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 سرمقاله
هر  وای است خطر بالقوه ،گزش جانوران سمی در ساحل

ه داشته باشد ممکن است تهدید که به ساحل مراجعرا فردی 
 یدر اثر تماس تصادفاغلب  ییایدر جانورانو گزش  شین .نماید

ممکن است  تردد در ساحلشود. به عنوان مثال، هنگام یم جادیا
برخورد دفن شده در شن و ماسه پای فرد به یک جانور سمی 

و  ، دریانوردان، پرسنل نیروی دریاییغواصان .و آسیب ببیند نماید
 ییایدر یمدت با زندگ یتماس مکرر و طولان لیبه دل رانیگیهما

  .هستنددر معرض خطر بیشتر از دیگران 
. رندیگیگاز م ایزنند یم شین ییایدر واناتیاز ح یاریبس

خود زهر  ،پوست ایدندان، شاخک، ستون فقرات  قیاز طر یبرخ
 زگا ایزنند یم شیکه ن ی. اکثر موجوداتکنندمنتقل و منتشر میرا 
شکار  یبرا ای یدفاع سمیرفتارها را به عنوان مکان نیا ؛رندیگیم

 .(2،1) دهندانجام میغذا 
های با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی و وجود گونه

 یدر مناطق ساحلسمی در ایران، هر ساله جانوران  هشدشناخته
 جانوران نیمواجهه با اهای ناشی از شاهد بروز آسیب کشور

های بالینی و پیچیدگی تیم. با توجه به تنوع علائم و نشانههس
دانستن اطلاعات اولیه ، گزش جانوران سمیتشخیص و درمان 

های نوین ها و دانش برگرفته از یافتهمهارت هزمین در پزشکی
در اینجا سعی شده با  .رسدنظر می بهداشت و درمان ضروری به

های موثرترین کمک ،یاستناد بر جدیدترین منابع و متون علم
جانوران سمی در ساحل ای که در موارد مرتبط با گزش اولیه
 بایست به کار گرفته شود ارائه گردد.می

جانوران سمی گزش بوسیله  شناختیبا توجه به ماهیت عصب
، عمده تاثیرات منفی ناشی از زهر تنها ظرف یکی دو در سواحل

های انجام کمک نابراینبنماید. ساعت بعد از گزش بروز پیدا می
   (.2،1) خواهد بوداولیه در کمترین زمان ممکن بسیار حائز اهمیت 

بایستی ، ییایدر یدگیگز ایاز هر گونه گاز گرفتن  پسلذا 
ویژه اینکه علائم زیر در فرد هاقدامات اولیه پزشکی انجام گیرد ب

 مشاهده شود:
 تنفس ی دردشوار  
 از دست رفتن هوشیاری 
 یضعف جسمان 

 نهیقفسه س درد 
 شیدر اطراف محل ن تورم 
 درد شدید 
  استفراغتهوع و 
 عضلانی اسپاسم 
 شوک 
 دیشد یزیخونر 
 تب 
 سردرد 
 قیتعر 
 ینیب زشیآبر 

، عاتیاز ضا ییایدر جانورانگزش از  یشدت صدمات ناش
، استرس ایست قلبیبثورات، سوزش، خارش و درد تا استفراغ، 

 یهایدگیها و بریدگییسا یو فلج متفاوت است. حت یتنفس
عوامل  ریسا ایها روسی، وهایتوانند با ورود باکتریمنیز کوچک 

محل نگه داشتن  زیتم لذا ،باعث عفونت شوند نزا به بدیماریب
ها بسته به نوع درمانبا این وجود،  مهم است. شهیها همزخم

با ساده وجود دارد که  کارراه. اما چند (4،3) گزش متفاوت است
های ناشی از گزش جانوران آسیباز تا حدی  توانآن می رعایت

 ماند:مصون سمی در سواحل 
 یتوسط کادر پزشک نکهی، مگر ادییبشو ایها را فقط با آب درزخم 

 شده باشد. یگرید هیتوص
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 قهیدق 40-90به مدت در آب گرم  دهید بیقسمت آس ساندنیخ 
 یتا حدکه  دیاستفاده کن یکند. از آبیدرد کمک م نیبه تسک

نباشد و  داغتا  را قبل از استفاده بسنجیددمای آن. باشد رمگ
 شود.ن یباعث سوختگ

 یا شاخک  یهابا آب نمک، تکه محل گزش یاز شستشو پس
استفاده  خی سهیاز ک سپس. دیدستکش بردار ای نیرا با موچنیش 

 تا التهاب و درد را کاهش دهد.  دیکن
 ن داشتحرکت نگاهروش باندِ کشی و بی(Pressure-

immobilization technique ) جانوران سمی در مورد گزش
از انتشار سم  امکاننیز توصیه شده است تا در حد  در ساحل
   .شودجلوگیری 

 به باشد مورد گزش قرار گرفته  ،در صورتی که مصدوم در آب(
( بودهعنوان مثال در حالی که فرد در حین غواصی با کپسول 

و در اولین اقدام وی را از آب خارج نمود. بایست به سرعت می
حالت ممکن است فلج شده و یا به  سم اثرزیرا مصدوم به علت 

 غرق خواهد شد.  ه سرعتت بربرود و در این صو اغماء

 ( باز نگاه داشتن راه هواییAirway protection تا زمان )
رسیدن به مرکز درمانی بسیار مهم است زیرا به علت فلج شدن 

 شود.و خفگی ممکن است باعث انسداد راه هوایی های هماهیچ

 با بیمار صحبت کرد و به او دلداری داد  به طور مرتببایست می
فلج شده باشد اما در عین حال  زیرا مصدوم ممکن است کاملاً

بایست تا حد امکان هوشیار بوده و صدای شما را بشنود، لذا می
تا انتشار سم در بدن وی سرعت کمتری از اضطراب وی کاست 

 داشته باشد. 

  تنفس دهان به دهان و احیای قلبی ممکن است لازم باشد، زیرا
مرگ در مصدومان گزیده شده به علت ایست  ،در اغلب موارد

 افتد.تنفسی اتفاق می

  .انگشتر، دستبند و یا هرگونه زیورآلات را از مصدوم جدا کنید
و در  به وجود آیدتورم گزش  در محلممکن است  چرا که

 سراسر عضو گزیده شده انتشار یابد.

  ،پس از گزش جانوران  نیستامیهیمصرف آنتدر برخی موارد
 کیاز واکنش آلرژ یریجلوگ یو ورود سم به بدن برا ییایدر

واکنش  و یلاکسی. مراقب بروز علائم آنافشودیم هیتوص
 .دیباش یکننده زندگدیو تهد دیشد یتیحساس

 یا یموضع کیوتیبیاستفاده از آنت برخی موارد در 
 توصیه شده است.کاهش التهاب  یبرا یموضع دیکواستروئیکورت

 ترین مرکز ترین زمان ممکن به نزدیکمصدوم را در سریع
ممکن است  سم شناختیدرمانی منتقل نمایید زیرا اثرات عصب

تجهیزات دسترسی به ظاهر شوند و در این صورت  سریعاً
 .استی برای حفظ جان بیمار بسیار ضروری پزشک

 

 

 

پرهیز از موارد گزش جانوران سمی در ساحل در مورد 

 زیر توصیه شده است:
  از بریدن، سوراخ کردن و مکیدن محل گزش بپرهیزید. استفاده

نه تنها برای درمان مصدوم مفید نیست بلکه  هاروش ایناز 
 تواند باعث آسیب بیشتر شود.می

 استفاده  دهیدبیآس هیناح یشستشو یسرکه برااز  ترپیش
ممکن  رایشود زینم هیسرکه توص امروزه استفاده ازشد. یم

  .نمایدفعال اند سم آزاد نکردهرا که هنوز  ییهااست سلول

 بالا نگهداشتن عضو  شده، دهیاز بالا نگهداشتن عضو گز زیپره
انتشار زهر در بدن  شیممکن است سبب افزا شده دهیگز
 صدوم گردد. م

 در بدن  یشتریتواند سم را با سرعت بیم رای، زدینکن حرکت
 پخش کند.مصدوم 

 که پزشک دستور  یدر موارد مگر ،دینکن زیتجو ییدارو چیه
 دهد.

  باعث فعال شدن ، محل زخم یماسه بر رو دنیمال ایادرار کردن
 . شودمی گزشبرخی سموم در محل 

  وجه نباید از مشروبات اگر مصدوم درد شدیدی داشت به هیچ
داروهای استفاده نماید. اثرات جانبی  مسکنداروهای الکلی و یا 

سم رنج  شناختیبرای مصدومی که از اثرات عصب مسکن
بار باشد. ضمن اینکه از بین بردن درد تواند بسیار زیانبرد میمی

در شرایطی که باید همواره از حال و وضعیت جسمی مصدوم 
 ر درستی نیست. مطلع باشیم کا

 دیکن زیاگر مُرده باشند ـ پره یـ حت ییایدر واناتیاز تماس با ح. 
 یو جزئ یدر سواحل، سطح یاکثر موارد گزش جانوران سم

از  یدارند. اما برخ ازین هیاول یهافقط به کمکاند و گزارش شده
 نهیسکشنده باشند. اگر درد قفسه یحت ای یتوانند جدیها مشگز
از بدن  یبزرگ بخشاگر  ای مشاهده شوددر تنفس  یدشوار یا

 در .ضروری استبیمارستان مراجعه به ، بلافاصله باشدشده  دهیگز
را از نظر  آنکند و یم زیرا تم محل گزش، پزشک مارستانیب

کزاز، واکسن  قی. ممکن است به تزرنمایدیم یبررس بیآس
پزشک ست ممکن ا نیهمچن. شود ازین هیبخ انجام ای کیوتیبیآنت
  .(4،3) کند زیرا تجو ییداروها ،درد نیتسک یبرا
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