

روز پس از  ۳؛ و (ج) عالئمدو روز پس از شروع ؛ (ب) عالئم(الف) روز اول شروع : ت پدروسياز درمات يناش ينيتظاهرات بال: )۲ر (يتصو
  )Beaulieu and Irish(اقتباس شده از مطالعه  عالئمشروع 

  
 درمان براي ييدارو بيترک ۳۰ از شيب ۱۹۹۰ ن که از ساليبا ا

 يا پادزهريهنوز دارو و ، قرار گرفته است استفاده مورد عارضه نيا
ره حش نيا از سم ياشعوارض ن درمان براي ياختصاص و يقطع اثر با
 فيخفت بر يو و مبتنيکنسروات يدرمان يهاوهيش تمام افت نشده وي
 نيبهتر رسديملذا به نظر  .باشديمتظاهرات عارض شده  ليتعد و

 يريشگيحشره (پ با انسان تماس کاهش، ن عارضهيا از اجتناب راه
 هياول مراحل در سم اثر نمودن يخنث، و در صورت تماس سطح اول)

، باشديمد يا الکل سفيبا آب و صابون و  وشوشست وسیلهبه استم
بت نس يآگاه گونههيچ يافراد بوم يمردم حت اکثر که يياز آن جا اما

لذا در غالب ، از تماس با آن ندارند يناش يمارين حشره و بيبه ا
 از پس معموالًنداشته و  را بخاطر سم با تماس مکان و زمان، موارد
 هاوهيش نيا کاربرد جهينت در .شونديم خود ابتالي وجهمت عالئم بروز

 يتأثير عارضه شروع از بعد مراحل ده و درينرس نظر به مؤثر چندان
، گفته شد که طور همان .داشت نخواهد سم اثر شدن يدر خنث

متمرکز کاهش شدت عالئم و طول دوره عارضه بر  ياقدامات درمان
 يدياستروئ ضد التهاب يپمادها از استفاده، ن راستاي. در اباشديم

درد  و خارش وجود صورت در مسکن و تأمينسيه يآنت، يموضع
 در کيستميس اي و يموضع يک هايوتيب يو آنت، رقابل تحمليغ

ه ز نگيبا تمن يخواهند بود. همچن مؤثره يثانو عفونت بروز صورت
 ازجملهه ياز بروز مشکالت ثانو توانيمداشتن محل عارضه 

ه اقدامات يکل .)۱۹-۱۶( کرد يريجلوگ ييايباکتر يهاعفونت
ارائه شده  ۱در جدول  يريشگيبر اساس سطوح سه گانه پ يمقتض
  است.

  
  ت پدروسيو درمان درمات يريشگيپ يبرا ياقدامات مقتض: )۱جدول (

سطوح 
  يريشگيپ

  ياقدامات مقتض

  يمسکون اماکن داخل تا حد امکان در شب گذراندن -  اول
  شونديم نور عبور از مانع که ييهاپرده نصب -
 منازل يهاپنجره و درب يز برايار ريبا مش بس مناسب يهايتور از استفاده -
 هاتفرجگاه و جنگل در بنداستفاده از پشه -
 جنگل و هاپارک در درختان يرو بر هالباس ختنيآو از يخوددار -
 داخل به هاآن انتقال و زلمنا اطيح و هابالکن در شده خشک يهالباس يبررس -
 حشرات با ميمستق تماس از يخوددار -
 نيپدر سم خروج ممانعت از جهت بدن سطح در حشره کشتن از يخوددار -
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سطوح 
  ياقدامات مقتض  يريشگيپ

 هاکشحشره از استفاده با ساختمان داخل دور کردن حشرات -
 يمسکون منازل اطراف از دهيپوس مواد يآورجمع -
 اهانيگ گريد و هرز يهاعلف بردن نيب از -
 يمسکون اماکن يکينزد در ياهيگ مواد و علوفه کردن تلنبار خودداري از -
  بالغ حشره با مبارزه کشاورزي براي آفات دفع سموم از استفاده با رهيغ و پنبه، ذرت، برنج مزارع يسمپاش -
 ييزا حشره تيقابل با يهاخاک زدودن -
 منازل يهاالمپ تمام کردن وشنر از يخوددار و کم نور با يهاالمپ از استفاده -
  و امحاء حشره در شب آوریجمع يکش برااه/فرابنفش به همراه صفحات آغشته به حشرهياستفاده از نور س -

  ديو الکل سف، صابون و آب با پوست آلوده تماس محل و يهادست يفور يشستشو -  دوم
 درمانو  يبررس يبرا يدرمان ين مرکز بهداشتيکتريمراجعه به نزد -
 ترشح و ونيارزو وجود صورت در ق شدهيرق نيبتاد و يولوژيزيف سرم مثل کنندهيعفونضد يهامحلول با شستشو -
 زخم يرو بر اي، دراکوال حشره سم به آلوده موضع يرو ديسف الکل استعمال -
  ره)يون و غنوليامسيتر، زونيدروکورتيه: (مانند يموضع يديضد التهاب استروئ يپمادها از استفاده -
 نيکاالم يحاو يها ونيلوس مثل خارشضد ياستفاده از پمادها -
 درد و خارش وجود صورت در و مسکن تأمينسيهيآنت از استفاده -
 هيثانو بروز عفونت صورت در کيستميس اي و يموضع کيوتيبيآنت از استفاده -
  در طول دوره درمان يشياجتناب از مصرف لوازم آرا -

  ييباين پوست و زيعه به متخصصمراج -  سوم
  اميماندن آثار زخم پس از الت يدر صورت باق يميانجام اقدامات ترم -
 ابدي ادامه يطوالن مدت به يبهبود از بعد است ممکن که پوست يخشک در موارد ن)يکننده (مانند وازلنرم از استفاده -
  دوره درمان يمانده پس از ط ياقپوشاندن آثار ب يبرا يبهداشت و يشيآرا استفاده از لوازم -

 
 کيژولويب مبارزه عامل عنوانبهن که حشره پدورس يبا توجه به ا
، ينيزم بيس، ذرت، پنبه، برنج (در مزارع يکشاورز در کنترل آفات

 يهاسميارگان...) و حفظ تعادل در  و آفتاب گردان و يفرنگ گوجه
نابود  يبرالذا تالش ، باشنديمخاص  ستمياکوس کي موجود در
بود  نخواهد يمنطق يحل، راهن حشرهيشه کن کردن ايکردن و ر

ت يز در سرتاسر جهان بر خاصين ياريمطالعات بس عالوه). به ۲۰,۱(
، زيران ني). در ا۲۵-۲۱ن تمرکز دارند (يسم پدر يضد تومور

در سطح  ياشرفتهيپشيميايي  و مولكولي مطالعات بيولوژي
سودوموناس  كشت باكتري و داسازيج با ارتباط شگاه دريآزما

 يتيسيتوتوكسيس اثرات يپدرين و بررس سنتز با همزيست مرتبط
 يهاجنبهالبته  .)۷صورت گرفته است ( سرطان درمان ن سم دريا

ن يبدون کنترل رها نمودن ا يبه معن، چ عنوانيد ذکر شده به هيمف
) Outbreak( يريچرا که احتمال وقوع همه گ، ستيگونه خاص ن

، )۲۶( ابدييمش يافزا تربزرگ يت پدروس البته در سطحيدرمات
ت پدروس يدرمات يرياز همه گ ياديهمان طور که تا به امروز موارد ز

ران گزارش شده است يشمال ا ينواح ازجملها ياز نقاط دن ياريدر بس
)۱۵.( 

ه ن نکتين چنديران متبيا يشمال ين در نواحيمشاهدات محقق
 نسبت ياطالع گونههيچن يعموم مسافر، اوالً. باشديمجالب توجه 

با  يمردم بوم يياز آن نداشته و آشنا يناش يمارين حشره و بيبه ا
، اًيثان. دباشنيممواجهه با آن  يوابسته به سابقه قبل صرفاً، ن حشرهيا

که با زمان اوج  ييهافصلدر  ين نواحيمسافرت به ا يآمار باال
 يترشيت بيباعث قرار گرفتن جمع ،باشديمت حشره مصادف يفعال

ده است. يگرد يمارين بيبروز ا يزان باالين حشره و ميدر معرض ا
و نه  هامورچهن حشره به ياد ايار زيبس يشباهت ظاهر، عالوهبه 

 که افراد در صورتبدينباعث بدتر شدن وضع شده است. ، سوسک
اقدام به و  گرفته اشتباه هامورچه حشره را با نيا، هنگام مواجهه

شتر از سم يب يکه منجر به آزاد شدن مقدار دينمايمکشتن آن 
 باعث انتقال، حشره سم آلوده به يهادستن شده و تماس يپدر

 بسيار نقاط يديگران و حت و فرد خود ه دريبه چند ناح ترشحات
ن ي. با توجه به اگردديم هاچشم صورت و اطراف مانند بدن حساس

-۴۸ عالئم غالباًتم بوده و يخارش و ار صورتبهه يکه تظاهرات اول
لذا افراد در مراحل ، شوديمان ينما داًيشدساعت پس از مواجهه  ۲۴
که  افتدمياتفاق  يزمان يريگينموده و پ يه اقدام به خود درمانياول

م بودن يرغم خوش خ يعل، عالوه. به اندشدهاز منطقه خارج 
 يماريب ينيبال يع و نمايسر ريس، يشروع ناگهان، ت پدروسيدرمات

. گردديم يماران بدون سابقه قبلياد در بيباعث ترس و وحشت ز
ر به مدت يون در موضع درگيگمانتاسيپرپيه ين ماندگاريهمچن
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ر از خود فرد در اجتماع يمنجر به خدشه دار شدن تصو، يطوالن
ا ام ،باشنديمآشنا  يمارين بيبا ا ي. اگرچه کادر درمان بومگردديم

ن يسينير کليسا يناکاف يياز آن است که آشنا يحاک يشواهد تجرب
، ز آنا ير معمول ناشيغ يعه پوستين حشره و ضايبا ا ير بوميغ يها

 ييمورد در افراد مبتال يب يهادرمانغلط و  يهاصيتشخموجب 
خود)  يگر نقاط کشور (شهرهاين منطقه خارج شده و در ديکه از ا

کادر درمان  يناکاف ييآشنا، . لذاگردديم، ندابودهبه دنبال مداوا 
ن عدم يو همچن، ت پدورسيص درست درماتيعدم تشخ، يربوميغ

، يمارين بيثبت و گزارش موارد ابتال به ا يبرا يستم جامعيوجود س
، يماريب بروز زانيم در رابطه با يقيباعث شده است که آمار دق

  د.نباش دسترس رد حشرات عيتوز يالگو و، مبتال افراد اتيخصوص
 يارشته نيب يکرد علميرو کي فقدان ان داشت کهيد بيبا تاًينها

ن يبهداشت و درمان (همچن يهامعاونتن يشده ب استاندارد
و ، يدرماتولوژ، طيبهداشت مح، يحشره شناس يهادپارتمان

و  ريدرگ يهااستان يعلوم پزشک يهادانشگاه) يعفون يهايماريب
ت يريمد ين مربوطه برايمسئول ياز سو يقتضعدم اتخاذ اقدامات م

 و نامساعد طين مسئله مراقبت سالمت موجب به وجود آمدن شرايا
 نيمسئول براي هشداري ده که زنگين حوزه گرديقبول در ا رقابليغ

ر نداشتن برنامه د امديپ نيترمهم که است يهي. بدباشديم ربطذي
درست به عموم  سانیراطالععدم ، ن چالش سالمتيت ايرينه مديزم

ن حشره و يشتر با ايمواجهه ب، ق و درستيمردم و فقدان آمار دق
 شيآن خواهد بود. افزا عاتياز ضا يناش يناخوش و رنج ليتحم
 با تماس کاهش باعث توانديم حشره نيا مورد در جامعه يآگاه

 مؤثر اقدامات انجام، يماريب بروز زانيم کاهش، شب طول در حشره
 نيهمچن و مواجهه محض به حشره سم نمودن يخنث يراستا در

. گردد مواجهه يناش ينياز تظاهرات بال يناش وحشت و ترس کاهش
 از اعم( درمان کادر يآگاه شيافزا يبرا يزير برنامه، ضمن در

 با ابطهر در) يمارستانيب شيپ اورژانس و پرسنل، پرستاران، پزشکان
 يهادرمان و غلط يهاصيتشخ از، آن ينيبال تظاهرات و يماريب نيا
و  ياز افراد بوم يريتعداد کث مشاهده .دينمايم يريجلوگ مورد يب

 شمال کشور و يت خاص در نواحين نوع درماتين مبتال به ايمسافر
 نيبا تدو تا داشت آن بر را نيمحقق، عرصه نيا در موجود نواقص

 ياساس ن چالشيدر ارتباط با ا موجود تيوضع نييتب به مهم نيا
 اراناندرک دست و نيکه مسئول است ديام بالطبع. بپردازند سالمت
علوم  يهادانشگاهو  يپزشک آموزش و درمان، بهداشت وزارت محترم
 همسئل نيا بر ژهيو يتوجه و گلستان، مازندران، النيگ يپزشک

 يريگشيح در سطوح سه گانه پيصح رياتخاذ تداب با و داشته مبذول
 هارسانهق يمردم از طر يارتقاء آگاه و همگاني باالخص آموزش(

و برپا نمودن ) موجود در سطح شهر يلبوردهايب، بروشور، يجمع
جهت ( يماريب نيا به ابتال موارد گزارش و ثبت يبرا يجامع ستميس
 ن معضليت ايريمد جهت در جلو به رو يگام، ق)يل به آمار دقين

با انجام  شوديمه ين توصيهمچن .بردارند سالمت مراقبت مغفول
 برحسببا حشره پدروس  مواجهه يالگو، کيولوژيدميمطالعات اپ

  گردد.تحليل ف و يق توصيدق طوربهمکان  و زمان، شخص
  

  تشکر و ريتقد
، طيبهداشت مح، يه همکاران گروه حشره شناسياز کل
 که زيتبر يدانشگاه علوم پزشک يعفون يهايماريبو ، يدرماتولوژ

 به تشکر و ريتقد کمال، نمودند اريي مهم نيا نگارش در را نيمحقق
  .ديآيمعمل 
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Letter to the editor 

NO NEWS IS NOT ALWAYS GOOD NEWS; AN EMPIRICAL REPORT 
OF HIGH INCIDENCE OF PAEDERUS DERMATITIS BOTH IN 

RESIDENTS AND IN TRAVELERS OF NORTHERN IRAN, SIMPLY 
BECAUSE OF LACK OF INFORMATION 

 
Amin Soheili1*, Golshan Moghbeli2 
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Abstract 
Paederus is a genus of small beetles of the family Staphylinidae (rove beetles), widely distributed around 
Northern Iran and known as Dracula in this region. It releases a potent vesicant and notorious toxin 
called pederin which results in mitosis blockage by inhibiting protein and DNA synthesis and causes a 
self-limiting form of acute irritant contact dermatitis known as Paederus dermatitis. Since there isn't any 
specific antidote to neutralize the toxin and its effects, the treatment is largely conservative, focusing on 
relieving symptoms. It seems the best method to prevent these complications is to avoid contact with 
the beetles in the first place and in case of contact, the affected area should be immediately washed with 
soap and water and/or alcohol-based rub-in cleanser to remove the irritant. Unfortunately, the lack of 
proper notification by healthcare officials and providers to the local inhabitants and the coincidence of 
high rates of traveling to this region with the peak season of Paederus activity leads to a larger population 
to be exposed to this insect and subsequently a high incidence of the disease. On the other hand, there 
are no precise statistics available for the incidence rate of Paederus dermatitis, characteristics of affected 
patients, and distribution patterns of insects due to a lack of a comprehensive system for recording and 
reporting the cases of this disease. 
Keywords: Paederus Dermatitis, Northern Iran 
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