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. وجـود دارد  اسـفنج گونـه  پنج هـزار  تقریباً 

ــوریفرا هــا در شــاخه اســفنج ــاً  (Porifera) ی پ )غالب

( Desmospongiae  کـــــالس دسمواســـــپونجیا 

با اسکلتی کالژنی درونی،  ها آن. شوند بندی می طبقه

. (شوند )اسـپونجین  حمایت میپکیر  خاری و انعطا 

، ترش ی، تنفسـی،  این جانوران فاقد دستگاه گوارش

ــتند انـــدوکرین، گـــردش خـــون و اعصـــاب  . هسـ

ــپیکول ــای  اس ــلیکون   (Spicules)ه ــید س دی اکس

مـاتریکز   )کلسـیت( در  ( یا کربنات کلسـی  )سلیکا

. هـا نهفتـه هسـتند    و اسـکلت اسـفنج   بنـد بافت هم

ترین گروه  ستند که سادهها جانورانی ساکن ه اسفنج

. شـوند  های لنـدین سـلولی را شـامل مـی     ارگانیس 

 کننـد یمـ  یسـت ز یاهاپنج هزار گونه اسفنج در در - ۷0 یرتصو
 .شـوند یشکل م افظت مـ  یشاخ یدرون یکالژن یکه با اسکلت
ــت پ ــدیدر باف ــکلت آن یون ــاو اس ــیخک ه ــایس ــک  ه کول

 ( نهفتهیت)کلس ی کربنات کلس یا( یکا)سل سلیکون یداکس ید
 .است
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های  ها، سوراخ های اسفنج سطح بیرونی بعیی از گونه

 ها توکسین که مواد شیمیایی یا کرینی کولکی دارند

کـف   ها به به طور عمومی، اسفنج. ندده میبیرون را 

دریا یا بسترهای مرجانی لسبیده و ممکن اسـت بـا   

، ، کیسـه تنـان  انتنـ  نـرم ها، هیدروزواها،  دیگر اسفنج

ــرم ــایی  ک ــای دری ــتان، (Annelids)ه ــخت پوس ، س

. ندتشکیل ده کلنی ،ها ها و جلبک ، ماهیخارپوستان

توانـد عامـل    ، مـی هـا  وجود کیسه تنان در این کلنی

تیـک موضـعی باشـد    نکرو ستیپو و واکنش درماتیت

 .دارد تاسفنجی شهر -بیماری غواصنام به  که

 

 پاتوفیزیولوژی

ســاکنین کــف دریــا  هــا از آنجــا کــه اســفنج

توانند برای غواصان و یا کسـانی کـه بـه     هستند، می

از دیـد  . زننـد، خطـر آفـرین باشـند     دست مـی  ها آن

 ت ریکـی و   توانند هـ  درماتیـت   ها می بالینی، اسفنج

 شود. یتماس درماتیت موج  است ممکن هاحرکت هستند. امّا تماس با آنیب جانورانی هااسفنج - ۷۱ یرتصو
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به نظر . ه  درماتیت تماسی را ایجاد کنند

ی  در نتیجـه  ،درماتیـت ت ریکـی  رسـد   می

ــای  ولکاســپی ــی   ه ــه در آس اســفنجی ک

و آیـد   مـی  به وجودنشیند  دیدگان فرو می

ــاره شــد از جــنز دی   ــه اش ــه ک همانگون

 کلسـی  ( یا کربنات اکسید سلیکون )سلیکا

آیـد کـه    لنین بر مـی . ندباش می)کلسیت( 

ــز    ــی نیـ ــت تماسـ ــته از درماتیـ برخاسـ

در هر صورت، . ها باشد های اسفنج توکسین

 هـا  توکسین های زهری حاوی کرینی اسفنج

(Crinitoxin)  ــی ــه م ــد از  هســتند ک توانن

 ها های ریز تروماتیک که با اسپیکول آسی 

همچنین وجود . د وارد شوندآی میبه وجود 

پوست، به ویهه در هنگام دسـت   رد خراش

توانـد در   ی سـنگی، مـی  هـا  مرجانزدن به 

 .ها کمک کند اسفنج جکب بیشتر زهر

 

 بالینی هاییافته

 بــه مربــوط عالئــ ، از گــروه یــک

 بعـد . هستند ها اسفنج با تماسی درماتیت

 دو تـا  دقیقـه  پنج بین متنوع زمان یک از

 کـه  شود می حز پوستی ت ریک ساعت،

 مـالش  یـا  کـردن  خـیز  بـا  اسـت  ممکن

 بعـدی،  روزهـای  طـیّ . دهد روی منطقه،

. دهـد یمـ  روی دست در هابا اسفنج یدگید ی آس یشترینب - ۷۲ یرتصو
در هـر   شـود یزهـر مـ   یشـتر در پوست موج  جـکب ب  یدگیوجود خراش

شـوند، پوسـت    یدهبر یا و خرد دستکش، بدون را هاصورت لنانچه اسفنج
 .گیردیموجودات قرار م ینا یدر معرض مواد سمّ
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 نظـر  بـه  لنـان  و کـرده  پیشـرفت  پوسـتی  ت ریک

 پاشیده پوست روی رب خرده شیشه گویی که آید می

. دهـد  مـی  روی نیـز  پارستزی و پرحسی. است شده

 کـه  مانـد  می برجای بیشتر یا هفته یک برای عالئ 

. شود می دیده آن اطرا  در دردناک التهابی واکنش

 و نـدارد  بالینی های نشانه به بستگی شدت، ی هدرج

 دسـت  از را خـود  تـوان  عالئـ ،  با بیماران از بعیی

 تظـاهر  هـی   کـه  اسـت  حـالی  در ایـن  و دهنـد  می

 .شود مین دیده واض ی

 بـدون  و بـا  اریتمـا  صورت به پوستی واکنش

 در پوسـت  ریزی پوسته. شود می دیده جوش و پاپول

 از بعیـی  در ولـی  دهد، می روی سوم و دوم ی ههفت

 .کنند می عود ها سال از بعد پوستی ضایعات موارد،

 درمان

تشـخیص میـان    ،از آنجا که از دیـد بـالینی  

معمـوالً   اسـپیکول های آلرژیک و وابسـته بـه    واکنش

درمـان   ،ممکن نیست، بسیار منطقی است که هر دو

 .شوند

ــود   ــی خشــک نم ــه آرام ــد ب ــت را بای . پوس

است باید برداشـت  پکیر  ها را لنانچه امکان اسپیکول

توان با یـک نـوار لسـ  و یـا      کرد که این کار را می

هـر  . ی نیمه سخت یک کارت اعتباری انجـام داد  لبه

بـا   ی آسـی  دیـده را   منطقهبایست  پرشتاب میله 

 ۳0تا  ۱0( برای درصد ۵قیق )( رسرکه) اسیداستیک

 .بار در روز، شستشو داد ۴تا  ۳ ،دقیقه

 درصـد، انتخـاب    ۷0تا  ۴0 ایزو پروپیل الکل

 یفـورم عمـوم   یمولت یت ار - ۷۳ یرتصو
 یــکپــز از  یالکتوئیــد،واکــنش آناف یــا

بـا   یدروز بعـد از تمـاس شـد   ۱۴هفته تا 
 یممکـن اسـت رو   یـایی در یهـا اسفنج

پـز   ینیبـال  ییافته ترینیعدهد. امّا شا
 یتماسـ  درماتیـت  هـا، از تماس با اسفنج

 است.
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ــی  ــر م ــی دیگ ــاده. باشــد دوم منطق ــای  گرلــه آم ه

ثانویـه را   موضعی ممکـن اسـت التهـاب    یاستروئید

ی  د، امّـا بـه عنـوان یـک پـاک کننـده      نـ تسکین ده

یش از پ ها لنانچه این آماده .دنارزشی ندار ،ننخستی

اولیه را  کار برده شوند، ممکن است واکنشه ب سرکه

ی تـأخیر یافتـه یـا عـدم      درمـان اولیـه  . بدتر نماینـد 

توانـد بـه پایـدار شـدن بوالهـا       مـی  ،سازی کافی پاک

ه و گردیـد  ممکن است لرکی ها تاولانجامیده و این 

. داشـته باشـند   زاهـا نیـ   گکشت مـاه  برای بهبودی به

عمومی یا واکنش آنافیالکتوئید که  ارتی  مالتی فورم

بـه درون پوسـت    یمیکربنات کلس یا یکاییسل هاییکولاسپ یاکولک  هاییخکپز از نفوذ س یکیت ر یتدرمات - ۷۴ یرتصو
در پوست، به بدن  هایکولبرآمده از اسپ ییتروما هایی هستند که با آس ینوتوکسنکر دارای هااز اسفنج یاری. بسدهدیم یرو

 .شوندیوارد م
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 بعد از برخورد شدید بـا اسـفنج   روز ۱۴یک هفته تا 

عمومی بـا   دهد، به تجویز گلوکوکورتیکوئید می یرو

 ۱00تا  ۶0 ی نسبتاً باال ) پردنیزولون دوز آغاز کننده

هفتـه دوز آن را   ۳تـا   ۲دارد که طیّ نیاز ( گرم میلی

  .دادبایستی آرام کاهش 

نخستین، یـک کـرم نـرم    سازی  پز از پاک 

را  ی استروئیدی پوستی ی خفیف یا یک آماده کننده

لنانچه جزء آلرژیـک شـدید   . بردبه کار  ممکن است

و  زیکوالسـیون ست )به ویهه لنانچه پوسته ریـزی و ا

 گلوکوکورتیکوئید (وجود داشته باشد ریزی ضایعه آب

بـا دوز   گـرم  میلـی  ۱00تـا   ۶0 عمومی )پردنیزولون

. توانـد سـودمند باشـد    هفتـه( مـی   دوکاهندگی طی 

بتـوان   هیستامین آنتی بارا شدید  خارشممکن است 

 .کنترل کرد

 ممکن هااز آنجا که اسفنج - ۷۵ یرتصو
ــت ــ  اس ــر توس ــانوران دیگ ــد  ج مانن

 هـا، ان، کاوتنـان، کـرم  تن نرم یدروزاها،ه
ــتان، ســخت ــر و خارپوســتان پوس  دیگ

و  یتماس یتشوند، درمات یجانوران کلن
پـز   یـک نکروت یموضع یواکنش پوست

ــا اســفنج  اســت ممکــن هــااز تمــاس ب
 جـانوران  بـه  نسبت واکنش از برخاسته

 باشد. دیگر


