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افزایش عقرب گزیدگیها

 از آنجا که عقربها در شبها به شکار حشرات میروند در ساعات ابتدایی شب میزان زهر ذخیره شده
در کیسه زهر آنها به شدت زیاد است .بنابراین اگر فردی در ساعات ابتدایی شب توسط عقربی گزیده شود
سم بیشتری وارد بدنش شده و نیازمند اقدامات پزشکی فوری خواهد بود.
ن .محمدی
بارندگــی هــای شــدید اخیــر ،جــدا از ســیل ویرانگــر و خرابیهــای زیــاد ،بــه
شــدت بــر جمعیــت عقربهــا و مارهــا افــزود ،کــه یــک دلیــل آن میتوانــد
خرابــی النههایشــان بــه دنبــال آب گرفتگــی باشــد و دلیــل دیگــر افزایــش
جمعیــت حشــرات و ایجــاد بســتر تغذیـهای مناســب و شــرایط مســاعد بــرای
زاد و ولــد و تکثیــر ایــن گزنــدگان اســت.
اینکــه ایــن دو جانــدار خطرنــاک و صــد البتــه ترســناک از النــه بیــرون زدهانــد
ســبب شــده تعــداد مــوارد گــزش توســط آنهــا بــه شــدت افزایــش یابــد.
طبــق آمارهــای بــه دســت آمــده در هفتههــای اخیــر تعــداد مراجعیــن
عقربگزیــده و یــا مــار گزیــده بــه پایگاههــای اورژانــس ۱۱۵و بیمارســتانها
افزایــش قابــل توجهــی داشــته اســت  .میــزان مصــرف ســرم ضــد مــار و ضــد
عقــرب نیــز افزایــش پیــدا کــرده کــه میتوانــد مؤیــد بــروز عالئــم شــدید در
آســیبدیدگان باشــد.
بــرای آگاهــی همشــهریان از عالئــم ،هشــدارها و توصیههــای الزم در زمینــه
پیشــگیری و درمــان گــزش عقــرب و یــا مــار پــای صحبتهــای دکتــر الهــام
صفــاری متخصــص طــب اورژانــس نشســتیم.
 خانم دکتر لطف ًا برای شروع گفتگو،
بگویید عالئم شایع عقربگزیدگی و
مار گزیدگی چیست؟
با ســام ،باید عرض کنم که این عالئم به
دو دســته تقسیم میشوند .عالئم موضعی
مثــل درد التهاب ،قرمــزی و تورم و حتی
در مــواردی نکــروز بافــت ( از بین رفت
بافت بدن) ،که در محل گزیده شده اتفاق
میافتد .عالئم عمومی شامل افزایش بزاق،
اشک ریزش ،تعریق ،کاهش یا افزایش فشار
خون ،افزایش ضربان قلــبُ ،گر گرفتگی،
تنفس مشــکل و در نهایــت از کار افتادن
سیســتمهای حیاتی مثل کلیهها و حتی
تشــنج ،همولیز (پاره شــدن غیرطبیعی
گلبولهای قرمز)  ،تورم سر و گردن ،تهوع
و اســتفراغ ،دل درد ،قرمزی چشم و سر و

صورت ،اسپاسم حنجره ،ادرار پُررنگ و در
نهایت ایست قلبی  -تنفسی است.
 آیا محل گزش بدن یا زمان گزش
در میزان بروز عالئم تأثیر دارد؟
مسلماً بله .اگر گزش در سر و گردن اتفاق
بیفتد به دلیل نزدیکی به اندامهای حیاتی
وگردش خون باال ،عالئم میتواند سریعتر و
شدیدتر بروز کند .در مورد زمان گزش نیز
ب به
باید بگویم از آنجا که عقربها در ش 
شکار حشرات میروند ،در ساعات ابتدایی
شــب میزان زهر ذخیره شــده در کیسه
زهر آنها به شدت زیاد است .بنابراین اگر
فردی در ساعات ابتدایی شب توسط عقرب
گزیده شود سم بیشتری وارد بدنش شده و
نیازمند اقدامات پزشکی فوری خواهد بود.
 تشخیص سمی یا غیرسمی بودن

جاندار مهاجم ممکن اســت یا خیر و
اینکه بگویید عالئم شــدید گزش تا
چند ساعت بعد ممکن است بروز کند؟
تشخیص سمی و یا غیرسمی بودن جاندار
مشکل است ،ولی بهترین کار ،ارزیابی فرد
و بررســی عالیم بالینی اســت .اگر جانور
زهرآگین باشد عالئم خطرناک آن میتواند
بالفاصله یا در مدت کمتر از  ۶ساعت بروز
کند .البته احتمال بــروز عالئم خطرناک
ظرف مدت  ۴۸ســاعت پس از گزش هم
وجود دارد .در بیمارســتان در صورتی که
فرد عقربگزیده عالئم شدید نداشته باشد
 ۶ساعت او را تحت نظر میگیریم و سپس
بیمار را مرخص میکنیم ولی تا  ۴۸ساعت
باید در منزل تحت نظر باشــد و در صورت
بروز عالئم شــدید خصوصاً پُر رنگ شدن
ادرار باید سریعاً به بیمارستان منتقل شود.
 آیــا عالئم گــزش در کودکان با
بزرگساالن متفاوت است و آیا کودکان
در این مــورد نیاز بــه مراقبتهای
بیشتری دارند ؟
مسلماً به دلیل وزن پایین ،عالئم گزش در
کودکان خصوصاً سنین زیر  ۶سال میتواند
بسیار شدید باشد .گزش در کودکان حتی
میتواند منجر به تشنج شود .احتمال مرگ
و میر آنها نسبت به سایر گروههای سنی
بیشــتر است و مســلماً اقدامات اورژانسی
بیشتری را به دنبال گزیده شدن نیاز دارند.
 بنا به نظر شــما گزش فرد توسط
مار یا عقــرب و یا حتــی رتیل به
معنای مراجعه ســریع و اورژانسی به
بیمارستان است؟
از آنجا که تشخیص سمی و یا غیرسمی
بودن مار ،عقرب و یا رتیل بسیار مشکل
اســت فرد گزیده شــده باید بالفاصله به
نزدیکتریــن مرکــز بهداشــتی درمانی

منتقل شود.
 اقدامات مفیدی که اطرافیان فرد
گزیده شــده میتوانند تا رسیدن به
بیمارستان انجام دهند چیست؟
ابتدا باید از گزش مجدد جلوگیری شــود.
باید به فرد آسیب دیده اطمینان و آرامش
داد چرا که آرامش ســبب میشود زهر به
کندی جذب شود .در عقربگزیدگی ،عضو
آسیب دیده باید پایینتر از سطح بدن قرار
گیرد .ولی در مــار گزیدگی بیمار باید در
حالت نشسته یا درازکش باشد و عضوگزیده
شــده در حالت افقی قرار گیرد .بیحرکت
نگهداشتن عضو آسیب دیده و ممانعت از راه
رفتن بیمار نیز دارای اهمیت است .وسایل
زینتی مثل انگشتر و ساعت بالفاصله خارج
شود و عضو گزیده شــده در مقابل تابش
خورشید قرار نگیرد.
 گاهی اوقات افراد جهت پیشگیری
از انتشار ســم اقدام به بستن موضع
گزیده شده میکنند ،نظر شما چیست؟
بستن باالی محل گزش با هدف تأخیر در
جذب سم در شرایط خاص میتواند مفید

باشد .به طور مثال اگر دست و یا پا گزیده
شده  ۳تا  ۵سانتیمتر باالتر از محل نیش
بسته شود ،البته به گونهای که سبب قطع
شدن نبض در اندام آسیب دیده هم نشود.
در مورد عقربگزیدگی اگر نیش در محل
گزش دیده میشــود باید با احتیاط خارج
شود.
 ایجاد برش و تحریک به خونریزی،
مکیدن محل گزش و یا کمپرس سرد از
نظر علمی درست است؟
در مورد مارگزیدگی زخم نباید دستکاری
شــود و از مکیدن یا بــرش محل گزیده
شــده نیز باید خودداری شــود .در مورد
عقربگزیدگی هم مکیدن و سوراخ کردن
محل گزش توصیه نمیشــود ،ولی فشار
دادن سریع اطراف موضع عقربگزیده می
تواند به خروج ســم کمــک کند .در مورد
عقربگزیدگی استفاده از کمپرس سرد در
محل گزیده شده اشکال ندارد ولی در مورد
مار گزیدگی محل گــزش با آب و صابون
شسته و با باند پانســمان شود و کمپرس
سرد اص ً
ال نباید استفاده شود.
 توصیه شما در زمینه پیشگیری از
گزش چیست؟
نوســازی خانههــای قدیمی و پوشــاندن
ســوراخها و شــکافها با مصالح مناسب.
استفاده از پشــه بن د و یا تخت خوابهای
دارای پایه بلند .استفاده از توری برای درب
و پنجرهها .احتیاط هنگام پوشیدن کفش
و لباس و اطمینان از عدم وجود جاندارانی
نظیر عقرب در آنها .استفاده از دستکش
برای کارگران هنگام بلند کردن ســنگ و
یــا بوتهها .اســتفاده از ماکیان مثل مرغ و
خروس به دلیــل اینکه از عقربها تغذیه
میکننــد در منــازل و همچنین پرهیز از
تجمع زبالههای ساختمانی در محل زندگی.
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نقد و نظر

دانستنیهایی در مورد عقربها
دکتر سعیده یوسفی *

عقربها یکی از قدیمیترین بندپایان موجود روی
کره زمین ،قادر هســتند محیطهــای مختلف و
شرایط خشکی و بیآبی را برای مدتهای طوالنی
تحمل کنند .برخی گونهها در خاک النهســازی کرده و به عقربهای
حفار معروفند در حالی که تعدادی به زندگی در شــکاف دیوارها ،النه
سایر موجودات ،زیر سنگها و یا در اماکن انسانی سازگار شدهاند .این
موجودات عمدتاً شب فعال و شــکارچی سایر بندپایان بوده و به طور
تصادفی ،انسان را مورد گزش قرار میدهند.
در حال حاضر در دنیا حدود  ۲۲۰۰گونه عقرب وجود دارد که  ۲۵گونه
از آنها خطرناک بوده و زهر آنها تهدید کننده حیات انسان است .در
ایران  ۷۳گونه و زیرگونه از عقربها شناسایی و از این تعداد ۶،گونه به
عنوان گونههای خطرناک معرفی شــدهاند .بر اساس مطالعات ،تاکنون
ســه گونه از عقربهای خطرناک در شهرستان سیرجان گزارش شده
اســت .ذکر این نکته ضروری است که براساس رنگ و اندازه عقربها
نمیتوان خطرناک بودن یا عدم خطر آنها را تشخیص داد و شناسایی
گونههای عقرب توســط متخصصین مربوطه و با استفاده از کلیدهای
شناسایی استاندارد قابل انجام است.
مطالعات مختلف نشــان داده که تغییــرات آب و هوایی و افزایش دما
باعــث کاهش فاصله زاد و ولد عقربها ،افزایش ســرعت بلوغ نوزادان
تازه متولد شده و در نتیجه افزایش وفور عقربها میگردد .بارشهای
تابستانی باعث تخریب النه عقربهای حفار و از بین رفتن پناهگاههای
عقربهای غیرحفار شده و بنابراین تعدادی از آنها تا مدتها بر روی
سطح زمین قابل مشاهده هســتند از طرفی به دلیل مقاوم بودن این
بندپایان نسبت به غرق شــدن ،بارانهای سیلآسا قادر به جابهجایی
این موجودات درمسافتهای طوالنی و توزیع و افزایش جمعیت آنها
در مکانهای جدید خواهند بود.
ساالنه  ۴۵تا ۵۰هزار مورد عقربگزیدگی در ایران ثبت میگردد که از
این تعداد حدود  ۱۹نفر جان خود را از دســت میدهند .حدت عقرب
گزیدگی وابســته به دو متغیر اصلی خصوصیــات فرد قربانی(وضعیت
سالمتی و سن) و خصوصیات عقرب (گونه عقرب و نوع زهر) میباشد.
در مواقع عقربگزیدگی بهترین و منطقیترین تصمیم ،رساندن سریع
فرد عقربگزیده به مراکز بهداشتی درمانی و یا بیمارستان
اســت .بهترین روش کنترل جمعیــت عقربها در اماکن
انســانی مناطق روستایی ،بهسازی محیط و مسدود کردن
درز و شــکاف دیوارها و کف حیاط و نگهداری پرندگان (مرغ ،
خروس و )...در حیاط منازل میباشد.
* عضو هیأت علمی
دانشکده علوم
پزشکی سیرجان

