
 اقدامات اوليه در برخورد با گزيدگي ها
 

  :عقرب گزيدگي_ الف
  . گونه آنها براي انسان خطرناك مي باشند۵٠ گونه عقرب در جهان وجود دارد آه تنها ۶۵٠بيش از 

  . خطرناآترين عقربي آه در ايران وجود دارد در استان خوزستان و با نام محلي گارديم يا گاديم مي باشد
  

  :گيعاليم عقرب گزيد
اثرات سمي ناشي از گزش عقرب معموال در بزرگساالن ماليم است و شـرايط حـاد بيـشتر در آودآـان بـروز                       

  . مي نمايد
 ساعت ۶ تا ۴تورم عمومًا محدود به ناحيه گزش است و احساس بي حسي و سوزش در ناحيه گزش براي        

 مـي توانـد منجـر بـه بـروز درد            يـك گـزش عقـرب     .  ساعت بهبود مـي يابـد      ٢۴بوجود  مي آيد و معموًال پس از         
متوسط تا شـديد در ناحيـه گـزش شـود، سـم عقـرب از نـوع سـم عـصبي اسـت و سـبب انقباضـات مـداوم                               

در بزرگساالن گزش عقرب منجر به درد محدود به ناحيه گزش مي گردد آه پـس از چنـد                   . عضالني مي شود  
  . ساعت تا چند روز بر طرف مي شود

اختالل در عملكـرد اعـصاب ناحيـه سـر،     .  عواقب معمول گزش عقرب است    تپش قلب و افزايش فشار خون از      
منجر به از دست دادن آنترل عضالت حلق و اختالل عضالت اسـكلتي منجـر بـه انقباضـات عـضله زبـان مـي                         

دوبيني، لكنت زبان، گشادي مردمك ها و افزايش ترشح بزاق و ترشحات ريوي و تعريق از ديگر عـوارق     . شود
  .تعقرب گزيدگي اس

در . اما عالئم تهديدآننده حيات و حوادث منجر به مـرگ بـه نـدرت و آن هـم بيـشتر در آودآـان رخ مـي دهـد                           
آودآان ممكن است متعاقب درد در ناحيه گزش، بي قراري، حرآات غيـر ارادي چـشمها و ترشـح بـزاق بـروز           

 تنگي نفس و آـم شـدن        .يكي از عاليم شايع عقرب گزيدگي در آودآان افزايش دماي بدن مي باشد            . نمايد
تهوع، استفراغ، مشكل در بلع در آودآـان،  . اآسيژن در موارد حاد خصوصا در آودآان را بايد دقيقا آنترل نمود  

  .احساس سوزن سوزن شدن در ناحيه گزش نيز ممكن است بروز نمايد
  

  :درمان عقرب گزيدگي
آنتـرل مجـاري هـوايي،    . جـود نـدارد   به دليل جذب سريع زهر و حجم آم آن، نيازي بـه تخليـه محـل گـزش و              

ضـمنا پـادزهرعقرب   . آنترل درد ، اضطراب و اخـتالالت حرآتـي مـصدوم از جملـه اقـدامات آمكـي مـي باشـد                  
تجويز آرام بخش هم مـي توانـد بـه    . گزيدگي در درمانگاههاي محلي موجود است آه بايد سريعا تزريق شود   

  .مصدومين آمك آند
 ساعت برطرف مي شود ولي عاليم عـصبي و عـضالت            ٢۴ه تزريق پس از     در بزرگساالن درد و بيحسي ناحي     

چنين عاليمي يك ساعت پس از تزريق پـادزهر برطـرف           . اسكلتي ممكن است زمان بيشتري به طول انجامد       
  . ساعت ادامه داشته باشد٢۴مي شود ولي ممكن است درد تا 

  
  
  :زنبور گزيدگي-_ب

ن توجه به ظاهر آن، مي تواننـد خطـر جـدي بـراي فـرد ايجـاد                  گزش زنبورها مخصوصًا زنبورهاي وحشي، بدو     
نـيش  . زنبور گزيدگي ممكن است در اثـر نـيش  انـواع زنبـور ماننـد زنبورعـسل و زنبورسـرخ بـروز نمايـد                        . آنند

زنبورعسل ماده، به آيسه محتوي زهر متصل است و پس از گزش در زخم باقي مي ماند و محتويات آيسه   
بنـابراين برداشـتن نـيش از روي زخـم در اسـرع وقـت جهـت جلـوگيري از ورود         . ودزهر به زخم منتقل مي ش   

اگـر فـرد زنبورگزيـده      . عالئم معموًال در عرض چند ساعت ناپديد مي شود        . بيشتر سم به زخم ضروري است     
  . مشكلي در تنفس داشتيد و يا تورم شديد وسريع رخ داد بايد به پزشك مراجعه شود

م براي فرد زنبور گزيده ايجاد نشد تنها آاري آـه مـا مـي تـوانيم انجـام دهـيم ايـن                       اگر هيچيك از اين عالئ     
اگر نيش هنوز در سطح باقي است مـي تـوانيم آن      . است آه ابتدا از نزديك محل گزيدگي را بررسي آنيم         
يرا بايد مراقب باشيم آه آيسه زهر را فشار ندهيم ز. را با يك موچين يا انبر از سطح پوست بيرون بكشيم  

  .ممكن است باقي سم وارد بدن شود

  .آمپرس آنيم) محلول جوش شيرين(بعد از آن مي توانيم محل را با آب سرد همراه با بيكربنات سديم 

ممكن است گزيدگي در داخل دهان يا گلو صورت گيرد و اين مسئله خطرنـاك اسـت چـون بافتهـاي گلـو و                       
  .ند و ممكن است باعث اختالل تنفسي شونددهان بافتهاي شلي هستند و خيلي سريع ورم مي آن

ممكـن  . زنبورها و زنبورهاي سرخ بطور مكرر نيش مي زنند و محل گزش آنها به سادگي عفـوني مـي شـود                    
است در محل گزش يك زخم دردناك ايجاد شود ولي واآنش هاي حساسيتي شديد نيـز در برخـي افـراد رخ                      



 هم در ناحيه گردن و سر بروز نمايد، جدي تر است و مـي               چنانچه گزش زنبور در نقاط مختلف و آن       . مي دهد 
  .تواند تهديد آننده زندگي باشد

  :عاليم زنبور گزيدگي
  :عالئمي آه زنبور گزيدگي مي تواند ايجاد آند عبارتند از

البته بعضي از افراد به هر نـوع سـمي حـساسيت    . درد و تورم ناگهاني در محل گزش و قرمزي در مرآز تورم          
واآنش آلرژيك بسيار شديدي مي توانند به سم زنبور نشان دهند و اصطالحًا شوك آنافالتيـك در آنهـا                   دارند و   

  .ايجاد مي شود آه در اين موارد به اقدامات سريع و فوري نياز داريم
  

  :درمان زنبور گزيدگي
بـه زخـم    در مورد نيش زنبور عسل، برداشتن سريع نيش از روي زخم، جهت جلـوگيري از ورود بيـشتر سـم                     

اگـر فـرد زنبورگزيـده مـشكل تنفـسي      . عالئم معموًال در عرض چند سـاعت ناپديـد مـي شـود    . ضروري است 
  .داشت و يا تورم شديد وسريع در محل گزش بروز آرد، بايد به پزشك مراجعه نمايد

  .بايد محل گزش را با آب و صابون بشوئيم
 دقيقه يكبار آيسه يـخ      ١۵به طور متوالي هر     روي محل گزش آمپرس سرد يا آيسه محتوي يخ قرار دهيد و             

  . را از روي پوست برداريم
  .از قراردادن مستقيم يخ روي پوست و از گرم آردن موضع بايد اجتناب نمود

  .آمپرس آنيم) محلول جوش شيرين(محل را با آب سرد همراه با بيكربنات سديم 

ن آـار سـريعًا داخـل دهـان را بـا آب سـرد و                ممكن است گزيدگي در داخل دهان يا گلو صورت گيرد براي ايـ            
  .بيكربنات سديم شستشو مي دهيم و مريض را به اورژانس بيمارستان منتقل مي آنيم

  
  
  
  )Paederus Blister Beetles ("بند" و يا " دراآوال" حشره_ ج

  
 و  اين حشرات نارنجي با سر، شكم و انتهاي تيره، ظاهري شبيه مورچه و عالقه فراواني بـه رطوبـت دارنـد                    .

رطوبـت و   در منـاطق شـمال و در فـصل تابـستان آـه              هستند آه   )  شبيه به مورچه  ( در واقع نوعي سوسك     
 راه رفـتن آن بـر روي پوسـت باعـث            .جمعيت باالسـت، خطـردر معـرض ايـن حـشره قـرار گـرفتن بـاالتر اسـت                  

اين حشره بـه سـلطان حـشرات منـاطق گـرم و مرطـوب معـروف                 . زخمهاي بسيار عميق و دردناك  مي گردد       
خـوردن آن   است به واسطه سمى آه در بدن خود دارد فاقـد دشـمن طبيعـى اسـت و حتـى پرنـدگان نيـز از                          

هـاى   اين حشره به محض تحريك با ترشح سم بر پوسـت بـدن انـسان باعـث بـروز تـاول          . آنند خوددارى مى 
هاى ناشى از سم اين حشره، درمان خاصـى          بهبود تاول . شود شديدى همراه با درد، سوزش و خارش مى       

  .د روزه آن را تحمل آر١٠ندارد و تنها بايد با مواد ضدعفونى آننده، زمان بهبود 
اين حشرات معموًال بيشتر فعاليتشان در هنگام غروب آفتاب رخ مي دهد چراآه از نور آفتاب گريزانند و عالقه 

بنـابراين غـروب روزهـاي      . فراواني به منابع نور مصنوعي ماننـد المپهـاي مهتـابي و نورهـاي فلورسـنت دارنـد                 
  .ماس با انسان قرار مي گيرندتابستان اين موجودات به سمت نور المپهاي خانگي مي آيند و در ت

به دليل اينكه بال رويي اين حشره آوتاه و شبيه شنل دراآوال، قرمز رنگ است مردم در گيالن به آن دراآـوال                      
  .است) Paederus(و در مازندران به آن بند مي گويند اما نام علمي آن پدروس 

  
  :عاليم تماس با حشره دراآوال يا  بند

و محرآـي بـه نـام پـدرين         نند و نه گاز مي گيرند بلكه اين موجودات ترآيبـات سـمي              دراآوالها نه نيش مي ز    
پـدرين يـك مـاده سـمي اسـت آـه            . ترشح    مي آند آه باعث ايجاد زخمهاي پوستي و چشمي مي شود              

ايـن سـم اگـر در تمـاس بـا پوسـت بـدن قـرار گيـرد اليـه           . باعث ايجاد صدمات بافتي، نكروز و تاول مـي شـود         
  عالئم اين تخريب به صورت قرمز شدن موضعي، جوشهاي آوچك همراه .ا تخريب مي آندسطحي پوست ر

با خارش و در انتها ورقه ورقه شدن و پوسته پوسته شدن پوست مي باشد آه هيچ درمان قطعـي بـراي آن                
ي التهاب پوستي ايجاد شده به صورت ناگهـان       . وجود ندارد و عارضه بعد از مدتي خود به خود خوب مي شود            



 لـه شـدن حـشره روي پوسـت و يـا خارانـدن پوسـت ناحيـه سـبب انتـشار سـم و تـشديد                          و ظاهر مي شود  
 .زخمهاي روي پوست خواهد شد

سم پدرين در صورت تماس با چشم باعث ايجاد التهاب ملنحمه چشم شده و در موارد نادري ممكـن اسـت                      
ز تاولهـاي آوچـك و جـدا از هـم مـي           واآنشها در آغاز به صورت آهيـر اسـت آـه پوشـيده ا             . باعث آوري شود  

  .باشد
 روز زخمها حالت دلمه پيدا مي آنند آه به تدريج از بـين رفتـه                ١٢  تا  ١٠محل آسيب ديده دردناك بوده و طي        

  .و يك ناحيه تيره بر جاي مي ماند آه ممكن است هفته ها يا ماهها باقي بماند و سپس از بين برود
  

  :اآوال يا بند اقدامات اوليه در تماس با حشره در
تنها آاري آه مي توان براي تخفيف عارضه انجام داد و طول دوره عارضه را آم آرد اين اسـت آـه اگـر مـا در                           

. دهـيم ساعات ابتدايي ايجاد عارضه، متوجه آن شويم و با آب و صابون معمـولي محـل عارضـه را شستـشو                      
گرچــه ايــن ، شــدت عالئــم و طــول آنهــا آــاهش . تكــرار ايــن عمــل در بهبــود زخمهــا بــسيار مفيــد مــي باشــد

  از طرف . چشمگيري پيدا خواهد آرد
  
  

ديگر با تميز نگه داشتن محل عارضه مي توان از بروز مشكالت ثانويه ازجمله عفونتهاي باآتريايي جلـوگيري                  
  .  شدت عارضه بيشتر استآرد همچنين هرچه پوست مرطوبتر باشد

تجويز آنتي هيستامين ها و آورتون ها، تغيير خاصي در روند درمان بيمـار         . هيچ پادزهر اختصاصي وجود ندارد    
  . بايد مراقب بود تا زخم دچار عفونت ثانويه نشود. ندارد

توانـد در  به طور تجربي استعمال الكل سفيد بر روي موضع آلـوده بـه سـم حـشره و يـا بـر روي زخمهـا مـي                    
  .آاهش عاليم موثر باشد

  
  :پيشگيري از گزش حشرات 

اين  اي از قسمت عمده. توانيم از خودمان در برابر گزش حشرات محافظت آنيم نكته ساده مي با رعايت چند
جلـوگيري   هـايي آـه در مواجهـه مـا و آودآانمـان بـا حـشرات        هـاي فيزيكـي هـستند يعنـي روش     نكات روش

   .آننده و ترك آردن محل هاي محافظت ها، پوشيدن لباس  به پنجرهمانند نصب توري.آند مي
هايي آه به صورت اسپري وجود دارنـد            آش  ها با استفاده دائمي از حشره       ها و اتاق    حشرات داخل ساختمان  

   .روند آش از بين مي يا مواد حشره
اسـت روي   رات ممكنبايد توجه داشت حش. شود نگهداري حيوانات خانگي باعث تجمع بيشتر حشرات مي

بزننـد بنـابراين الزم اسـت     پوست اين حيوانات بنشينند و بعد بلند شده، روي پوست بدن ما بنشينند و نيش
  .باشد نگهداري حيوانات اهلي توام با رعايت بهداشت حيوان

هـا از     پـارك توري استفاده شود و در هاي خانه از اگر در محل زندگي درختان زيادي وجود دارد بايد براي پنجره
   .ها روي درخت خودداري شود آويختن لباس

ماليـد آـه    مناطقي آه حشرات زياد وجود دارد، بهتر است روي پوست بدن مخصوصا بدن آودك داروهايي در
  .سبب حساسيت بيشتر نشود اما بايد توجه آنيد استفاده دائم از اين مواد. حشرات را از آودك دور آند

   .تحريك نكنيد ور عسل را دستكاري و زنبورها راوجه آندوي زنب به هيچ
  .آش، موقتا آن منطقه را ترك آنيد مگس اگر زنبور در نزديكي خود ديديد به جاي نابود آردن آن با

استفاده از عطرهاي تند در مناطقي آـه حـشرات زيـادي دارنـد، جـدا       هايي با رنگ روشن و از پوشيدن لباس
ــرا   ــد؛ زيـــ ــودداري آنيـــ ــن   خـــ ــام ايـــ ــور  تمـــ ــذب زنبـــ ــث جـــ ــوارد باعـــ ــي  مـــ ــا مـــ ــود هـــ   .شـــ

  .بلنــــد و شــــلوار بلنــــد بــــه تــــن آودآتــــان آنيــــد       هــــاي بــــاز، پيــــراهن آســــتين     در محــــيط
  .زنبور داريد، با پزشك خود براي مقابله با آن مشورت آنيد اگر سابقه واآنش حساسيتي شديد به نيش

  
  
  
  
  
  

  :مار گزيدگي
  . نوع از آنها سمي هستند٢٠٠آه فقط  نوع مار در سراسر دنيا وجود دارد ٣٠٠٠بيش از 

مار افعي ( و افعي ها ) مار مرجان و مار آبري    ( مرجانها  : مارهاي سمي به دوگروه عمده تقسيم مي شوند       
  )و مار زنگي

 درصد مار گزيدگيهاي سـمي مـي باشـند و در بـين آنهـا مـار زنگـي از همـه                       ٩٠مارهاي افعي عامل بيش از      
  .خطرناآتر است



  :ي ايرانانواع افعي ها
  افعي شاخدار، بيشتر در نواحي مرآزي، شرقي و جنوبي ايران          -
 مار شاخدار، در نواحي شرقي و مرآزي و استانهاي آرمان و فارس          -
 افعي پلنگي، در نواحي شرقي و مرآزي و استانهاي آرمان و فارس          -
 مار جعفري، در نواحي شرقي و مرآزي          -
 افعي زنجاني          -
 افعي قفقازي          -
 افعي البرزي، در نواحي البرز و مرآزي ايران           -

 
  :خصوصيات مارهاي سمي

سر مارهاي سمي مثلي شكل است، برخالف مارهاي غيرسمي آه سر بـه صـورت نيمـه بيـضوي                  .١
 .است

به . (سمي گرد است  مارهاي سمي داراي مردمك بيضي شكل بوده در حاليكه مردمك مارهاي غير            .٢
  ) استثناي مار مرجان

معموًال در انتهاي دم مارهاي سمي يـك رديـف فلـس وجـود دارد، در حاليكـه در مارهـاي غيرسـمي          .٣
  . يا بيشتر است٢تعداد رديف هاي فلس ها 

 در محوطه دهاني مي باشند آه در واقـع نـوعي دنـدان تخـصص  يافتـه                  Fangمارهاي سمي داراي     .۴
ن ابزار تزريـق زهـر در مـار محـسوب مـي شـوند بنـابراين محـل گـزش مارهـاي                      و به عنوا  . مي باشد 

سمي با دو سوراخ در محل گزش مشخص مي شود، در مارهاي غيرسمي محل گزش بـصورت دو                  
 .رديف سوراخ هالل شكل معيني مي شود

 
 :پيشگيري از مارگزيدگي

 مي دهيد و جـايي آـه در آن مكـان            مراقب جايي آه پاي خود را قرار مي دهيد، جايي آه دست خود را قرار              
  . بازي   مي آنيد و يا مي نشينيد  باشيد و در مناطق مارخيز بيش از پيش مراقب آودآان خود باشيد

مارها معموال در فصل بهار، تابستان و پاييز در مكانهـاي سـايه دار و خنـك و در فـصل زمـستان در مكانهـايي                           
نـيم سـاعت قبـل از    (از  مارگزيدگي ها در در تاريكي      % ٧٢.   آند مانند درون غارها و تونل معادن زندگي مي       

هيچگاه تالشي براي به دام انداختن مارها و يا تخريب النه           . رخ مي دهد  )  ساعت بعد از آن    ٢غروب آفتاب تا    
  .آنها انجام ندهيد

صورت اتفاقي آن به % ۵از مارگزيدگي ها به دليل بي دقتي در حين نقل و انتقال مار سمي و    % ٩۵معموال  
  . رخ     مي دهد

  
  :عاليم گزيدگي افعي ها

 دقيقه بعد از ١٠ تا ۵درد و حساسيت در محل گزش به صورت دردهاي تيز و سوزاننده آه در عرض           -
  .گزش ظاهر مي شود

و ممكـن اسـت در عـرض        .  ساعت بعد از گزش ايجـاد مـي شـود          ۴)  دقيقه ٣٠(تورم در محل گزيدگي          -
  .ساعت افزايش يافته و آل اندام مبتال را درگير نمايد ١٢-٢۴

 ساعت پس از گزيدگي تاول هاي آوچك ممكن است در محـل ايجـاد    ٢۴-٣۶در طي   (تاول و وزيكول             -
 .)شوند

 تهوع و استفراغ         -
 در اطراف دهان، صورت و پوست سر و گز گز نوك انگشتان) پارستزي(بي حسي          -
 تب، لرز         -
 تعريق، ضعف بي حالي         -
 سرگيجه و حتي سنكوپ          -
يكي از مشخص ترين و مهم ترين عاليم و نشانه هاي گزيدگي بـا افعـي هـا        : اختالالت انعقادي خون       -

بوده و به صورت خونريزي از بيني، وجود خون در خلـط، خـون در ادرار، خـون در مـدفوع، خـونريزي در                   
 .و داخل چشم و مغز بروز مي نمايدشكم 

  عروقي -آاهش سطح هوشياري و شوك قلبي         -
 

  :اقدامات خارج از بيمارستان
  .گزش همه افعي ها با خطر جدي همراه است در اسرع وقت به دنبال مراقبت هاي پزشكي باشيد

  )جهت جلوگيري از حمله مجدد مار(دور آردن مصدوم از محل حادثه           -
 .همه لباسهاي سفت، آفش و جواهرات را از دست و پاي بيمار خارج آنيد          -
 .فعاليت فيزيكي بيمار را محدود و آم آنيد          -



 .آرام باشيد و ييمار را نيز آرام آنيد و از حرآات بيش از حد او جلوگيري نماييد          -
 . بشوييداگر زمان داريد زخم را با آب و صابون          -
 .عضو را بايد بي حرآت و هم سطح يا آمي پايين تر از سطح قلب نگه داشت          -
قابل ذآر اسـت    . بستن گارو در محل باالي گزيدگي بويژه اگر محل گزيدگي در دست ها يا پاها باشد                    -

 .بستن گارو نبايد آنقدر سفت باشد آه جريان خون اندام را مختل آند
اين آار ممكن است منجر به قطع ( اري از سرد آردن و آمپرس آردن عضو با آب سرد يا يخ خودد          -

 ).عضو بيمار شود
درصورتيكه انتقال بيمار به بيمارستان بيش از يك ساعت طول آشد با ايجاد يك برش به موازات محور                       -

 مكـش را بـا دهـان بـه           ميلي متر نمـود و عمـل       ٣ ميلي متر و عمق      ۶-٧عضو درگير به طول تقريبي      
در صـورت وجـود زخـم در محوطـه دهـان از انجـام مكـش بـا دهـان                  .  دقيقه ادامه دهيـد    ٣٠-۶٠مدت    

 .خودداري آنيد
بهترين درمان بـراي مارگزيـده رسـاندن وي بـه مراآـز             . بيمار را در اسرع وقت به بيمارستان برسانيد                -

 .درماني است
 . براي آشتن و يا گرفتن مار از دست ندهيدلطفًا زمان را با تالش          -
عالئم واآنش هاي حساسيتي شديد مانند عطسه، مشكل در تنفس يـا تـورم سـريع و شـديد، درد                         -

شكم، تهوع، سرگيجه، درد قفسه سينه، خرخر صدا وآبود شدن رنگ لبها از جمله مواردي هستند 
 .آه سريعًا بايد به اورژانس مراجعه شود

ان زير سه سال، بيماران قلبي، ديابتي، افراد مسن و معلولين حرآتي و بيماران مبتال به آلـرژي                آودآ     -
. گزش متعدد در ناحيه سر و گردن خطرناك تر مي باشد          . در معرض خر باالي حساسيت مي باشند      

 .بهتر است در اين موارد سريعًا به اورژانس مراجعه شود
 
  

ظر درد تشديد درد يا باقي ماندن تورم يا عالئم شبيه آنفوالنزا و يا تب تحـت                 بيمار را براي چند روز از ن           -
 .نظر قرار دهيد و در صورت بروز اين عالئم سريعًا به پزشك مراجعه نمائيد

 ساعت اول پس از گزش مي ۴ درمان انتخابي پس از رسيدن به بيمارستان تجويز پادزهر تا –              
ممكن است آنتي بوتيك و واآسن .  گزيدگي هم پادزهر قابل استفاده است ساعت پس از٢۴تا . باشد

  .آزاز هم تزريق شود
  

 عاليم گزيدگي با مار آبري و مار مرجان 
افتادگي پلك ها، خواب آلودگي، ضعف عضالني، فلج، اختالل تكلم و تنفس، آبريزش از دهـان، اسـتفراغ          

  و تهوع 
  

  )دريايي(عاليم گزيدگي با مار آبي  
 )درد عضالني و تغيير رنگ ادرار به رنگ قهوه اي يا سياه به علت تخريب عضله رسوب ميوگلوبين در ادرار


