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 کژدم  زدگی و مشکالت  ناشی از آن در ایران  وضعیت مروری بر
 

2 ،مهندس ناصر والئی،1دکتر روح اله دهقانی
 

 
 :خالصه

 و عوارض گزش    و تظاهرات بالینی  عوارض  شناخت  تنوع گونه ها و خانواده های آنان،        با توجه به اهمیت پزشکی کژدم ها  و           :سابقه و هدف  
به نقد و بررسی کاستی های        کنترل و درمان،  ضمن مروری بر وضعیت کژدم زدگی          ونـی و کاسـتی هـای موجود در نحوه پیشگیری،          گوناگو  

 .کنترل، پیشگیری و درمان  آن  اقدام گردیده است

اژه های کلیدی در     و جستجوی مقاالت و پژوهشها با به کار بردن        .تحقـیق به روش مروری از نوع تشریحی انجام گرفت          :مـواد و روش هـا     
 منبع 47 در نهایت تعداد  . مدالین انجام شد   ازاینترنـت و سـایت هـای مرتـبط و استفاده از مجالت  علمی پژوهشی داخل کشور و با استفاده                      

 .واجد شرایط انتخاب و ضمن نقد و بررسی این مطالعات  به ارائه راه حل های مشکل مزبور در ایران   اقدام گردید

 . ابعاد وسیعی   دارد     کهکژدم  زدگی  یکی از مشکالت عمده بهداشتی و پزشکی  در کشور ما محسوب می گردد                    : توصیه ها  نتـیجه گیری و   
له در حال تغییر و تحول است و به نظر می رسد برنامه ریزی دقیق و کسب اطالعات روشن و فراگیر و پیوسته توسط نظام                         انگـرش به این مس    

همچنین  مسائل مورد    . همچنین پژوهشگران را به طرف کاهش موارد و یا عوارض ناشی از آن رهنمون گرداند              ولین و   ؤی می تواند مس   تبهداشـ 
 .قرار گیردنیز بحث در این بررسی می تواند مورد استفاده سایر پژوهشگران این رشته تخصصی 

 ایران  کژدم زدگی، مرور، وضعیت،:واژگان کلیدی
 
 19/12/83: تاریخ دریافت مقاله                ، گروه بهداشت فردیه علوم پزشکی کاشاندانشگاعضو هیات علمی ،  استادیار-1

 2/2/84: تاریخ تایید مقاله، گروه بهداشت             دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران عضو هیئت علمیمربی،  -2 

دهقانی... دکتر روح ا: پاسخگو •
 ند، دانشکده بهداشت جاده راو5 کاشان، کیلومتر 

 
 مقدمه

کـژدم زدگی یکی از مشکالت عمده بهداشتی کشورهای         
توسـعه نیافـته، گرمسـیری و نـیمه گرمسیری است که سبب ایجاد              

تا گرفته  عـوارض وسـیعی از واکـنش های پوستی موضعی شدید            
ایجـاد مشـکالت عصـبی، قلبـی عروقـی و تنفسی و گاهی مرگ               

ینه های نسبتا سنگین اقتصادی     له موجب تحمیل هز   ااین مس . می شود 
 .و ضایعات روحی روانی، به جامعه می گردد

ـ  گونـه    1500از    ، گونه 50ژدم توصـیف شـده، حـدود        ک
وضعیت کژدم گزیدگی، در .  )1(د  ن مـی شو     محسـوب   خطـرناک 

 وضع  ،مـناطق و کشـورهای گونـاگون باتوجـه بـه شـیوه زندگی             
ات اجتماعـی ـ اقتصـادی، وضـع مسـکن، چگونگـی ارائـه خدم             

کژدم . بهداشـتی و گونـه هـای هـر منطقه جغرافیایی متفاوت است         
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انه مانند الجزایر، مصر،    ی در کشورهای آفریقایی و خاورم     ،گزیدگی  
ن، مراکش، سودان، آفریقای جنوبی و ترکیه و        دعـراق، اسرائیل، ار   

در کشـورهای آمـریکای جنوبـی و مرکزی مانند برزیل، مکزیک،            
و بـندر ترینیداد، مشکل مهم پزشکی       آرژانتیـن، ونـزوئال، گویـان       

 زئیر، نیجریه،    مانند  اما در کشورهای آفریقایی    ،محسـوب می گردد   
 تایلند، اندونزی و هند و  و آسیایی نظیر  چـاد، تانزانیا، کنیا، اوگاندا    

 کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی از اهمیت کمتری برخوردار است         
بیشترین ،  ی کشـور مکـزیک واقـع در جـنوب آمریکای شمال           .)2(

 به خود اختصاص داده      را موارد کژدم گزیدگی و مرگ ومیر  در دنیا        
 گونه  8 گونه کژدم گزارش شده است که        124در این کشور    . است

 کژدم های جنس  . گرددمی  آن از نظـر پزشـکی بـا اهمیـت تلقـی             
  بیشـترین عـامل مـرگ ومـیر در ایـن کشـور محسوب               سـنتروئید 

 ایالت کشور مکزیک    12ی از     ارد با اهمیت پزشک   مـو .مـی گـردند   
 1/90  میزان شیوع کژدم گزیدگی1995در سال . گزارش شده است

 در    ً   نفر که اساسا   700-1400 نفر و مرگ ومیر بین       100000برای هر   
. )3( گزارش شده است     ، سال رخ داده   10بیـن کودکـان کمـتر از        

Soomre   هـزار مورد گزیدگی در      300 بـه    ،)2001( راناو همکـ 
ولی میزان مرگ ومیر  را ذکر       ،   اشاره  نموده اند    مکـزیک سـال در    

 مورد مرگ ناشی    1000  به )1984 (،Sutherland .)4( اندنکـرده   
 De ).5(  کرده است اشاره  مکزیکاز کـژدم گزیدگـی در کشور  

Rezende  موارد کژدم گزیدگی را در برزیل       ،)1995 (راناو همک
ی با وجود درمان با      درصد آنان، حت   1 که   ، مورد ذکر نموده    7000

واقع در آمریکای   جزیره ترینیداد    در   .)6( زهر، مرده  اند    سـرم ضـد   
اصلی گزش  لمعانیتـیاس  ) Tityus trinitatis(جنوبـی، کـژدم   

هنگام  در  کشاورزان و کارگران     ،رت بیش کهمحسـوب گردیده است     
از .  گیرند می آن قرار     آسیب    مورد کـار در مـزارع نیشـکر و قهوه        

 نفر  33 که دچار کژدم گزیدگی شده بودند        ، نفـره  698یـک گـروه     
 25 ، سال5یر  ز نـرخ مـرگ ومیر در بین کودکان       . جـان باخـته انـد     

 .)7(  درصد گزارش شده است    25/0 ،درصـد و در بین بزرگساالن     
کـژدم گزیدگـی در کشـور تونـس، مشکل عمده بهداشتی بوده و              

ن تعداد  از ای .  می باشد   در سال   گزش  مورد هزار40  شـامل  تقریـبا 
 نفر از 100 نفـر تظاهـرات بالینـی سیستمیک داشته و حدود      1000

 ،سالیانه حدود یک میلیون دالر آمریکای     س  ندر تو . آنهـا می میرند   
 درصد این مبلغ،    80صـرف هزینه های کژدم گزیدگی می گردد که          

 البته در گزارش آمده است      ،مـربوط بـه تهیه سرم ضدزهر می باشد        
ید بودن مصرف سرم ضدزهر در درمان       کـه شـواهدی مبنـی بر مف       

. ینی وجود ندارد  لکژدم گزیدگان، بدون توجه به شدت تظاهرات با       
  Buthus occitanus و Androctonus australis گونـه هـای  

در . )8(کـژدم هـای خطـرناک بومی مناطق صحرایی تونس هستند          

گزارشـی بـه وجـود واکنش های عمومی در دستگاه گوارش و یا              
 درصد کژدم گزیدگان    3 در   ، غیرطبیعی قلبی و ریوی    ایجاد حاالت 

 سالیانه   مراکش  در  کشور   ).9(  است شدهدر کشـور تونس، اشاره      
 11در طول    .)10 (می دهد  مورد کژدم گزیدگی رخ      هزار40حدود  
 مورد مرگ ناشی از کژدم گزیدگی در        4 ،1991 تـا    1980 از   سـال 

 مرگ در 33/0ه آن، آمـریکا اتفاق افتاده است که میزان بروز سالیان       
  مـورد کژدم  13642  مجموعـا ،1999در سـال  . سـال مـی باشـد   

در شبه جزیره   ).  11(گزیدگـی در ایـن کشـور گزارش شده است         
 گونه  14قل  ا حد که گونه کژدم وجود دارد      20بـیش از    عربسـتان،   

 در یک بررسی توسط   . آن در پادشاهی سعودی گزارش شده است      
El- Amin  از ساله 7در یک دوره  ید مشـخص گرد  ،و همکـاران

ـ  780مجمـوع    به بیمارستانهای  به دلیل کژدم گزیدگی      که   ی کودک
 .شده اند مرگ ومیر   دچار   درصد   8/4جـاع شده بودند،     رعربسـتان ا  

( مهمتریـن کـژدم های سمی و خطرناک کشور اسرائیل، کژدم زرد       
Leiurus quinquestriatus(  ــیاه ــای ســ ــژدم هــ ( و کــ

Androctonus bicolor وA.crassicauda ( ـ  .)12( دنباش یم
  با بیشـتر مـوارد کـژدم  گزیدگی در کشور اسرائیل          در   مسـمومیت 

 گونه کژدم گزارش    86 کشور هند،    از  ).13(درجه متوسط می باشد   
( مــزوبوتوس تــامولوس در بیــن آنهــا کــژدم هــای. شــده اســت

Mesobuthus tamulus (پاالمنوس سیمردامی  و)Palamneus 

seammer– dami(،تلفات میزان . میـت پزشکی زیادی دارند  اه 
ردیده گذکر    درصد 3-22کـژدم گزیدگی در کودکان بستری شده        

  .)14( است

آب و هوا، از نظر       کشـور ایـران با توجه به نوع  اقلیم و          
 .)15(وجود فون بندپایان، مخصوصا کژدم ها بسیار غنی می باشد           

 سه خانواده    گونه کژدم متعلق به    Kovarik )1997(  ،32طـبق نظر    
 و ایـران در زمره کشورهایی است که  )16( در ایـران وجـود دارد   

 گزارش  ها از آن  یگونه های زیادی از کژدم ها به ویژه انواع خطرناک         
به طور روشنی دیده    در منابع قدیم ایرانی، کژدم زدگی        .شده است 
در درمان کژدم زدگی در طب سنتی ایران تعدادی دارو          . مـی شود  

ـ      ریاق، داروهای گذاشتی و مالیدنی معرفی گردیده       تحـت عـنوان ت
اسـت و ایـن طـیف وسیع داروها نشان می دهد که در دوره های                
قبلـی تاریخـی نـیز درمان کژدم زدگی به عنوان یک مشکل عمده              

  های این شیوه .  بهداشـتی و پزشـکی  مورد توجه ویژه بوده است          
بزرگ ایرانی   دانشمند   ،بوعلی  سینا  ا  در طب  درمانی در کتاب قانون   

نزدیکترین . )17( در حـدود هـزار سـال پـیش توصـیه شده است           
فرنامه انصاری  سگـزارش هـا راجـع بـه کژدم گزیدگی به زمان ما              

 وی  .کاشانی است که به عهد ناصرالدین شاه قاجار مربوط می شود          
در « به نام  هجری خورشیدی     1287 در دسـت نوشته ای به تاریخ        
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شهرهایی چون   »ن زهرناک کشور ایران   نوران و جنبدگا  اشناسایی ج 
تهـران، قزویـن، قـم، کاشـان، تفـرش، خرمشهر،  اهواز، سلیمانیه،            

 شاهرود را کژدم خیز و گزش        و پور، شوشتر مکردسـتان، کـرمان، ب    
. ایـن جانوران را یکی از مشکالت مهم ساکنین این شهرها می داند            

هجری  1287در سال « :در یکـی دیگر از این گزارش ها آمده است      
، در گرمابه کاشان نزدیک به دوازده نفر را کژدم زد و            خورشـیدی 

با آن که  هنوز     . در همـان هنگام بکشت و بیشتر به کف پا زده بود           
ت زهرناکی وبهار به پایان نرسیده بود و گرمی هوا سخت نشده و ق     

  ).18 (»آنها کامل نگشته بود

ی همیت پزشکا ) دهه گذشته3 تا   2(در دوره هـای اخـیر       
 بیشتر مورد توجه قرار     ،بـا آغاز جنگ عراق علیه ایران      هـا   کـژدم   
  دانشکده بهداشت دانشگاه تهران به بررسی        1359در سال   . گرفت

و مطالعـه و نقش کژدم از دیدگاه پزشکی پرداخته و به جمع آوری              
 نقش کژدم   ،1360در سال   . ها از نقاط مختلف مبادرت نمود      نمونه

یش از پیش مورد توجه قرار گرفت و         در مناطق جنگی ب    ،دگـی یزگ
 ).19(شد  بـه عـنوان یک مشکل اساسی در مناطق جنگی نام برده             

 Androctonus(ســـیکودا اکر  آندروکـــتونوسگونـــه هـــای

crassicauda( ، و همیسکورپیوس لپتوروس)Hemiscorpius 

lepturus(،           وبه  لحاظ فراوانی گزش و عوارض ناشی از آن، جز 
 هر ساله،   که )20(  ایران به شمار آمده اند     خطرناکتریـن کـژدم های    

تعداد زیادی از هم میهنان ما را به ویژه در مناطق جنوبی و جنوب              
 50 تا   40  بنابر گزارشها، هر ساله    .غربـی مورد گزش قرار می دهند      

مـورد کـژدم گزیدگـی و موارد متعدد مرگ ناشی از آن در              هـزار   
 موارد گزش فراتر از     این آمار ناقص بوده و    . افتدمی  کشـور اتفاق    

ین گزارش ها   ا به هر حال     ).15(آمـار فـوق تخمیـن زده مـی شود         
زدگی در کشور ما قدمت دیرینه داشته        حاکی از آن است که کژدم     

ع دقیق و منظمی    الا هنوز اط  مو مورد توجه ایرانیان بوده است ولی        
از وضـعیت کـژدم گزیدگـی در کشور به جز بعضی مناطق مانند              

ن نداریم و لذا ضروری است که به موضوع مزبور اسـتان خوزسـتا   
 .)15( ول گرددذ مبیتوجه بیشتر

باتوجـه بـه این که  مرگ ومیر ناشی از کژدم گزیدگی در              
  این بندپایان از    می توان گفت     ، گزارش شده است    هر ساله    ایـران 

 هعمطال لـذا    .شـوند   محسـوب مـی    ایـران ان  خطرناکتریـن جـانور   
ا م هر و یا راههای درمانی آن، در کشور   جنبه های گوناگون اثرات ز    

 راه اصلی درمان    رضـ در حـال حا   . رسـد  ضـروری بـه نظـر مـی       
 در ایران و در مورد گزش تمام گونه ها،          ،کـژدم گزیدگـی در دنـیا      
زهـر اسـت کـه به دالیل گوناگون فنی و            اسـتفاده از سـرم ضـد      

از طرفی کاربرد سرم    . اقتصـادی به اندازه  کافی در دسترس نیست        
هر در درمان مصدومین در بعضی گزارش ها مورد سؤال واقع           ضدز

باتوجه به مشکالت ناشی از کژدم گزیدگی،       ). 20و 8(شـده است    
جسـتجوی راههـای دیگـر، از وظایف دانشگاههای علوم پزشکی           

 .کشور و مؤسسات پژوهشی می باشد

باتوجـه بـه افـزایش جمعیت و گسترش مناطق شهری و            
نش و استفاده بیشتر مردم از رسانه  های  پیشرفت علم و دا،روستایی
 امـور مـربوط بـه بهداشـت و سالمت بیشتر مورد توجه              ،عمومـی 

کژدم گزیدگی یکی از مشکالت با توجه به اینکه  .قرارگرفـته است  
 بایستی به دلیل عوارض دردناک      ،باشد  مـی  بهداشـتی کشـور مـا     

ه عالو. گـزش و صدمات ناشی از  آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد            
جدا از مسائل   البته  . بـر آن خسـارت اقتصادی نباید فراموش شود        

، اجرای می باشددرمانی و تهیه سرم ضد زهر که در حوزه پزشکی       
 همچنین  بررسی سایر کژدم ها،بـرنامه پیشـگیری و کنـترل گزش        

 بیولوژی ، اکولوژی و     ایـن جانوران از جمله    جنـبه هـای زندگـی       
  بوده که  یسیپلین های مختلف  ر عهده  د   بمطالعـات توکسیکولوژی    

، بنابراین مطالعات بایستی در کنار هم       می باشد بسـیار وقـت گـیر       
ی و حل مشکالت ناشی از عوارض کژدم    یقـرار گـیرد تا نتیجه نها      

 .)15( حاصل شودگزیدگی 

 باتوجه به مشکالت    این مطالعه به تبعیت از الگوی فوق و       
تا با دستیابی به    ه   شد   انجام  پزشکیاورژانس   از نظر    دگییز گ کژدم

پیشگیری و کنترل  را بهتر برنامه ریزی          بتوان آننـتایج حاصـل از      
 از ایـن طـریق بـه کاهش درد و رنج ناشی از گزش این                  و نمـود 

  .دبندپایان اقدام نمو
   

 مواد و روش ها
که تحقـیق به روش مروری از نوع تشریحی انجام گرفت           

کژدم، درمان کژدم   بـا توجـه بـه واژه هـای کلیدی کژدم زدگی،             
زدگـی ، اپیدمیولوژی کژدم زدگی در اینترنت و سایت های مرتبط            
و اسـتفاده از مجـالت تخصصـی ایـن رشته، جستجوی مقاالت و        
پـژوهش هـا و همچنین کتاب های چاپ شده در این زمینه، انجام              

یلی و تکنیکی  در باره      صسپس مقاالت و منابعی که  شرح تف       . شـد 
 مورد مطالعه   ،ی خطرناک کژدم ها  داشتند      گونه ها   و کـژدم زدگی  

مقاالت  به دالیل زبانی     برخی  . قـرار گرفتند و بقیه حذف گردیدند      
 و همچنین بررسی دیگر جنبه های کژدم ها         )فرانسوی و اسپانیولی  (
 از مطالعه حذف    )بررسـی زهر و سایر زمینه ها به جز طبقه بندی          (

قه بندی  که تا پایان      مقاالت و کتب مرجع  در  زمینه  طب         . ندگردید
در مورد  .  منتشـر شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند        2003سـال   

 که در مجالت علمی     یکتاب ها و کلیه مطالعات    از  ایران   کژدم های 
 استفاده  ند سال گذشته چاپ و منتشر شده بود       20داخل کشور طی    

 در نهایـت ضمن بررسی منابع  و بیان جنبه های گوناگون             .گـردید 
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نده در مورد پیشگیری ، کنترل و       س نقطـه نظرات نوی    ،ررسـی ایـن ب  
 47 منبع بدست آمده 112از . درمـان گـزش کـژدم ها ارائه گردید        

 انتخاب و به نقد و تفسیر و تجزیه و          ،منبع با توجه به شرایط و نیاز      
 .تحلیل اقدام شد

 
 یافته ها 

 ، از آغــاز پــیدایش و )Homo sapiens( نــوع انســان
م و  د بندپایانی مانند پشه، مگس، شپش، کک، کژ       آفرینش با مشکل  

کـژدم هـا به ویژه به دلیل نیش زهری،          . غـیره روبـرو بـوده اسـت       
 .دردنـاک و گاهی مرگ آور توجه بیشتری را به خود جلب کرده اند             

مانـند سـایر ملـل، ایرانـیان نـیز این جانواران را مورد توجه قرار                
ـ        کـه   بطـوری  ،داده انـد   نقش  باستان   یان کـژدم  در تصـورات ایران

 :در کتاب بیولوژی کژدم ها آمده است     . )15( چشـمگیر داشته است   
، خدای خورشید ایرانیان، گاو مقدس را قربانی کرد         میتراسوقتی  « 

گال، کژدمی را   س نماید اهریمن بد   زحاصلخی تـا خـون آن جهان را      
(» حیات را نابود کندمنبع  حیوان بیضه هایفرستاد تا با نیش زدن، 

ـ . )21 « : رزان پـی به نقل از کتاب تاریخ اجتماعی ایران می نویسد           ف
 که پنجمین روز از ماه اسفند بود        ذایرانیان باستان در روز اسپندارم    

در . گیران می گفتند  ) مزد (=عید زنان برقرار می کردند و آنر ا مژده          
ایـن روز ضـمن تقدیم تحفه هایی به زنان مراسمی برای دفع نیش               

« : در کتاب تاریخ طب آمده است     ). 18 (»آوردندکژدم به عمل می     
 ( حشـرات مـوذی یـا نـابودی خرفستر          و امـر کشـتن حـیوانات     

Kharfastar (          در ایران باستان بسیار مرسوم بوده است تا آنجا که
کشتن مار و .  ثواب های بزرگ محسوب می داشتندواین عمل را جز

از بوده کـژدم بـه واسطه سم مهلکشان پیوسته در آئین زردشت مج      
ره گناهان او   فاحتـی وقتـی کسی به گناه آلوده می گشت ک          . اسـت 

از آن گذشته درباره دفع بندپایان و . نـابودی حـیوانات مـوذی بود    
حشـرات کـه از آن بـه کندن و خراب کردن سوراخ های اهریمن               

 هر، چنیـن اسـتنباط می شود که اثر سم و ز            اسـت  تعبـیر گـردیده   
(» م آنها بر ایرانیان محرز بوده است      حیوانات و بندپایان و آثار شو     

در . کژدم ها، در ایران در سرنوشت جنگ ها نیز تأثیر داشته اند            ).22
کاشان در اواخر دوره    « : کـتاب شناخت شهرهای ایران آمده است      

ی بوده که توانسته بود سپاهی      دساسـانی، واجد چنان اهمیت و آبا      
ـ       وای آنجا به   فرماندهـی شـیرزاد، فرمانـر     ه  از سـربازان جـنگجو ب

همچنین ایستادگی و سرسختی    . مـیدان هـای نبرد با تازیان بفرستد       
بر سپاهیان ابوموسی اشعری سردار عرب، دلیل       امردم آن دیار در بر    

 مسلمی است بر این که در آن روزگار یک جامعه بزرگ             و واضـح 
ابوموسی . نیرومند در نواحی کاشان استقرار داشته است      و  و مـنظم    

رفتـن کاشـان نومید شد کوزه هایی از کژدم های           اشـعری کـه از گ     

ون شـهر روانـه کـرد و مـردم از این            ررا بـد  ) Nasbin (بینصـ ن
 . )23 (»تسلیم شدند، جانوران موذی به جان آمدند

 استفاده از کژدم برای تسخیر یک شهر مانند کاشان شاید          
 کجـز معـدود کارهائـی اسـت کـه امروزه به جنگ های بیولوژی              

در مورد کژدم و وجود آن در مناطق گوناگون         . معـروف شده است   
شته ونه  ب«   :اب شـناخت شهرهای ایران آمده است      کـت کشـور در    

ال در  نسنویسـندگان دوره هـای گذشـته کاشان شهری نامور و که           
 و کاریزهای فراوان می باشد که       دمرکـز کویـر، بـا کشتزارهای آبا       

از بعضی   ).23(» هلـوی خـوب و کـژدم هـای شـگفت انگیز دارد            
گردشـگران غربـی نیز در گذشته های دور در سفرنامه های خود در         

ند که ممکن است با واقعیت همخوانی       امورد کژدم ها مطالبی نوشته      
 سال  ها سرتوماس هربرت، به    سفرنامهدر یکی از این     . نداشته باشد 

 « ، کـژدم هـای کاشـان را توصـیف نموده است و می نویسد              1626
این جانوران   باشند، میانگشتان بلند   کـژدم هـا مارهای کوچک با        

نیش . دننکمی   پرواز   بعضی استثنائاً  و  طریق دم نیش می زنند     زفقط ا 
آنها وحشت زیادی بپا می نماید، چنانچه التهاب زیادی ایجاد کرده           

از دیوانگان  کژدم  کـه بعضـی در اثر گزش آن می میرند، چندتایی            
دگی در گرمترین   کژدم ز «وی همچنین می نویسد     . »دوری مـی کنند   

 .)21(» فصل از بقیه ماههای سال خطرناکتر است

این گزارش ها که از دوران ایران باستان در متون دینی و            
 باشدله در ایران    اتاریخـی مشاهده می شود نشان از قدمت این مس         

طـبعا بـا وجـود این جانوران در سرتاسر جغرافیای  ایران با اقلیم               
 کژدم زدگی در ایران همیشگی      مناسـب برای زیستن آن ها مشکل      

بـوده است و بایستی ایرانیان اطالعات جامع و کاملی جهت کنترل            
کـژدم زدگـی و درمـان بـیماران تدوین کرده باشند ولی به سبب               
هجـوم بـیگانگان در دوره هـای تاریخـی مخـتلف  مانـند هجوم                
اسـکندر، حملـه تـازی ها ، مغول  ها و تاتارها و آتش زدن منابع                 

ود و همچنین مهاجرت دانشمندان آن دوران به دیگر         علمـی موجـ   
های علمی که به وسیله کتاب ها  آن هم در تعداد             کشورها، تجربه 

محدود  نگهداری  و یا در نزد دانشمندان آن روزگار محفوظ بوده             
اسـت دسـتخوش تـاراج  شـده است و منابع علمی ایرانیان دچار             

 .بریدگی های عمیق تاریخی گردیده است

رن بیستم با آغاز جنگ های بزرگ و عالمگیر در دنیا،        در ق 
ـ مطال با ). 24( ه روی کـژدم هـا  با جدیت بیشتری شروع گردید           ع

توجـه بـه ایـنکه سربازان در مناطق مختلف مشغول خدمت بودند             
 .بیشتر احساس گردیدکژدم ضرورت مطالعه 

با آغاز جنگ عراق    ها  همیت پزشکی کژدم    در ایـران هم ا    
  دانشکده   1359در سال   . بیشتر مورد توجه قرار گرفت     ،علیه ایران 

ژدم از دیدگاه کبهداشـت دانشـگاه تهـران بـه بررسـی و مطالعـه              
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پزشـکی پرداخـته و بـه جمع آوری نمونه از نقاط مختلف مبادرت              
 در مناطق جنگی بیش     ،دگییزگ نقش کژدم    ،1360در سال   . نمـود 

 اساسی در   از پـیش مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یک مشکل           
در مقاله ای به    ) 1362(تیرگری  . در نظـر گرفته شد    مـناطق جنگـی     

آمار مصدومین کژدم زده در بیمارستان های سه شهر اهواز، دزفول           
 ، اشـاره مـی کند و در همین مقاله به اثرات نیش کژدم             هرمـز و رام 

 درمان  ،و انواع آن، مبارزه باکژدم      بیولوژی کژدم  ،عالئم مسمومیت 
اشاره مان  میر در پی عدم تأثیر در      و  علـل مـرگ      کـژدم زدگـی و    

مـوارد کژدم زدگی را در استان     ) 1363(کمالـی   ). 19(مـی نمـاید     
وی . شهرها و روستاها قابل مالحظه دانسته است       ازخوزستان، اعم   

 مورد گزارش 2000 را بیش از     1360مـیزان کژدم گزیدگی در سال       
 به بخش اورژانس ا رهمچنین تعداد مراجعین کژدم زده  . کرده است 

از مهرماه  (بیمارسـتان شماره یک دانشگاه اهواز در مدت یک سال           
خرداد ( نفر و در یک ماه 300، حدود )1359 تا آخر شهریور  1358
وی چنین نتیجه می گیرد     .  ذکر نموده است   ، نفر 131، بالغ بر    )1361

که موارد کژدم زدگی در تمام طول سال در اهواز وجود دارد ولی             
با گرم و سپس اههای آذر تا اسفند تعداد آن بسیار معدود بوده       در م 

 ماهه خرداد تا شهریور به رقم       4و در   بد  یامی  شـدن هـوا افزایش      
وی همچنین اظهار کرده است آمار دقیق     . قـابل مالحظه ای می رسد     

 با این حال در     ،کـژدم زدگـی و تلفات ناشی از آن در دست نیست           
رد مرگ ناشی از آن اشاره نموده        مو 2 بـه    ،1358اردیبهشـت مـاه     

موارد کژدم زدگی در شهر اصفهان را       ) 1368(دهقانی   ).25(اسـت   
 43،  52،  50،  90،  74 به ترتیب    1367 لغایـت    1363طـی سـالهای     

بیشتر موارد در ماههای خرداد لغایت       که    ذکـر نمـوده اسـت      نفـر، 
این آمار مشمول کسانی است که فقط از شهر         . شـهریور بوده است   

طبق گفته های  . بـه بیمارسـتان خورشید مراجعه کرده اند       ،هاناصـف 
مصدومین در این منطقه بیشتر موارد کژدم گزیدگی از اردوگاههای          

کارخانه های چوب بری و  جـنگ زدگـان، حومـه گلسـتان شهدا،        
  در ضمن.گارگاهها و منازل تازه ساز در اطراف اصفهان بوده است

 هیچگونه  1363 سال   ز قبل ا  د که ن یادآوری می نمای   ولین بخش ومس
  این تنها از  وشته است   آمـار دقیقـی از موارد کژدم زده وجود ندا         

وابسته به دانشکده    سـال بخـش مسـمومین بیمارسـتان خورشـید،         
( بور گردیده است  زپزشـکی دانشگاه اصفهان پذیرای مصدومین م      

ی حاد  ی مورد نارسا  15و همکـاران بـه      کمالـی    در گـزارش       .)19
ال گـزش کژدم در خوزستان اشاره شده است که          کلـیوی بـه دنـب     

رادمنش و   ).25(د  مـواردی از آنها به انجام  دیالیز نیاز مند شده ان           
 آپیستوبوتوس  گزیدگی دچار   بـیمار  مـورد  یـک  ،)1368(شـفیعی   

م ی را با عال)Apistobuthus petrygocercus( پیتریگوسرکوس
 ،وان بینی  آبریزش فرا  ،های تنگ شده    مردمک ،اشـک ریـزی فراوان    

 تنگـی نفـس همراه با خس خس سینه و شکم           ،افـزایش آب دهـان    
 از خوزستان گزارش نموده ،برآمده همراه با افزایش صدای روده ای

 در مقاله ای دیگر میزان گزش کژدم های       ) 1990( رادمنش   ).27(ند  ا
 (وسئ مـزوبوتوس اپ    درصـد،  41 را   آندروکـتونوس کراسـیکودا   

Mesobuthuseupeus(، 45  همیسکورپیوس لیپتوروس  د،درصـ  
و ) Buthotus saulcyi(  بوتوتوس سلسیئی  درصـد و گزش 13

ــاپیستوبوتوپتریگو ــ رکوسس ــتان اس ــتان خوزس ورادیک پ را در اس
در یک بررسی به    ) 1990(رادمـنش    .)28( گـزارش نمـوده اسـت     

 وی میزان گزش    .می پردازد  همیسکورپیوس لیپتوروس    کژدم زدگی 
 درصد ذکر نمود و کژدم مزبور       10-15ایـن کژدم را در خوزستان       

  .)29(را خطرناکتریـن کـژدم در استان خوزستان به شمار می آورد     
ــنش  ــژدم   ) 1369(رادم ــی ک ــنوان گزیدگ ــت ع ــه ای تح در مقال

 و اشاره   دبه بررسی بالینی گزیدگی آن می پرداز       سپئومزوبوتوس ا 
 درصـد کـل مراجعه کنندگان به بخش         40مـی نمـاید کـه حـدود         

های محدوده شهر اهواز      درصد گزیدگی  70 بـیش از     گزیدگـی و  
وی در گزارش خود اشاره نموده       .دنژدم می باش  کایـن   مـربوط بـه     

این کژدم کامال بی خطر است و زهر آن در حدی که با              اسـت که  
هر گزیدن،تزریق می کند به هیچ یک از اندامها و دستگاههای بدن            

دم گزیده می   همه کسانی که بوسیله این کژ      .آسـیب نمـی رسـاند     
شوند دارای درد شدید تا متوسطی در ناحیه گزیدگی می باشند که            
به خودی خود و ظرف یک تا چند ساعت و بدون بر جای گذاشتن 

 طی) 1369( رادمنش   ).30( هـر گونـه نشانه ای بر طرف می شود         
بررسی همگانی کژدم گزیدگی به چگونگی برخورد با این بیماران          

ـ          وی روش   .ک های اولیه اشاره می نماید     درمـان آنهـا و انجـام کم
را در مورد کژدم گزیدگی در      » شش آ « کالسـیک درمانی معروف     

 و  اسـتان خوزسـتان  مورد نقد قرار داده وآن را بی نتیجه می داند              
 که سرم پلی واالن ضد کژدم گزیدگی که بوسیله سرم           مـی گویـد   

ن تاثیری در پیشگیری و یا درما      است   سـازی  رازی  سـاخته شده       
له ااین مس  .عـوارض  ناشی از گزیدگی کژدم های خوزستان ندارد         

بیشـتر در مـورد کـژدمهای خـانواده بوتـیده مثل  آندروکتونوس              
کراسـیکودا و مـزوبوتوس اپئوس که  سرم ضد زهر علیه سم آنها              

عامل (زهر کژدم های خانواده بوتیده      . صادق است  سـاخته شـده،   
شتن ساختمان مولکولی ویژه   ه علت دا  ب )بیشترین گزیدگی در ایران   

ـ و نادیرپا  ی در بـدن نمی تواند سیستم پادزهرسازی بدن را برای           ی
نیس و همکاران    چیت). 31(ساخت پادزهر برضد خود بکار وادارد     

در مقالــه ای تحــت عــنوان بررســی اپیدمــیولوژی و     ) 1372(
 بیمار صورت   188آزمایشگاهی کژدم زدگی در خوزستان که روی        

 ،Mesobuthus eupeus)(  که کژدم توسنندا ودهگرفته اشاره نم
 درصد را در    25-30 درصـد کـژدم زدگـی را در فصل بهار و             50
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  و موارد درصد 35-40 آندروکتونوس کرسیکودا    ،فصـل تابسـتان   
ش را به خود    ز درصد موارد گ   10-15،  همیسـکورپیوس لپتوروس  

 موارد کژدم زدگی را به    )  1377( زرگان    .)32(اختصـاص داده انـد    
نقل از اداره کل پیشگیری و مراقبت بیماریهای وزارت بهداشت در           

 و در    ، مورد مرگ  34 با   12067،  در اسـتان خوزستان       1375سـال   
.  ذکر کرده است   ، مورد مرگ  6 با   3644همـان سـال در رامهرمـز        

 در استان   1375 ماه اول سال     8زیدگی طی   گهمچنیـن آمـار کژدم      
 6وی در   . گزارش نموده است   مورد مرگ    19 با   1480هرمزگان را   

 7/5 مورد با بروز     2193 در رامهرمز خوزستان     1376ماهه اول سال    
 در 1376 در شش ماهه اول سال  ودرصد گزیدگی در کل جمعیت  
ــدر  ــام روی ــه ن ــتا ب ــک روس ــباس، ،ی ــه بندرع ــورد 201 حوم  م

(ژدم گزیدگی که بیشتر مربوط به گادیم بوده گزارش نموده است          ک
 1369از فروردین که  راتعداد کژدم  زدگانی ) 1998(رادمنش   .)33

رستان ابوذر اهواز   ابه کلینیک کژدم زدگی بیم     1375 لغایـت تیرماه  
کر ذ نفر در سال     5610 نفر با میانگین     36463 ، انـد  مـراجعه کـرده   

وی همچنین موارد کژدم    .  نفر از آن فوت نموده اند      61می نماید که    
 روردین لغایت پایان آذرماه   زدگـی در سرتاسـر اسـتان را از اول ف          

 درصد  10و  ا  و  را ذکر نموده است    ، مرگ 37 نفر با    21013 ،1375
ــژدم     ــه ک ــربوط ب ــتان را م ــتان خوزس ــی در اس ــوارد گزیدگ م

طی یک  ) 1371( دهقانی   .)34(  می داند  همیسـکورپیوس لپتوروس  
بررسـی مـوارد گـزش کـژدم سـیاه و مرگ و میر ناشی از آن را                  

پس به راههای پیشگیری و جلوگیری از       س)  35( گـزارش می دهد   
) 1377(دهقانی و همکاران    ). 36( گـزش کژدم ها اشاره می نماید      

طـی مقاله ای موارد کژدم گزیدگی را در کاشان مورد بررسی قرار             
 مـورد کـژدم زدگـی گـزارش شده در شهرستان            200از  . داده انـد  

ــال  ــان در س ــیاه  30، 1370کاش ــژدم س ــه ک ــربوط ب ــد م   درص
درصـد مربوط به کژدم های زرد        62،  )س کراسـیکودا  نوآندوکـتو (
ــپوس( ــزبوتوس ائ ــیکوسو ) م ــیوروس کاکاس  Olivirus (اول

caucasicus( درصـد مـوارد کژدم نامشخص بوده است        8 در و  .
 درصد  5میر مربوط به گزش کژدم سیاه  به میزان           و مـوارد مـرگ     

  با و ساله اتفاق افتاده     6-11 فقـط در کودکان       کـه  ش شـده  رگـزا 
 ساعت پس از    35 تا 9نگ  رعالیـم استفراغ خونی و مدفوع سیاه          

 در این مقاله ضمن اشاره به فوت یک         .استهمـراه بـوده     گـزش   
 در اثر گزش کژدم     1367 سـاله تـبعه افغانستان در سال         30خـانم   

 استفراغ خونی و    ،دهش افراد فوت    درسیاه، عوارض ناشی از گزش      
  مـورد گزش کژدم همچنیـن بـه یـک   . ملـنا ذکـر گـردیده اسـت      

  اشاره شده )Odontobuthus doriae( اودونـتوتوبوس دو ریـه  
طی یک مقاله نارسایی حاد     ) 1377(افضلی و پزشکی     .)37( است

 در  1373کلـیه در اثـر گـزش کژدم گادیم در کودکان را در سال               

بیمارسـتان ابوذر اهواز مورد بررسی قرار داده نتیجه گیری کرده اند            
 بعــد از  در بــیماران گــادیم گــزیده همیشــه کــه نارســایی کلــیه

 ساعت  24هموگلوبیـن اوری اسـت و تـب، زردی، ادرار تیره در             
اول، الــتهاب وســیع محــل گــزش، اریــتم سرتاســری، تغیــیرات  

ــیاری ــر یگز، هوش ــی ب ــورت  رودگ ــنه و ص ــیتوز، ،ی ت  لکوس
قبل از (ترومبوسیتوپنی، آنمی شدید و کاهش وزن مخصوص ادرار   

ـ       در پیش بینی نارسایی     هک هستند   یمئاز عال ) یهبـروز نارسـایی کل
وضعیت ) 1378(لباف قاسمی  .)38( دند با اهمیت باشنکلیه می توان

ـ  و می نویسد در    ه  دادگی را در ایران مورد بررسی قرار  د        یژدم گز ک
 مـورد کـژدم گزیدگی در کشور اتفاق افتاده          33731،  1376سـال   

 درصد موارد   70.  مورد آن منجر به مرگ شده است       39اسـت کـه     
در استان  )  نفر 32(ر  ی  درصد مرگ وم    82و  ) 23473(کـژدم زدگـی     

کژدم گزیدگی از تمام استانهای کشور . خوزستان اتفاق افتاده است
گزارش شده ولی موارد گزیدگی پس از خوزستان به ترتیب بیشتر           

 سیستان و بلوچستان، فارس، ایالم، بوشهر،       ،در اسـتانهای هرمزگان   
یلویه و بویــراحمد، کرمانشــاه، اصــفهان، خراســان، کــرمان، کهکــ

 یزد،  ،آذربایجـان غربـی، کردسـتان، تهـران، قم، آذربایجان شرقی          
چهارمحـال و بختـیاری، اردبـیل، مرکزی، گیالن، لرستان، سمنان،           

 بهار  فصلگزیدگی در . شـده است    گلسـتان گـزارش     و مـازندران 
ــتان %)32 (10769 ــیز %)45 (15127، تابس و %) 5/18 (6234، پائ

 12 بهار    در و تعداد موارد فوت ناشی از آن      %) 5/4 (1574زمستان  
 مورد اتفاق   1 زمستان    و  مورد 11 مـورد، پائیز     15مـورد، تابسـتان     

در مقاله ای تحت عنوان مطالعه      ) 1378(پوالدگر   .)39(افـتاده است  
فراوانـی گونـه های مختلف کژدم های استان خوزستان، آمار افراد            

 در سال    اند که به بیمارستان ابوذر اهواز مراجعه کرده      کـژدم زده را     
-2 مرگ،   30 با   18000،  1369 مـرگ، سال     50 بـا    12855،  1368
 مرگ، اعالم   28 بـا    23078،  1376 مـرگ و     20 بـا    10571،  1371

 کژدم  7930در یک بررسی روی     ) 1379(مشاک   .)40( مـی نمـاید   
واز ارجاع ، کـه به بیمارستان ابوذر اه 1368-69زده طـی سـالهای     

9 برابر    را ه و میزان کشندگی   نمود مورد مرگ گزارش     47،   اند شده
، کژدم های    به ترتیب  در این بررسی  . اعالم نموده است   در هزار    5/
همیسکوپیوس و  اندروکتونوس کراسیکودا   ،   مـزوبوتوس ائـپوس    

بیشـترین  تا کمترین موارد گزش را به خود اختصاص           لپـتوروس   
 بیشترین میزان کشندگی را در بین مصدومین        ،یمد کژدم گا  .داده اند 

بیشـترین مـیزان گـزش در افراد فعال جامعه یعنی           . داشـته اسـت   
ــنی   ــروههای س ــیزان  30-39 و 20-29گ ــترین م  رخ داده و بیش

 ساله  0-9 کودکان    یعنی کشـندگی در آسیب پذیرترین گروه سنی      
رد گزش و میزان کشندگی،     ادر تعـداد مـو    . مشـاهده شـده اسـت     

بیشترین موارد  .  معنی داری بین دو جنس دیده نشده است        اخـتالف 
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گـزش در پـای افـراد و کمترین آن در سر و تنه و بیشترین میزان                 
 .)41( گزارش شده است   ،سر و تنه  در  دگی ناشـی از گـزش       نکشـ 

میزان بروز کژدم زدگی، در یک صد       ) 1380(بیگدلـی و همکـاران      
، به 1377-1379هـزار نفـر جمعیـت اسـتان خوزستان را از  سال            

ــدا ش نمــودهر گــزا733  و706، 709ترتیــب  ــروز . ن باالتریــن ب
خوزســتان  شــهردو  در 1377-1379کــژدم زدگــی در ســه ســال 

بیشترین موارد گزش در     و  است  بوده )رامهرمـز و مسـجد سلیمان     (
 .)42( اق  افتاده استفمناطق روستایی استان ات

طـی سـال هـای متمادی آمار چشمگیر  کژدم زدگی در             
درگزارش . شـور و مـرگ و مـیر ناشی از آن گزارش شده است             ک

 مورد کژدم   12855،  1368مرکـز بهداشت استان خوزستان درسال       
 مورد  30 مورد با    18000،  1369 مـورد مرگ ، در سال        50زده بـا    
 مورد مرگ و در سال   20، با   10571،  1371-1372در سال  مـرگ و  

 طی سالهای   . مورد مرگ گزارش شده است     28، بـا    23078،  1376
در استان خوزستان به    )  ماهه اول سال   9(1375 لغایـت سال     1371

 15با   20691  مورد مرگ،  28 مورد کژدم زدگی با      22272ترتیـب   
 37 با  21463 مرگ و    32 بـا  20207 مـرگ،    16بـا    20596 مـرگ، 

 .مورد مرگ گزارش شده است

کـژدم زدگـی از تمام نقاط کشور گزارش شده است در            
رین کـژدم زدگـی در درجـه اول از استان های             بیشـت  1375سـال   

خوزستان ، بوشهر ، هرمزگان در درجه دوم از استان فارس   و در               
، 1376 در سال    . مراحل بعدی از دیگر استان ها گزارش شده است        

 39 مـورد کـژدم گزیدگـی در کشور اتفاق افتاده است که        33731
 . مورد آن منجر به مرگ شده است

 ها نشان می دهد استان خوزستان از        همانطوریکه  گزارش  
نظـر بـروز کژدم زدگی و عوارض ناشی از آن در کشور ایران در               

شهرستان های  این استان نیز از نظر        . درجـه اول اهمیت قرار دارد     
با توجه به آمار مصدومین کژدم      .  بروز کژدم زدگی  متفاوت است     

 اول  زده و مـرگ ومـیر ناشـی از آن مـی تـوان ایران را در گروه                 
له عمده  اصورت مس ه  ی قرار داد که مشکل کژدم زدگی ب       یکشورها

له در  ای این مس  یبهداشتی در آمده است البته به دلیل اقلیم  جغرافیا         
 همانطوریکه  ماهمـه جای ایران از بروز یکسانی برخوردار نیست ا         

شرح داده شد و همچنین اطالعات موجود نشان می دهد مطالعات           
 و از انسجام،    انجام شده است  راکنده  پبـه شـکل     صـورت گرفـته     

له نشان  ا  این مس   . برخوردار نیست   الزم دقت، فراگیری و پیوستگی   
ولین بـه ابعاد این مشکل عمده بهداشتی آگاه         وسـ  م مـی دهـد اوالً    

نیسـتند و در ضـمن اطالعـات موجـود هم بسیار ناکافی و نادقیق      
فراوانی رسد در یک برنامه مدون علمی  میزان و           به نظر می  . است

گـزش این جانوران در ایران و همچنین شدت بروز عوارض ناشی           

از آن بایسـتی مـورد بررسـی قرار گیرد تا با دستیابی به اطالعات               
 .له را در همه زمینه های آن کوچک نمودادقیق بتوان ابعاد این مس

یکـی از مسـائل عمده در درمان کژدم زدگی باز شناسی            
را با شناخت عوارض گزش      زی ،گـزش کـژدم های خطرناک است      
ارهای درمانی مخصوص به هر     کگونه های مختلف می توان به راه      

 بطور کلی نمی توان برای درمان همه گونه ها    .کـژدم دسـت یافت    
باز شناسی گزش   .  بکار برد   یکسان نسـخه و دسـتورالعمل درمانی     

ن آکـژدم هـا از وظـایف عمده کادر درمانی و بویژه عنصر اصلی               
گزش شناخت عالیم  موضعی و سیستمیک       . اشدیعنـی پزشـک میب    

پزشکانی می  . انـواع جـانوران در مـناطق پـر خطر ضروری است           
توانـند بـه امـر درمـان بیماران کمک اساسی بنمایند که در منطقه               
حضور دائمی داشته و اطالعات اولیه راجع به گزش انواع کژدم ها            

 پزشکان .وری و مطالعه کرده باشد   آو یـا جـانوران زهری را جمع         
عالوه بر شناخت تظاهرات بالینی موضعی و سیستمیک گزش کژدم 
ها باید با مرفولوژی و  رنگ  کژدم های خطرناک و بی خطر منطقه 

شنا باشند تا با انتخاب پروتکل درمانی خاص در اسرع وقت و به             آ
به همین دلیل در این بخش به عالیم مربوط به          . موقـع اقدام نمایند   
 .یران اشاره شده استگزش کژدم های ا

، مـنجر به بروز نکروز       همیسـکورپیوس  لپـتروس     گـزش 
 این کژدم عوارض شدیدی را پس از        .بافتـی و همولـیز مـی شـود        

که در طب قدیم ایران به     گذارد گـزش در مصـدومین بر جای می       
شیخ الرئیس ابوعلی سینا دانشمند گرانمایه      . آن اشـاره شـده است     

 به کژدمی اشاره کرده است که با        ایرانـی در حدود هزار سال پیش      
عالیم بالینی  ناشی از گزش آن می توان تظاهرات بالینی           توجـه به    

ــن دانشــمند  ــیان شــده توســط ای ــه کــژدم  راب ــه گون ــربوط ب  م
وی در ایـن مورد اشاره نموده       . داشـت همیسـکورپیوس لپـتروس     

تن بند بند و انگدان مانند      ) دم کشان ( جراره   هایکژدم« اسـت کـه   
 ، سم آنان بسیار قوی است     ،نوک دمشان باریک و تیز است      ،دارنـد 

ـ      ویـژه در عسکر مکرم خوزستان بسیارند و در         ه  در خوزسـتان و ب
اگر کسی را نیش    . ی که انگدان بسیار است زیاد پیدا می شوند        یجا

فردای آن روز یا    . بزنند، شخص فورا هیچ احساس دردی نمی کند       
عد از آن شخص بسیار     ب .بعـد از فـردای آن روز بـه درد مـی آید            

به شود، رنگ رخساره اش تغییر می یابد و ممکن است            افسرده می 
جای نیش چرکین می شود،      زبانش ورم می کند،   ،  یرقان مبتال شود  
 ممکن است مدفوعش حبس شود و رخ داده که          ،خـون می شاشد   

به درد آمده با تپش قلب شروع می شود و سر           .نیش زده مرده است   
اگر درد کم بود نباید فریب بخوری و .  می کندانجام نیش زده غش

 .)17( » نیش جراره بسیار سمی و بدجنس است،اهمیت ندهی
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آنچـه کـه از بیان این تظاهرات بالینی در هزار سال پیش             
کژدم زدگی در کشور ما قدمت        اوالًکه  استنباط می شود این است      

با فقـط کـژدم همیسـکورپیوس لپتروس و         ثانـیاً    ،دیریـنه ای دارد   
احتمال کمتری کژدم کمپسوبوتوس ماتهیزنی این تابلو عالیم بالینی 

ر در کشور ما بویژه در استان     ضد که در حال حا    نرا ایجـاد مـی کن     
دهد و   خوزسـتان و هرمـزگان گـزش کـژدم هـای فـوق رخ می              

عـوارض بالینـی شـدیدی را در انسان و به خصوص در کودکان              
در بین گونه   ،  س لپتروس  همیسکورپیو کژدم). 43( ایجاد می نماید  

 محسوب  ءیجاد نشانه های بالینی استثنا    هـای مهـم پزشکی از نظر ا       
 این کژدم یکی از خطرناکترین جانوران زهری ایران می     .مـی شـود   

باشـد که به ویژه در استان خوزستان گزش آن مشکالت زیادی را             
 گادیم  بیش     گزش  تظاهرات بالینی  .در مصـدومین ایجاد می نماید     

م هم به صورت    یاین عال . انـتظار وسـیع و مـتفاوت است       از حـد    
تظاهرات . موضـعی و هـم بـه صـورت سیسـتمیک بروز می نماید             

 و قابل مقایسه با ورود یک سر سوزن         موضـعی در ابتدا درد ناچیز     
 علت این   .درون پوست است  ه    میلیمتر ب   1-2 و بـه درازی      30-27

تحریک ه آن اسـت کـه سم این کژدم به خودی خود باعث              مسـال 
بدلیل کندی جذب و یا اثر زهر این        . گـیرنده هـای درد نمی گردد      

زمـان هیچ کدام از عالیم موضعی و یا سراسری قابل پیش          کـژدم، 
 هیچگونه  ، ممکن است در آغاز    هابینی نیست وبر خالف دیگر کژدم     

 را با هم  و یا       یمیا همه عال    روز بعد یک و    7تا  2وداشته  عالمتـی ن  
بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که  زهر          .م زند  ه بـه ترتیـب به    

خیلی از   .گـادیم عمـری طوالنـی حتـی تا یک هفته در بدن دارد             
 ساعت اول دارای    72تا24 ) بیماران بزرگسال  مخصوصـاً (بـیماران   

حـال عمومـی طبیعـی می باشند و تنها پس از این مدت است که                
 رفتارهای  بطور کلی ).44(ممکـن اسـت حـال آنها دگرگون شود          

، همولـیز مخفـی، همولـیز شـدید، تب، عرق،            عصـبی  یرطبیعـی غ
احسـاس سـرما و لرز، تاکیکاردی، سستی و بی حالی، بی اشتهایی،             

از پتشـی و راش هـای پوسـتی، کـاهش فشارخون و رنگ پریدگی              
حتی پس از مدت ها،     . می باشد عالیم  بارز مصدومین گادیم گزیده       

 روانی، مانند افزایش    دگی، بیماران از اختالالت   یزگبعـد از گـادیم      
حاالت تهاجمی، تحریک پذیری، اختالالت عاطفی و افسردگی رنج        

در بعضـی مـوارد در محل گزش  گادیم نکروز           ).  29( مـی بـرند   
در بازدیدی که نگارنده در       ). 44و29(وسـیعی ایجـاد مـی  شـود          

 به منظور صید کژدم گادیم از شهرک قلعه تل واقع در            1380سـال   
هرستان باغملک از استان خوزستان به عمل آورد         کیلومـتری ش   15

 باالی پاشنه پای    ناحیه ،خانمـی را مشـاهده نمـود کـه مدتی قبل          
راسـت مـورد گـزش گـادیم قرار گرفته،  ابتدا قرمز و سپس شبیه             

 ساعت پس از گزش زخم در       30سوختگی و تاول دار می گردد و        

ستان  به بیمارمصدوم ، می نمایدعمـق و پهـنا شـروع بـه گسترش        
منتقل شده و بستری می گردد ولی درمانها در کنترل زخم او موثر              

 ماه فعال بوده و نکروز    5-6ایـن زخم به مدت      . دوشـ مـی   واقـع ن  
. که اسکار بزرگی برجای گذاشته است     نماید   مـی وسـیعی ایجـاد     

زمایشـگاهی در رت نشان داده است که زهر این کژدم       آمطالعـات   
 .)45( ن حیوانات می گرددموجب نکروز و زخم در پوست ای

کژدم آندرکتونوس کراسیکودا به رنگ قهوه ای روشن تا         
سـیاه دیده می شود و به دلیل فراوانتر بودن رنگ تیره به آن کژدم               

عشایر لر دم   .  پهن و کلفت دارد    این جانور دمی نسبتاً   . سـیاه گویند  
ایـن کـژدم را بـه دم گاو تشبیه کرده اندو این کژدم را گاوین می                 

انـدازه این کژدم بسته به مراحل رشد و یا فرم محلی متغیر              .امـند ن
 این کژدم . سانتیمتر است12و حداکثر اندازه آن درحدود     باشد   می

از عالیم گزش آن در     . در نواحـی مخـتلف کشور پراکندگی دارد       
 ناآرامی، گیجی، موضع درد و سوزش وعالیم عمومی مانند هیجان،     

افزایش  لوچی، شدن مردمک چشم،  تنگ   خواب آلودگی،  بیهوشی،
می باشد ترشـحات غدد برون ریز، افزایش دفعات مدفوع  و ادرار         

در افـرادی که بر اثر گزش این کژدم فوت نموده اند قبل از               ).43(
، ترشحات  ددل در  درد شدید، بی حسی اندام مورد گزش،       مـرگ، 

بینی، استفراغ کف آلود و در معاینات عمومی         فـراوان از دهـان و     
کاهش در رفلکس تاندون،     نبض فیلیفرم و   ،هتاکی پن  تاکی کاردی، 

شار ف( ، هیپوتانسیون) درجه35(  سرد و سیانوزه یهیپوترمی، انتهاها 
 تشنگی شدید، استفراغ    ،ت بعد ا در ساع   که داشته اند ) 4سـیتولیک   

 مرگ  .کما و مرگ اتفاق افتاده است       ملـنا، نیمه هوشیاری،    ،خونـی 
در  هم    ساعت بعد از گزش    36 تا   9حال   و بـد     مدر افـراد مصـدو    

 یافـته های    .کودکـان و هـم در بزرگسـاالن اتفـاق افـتاده اسـت             
افزایش  آزمایشـگاهی  نشان می دهد که در تعدادی از مصدومین،          

 هزار ، افزایش گرانولوسیت ها      20گلبول های سفید خون تا حدود       
  و در   درصد 10  کاهش لنفوسیت ها تا حدود         درصد 90تا بیش از    
دیده ) Trace(ناچیز  صوت  ه   مثبت، پروتئین و خون ب     2ادرار قند   
 ).37و35( شده است

گـزش کـژدم مـزوبوتوس اپـئوس دارای درد شـدید  تا       
متوسطی  در ناحیه گزش می باشد که به خودی خود و ظرف یک              

ن برجای گذاشتن هر گونه نشانه ای برطرف        وتـا چـند سـاعت بد      
ها انگیزه ای است که بیمار را        در گزش این کژدم درد تن      .گردد می

در . درد اندک اندک کاهش می یابد     . بـه سـمت پزشک می کشاند      
خشکی دهان، سر    پاره ای از بیماران بعضی نشانه ها مانند تشنگی،        

قراری و ناآرامی بروز می کند که می تواند ناشی           بی گیجه، تهوع، 
تگاه  زهر این کژدم روی دس     .از فشارهای روانی به دلیل ترس باشد      

عصـبی اثـر گذاشـته و باعـث پـیدایش نشـانه هـای سمپاتیک و                 
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74  /دهقانی و همکاران... کتر روح ا              د                                                                                           84بهار  ،33شماره

 از این نشانه ها ممکن است اثر        برخیپاراسـمپاتیک مـی شـود و        
 در اثر گزش این کژدم هیچ نشانه ای   .تحریکی یک از این دو باشد     

در محـل گزش دیده نمی شود مگر اینگه محل گزش توسط بیمار             
 .)30( ار دستکاری شده باشدیا اطرافیان آن به منظور کمک به بیم

ــه      ــبیه ب ــدودی ش ــا ح ــه ت ــتوبوتوس دوری ــژدم ادن ک
این جانور به دلیل اینکه حفار      . آندروکتونوس کراسیکودا می باشد   

سر می برد که خاک بکر دست       ه  ی ب یو النـه سـاز است در مکانها       
ه  بنابراین گزش آن ب    ،نخـورده حداقـل برای چند سال داشته باشد        

از گسترش  ما  علـیرغم اینکه در کشور      (نـدرت اتفـاق مـی افـتد         
ـ جغرافیائـی باال   درد شدید و   در اثر گزرش،    ) ی برخور دار است   ی

، به وجود   یابد طاقت فرسا که بالفاصله از محل گزش گسترش می        
 داروهای بیحسی موضعی هیچ گونه تاثیری در کاهش درد          .می آید 
، ناآرامی،   از نشانه های بالینی آن به غیر ازدرد ، بی قراری             .نـدارد 

 می )کنتراکتور عضالنی( انقباضات شدید عضالت عضو مورد نیش
ی در کاهش درد و یا بهبود عوارض        ی تجویز هیچ گونه دارو    .باشـد 

 25 پس از حدود     ، ساعت بعد از گزش نقشی ندارد      15بالینـی در      
کند و فرد که دچار کم خوابی        سـاعت کـم کـم درد فروکش می        

 آور مصرف کرده به خواب می       داروهـای مسکن و خواب     وبـوده   
  .)37(  رود و بعد از بیداری هیچ دردی ندارد

 

ی یکـژدم آپیستوبوتوس پتریگوسرکوس به رنگ زرد اخرا       
 این کژدم را با توجه به مدور بودن         . سانتیمتر است  11و در حدود    

 گزش این کژدم به     .بـند دوم دم در اولیـن نگـاه می توان شناخت           
آب  تنگی مردمک چشم،  . ه است صـورت اسپورادیک گزارش شد    

ریـزش از بینـی و چشم، فراوانی ترشح بزاق، تنگی نفس همراه با              
خـس خـس سینه، برآمدگی شکم و هراس و اضطراب از عوارض         
بالینـی گـزش ایـن کـژدم اسـت کـه تـا حـدودی شبیه به کژدم                 

 .)43( آندرکتونوس کراسیکودا می باشد

) Buthacus leptochelys (کـژدم بوتاکوس لپتوکلیس 
بـه رنـگ تیره یکدست و یا زرد تیره و یکنواخت همراه با تیرگی               
ناحـیه جلـوی سر و انتهای دم و معموال بدنی پوشیده از پرز دیده               

پراکندگی آن در    .  سانتیمتر است    10 تا   6 اندازه این گونه     .می شود 
 کرمانشــاهان، بلوچســتان، اســتانهای خوزســتان، ایــالم، لرســتان،

گزش ناشی از این کژدم در      .لیج فارس  است   هرمـزگان و جزایر خ    
 .)43(کشور گزارش نشده است 

ــی   ــوبوتوس ماتهیزنــ  Compsobuthus(کمبســ

matthiesseni(      5/4  تا 3ای به طول      به رنگ زرد شفاف و اندازه 
در شکاف سنگ ها و     و   در مکانهای گرم و مرطوب       .داردسـاتیمتر   

های خوزستان،  این کژدم از استان   . ندکپوسـته درخـتان زندگی می       
های بندرعباس، گیالن غرب و قصر شیرین صید نخراسان و شهرستا

گزارش شفاهی روستا نشینان  و کوچ نشینان خوزستان         . شده است 
مبنـی بـر گـزش این کژدم و خون شاشی ناشی از آن نقل گردیده          

(اسـت بطوریکه این مردمان از نزدیک شدن به آن در هراس بودند       
ن خوزستان به فراوانی یافت می گردد و        ایـن کـژدم در استا     ). 43

 از کنار روستاها و اماکن انسانی صید شده         هاهمـراه بـا سایر کژدم     
 به دلیل اینکه این جانور رنگ زرد دارد گزش آن احتماال به             .است

حسـاب مـزوبوتوس اپـئوس و یـا حتی همیسکورپیوس لپتروس            
ابه  زیرا در بررسی های انجام شده به دلیل تش         ودشـ مـی   گذاشـته   

رنـگ بـا دیگـر کژدم ها و عدم مطالعه دقیق تا به حال از نظر ها                  
 . پنهان مانده است

 کـژدم بوتتوس سلسیئی در استان خوزستان در رده پنجم          
 .ن درد شدید است   آهای گزش     از ویژگی  .از نظر گزش قرار دارد    

 میلی گرم بر  1پنجاه درصد  کشندگی در موشها   زهـر برای    مـیزان   
عـوارض بالینی گزش این کژدم به صورت         .کـیلوگرم مـی باشـد     

 اما  زهر آن در عضله دیافراگم         ،اختصاصـی گـزارش نشـده است      
 ).46(رت موجب اثر در غشای عضالنی شده است 

ــکوربیکولوزوس  ــیروس  اس ــو ک  Orthochirus (ارت

scrobiculosus(    کـژدمهای ایران است که در          از کوچکتریـن  
اصفهان، خراسان،   مـناطق مختلف کشور و از استانهای خوزستان،       

زنجان و گیالن و در آب و هوای گوناگون          سیسـتان و بلوچسـتان،    
در منطقه کاشان از مناطق کویری و       . گـزارش و صـید شـده است       

 صید  نیزخشک با هوای گرم و مناطق پایکوه با آب و هوای معتدل             
ویژه از  ه   در بازدید های نگارنده در استان خوزستان ب        .شـده است  

حومـه شـهر اهواز و مناطق خزامی و کوت نواصر از درون اماکن              
 این کژدم در مناطق مذکور در مواردی        .انسـانی جمـع آوری شـد      

موجـب گزش گردیده که از عالیم آن درد نسبتا شدید در اوایل و              
 15 تا  10 سـپس خـارش در موضـع بـوده اسـت و پس از حدود              

سـاعت بدون بر جای گذاشتن ضایعه ای رو به بهبودی کامل رفته             
حدود نیم درصد از گزش کژدم ها در استان خوستان مربوط      . است

براساس گزارش شفاهی  سرکار خانم مهندس       . بـه این کژدم است    
 در یک مورد منجر به مرگ       1383بیگدلی گزش این کژدم در سال       

لینی گزش این کژدم گزارش منتشر       در مورد عوارض با    .شده است 
 .شده ای در دسترس نیست

 بـا توجه به اینکه گونه های متعددی از کژدم ها در ایران    
وجـود دارند احتمال زیادی وجود دارد که گزش این جانوران نیز            
بـه همـان انـدازه تـنوع گونه ای باشد ولی موارد گزش معموال با                

. یت انسانی بستگی دارد   فراوانـی و وفـور کـژدم ها در مناطق فعال          
پـژوهش روی گسـتردگی و فراوانی کژدم ها در هر منطقه سیما و              

البته باید . تـابلوی گـزش مـوارد انسـانی آنها را نیز نشان می دهد           
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 زیستی و اکولوژیکی این     ،توجـه داشـت کـه تفاوتهـای رفـتاری         
 می  کهجـانوران در مـیزان تمـاس و برخورد با انسان موثر است              

با توجه  . وانی گزش هر گونه تاثیر مستقیم داشته باشد       توانـد در فرا   
بـه ایـن موضـوع انـتظار می رود که تعداد زیادتری از گونه های                
کـژدم موجـود در ایـران از عوامل گزش محسوب گردند که البته              

از این نظر می توان به کار . فراوانی گزش آن ها طبعا متفاوت است
ر روشن شدن جنبه های     پژوهشـگران ایـن رشته در آینده به منظو        

 .مختلف کژدم زدگی امیدوار بود
        درمـان کـژدم زدگی  در افراد مختلف با توجه به            
خصوصیات فردی و ژنتیکی تا حدی متفاوت است و ممکن است           

 البته  ،وجود داشته باشد  مختلف  درمانی  های   روش ،به تعداد بیماران  
نه جنسـی، وزنـی و گـزش یک گو         در گـروههای سـنی،    درمـان   

 در هر صورت اصولی در آن حاکم        .مشـخص به هم نزدیک است     
 برخورد پزشکان با تجربه     .که بایستی مورد توجه قرار گیرد      اسـت 

و متخصص با موارد متعدد و فراوان کژدم زدگان بدحال سبب می            
 در نظر   ای شـود که با توجه به شرایط بیمار پروتکل درمانی ویژه          

کل کژدم زدگی در کشور ما به       بنابرایـن بـا توجه به مش       .بگـیرند 
خصـوص در بعضـی مـناطق نیاز مبرم به استفاده از پزشکان کار              

 دستیاران و اینترنها    ،آزمـوده داریم تا عالوه بر بهبود کیفیت درمان        
راه اندازی بخش   . تحـت نظر آنها در این زمینه آموزش ببینند        هـم   

 ، معرفی آنها به   هـای تخصصـی کـژدم زدگی در مناطق مورد نیاز          
 اثرات مفید و    ،و امکان دسترسی فوری به آنها     مـردم و مسـوولین      

موثـری در کـاهش مرگ ومیر و عوارض ناشی ازکژدم زدگی  در            
  .کشور خواهد داشت

بـا توجه به اینکه کژدم زدگی  از گذشته های دور مشکل           
 لذا در طب سنتی ایرانی       است، گـردیده  ای محسـوب مـی     عمـده 

 عالج نیش   در« .  دیده می شود   روش هـای درمان کژدم زدگی نیز      
کـژدم دسـتورات عمومی دفع سم را بکار ببر و جای نیش زده  را                
نمـک و گاورس  بگذار و ببند ، اما قبل از هر چیز باید جای نیش                 
زده مکـیده شـود و شـرط و شروط  و دستور مکیدن این حاالت                
کـامال اجرا گردد و هر چه که درباره جذب سم از زخم ذکر شده               

سیر را بعد از نوشیدن کمی شراب    «). 17( »ه کار گرفته شود   است ب 
اگر سیر و گردو را با هم بخورند و . بخورنـد، درد از بیـن می رود   

 ،تر است  در تسکین درد اثربخش    بعـد ازمدتی کم شراب بنوشند،     
بعد . سیر و گردو را تقریبا به مقدار هفت مثقال بخورند خوب است

در جای گرم خود را بپوشانند تا       از خـوردن سیر و نوشیدن شراب        
. اگر ممکن باشد جایش باالی بخار گرم باشد بهتر است         . عرق کنند 

مسـاله مهـم عـرق کردن است و منظور از عرق کردن بیرون دادن               
اگر به حمام بروند و در آنجا عرق        . ماده بد و ناباب است به خارج      

کنـند خـوب اسـت و همینکه از حمام بیرون آمدند شراب خالص     
آب کاهوی تلخ،    داروهای تناولی در عالج کژدم زدگی،     . بخورنـد 

آب کاسـنی بیابانـی، آب جـو و خوردن هرچه که حرارت را رو               
قاوت سیب  . نشـاند، بویژه وقتی که التهاب زیاد باشد خوب است         
 .)17(» را با آب سرد بخورند از عالج های درجه اول است

دور در ایران   با توجه به اینکه کژدم زدگی از گذشته های          
پزشکان ایرانی در عهد قدیم روش های مختلفی        است  شـایع بوده    

و خنثی کردن یا     کمک به فرد مصدوم      ،را برای درمان کژدم زدگی    
در کتاب قانون در    . اند برده کار می ه  بخارج سازی زهر از بدن او       

طب دانشمند گرانمایه ایرانی در مورد درمان کژدم زدگی به موارد           
استفاده از صمغ انگدان که ویژه      «  مانند ،ه شده است  زیـادی اشـار   

همچنیـن استفاده از بادکشها و       خنثـی کـردن سـم کـژدم اسـت،         
 مکیدن محل گزش  ».حجامتها که مانع نفوذ سم به ژرفای بدن است        

شخص مکنده   این شرایط    .نـیز توصیه شده است که شرایطی دارد       
 :عبارتند از 
 خورده و دهان شسته      باید غذا  ،نـباید روزه دار باشـد      -1

 .باشد
 .نباید دندانهایش کرم زده باشد -2
باید شراب ریحانی در دهان بگرداند و کمی از آن را            -3

 .بنوشد یا روغن گل یا گل بنفشه را در دهان نگهدارد
اگـر دهـان دارای آسـیب باشـد نباید جای گزش را              -4

 .بمکد
 . آن را تف کندهرقدر از زهر را مکید باید فوراً -5

سوزاندن سم یا داغ کردن یا داغ آتشین به  در مورد درمان    
ویژه زفت بر   ه  گذاشـتن  محـل گـزش یا روغن زیتون و زفت و ب             

آتـش جوشـان درمحل تجمع سم در پوست اشاره شده است این             
گـذاری بـه وسیله روغن داغ کار طبیبان مصری بوده            نـوع از داغ   

ل در درمان   امعاروش داغ کردن جای نیش یکی از بهترین          .اسـت 
 .)17(کژدم زدگی معرفی شده است

مشکل آمده است   همانطوریکـه در متون قدیمی هم اشاره        
تعدادی از روش های    . کـژدم زدگـی در ایـران قدمت دیرینه دارد         
 .کاربرد داردنیز  اکنون   درمانـی ارائـه شـده در مـتون قدیمـی هم           

ی کـه موجـب خـروج زهـر از بدن مصدوم می شود در               یروشـها 
 اما در مورد    ،نویـن هـم بـا تغییراتـی  توصیه شده است           پزشـکی   

ـ معجـون هـای دارو     ی توصـیه شـده جای بحث و پژوهش های          ی
دارو هـا و نسـخه هـای قدیمی در بعضی موارد با             . بیشـتری دارد  

 .خرافات درآمیخته است
روش هـای درمانی قدیمی که از دوران گذشته و سینه به            

اطق کژدم خیز و به اشکال هم اکنون نیز در من   سینه نقل شده است،   
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بـرای مـثال در منطقه رامهرمز استان        . گـردد  گونـاگون اجـرا مـی     
خوزسـتان بـرای داغ کـردن محـل گزش کژدم از ریگ های داغ               
اسـتفاده می شود و یا روش نیشتر زدن و یا مکش به منظور خارج               
کردن زهر از بدن هم اکنون نیز در بیشتر مناطق کژدم خیز به عنوان 

 در مناطق کژدم    .شود ولیه جهت کمک به افراد استفاده می      اقدامی ا 
خیز شهرستان آران و بید گل در استان اصفهان انجام این روش ها             

اثـرات درمانی این روش ها چندان       .تـا حـدودی عمومیـت دارد        
اما در  . روشـن نیست و ارزیابی این روش ها نیاز به پژوهش دارد           

 یا خنثی کردن  زهر در مـورد خارج نمودن زهر از بدن مصدوم  و     
ی یبدن بیمار  هنوز هم روش های قدیمی می تواند با تغییراتی جز            

  در مورد روشهای درمانی غیر از اعمال خرافی          .موثـر واقـع گردد    
 . به بررسی و پژوهش بیشتری نیاز داریم

  در درمان نوین باید توجه داشت تفاوت زهر کژدم ها از       
در افراد  ها  نـی مکانـیزم اثر آن     ی و گوناگو  ینظـر سـاختمان شـیمیا     

مختلف طیف وسیعی از عوارض بالینی را ایجاد می نماید در چنین 
شـرایطی نمـی توان برای درمان مصدومین دستور العمل یگانه ای            

درمـان کـژدم زدگی به گونه کژدم و اثرات زهر آن            . صـادر کـرد   
گزیده شده  بسـتگی دارد حتی درمان افرادی که با یک گونه کژدم            

 متفاوت است و روند اجرای پروتکل  درمانی به تناسب نشانه            د،ان
برای گزینش روش   . های بالینی بیمار و شدت بیماری فرق می کند        

 نشانه های بالینی وی توجه       و درمانـی درسـت بـاید به خود بیمار        
البته نظر  .در جهـت اصـالح و درمـان آنهـا گـام برداشت              کـرده   

 با این   ،ودی متفاوت است  متخصصـین درمانی در این مورد تا حد       
حـال اسـتراتژی درمانی با اصول زیر در درمان بیماران توصیه می             

 .گردد که به صورت خالصه در جدول آمده است
 

 درجه بندی ،عالیم و تظاهرات بالینی و درمان کژدم زدگی

 درمان

 عمومی ویژه

درجه بندی  عالیم و تظاهرات بالینی
 کژدم زدگی 

تجویز مسکن موضعی یا بیحس  
جهت % 2کننده مانند لیدوکائین 

کاهش درد، بستری کردن بیماران 
در صورت ادامه و افزایش عالیم 

 12 تا 6بالینی فوق به مدت 
 7ساعت، اساسا در کودکان زیر 

 سال

وجود درد در بیشتر موارد،  موضعی،تظاهرات 
 قراری و آشفتگی مالیم بی تاکی کاردی، استفراغ،

 مالیم

 

ر کژدم تجویز آمپول سرم ضد زه
 سال تا کاهش 7در کودکان زیر 

 عالیم بالینی

جهت % 2تجویز لیدوکائین 
کاهش درد، بستری کردن بیماران 
در صورت ادامه و افزایش عالیم 

  ساعت2بالینی فوق به مدت 

 :تظاهرات  و عالیم بالینی موضعی و عمومی مانند
پر  استفراغ، تهوع، تعریق، خواب آلودگی، بیقراری،

  هفشاری شریانی، تاکی کاردی و تاکی پن

 متوسط

 

تجویز آمپول سرم ضد زهر کژدم 
در کودکان و بزرگساالن تا 

کاهش عالیم بالینی و بهبود وضع 
 بیمار

ت جه% 2تجویز لیدوکائین 
کاهش درد، تجویز خون، بستری 

کردن و پرستاری  بیماران در 
بخش های ویژه، نگهداری  اعمال 

 حیاتی بیمار

 بیقراری، :تظاهرات  و عالیم بالینی  عمومی مانند
پرفشاری شریانی، تاکی کاردی و  استفراغ، تهوع،

 ، لرزش یا رعشه، کاهش ECG، تغییر هتاکی پن
کما و  ادم حاد ریوی، شدید هموگلوبین، اسپاسم،
 مرگ

 شدید
 

 یشـدت مسـمومیت در مصـدومین بستگی به فاکتورهای         
بانی، محل نیش، گونه کژدم،     همچـون وضـع بهداشـتی و سـن قر         

 اشخاص با مشکالت    . درجـه تحـریک کژدم دارد       و انـدازه کـژدم   
بعضی یا تمام عالیم     .قلبی در معرض خطر بیشتری دارند      تنفسی و 

بر اساس شدت  .و نشـانه هـا در کـژدم زدگـان دیـده مـی شـود        
 .ندسته دارو های مورد مصرف  متفاوت و روش درمان ،مسمومیت

 :شرح ذیل صورت می گیردمراحل درمان به 
  درمان موضعی-الف

مکـش بـا فشار منفی جهت خروج سم از بدن با یک              -1
خون از موضع    وسیله ایجاد کننده فشار منفی  به میزانی که زهر با          

خارج شود، البته اگر محل گزش بالفاصله نیشتر زده شود و سپس            
د مکش دهانی اگر قوی باش    . مورد مکش قرار گیرد مناسب تر است      

 دقـیقه ادامه یابد می تواند مقادیری سم و          5 تـا    3و بـرای مـدت      
 .خونابه را از محل نیش خارج می کند

 3تا   2برداشـت موضـعی پوست محل گزش به عمق           -2
میلـی مـتر بـرای گزش کژدم گادیم توصیه گردیده است که البته              
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برداشـت پوسـت پـس از گزش نباید بیش از یک ساعت به تاخیر      
این روش برای کژدم های دیگر که زهر نوروتوکسیک          .افتاده باشد 

داشـته و نیش آنها به ژرفای بیشتری می رود ممکن است نتیجه ای   
 .در بر نداشته باشد

داغ کـردن و یا سوزاندن محل نیش برای گزش کژدم            -3
با این روش . برای گزش کژدم های دیگر مناسب نیست      که   گـادیم 

فت همراه به طور مختصر     با مـی تـوان زهـر را در همـان محل با           
ایـن روش در مـورد سالک پوستی در منطقه ابوزید آباد            . سـوزاند 

کار گرفته شده است و در      ه  بمحلی  آران و بـیدگل توسـط افـراد         
این روش   .مـواردی موجـب بهـبود زخم سالک نیز گردیده است          

بسـیار تهاجمـی اسـت و در صـورت وجـود امکانات درمانی و               
   .بهداشتی توصیه نمی گردد

استفاده از کمپرس آب سرد که موجب کاهش سرعت          -4
 ساعت اول بعد از گزش توصیه می        1-2جـذب مـی گـردد وتـا         

 .گردد
ین تر از   ی نگهـداری و بی حرکت کردن محل گزش پا         -5

توصیه قلـب به منظور کاهش سرعت جذب سم در بدن مصدومین         
 /می گردد

لب  ایجاد آرامش برای بیمار به منظور کاهش ضربان ق         -6
 .و کاهش سرعت جذب زهر

 سانتی متر باالی موضع     2-3(بستن باالی محل گزش      -7
سرعت حرکت سم از طریق عروق لنفاوی طوری که         کاهش  جهت  

جریان خون  شود اما   حرکـت لـنف و عـروق سطحی  کند یا قطع             
 این عمل تا زمان درمان سیستمیک بیمار        .شریانی ادامه داشته باشد   

 این روش در مورد زهر کژدم های با عوامل          .باید ادامه داشته باشد   
 .نوروتوکسیک تاثیر چندانی ندارد

بهتر از مصرف   که   کاربـرد بـی حـس کننده موضعی          -8
 .مخدر درد را کاهش می دهد

رود  ولی  روشـهای فوق در مورد همه بیماران بکار نمی       (
ـ  مـی   بـا توجه به وضعیت مصدوم و مدت زمان سپری شده   ندتوان

 .) استفاده واقع شوندموردپس از گزش 
که از اندام های درگیر با سم حفاظت ( درمـان سیسـتمیک     -ب

 )می کند
 .ABCاجرای مراقبت پیشرفته به روش  -1
نبض،ضربان قلب ، فشار    (نگـاهداری عالیـم حیاتـی        -2

 )خون و تعداد دم و بازدم
درمـان تهاجمـی برای بیمارانی که ثبات همودینامیک          -3

 ندارند
 مصرف اکسیژن-4

 مصـرف مایعـات بـه منظور تامین کاهش حجم خون            -5
ترشح بزاق و آب از دست رفته        تعریق، اسهال،   استفراغ، ناشـی از  

  .نادیدنی در محیط های گرمسیری
اجـرای نصـب لوله برای تعیین میزان گاز کربنیک در            -6

 افرادی که مشکالت تنفسی دارند
 به  طور مشترک ه  بلوکر ب  ـبلوکر  و بتا    ـ مصـرف آلفـا    -7

جهت تغییرات هیپردینامیک قلبی عروقی که موجب بازگشت قلب         
 .بـه حالـت عادی می گردد و اثر سم در این مورد خنثی می گردد               

استفاده از نیترات برای پر      .ی استفاده شود  یبلوکر به تنها   ـنـباید بتا  
 .فشاری و ایسکمی قلبی مفید است

ی پس   قلبی مایعات تزریق   ، برای تغییرات هیپودینامیک   -8
و نظارت بر آن مرگ ومیر را کاهش می         ) لود کردن ( از بـار کردن   

در صــورت نــبود مشــروط بــر عــدم  مصــرف دیورتــیک ،دندهــ
 .در هنگام ادم ریوی موثراست) کاهش حجم خون( هیپوولومی
 تومیمیتیکپمصـرف آتروپیـن در مقابل اثرات پاراسم        -9

  .زهر) تقلیدکننده اعصاب پاراسمپاتیک(
در حیوانات آزمایشگاهی مسموم که  ولین  مصرف انس  -10

شـده با زهر کژدم ها موجب می گردد اندامهای حیاتی در استفاده             
ی یبنابراین از نارسا  و  ی بهتری داشته باشند     یو متابولیسـم مواد کارا    

 مورد  ،ی قلبی ریوی جلوگیری می نماید     یژه نارسا یوه  چندارگانی ب 
 .مطالعه انسانی قرار نگرفته است

ــرف-10 ــ  مص ــا یک ــتوراتها و ی ــون باربی از  ی و انفوزی
  در موارد فعالیت شدید و اضافی حرکتی هابنزودیازپین

 .کاربرد استروئید ها شوک و ادم را کاهش می دهد -11
داروی انتخابی  ) آنتی ونوم (مصـرف سـرم ضد زهر        -12

میزان مصرف بر اساس شدت      . بیمار است  ثباتپـس از برقـراری      
ـ       متاسفانه پیش بینی و    اما  ی زمان می باشد     عالیـم بالینـی و ارزیاب

سادگی ه ارزیابـی عالیـم و نشـانه هـای  بالینی و مقدار مصرفی ب             
میزان و سطح زهر باند      مشخصاً   سرم ضد زهر   .پذیر نیست  امکـان 

ادامه عالیم  اما  نشـده موجود در سیستم گردش را کاهش می دهد           
 کردن زهر مسمومیت بعد از مصرف سرم نشانه ناتوانی آن در خنثی

زهر در   مصرف سرم ضد  .  با گیرنده های هدف می باشد      هبـاند شد  
مـورد گـزش کـژدمهای بـا عوامل نوروتوکسیک توسط بعضی از             

 قضاوت در این مورد به عهده        لـذا  شـود  پزشـکان  توصـیه نمـی      
 . ول درمان می باشدوپزشک مس

 اگـر سـرم ضد زهر در مورد بیمار موثر باشد  تابلو              -13
 البته  ،الیم بالینی باید به صورت زیر مشاهده گردد       زمانـی کاهش ع   

بـه شـرطی که نوع کژدم همراه بیمار باشد و خطرات ناشی از آن               
 .کامال روشن باشد
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78  /دهقانی و همکاران... کتر روح ا              د                                                                                           84بهار  ،33شماره

 
 :برای سرم ضد زهر کژدم های دارای زهر نوروتوکسیک -الف

 دقـیقه عالیم شدید نورولوژیک فروکش می       15-30طـی   
 .کند

توسط نورولوژیک    دقـیقه عالیـم مالیم تا م        45-90طـی   
 .فروکش می کند

 

  :برای سرم ضد زهر کژدم های حاوی  عوامل غیر  نوروتوکسیک -ب

 .پذیرد  صورت میاولین ساعت کاهش درد موضعیطی 
ــی  ــریق و    6-12ط ــراری، تع ــی ق ــاهش ب ــاعت ک  س
 . به وقوع می پیونددهیپرگلیسیمی

 صورت می    ساعت کاهش عالیم قلبی تنفسی     6-24طـی   
 .گیرد

 
تـی ونـوم ممکـن است در تعدادی از بیماران           مصـرف آن  

، خطر بروز بیماری  مقادیر بیشتر  ،ی ایجاد نماید  سـ واکـنش آنافیالک  
  .سرم را به همراه دارد

 شده واکسـن در حـیوانات آزمایشـگاهی آزمـایش          -14
است ولی به دلیل اینکه کژدم های گوناگون آنتی ژن های متفاوت            

با توجه به تنوع    بنابراین   ،باشد دارند نیاز به واکسن های متعدد می      
 .گونه ای نیاز به تهیه واکسن منطقه ای می باشد

در بعضی موارد مصرف مپردین و مورفین اثر زهر را           -15
 همچنین مصرف همزمان باربیتوراتها و داروهای       ،کند تقویـت مـی   

 . افزایش می دهددپرسیون تنفسی را خطر مخدر 
ر، جلوگیری از می  کـاهش مرگ و ،هـدف از دارودرمانـی    

 جهت کاهش موارد فوق در .عـوارض و خنثـی نمـودن زهر است       
با آنها  تجویز  که  شود   استفاده می از داروهـای زیر     کـژدم زدگـی     

 . نوع کژدم و شدت مسمومیت بکار می رود        ،توجـه به وضع بیمار    
طـبعا کاربرد این داروها توسط پزشکان می تواند مورد بحث قرار            

 .گیرد
 

 :هادسته آنتی ونوم 
اندازه زیرا   زهـر کـژدم هـا آنتی ژن های مناسبی نیستند            

هـای کوچـک بـا وزن مولکولـی کم دارند و از نظر ایجاد ایمنی                
ه برا  همچنین آنتی بادی الزم علیه زهرهای دیگر        می باشند   ضعیف  

 95تا  وجـود نمـی آورند مگر اینکه توالی اسیدهای آمینه دو زهر             
 ونوم جهانی و عمومی وجود  بنابرایـن آنتی   ،مشـابه باشـد   درصـد   

 .توکسین کژدم شناخته شده استنوع  22ندارد ولی حد اقل 
 نوروتوکسین زهر کژدمها  ایمنی      یاز ایـن گذشـته اجـزا      

ـ زا ـ ی کمـتری دارد بنابرایـن کارا      ی ی کمتری در کاهش مشکالت     ی
 تهیه شده از اسب، بازده باالیی دارد       آنتی ونوم    .نورولوژیـک دارد  

بز و گاو برای افراد حساس  آمده از گوسفند،دست ه ولـی انـواع ب   
اگر انواع آنتی ونوم با هم مخلوط        .می باشند بـه سـرم اسـبی مفید        

د ولی برای   نصورت جهانی قابل مصرف باش    ه  د ممکن است ب   نگرد
گـزش کژدم های منطقه ای ممکن است افراد در معرض سرم های     

 .فایده قرار گیرند ناخواسته و بی
ضد زهر انجام تست پوستی ضروری      قـبل از تزریق سرم      

 میلی  1/0 میلی لیتر سرم ضد زهر با        1/0 بـرای انجام تست      .اسـت 
 میلی لیتر به صورت     2/0لیـتر سـالین نـرمال رقیق شده و به میزان            

گـردد، اگر پس از ده دقیقه التهاب یا        مـی   داخـل جلـدی تـزریق       
فرد به آن حساس    عارض شود،   شـکل در محـل       قرمـزی صـدفی   

می ی برخوردار   یسـت از حساسـیت و  ویژگی  باال         تایـن   . اسـت 
 .باشد

ترجیحا (بهترین نتیجه بدست آمده تزریق سریع آنتی ونوم       
با میزان کافی خنثی کننده زهر معموال       )  ساعت بعد از گزش    2تـا   
 اسـت کاهش اثرات مفید در بهبودی وقتی         LD50 برابـر  100-50

باشد یا اینکه   دیـده می شود که در زمان سرم درمانی تاخیر افتاده            
 .ین باشدیمقادیر خنثی کننده در سرم پا

در ایـران موسسـه رازی  سازنده سرم ضد زهر جانوران            
ید سازمانها و مراکز معتبر علمی دنیا می یسمی می باشد که مورد تا

نیز  عالوه بر تامین نیازهای کشور محصوالت خود را صادر       وباشد  
ضد کژدم زدگی  از     سرم پلی واالن     در ایـن موسسـه       .نمـاید  مـی 

 گونه از 6ی کـه بـر ضد زهر        یتصـفیه و تغلـیظ پالسـمای اسـبها        
، این  تهیه می گردد  اند،   کژدمهای مهم و خطرناک ایران ایمنی یافته      

 :کژدم ها عبارتند از
 )کژدم سیاه( آندرکتونوس کراسیکودا -1
 )کژدم دم سیاه( بوتتوس سلسئی -2
 )کژدم سیاه پرز دار( بوتتوس شاخ -3
 )کژدم زرد(ادنتوبوتوس دوریه  -4
 )کژدم زرد خالدار( مزوبوتوس اپئوس-5
 )کژدم گادیم( همی اسکورپیوس  لپتوروس -6

 گونه اول متعلق به خانواده بوتیده بوده که         5از این تعداد    
 آن دارای زهـری با عوامل نوروتوکسین هستند و گونه          کشـورهای 

عوامــل  حــاویششــم مــتعلق بــه خــانواده لیوکلــیده بــا زهــری 
سرم ضد زهر کژدم زدگی     . سیتوتوکسـین و هموتوکسین می باشد     

هر آمپول  . تولـیدی دارای اندکـی فـنل بـه عنوان نگهدارنده است           
محـتوی پـنج میلـی لیـتر سـرم ضد زهر کژدم زدگی است و می                 

)  درجــه ســانتیگراد10 تــا 2(بایســتی در جــای خــنک و تــاریک
دقیقاً از بروشور   مشخصات سرم و نحوه استفاده،       (.نگهـداری شود  

 ).موسسه تحقیقات رازی نقل شده است
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مقدار تزریق سرم ضد کژدم زدگی در گزش های مختلف          
نحوه استفاده از    مـتفاوت بـوده و بسـتگی به مقدار و کیفیت زهر،           
کودکان بیشتر از   . کمـک هـای اولـیه ، سـن و سالمتی بیمار دارد            

پول سرم  تزریق یک یا دو آم    . سـایرین در معـرض خطر می باشند       
زدگـی بشکل تزریق داخل ماهیچه ای یا درون          ضـد زهـر کـژدم     

تزریق داخل   .سـیاهرگی بـرای بهـبودی اغلب بیماران کافی است         
وریـدی سـرم ضد زهر کژدم زدگی که با نظارت و توصیه پزشک          

 .نماید باشد درمان را تسریع می
 در مسمومیت های شدید مخصوصا به علت تاخیر         عموماً

نکه عامل گزش را کژدم سیاه بدانند، تجویز مقدار         در درمـان یـا ای     
در بعضی از   .بیشتری از سرم ضد زهر کژدم زدگی توصیه می شود         

اگر .  آمپول سرم ضد زهر کژدم زدگی تزریق می گردد         6بیماران تا   
عالیـم بالینـی مسمومیت در کژدم زدگیها مشاهده نشود، نیازی به            

تزریق سرم، چه    .تـزریق سـرم ضـد زهر کژدم زدگی نخواهد بود          
درون سـیاهرگی می بایستی خیلی آهسته       چـه   داخـل ماهـیچه ای      

با اینکه سرم ضد زهر کژدم زدگی تصفیه می شود          .صـورت پذیرد  
ذلک خطر شوک مخصوصا در      عم ،و عاری از مواد ناخالص است     
به همین دلیل مراقبت های احتیاطی      . افراد حساس منتفی نمی باشد    
 :به شرح ذیل ضروری است

هـنگام تزریق سرم یک میلی لیتر آدرنالین یکهزارم در          -1
بیمار قبل و بعد از تجویز سرم گرم        . باشـد سـرنگ آمـاده تـزریق       

یک ساعت بعد از خاتمه تزریق تحت نظر و         شـته شـود و تا       نگهدا
 .بماندمراقبت 

در اشخاصـی کـه قـبال با سرم اسبی درمان شده اند               -2
 میلی لیتر از سرم ضد      2/0ی  میان پوست آزمـایش مقدماتی با تزریق      

 دقیقه تحت نظر    30بیمار به مدت    . زهـر کـژدم زدگـی انجام شود       
 چنانچه در این مدت واکنشی ظاهر نشد می         ،پزشـک قـرار گـیرد     

 .توان به تزریق سرم اقدام نمود
سـابقه تنگی نفس، اگزما و آلرژی       کـه   در اشخاصـی     -3

 میلی  2/0بتدا  باشد ا می  دارنـد یـا ایـنکه سالمت آنها مورد تردید           
در بین پوست   ) به نسبت یکدهم یا یکصدم    (لیتر از سرم رقیق شده      

.  دقیقه تحت نظر قرار می گیرد      30بیمار به مدت    . تـزریق می شود   
 میلی لیتر از    2/0چـنانچه واکنشـی نداشت دومین تزریق به مقدار          

مجددا بیمار به   . شود  می انجامسـرم رقـیق نشـده در زیـر پوست           
چنانچه واکنشی   .تحت نظر و مراقبت قرار می گیرد       دقیقه   30مدت  

آهسته تزریق  را  مشـهود نباشد می توان سرم ضد زهر کژدم زدگی           
 .نمود

بـه اشخاصـی که سابقه آلرژی ندارند یا اینکه قبال با             -4
زدگی مورد نیاز    سـرم اسـبی درمان نشده اند، سرم ضد زهر کژدم          

عمل ضروری می    این دستورال  2 اما اجرای بند     ،تجویـز مـی گـرد     
  .باشد

زدگی  استفاده از تزریق داخل وریدی سرم ضد زهر کژدم     
اید همراه با مراقبت    بمنحصـرا برای موارد سخت و فوری است و          

زدگی را خیلی آهسته     زهر کژدم   سـرم ضد   .هـای پزشـکی باشـد     
 ساعت بعد از آن بیمار باید بستری و تحت          تانمایند و    تـزریق می  
 .نظر باشد

رمـان واکنش های سرمی در هنگام تزریق        پیشـگیری و د   
در صورتیکه سرم ضد    ،  سـرم ضـد زهر باید مورد توجه قرار گیرد         

د واکنش به حداقل می رسد و       شوزهـر کژدم زدگی آهسته تزریق       
 مخصوصا اگر مواد    ،چـه بسـا تـزریق سـرم  واکـنش نشان ندهد            

د، از مصرف   ن قبل از تزریق سرم تجویز شده باش       یهیسـتامین  نتـی آ
 ،وئید ها برای پیشگیری و درمان واکنشها بایستی اجتناب شود         استر

 می با تجویز پزشک مورد استفاده قرار که  مگـر در مـوارد خـاص        
 .یرندگ

واکـنش های فوری ناشی از تزریق آزمایشی سرم معموال          
خفـیف است و با استراحت کامل و گرم نگاه داشتن بیمار، عالیم             

 .ظاهر شده از بین می رود
 پوستی یا درون ماهیچه ای آدرنالین یک هزارم         تزریق زیر 

) ودر صورت لزوم تکرار آن    (بـه مقـدار نـیم یـا یـک میلـی لیتر              
چنانچه در هنگام   . کند واکنشهای بیماری را به سرعت بر طرف می       

 فوراً بایدتـزریق سـرم ضد زهر واکنشی مالحظه شود تزریق سرم           
. داب درمان ی  )هبه شیوه یاد شد   (واکنش با آدرنالین    و   شودمـتوقف   

اگر . یابدبـا نـاپدید شـدن واکـنش مجـددا تزریق سرم ادامه می               
واکـنش خیلـی شـدید باشد ممکن است آدرنالین به روش داخل             

 .گرددوریدی تجویز 
واکـنش هـای تاخیری سرم از قبیل تب، بثورات جلدی،           

 روز پس از تزریق     12  تا    5دردهای مفاصل و تورم را که احتماال        
ژدم زدگی در بعضی ازبیماران بروز می نماید نمی         سرم ضد زهر ک   

 .توان از راه آزمایش حساسیت پیش بینی نمود
الزم بـه ذکـر اسـت که قبل از تولید سرم ضد زهر کژدم     

 موسسه سرم سازی کرج طی سالیان متمادی سرم ضد          ،زدگی فوق 
علیه زهر پنج گونه کژدم خطرناک  ایران با  نام را زهر کژدم زدگی 

 :های
 )کژدم سیاه( آندرکتونوس کراسیکودا -1
 )کژدم دم سیاه( بوتتوس سلسئی -2
 )کژدم زرد( ادنتوبوتوس دوریه -3
 )کژدم زرد خالدار( مزوبوتوس اپئوس-4
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80  /دهقانی و همکاران... کتر روح ا              د                                                                                           84بهار  ،33شماره

کژدم زرد کدر یا کژدم دست      (  اسـکورپیو مـائوروس    -5
 )پهن

از .  سال پیش ادامه داشت    5تولـید می نمود که تا حدود        
 کژدمهایلق به خانواده بوتیده بوده که  گونه اول متع 4ایـن تعـداد     

آن دارای زهـری با عوامل نوروتوکسین هستند و گونه پنجم متعلق      
 وکـه در منابع موجود جز     مـی باشـد     بـه خـانواده اسـکورپیونیده       

 37/9حدود   ،آن LD50(قرار دارد   هـای بـا سم کم خطر         کـژدم 
 ).میلی گرم بر کیلوگرم در موش گزارش شده است

 :ازپین هادسته بنزودی •
ــا  ــن داروه ــل  ای ــزایش عم ــا اف ــازدارنده  ( GABAب ب

کنندگی اعصاب حرکتی و تحریک      ، اثرات فعال  )نوروترانسـمیترها 
 لورازپام و میدازوالم از این گروه       .دنسیستم عصبی را خنثی می کن     

 .محسوب می گردند
 : دسته باربیتورات ها •

کاری ناشی از زهر کژدم ها را کاهش         ایـن داروها فزون   
 .گردد محسوب میه  فنوباربیتال از این دست.دنمی ده

 :دسته ضد درد  موضعی  •
تاثیر موضعی  ایـن داروهـا بهتر از مخدرها در کنترل درد           

ـ دار که انتقال  باشند   می گزیلوکائیـن و لیدوکائیـن از این مواد          .دن
 .دنپالس های عصبی را کند می کن

ننده گشادک دسـته دارو های بلوکه کننده آدرنرژیکی و        •
 :عروقی

کار ه  ژیکی زهر ب  نربـه عـنوان خنثـی کنندگی اثرات آدر        
د البتالول یکی از این داروها است که کاهنده فشار خون           نرو مـی 

ـ  پرازوسـین دارو   ،اسـت  ق است و با اثرات     وی  گشـادکننده عـر     ی
 بهــبود دهــد،گشــادکنندگی عــروق ممکــن اســت ادم ریــوی را 

 را کاهش   اد شدن هیدراالزیـن مقاومت شریان های کوچک به گش       
 .می دهد

 :دسته داروئی عوامل آنتی کولینرژیک •
آتروپین . دندر بی اثر کردن عالیم کولینرژیک بکار می رو   

دهد و   ضـربان قلـب را از طـریق اثـرات واگولیتیک  افزایش می             
ترشح از  (  همچنین برونکواوره  ،شود موجب افزایش بازده قلب می    

 .کندهمراه با گزش را درمان می ) برونشها
 :دسته داروئی وازو پرسور •

در مـوارد کـاهش فشار خون سرکش و مقاوم به مایعات            
ـ    نوراپی نفرین به عنوان وازوپرسور علیه      . کار می رود  ه  وریـدی، ب

 فشار خون مقاوم که به مایعات و بی کربنات و سدیم پاسخ             کمـی 
دوبوتامین سمپاتومیمیتیک آمینی با اثرات     . نمـی دهد بکار می رود     

 .می باشد قویتر

 
 :پیگیری بیماران بستری شده

بـرای بیماران بستری شده  ناشی از گزش کژدمها           -الـف 
باید جهت برقراری ثبات بالینی، بی اثر کردن زهر، تامین درمانهای           

 .کمکی وجلوگیری از عوارض و مشکالت بعدی اقدام شود
تمـام بیماران با عالیم بالینی و مسمومیت شدید باید           -ب

 زیرا تظاهرات بالینی غیر قابل پیش بینی ،هداری شوندنگ  ICUدر
 بیمار از نظر    .و احـتمال خطر پس از تجویز آنتی ونوم وجود دارد          
 .کنترل راه تنفسی و فشار خون تحت نظر قرار گیرد

قرار  ICUبچـه هـا بیشـتر از بزرگساالن بایستی در            -ج
 . گیرند

 
 :ییپیگیری بیماران سر پا

تظاهرات بالینی فزاینده  و  نشـها   بیمارانـی کـه واک     -الـف 
 ساعت تحت نظر بودن و پیگیری دقیق و نزدیک          6ندارنـد پس از     

اگر بیماران خود مبادرت به بستن و بانداژ        . ترخـیص مـی گـردند     
 بنابراین بایستی تحت توجه     ،کرده باشند عالم با تاخیر همراه است      

 .قرار گرفته یا بستری شوند
 کرده اند از نظر بروز       کسـانی که آنتی ونوم دریافت      -ب

 .سرم تا چند هفته تحت مراقبت قرار گیرندبیماری 
 به بیماران از نظر احتمال پایداری درد و ناهنجاری در -ج

 .محل گزش آگاهی داده شود
 

و به منظور شناخت عوارض بالینی اثرات زهر انواع کژدم          
بـه دلـیل اختالل در پارامترهای گوناگون آزمایش های زیر توصیه            

 :می گردد
 
 ناشی از  بـه خاطـر لکوسیتوز و همولیز         CBCانجـام    -1

ی که ممکن است زهرشان خاصیت      یگـزش گادیم و سایر کژدم ها      
 .همولیتیک داشته باشد

 تعییـن مقـدار الکترولیت ها به خاطر ایجاد استفراغ ،            -2
 اسهال و افزایش ترشح بزاق

ی از   تعیین پارامتر های انعقاد خون به دلیل اینکه بعض         -3
 .دارند زهرها در غلظت باال  خاصیت ضدانعقادی

ین هیپرگلیسیمی به خاطر    ی بررسی مقدار گلوکز و یا تع      -4
 .اختالل در کار کبد و پانکراس

و کامل ادرار   ) کراتین فسفوکیناز ( CPK اندازه گیری    -5
 لیز توسط زهروبه خاطر ایجاد رابدومی

ــزایش -6 ــفراز ( AST اف ــنو ترانس ــپارتات آمی  altو) آس
 .خاطر تخریب سلول های کبدیه ، ب)آالنین آمینوترانسفراز(
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81

زهر ناشی از  خاطر آسیب   ه  اندازه گیری آمیالز و لیپاز ب     -7
 بعضی از کژدم ها 

ــیری  -8 ــدازه گ ــن، ان ــترون، کاتکوالمی ــن  آلدوس رنی
کـه بعد از چند      )آنتـی دیورتـیک هورمـون     ( ADH آنژیوتنسـین، 

کاهش به آرامی دارد و سپس  ساعت دوام  6 یافته،سـاعت افزایش    
 .می یابد

9- PCO2    دقیقه بعد از گزش نشانه      15 کـه افزایش آن 
 .اسیدوز است
افزایش می  در تمامی گزش ها     که   1ـاینـتر لوکین     – 10

 .یابد
، اینـــترفرون گامـــا، فاکـــتور 6 ـ  اینـــتر لوکیـــن-11

در مسمومیتهای  که  ماکروفاژ   ـ کنـنده کلنی گرانولوسیت    تحـریک 
 . می روند باالشدید

 پلئوسیتوز مایع مغزی نخاعی بررسی -12
 سـنجش مقدار آنتی بادی و ایمنوآنزیم ها با توجه به         -13

سطح این مواد با عالیم بالینی بیمار       (سـطح زهـر در سـرم بـیمار          
 )ارتباط دارد

ــوژی  ــای رادیولـ ــته هـ ــ،یافـ  و ی الکتروکاردیوگرافـ
ـ  ـ  مـی توا   یاکوکاردیوگراف مک ند در تشـخیص  عوارض ذیل ک       ن

 :دننمای
 مشـاهده ادم ریوی یک طرفه ارزیابی و تشخیص عارضه          

حساس تر از    اکوکاردیوگرافی و سنجش کرتین کیناز      (عضله قلب   
 ) استیالکتروکاردیوگراف

ــترال  ــائی می ــه نارس ــاع و  ک ــه اتس ــربوط ب ــتماال م اح
 )باداپلررنگی (کاردیومیوپاتی می باشد

 از نرمال    ساعت قبل  10-12 یتغیـیرات الکتروکاردیوگراف  
 .شدن ادامه دارد

ـ    کودکـان مصدوم   % 63 در   یتغیـیرات الکتروکاردیوگراف
 .دیده می شود

اختالل ریتمیک به ترکیب زهر بستگی دارد و به مقدار آن           
 .وابسته نیست

در اثر زهر گزش کژدم ها ممکن است بافت ها و اندامها            
 این عوارض ممکن است به صور       ،دنرات پاتولوژیک شو  یدچار تغی 

 :دنیر دیده شوز
 التهاب با تراوش سلولی و ائوزیونوفیلی       ،در محـل گزش   

. پراکـنده در مـیان بافـت کـالژن و ادماتوز درمیس دیده می شود              
تغییرات عضله قلب در عضله پاپیالری و ناحیه ساب      برجسته ترین   

اندوکاردیـال رخ مـی دهد و شامل فوکال میوکاردیال نکروزیس،           
، رسوب ذرات چربی در بین      1در باند   ویژه  ه  تخریـب میوفیبریل ب   

رشـته هـای عضالنی قلب، ادم درون شبکه ای، افزایش سلوالریته            
بویـژه  لنفوسـیت ها و منوسیت ها، تغییرات درون شبکه ای مانند              

 می  زیاد کاتکوالمین مقادیر   ناشی از میوکاردیت به علت هیپوکسی     
 .باشد

شابه کـژدم زدگی با بیماری های زیر ممکن است عالیم م          
 :داشته باشد

مصرف اوردوز دارو ها، ترک اعتیاد       دیفتیری، بوتولیسـم، 
ـ    الکـل،  عنکبوت  ویژه مارهای با زهر نوروتوکسین،    ه  مارزدگـی ب
سندرم گیالن باره،  هیستری، مننژیت، میاستنی        انسفالیت، ،یگزیدگ

گـراو،   انفارکـتوس میوکاردیال، مسمومیت با سموم فسفره، فلج            
 .اب دورال  و کزازسهماتوم اطفال، 

   بررسی ها حاکی از آن است که کژدم زدگی  و اهمیت            
آن در تـاریخ  وادبـیات و مـتون پزشکی ایران باستان و بعد از آن     

له در کشور او نشان از قدمت دیرینه این مس      جایگـاه ویژه ای دارد    
آمار کنونی و هر چند ناقص  مصدومین  کژدم  زده  و مرگ               . اردد
مناطق  معرض    مقایسه با دیگر  در  در ایران   هـا   از آن مـیر ناشـی        و

خطر دنیا نشان می دهد که کژدم زدگی در ایران، به ویژه در مناطق              
جـنوب و جـنوب غربـی کشـور مشـکل بسـیار جدی است ولی                

 ،بـه گزارش های کامل و جامع از بروز این مشکل هـنوز  متأسـفانه   
رسی جلوگیری از گزش دست   نحوه  چگونگـی بـر خـورد بـا آن و           

نداریـم، حد اقل اینکه در تمام کشور دستورالعمل تدوین شده ای            
کـاهش مـوارد گـزش و یا کاهش عوارض ناشی از گزش              بـرای   

گستردگی اگر در کشورهای دیگر     چنین  این مشکل با    . وجود ندارد 
له را  ادنیا، وجود داشت، دهها مرکز پژوهشی، جنبه های مختلف مس         

 بـه دلـیل ناتوانی و وجود    ولـی  ،مـورد بررسـی قـرار مـی دادنـد         
ضـعف هـای عمـده سـاختاری مدیریـت بهداشـتی کشـور هنوز               
نتوانسـته ایـم راه حل های مناسب را جهت کاهش کژدم زدگی و یا               

 .یمیکاهش عوارض ناشی از آن در کشور اجرا نما
بازدیدهـای شخصـی، از مناطق پرخطر کژدم زدگی و با           

انواده  ها، نداشتن    بـروز بـاال نشـان مـی دهد که فقر و تنگدستی خ             
سـرپناه مناسـب، استفاده از مصالح ساختمانی عصر پارینه سنگی،           
نداشـتن آمـوزش کافـی در بـرخورد بـا مصـدومین در خانه های                
بهداشـت، عـدم حضـور کارشـناس ها و کاردان های بهداشتی در              
مـناطق مـزبور، جایگزینـی نـیروهای غیربهداشـتی در پسـت های            

 به امر درمان، مشکل کژدم      ن منحصراً ولیوبهداشتی، توجه ویژه مس   
حال آن که با . له پیچیده ای درآورده استازدگـی را به صورت مس     

کمی توجه و صرف هزینه هایی که در مقایسه با هزینه های درمانی             
و ایـاب و ذهـاب بـیماران و تهیه سرم ضد زهر بسیار ناچیز است       

هر به  . مـی تـوان مشـکل فـوق را بـه میزان محسوسی کاهش داد              
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طـبق نظر تعداد زیادی از پزشکان و پژوهشگران راه          صـورت راه    
چـاره اساسـی کـژدم گزیدگـی در کشـور مـا تنها از مسیر درمان            

 افزایش آگاهی مردم شهری     ، بهسازی محیط   و    نوسازی .نمی گذرد 
 دشمنان  و خصوصیات زیستی کژدم  از  و روستایی مناطق کژدم خیز      

انجـام کمک های اولیه     طبیعـی آن، تهـیه بروشـورهای آموزشـی،          
 تهیه سرم ضد زهر منوواالن یا پلی         و باالخره  درسـت و بـه هنگام     

واالن منطقه ای می تواند در کاهش کژدم زدگی و عوارض ناشی از             
لذا تدوین یک برنامه منسجم و فراگیر . آن نقش  مؤثری داشته باشد

  و بـه مـنظور پیشـگیری و کنـترل کژدم زدگی به صورت ماندگار             
فوری و موثر تحت نظر افراد کارآزموده عوارض این مشکل درمان 

انجام این  . خواهد داد را در سطح کشور به نحو چشمگیری کاهش         

هدایت گروه های تخصصی در     برای  امـر در گـرو مدیریـت قوی         
تمامـی سـازمان ها و مراکز پژوهشی و آموزشی دانشگاهی، انجام            

و کاربردی ، بویژه  مطالعـات و اجرای پروژه های تحقیقاتی بنیادی   
درمـناطق مشـکل دارمـی باشـد که با  تالش همکاران در تمامی               

امید دارم این کار کوچک در      . عرصـه هـا  امکـان پذیر می گردد         
ولین وهمیـن راسـتا مـورد استفاده پژوهشگران ، دانشجویان و مس           

 . ی و خدماتی قرار گیردیاجرا
رات پایـان از همکـاران گرامـی انتظار می رود که نظ            در

 نقایص  ،های گوناگون  در مورد جنبه  را  خردمـندانه و آگاهانه خود      
 از   قبالً ،و ایـرادهای  این نگارش به آدرس نویسنده ارسال فرمایند          

 .گرددهمه این سروران و دانش پژوهان گرامی تشکر می 
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