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ــاخه  ــتان شـ  (Echinodermata) ی خارپوسـ

آرام عی از جانوران دریایی هستند که شامل گروه متنو

ــاجم   ــاری ته ــرده و رفت ــت ک ــان  حرک ــود نش ی از خ

ــی ــد نم ــتاره ،دهن ــد س ــکننده مانن ــای ش ــالس  ه )ک

Ophiuroideaــتاره ــایی (، ســـ ــالس  ی دریـــ )کـــ

Asteroideaکالس  (، توتیای دریایی(Echinoidea و )

 .  (Holothuroidea )کالس خیار دریایی

عاعی پـنج تـایی   این جانوران دارای تقـارن شـ  

دارند که صف ات بیرونی کلفت و  آهکی یبوده و اسکلت

ــز ــده را شــکل   در بعیــی نی ــایی م افظــت کنن خاره

با این جانوران تقریبـاً بـه    آسی  و مسمومیت. دنده می

 ها آنبه طور کامل پز از تماس اتفاقی و یا دست زدن 

دیـدگان   دهـد و آسـی    روی مـی بدون رعایت مراقبت، 
گونه  ۸0 یباًتقر یایی،در یایگونه توت ۶00از  - ۲۶ یرتصو
 هستند. زهرآگین هاانسان یبرا
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 ۶00از . باشند می ، غواصان و ماهیگیرانشناگران شامل

گونـه بـرای انسـان     ۸0تقریبـاً   ی توتیای دریـایی  گونه

 .بوده و از دیدگاه پزشکی قابل ب ث هستند سمی

 

 ولوژییپاتوفیز

سمّی هستند و  هر لند که اکثر خارپوستان

تواننـد   هایی هسـتند کـه مـی    و یا سیخک دارای خار

، هایداایجاد آسی  کنند، امّا تعـداد کمـی از آسـتروی   

تواننـد بـرای انسـان     مـی  هاو هولوتروئیدا هااکینوئیدا

ما اکنون به پتانسیل زهرآگینی س  . باشند زهرآگین

هـایی کـه    ویـهه یـا بافـت    جانوران کـه در غـدد   این

ــاختارهای ــه  یس ــر یافت ــد تغیی ــا،   دارن ــد خاره )مانن

حرکـت کـرده و بـر     یداشته و به آهسـتگ  یتهاجم یرغ یاست که رفتار خوار یزاز جانوران همه ل یاییدر یایتوت - ۲۷ یرتصو
 یتـا ژرفـا   یجـزر و مـد   ینحد و مرز ب یاز منطقه و کندیم یزندگ یاییدر هایشکا  و هاشن یرز یا دریا کف ها،صخره یرو
 پراکنش دارد. هایانوساق
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  .پردازی  میها(  یسالریاها و یا تانتاکولپد

البته همان گونه که در پیشگفتار این نوشتار 

ایی که ه خوراکی با توکسین است به مسمومیتآمده 

شـده   هانباشـت  هـا  آن ی هغیر ویه ها و یا غدد در بافت

 .نخواهی  پرداخت ،است

 شکنندههای  الف/ ستاره
( Ophiuroidea)کـالس   شکنندههای  ستاره

انسان در نظر  برای ان زهرآگینعموماً به عنوان جانور

 هــــا آنامّــــا بعیــــی از . شــــوند مــــینگرفتــــه 

(Ophiomastix annulosa)   توکســــین دارنـــــد و

در جـانوران کولـک    و مـرگ  تواننـد تولیـد فلـج    می

بایست بـا دقـت    از این رو، با این جانوران می. دنماین

 .رفتار نمود

  دریایی ی ب/ ستاره
هسـتند زیـرا   کمتر میـر   های دریایی ستاره

نـوک   بـی  های خاری کوتـاه و  عموماً دارای برجستگی

ــتند ــتاره . هسـ ــاج خـــار  ی دریـــایی امّـــا سـ  تـ

(Acanthaster planci)   ــرا دار ــت زی ــتثناء اس ای اس

 (Saponins) هـا  خارهای تیـز بلنـد حـاوی سـاپونین    

از خـود   عقـادی و ضد ان هستند که اثرات همولیتیک

ــو ــر در ب - ۲۸ یرتصـ ــترزهـ  یشـ
ــایی،در یاهــایتوت  هــاییواســطه ی

 یـا  یسـتامین ه یههستند کـه شـب  
 .کندیعمل م ینینک
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هماننـد   ین این خارهـا مـواد  همچنی. دده می نشان

ی  هـای سـتاره   گونـه . نیز در خـود دارنـد   هیستامین

متر(  سانتی ۶تا  ۵) ، خارهای تیز بلنددریایی تاج خار

تـا   ۷) ها آندارند که از سطو  پشتی بدن و بازوهای 

این خارهـا بـا پوشـش سـه     . اند بازو( امتداد یافته ۲۳

همراه ی های غدد سلولبا که  اند ای پوشیده شده الیه

پـاره  . کنند تولید میها را  که تنوعی از توکسین بوده

شدن این پوشش در هنگـام فـرورفتن خـار، موجـ      

کـه   شـود  مـی ل زیسـتی فراوانـی   سازی مواد فعـا رها

عمـومی در  موضعی و یـا   توانند ایجاد مسمومیت می

هـای دریـایی کـه پتانسـیل      دیگر ستاره. انسان کنند

 یرا برای انسـان دارنـد شـامل اعیـا    بودن  زهرآگین

ــنز  ــه  Echinasterجـ ــتند کـ ــار دارای هسـ و خـ

ها  که این حفرات توکسین هستندکولکی های  حفره

هـایی از جـنز    و همچنـین گونـه   دکنن میرا ترشح 

Plectaster  وSolaster  ــی ــه م ــت  ک ــد درماتی  توانن

 .تماسی را در انسان ایجاد کنند

 ج/ خیار دریایی
عمومـاً   (Holothuroidea)خیارهای دریایی 

شوند ولـی خـوردن بعیـی از     ی م سوب میغیرسمّ

ایجـاد   ی آسـ  ،رونـد یبه پوست فرو مـ  دارند و که ییبا خارها (Acanthaster planci)تاج خار  یاییدر یستاره - ۲۹ یرتصو
جدا کننـد. عالمـت    یمرجان هایصخره از را هاآن کنندیغواصان تالش م یراز شودیگزارش م یاربا تاج خار بس ی . آسکند می

 .استفراغ است یابه صورت تهوع  یههو یعموم
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. باشـد  مـی مسـموم کننـده    ،ده سازیبدون آما ها آن

بعیـی از خیارهـای    (Cuvierian) های کوویرین لوله

ها هنگـامی کـه جـانور     هی بوده و این لولدریایی سمّ

بیــرون  هــا آنت ریــک شــود ممکــن اســت از مقعــد 

تـری   که یک الیگوسـاکارید  هالوتورین. اخته شوداند

دفـاعی از   وان واکنشترپنوئید سولفاته است و به عن

توانـد انتقـال عصـبی را در     مـی  شـود  میمقعد خارج 

بعیـی از  . ایجـاد نمایـد   ها منـع کـرده و فلـج    ماهی

صـر  کـرده و   خیارهای دریایی نیز سـنیداریاها را م 

 .کنند را ترشح می ها آنسموم 

 د/ توتیای دریایی
تواننـد   مـی  (Echinoidea)توتیاهای دریایی 

ویـهه )دراز یـا   آگینـی را بـا خارهـای    های زهر آسی 

گاز زدن که ی ها نا)ارگ یکوتاه( و نیز با پدیسالریاها

انـد( خـود ایجـاد     هگاز انبری مجهز شـد های  با آرواره

در توتیاهـای دریـایی    ،ختارگرلـه هـر دو سـا   . کنند

در یـک   هـا  آند ولـی عمومـاً یکـی از    نشـو  یافت می

توتیاهـای  ، برای آسـانی کـار  . است زهرآگین ی گونه

توان در یکی از این سه گـروه   دریایی زهرآگین را می

  زیر جای داد:

خود را با ایجاد  بلند، زهر های با خار / گونه۱

اخ شــدگی و پــارگی در پوشــش روی خــار    ســور

( یا با شکسـته شـدن و رهـایی    Diademaهای  )گونه

ــای  ســ  از م فظــه ــه ه ــا )گون ــالی خاره ــای  توخ  ه

ــه خ - ۳0 یرتصــو ــایدســت زدن ب ــاییدر یاره ــرآگ ی  ینزه
 یـت لش ، کرات یهقرن یدالتهاب شد ی،تماس یتدرمات تواندیم

 نماید. یجادا یکور یو حت
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دسـت   یـا و  یـایی در یـای گام نهادن بر توت - ۳۱ یرتصو
 شناگران خطرناک باشد. یبرا تواندیزدن به آن م

 (Diadema setosum) یاهسـ  یـای توت یخارهـا  - ۳۲ یرتصو
 بلند و شکننده هستند.

 هـا گـاز زدن آن  هـای کـه ارگـان   یسـالریاها خود و ه  با پد ینزهرآگ یه  با خارها توانندیم یاییدر یاهایتوت - ۳۳ یرتصو
 .کنند یجادا ی آس قربانی در هستند،
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Echinothrixکنند ( تزریق می.  

کوتـاه   های با خـار  گونه/ ۲

نیز به همـین گونـه هنگـامی کـه     

فشار رو بـه پـایین موجـ  پـارگی     

ــار   ــی خ ــت پوشش ــی باف ــود م  ش

 ( زهــرPhormosomaهــای  )گونــه

سـازند و یـا اینکـه     خود را آزاد می

 ممکن است زهر خـود را بـا نـیش   

 غــدد زدن بــدون پــارگی از طریــق

زهری کـه در نـوک خارهـا اسـت     

ــه ــای  )گونـــ و  Araeosomaهـــ

Asthenosomaآزاد نمایند ). 
دارای هـــــای  / گونـــــه۳

یی هستند ها آندیسالریاها شامل پ

ترین توتیاهای  ی زهرآگین که آوازه

 دارنـــــــد )توتیـــــــای گلـــــــی یی رادریـــــــا

Toxopneustes pileolusکه کمتر  ها ( و یا دیگرگونه

هـای   وستهیپ. (Tripneustesهای  ی هستند )گونهسمّ

 ،زهری در نوک هـر آرواره  با غدد ،دندان مانند نیشِ

توانند به درون  می ها نادند -این نیش. همراه هستند

ری قابل جدا کردن پوست نفوذ کرده و بسیار به دشوا

هـر آرواره را   ،یا هـای دریچـه   باشند زیرا ماهیچه می

 توانند زهر پدیسالریاها می. دندار م ک  بسته نگه می

نیـز   ی توتیـای دریـایی   را حتی هنگامی کـه از بدنـه  

بایسـت   شـوند آزاد نماینـد، از ایـن رو مـی     کنده مـی 

مقـدار   ،به طـور کلـی  . پرشتاب از بدن برداشت شوند

ریاها از خارهـا بیشـتر اسـت و از خارهـا     زهر پدیسال

. را برداشـت کـرد   هـا  آنتـر اسـت کـه بتـوان      دشـوار 

ــایی ــرای تع هــا ناایــن ارگــ توتیاهــای دری ــه، را ب کی

 .برند کار میه خود باز پاکسازی و دفاع 

شـــامل  هـــای توتیـــای دریـــاییخار زهـــر

ــد ــتروئیدی،گالیکوزیـ ــولیزین، HT-5 های اسـ  ،همـ

 .مانند است و مواد استیل کولین پروتئاز

از  یابـد یتکامـل مـ   یموضـع  یو سوزنده که به درد عیـالن  یددرد شد - ۳۴ ریتصو
م ل آسـی   و تورم پوست در  یاست. سرخ یاییدر یایبا توت ی نشانگان آس یناول
 .شودیم یدهد نیز
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 بالینیهای  یافته

 دریاییهای  الف/ ستاره
کولک بر روی پوست در هنگام های  بریدگی

ممکـن اسـت اجـازه     ی دریـایی  دست زدن به ستاره

 به بدن نفـوذ کـرده و موجـ  درماتیـت     دهد تا زهر

، اسـتفراع و  ، تهـوع موج  درد تاج خار. تماسی شود

  .شود میعیالنی  فلج

 ب/ خیار دریایی
آگـین   یارهای دریـایی زهـر  دست زدن به خ

ی  شـدید قرنیـه   تماسـی، التهـاب   تواند درماتیـت  می

 .لش ، کراتیت و حتی کوری ایجاد کند

 ج/ توتیای دریایی
زایــی بــا توتیاهــای دریــایی در  اکثــر آســی 

 و ها آنی پا گکاشتن اشتباهی بر روی خارهای  نتیجه

نخسـتین  . شـود  مـی ایجـاد   هـا  آنیا با دست زدن به 

در  و التهـاب  ، تـورم ، سـرخی، سـوزش  آسی  با درد

خارهـا شـکننده بـوده و    . وأم اسـت ت مکان ورود خار

برداشـت  . توانند در دست و یا پـا شکسـته شـوند    می

را بـه اتمـام   هـا   شده این واکـنش کامل خار شکسته 

تولید توانند  ساند ولی خارهای بر جای مانده میر می

 سـینویت  و ، آرتریـت ی مانند گرانولومـا عوارض فراوان

یک خـار بـر   ی  در نتیجهای عص  محتی نور ؛نمایند

 .گزارش شده استنیز  در انگشتانجا مانده 

تواند تا یـک   اندام آسی  دیده می و ادم درد

 .هفته پا برجای بماند

قات، خارهـا طـی لنـد روز ناپدیـد     گاهی او

اده شده روکش د ها آنشوند، ولی در مواردی نیز  می

یی دور از هـا  نامانند و در مک پابرجا میها  و برای ماه

ارهـا بـا   از آنجـا کـه خ  . شـوند  اولیه پدیدار مـی  زخ 

هـا   انـد، ایـن رنگدانـه    ی سیاهی پوشیده شده رنگدانه

شـتباه  ا ممکن است در پوست مانده و بـا خـود خـار   

ی خـار   های شکسـته  وجود تکه ،در هر صورت. شوند

 .مؤثر است جس  خارجی تولید عفونت و واکنش در

شـامل ســاخت   دیــررسعـوارض   ،از ایـن رو 

پابرجا، تخریـ    مزمن، نوروپاتی ، آرتروپاتیاگرانولوم

در  زیکـولر و استخوان به صـورت موضـعی و واکـنش   

 رد توتیای دریاییدر مو ،تأخیری ی حساسیت نتیجه

 .باشند قابل پیگیری می

ی  های گرانولومـا در نتیجـه   مکانیس  واکنش

مـواد  بـه  نسـبت   از واکـنش  ، برخاستهجس  خارجی

، کربنـات  ارگانیک خارها شامل کربنـات کلسـی     غیر

ــو ــوم، س ــفاتمنیزی ــی ، فس ــا  لفات کلس ــلیکاه  و س

 .باشد می

ی به های ها و ندول پاپول گرانولومایی ضایعات

 بودهمتری  میلی ۵تا  ۲ ی به اندازهآبی  -صورتی رن 

و  ادم. یابنـد  ای تغییـر مـی   که سپز به رنـ  قهـوه  

. هیپرکراتوز شایع بوده ولی عالئ  بسیار متغیر اسـت 

تـوأم بـا    یکوباکتریوم مـارینوم ام از آنجا که عفونت با
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 هـای مـزمن بـا توتیـای دریـایی      در آسـی   گرانولوما

در ایـن   ،توصیف شده است، لزوم توجـه بـه عفونـت   

  .شود می توصیه ،ها آسی 

بـه   به ندرت، در صورت ورود تعداد زیاد خار

، افـت  ، برونکواسپاس فلج حسی، بی ،پوست، سرگیجه

 عالئــ . ممکــن اســت روی دهــد فشــارخون و کــری

شوند که پانزده  به ویهه هنگامی یافت می سیستمیک

خود را در بدن آزاد کـرده   و یا تعداد بیشتر خار، زهر

 .باشند

 (Tripneustes)اقیانوس آرام  توتیای دریایی

مغـزی   اببـا میـل بـه اعصـ     یک نوروتوکسینحاوی 

در یک بیمـار   های کبدی افزایش خفیف آنزی . است

 ی آسـی  بـا   که در نتیجـه پا ی  ناحیهسلولیت  دلار

 .نیز گزارش شده استایجاد شده بود توتیای دریایی 

جــاد یا ،وارد شــود بــه مفصــل لنانچــه خــار

بـا گکشـت زمـان، لنانچـه     . کنـد  می شدید سینویت

، منتهــی بــه ی آن باشــدا نزدیکــیــدر مفصــل  زخــ 

نیز حـاکی از وجـود    وجود نوروپاتی. شود می یترآرت

ــو ــا  - ۳۵ یرتص ــه خاره  یلنانچ
 یـرون ب یـایی در یایتوت یشکسته

ــا  ــر ج ــدن ب ــوند، در ب  یآورده ش
ــده و  ــد مان ــتولی ــوارض فراوان  یع

 .کنندیمانند گرانولوما م
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ممکـن   درد. باشد می خار در تماس با عص  م یطی

دلـار   است لنان شدید باشد کـه بیمـار بـه هـکیان    

همراه با نارسایی  (bulbar)پلی نوروپاتی بولبار . شود

 ۶و آنسفالیت پز از  گیالن باره و نیز سندرم تنفسی

اند که  گزارش شده آسی  با توتیای دریاییروز  ۱0تا 

 در واکـنش  ی خود ایمنـی  ها نشانگر پدیده این یافته

 .باشند توتیای دریایی می گزش با

یری در مکـان  ختـأ  حساسـیت  یک واکـنش 

روز  ۱0تا  ۷پز از  به صورت آریت  و خارش ،آسی 

 .پز از بهبودی اولیه ممکن است روی دهدبعد 

همانگونه که گفته شد، آسی  با پدیسالریاها 

 ایجاد دردبسیار شدیدتر از خارها بوده و ممکن است 

موضــعی،  ســریع، ادمو ی شــدید  انتشــار یابنــده 

ــی ،خــونریزی ــور شــدنحــالی، ضــعف ب ، درد ، مورم

ــونی، گیجــی، ســنکوپ مفاصــل ــج، آف عیــالنی  ، فل

و به نـدرت   عمومی، دیسترس تنفسی، هیپوتانسیون

درد طیّ لند ساعت از  ،وارددر بعیی از م. کند مرگ

 ۶ضعی یا فلـج تـا   رود ولی ضعف عیالنی مو بین می

 .ماند ساعت پا برجا می

 

 اقدامات تشخیصی

با تکنیـک بافـت نـرم ممکـن      عکز برداری

از . ( را نشـان دهـد  حاج  ) خار است جس  خارجی

برداری بـرای ارزیـابی جسـ  خـارجی     این رو تصـویر 

نیز برای یافتن  MRI. ممکن است کمک کننده باشد

 .کننده استبسیار کمک  شکستههای  خارمکان 

خـار در   یلنانچه تعداد فراوان - ۳۶ یرتصو
 یعموم نپوست فرو رفته باشد، نشانگا یرز

د کــه شــامل تهــوع، نــدهمــی یرو یعاًســر
 ی،فلج عیالن ی،و کرخ یحس یاستفراغ، ب
ســنکوپ، افــت فشــارخون و  ی،درد شــکم

 د.نباشیم یتنفس یسترسد



  

 

 

49               

 

 یاییدر یایتوت - ۳۷ یرتصو
 .ه استکرد ی آس یجادساله ا ۴۹مرد غواص  یککه در  (Echinometra locunter) یاهس یاییدر یای/ توت۱
 یمارستاندر زمان ورود به اورژانز ب یدهد ی در فرد آس یاییدر یایبا توت ی آس ییهاول یعات/ ضا۲
مراجعـه کـرده    یـایی در یـای با توت ی ماه بعد از آس ۶که  یماردر دستان ب یپوکراتوزدردناک لندگانه، ادم و ه های/ ندول۳

 است.
اسـت توجـه    یـایی در یـای خـار توت  یرن  در مرکز بستر زخ  که بازمانده یاهس یشکسته به ؛ها ندول ی/ برداشت جراح۴
 .یدکن
 روز پز از درمان ۷ یمارب های/ دست۵
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 درمان

ا ، انــدام آســی  دیــده رجهــت تســکین درد

ــا شــتاب در آب گــرم مــی غیــر ســوزاننده  بایســت ب

گـراد( در حـد ت مـل     ی سانتی درجه ۴۵)حداکثر تا 

 یهـر پدیسـالریا  . فـرو بـرد   ،دقیقـه  ۹0تـا   ۳0برای 

لسیبیده به پوست را باید برداشت نمود تا از زهـری  

تـوان بـا    این کـار را مـی  . یشتر جلوگیری کردشدن ب

 .تراشی و کشیدن آرام یک تیغ انجام داد ریش کفِ

ه خارهای دراز بـه آسـانی شکسـته    از آنجا ک

را عمـودی و بـدن    هـا  آنکـه   اسـت  شـوند، نیـاز   می

های  تغییر رن . رکت افقی برداشت نمودهیچگونه ح

بعـد از برداشـت    ،اطـرا  زخـ    سیاه یا بنفش که در

 از به جـا مانـده  مانند، اغل  تنها رن   میبر جا  ،خار

 .به دنبال نخواهند داشت یمداخارها هستند و پی

گرله بعیی از خارهای باریک زهری ممکن 

د، امّـا  نهفتـه جـکب شـو    ۳ساعت تـا   ۲۴است طیّ 

یی که قابـل دسـترس   ها آنبسیار پسندیده است که 

ی  روش برداشـت شکسـته  . هستند را برداشت نمـود 

 لیـدوکائین  سـی  سی ۵/۱از بند انگشت با تزریق  خار

ــر پوســتی ــد انگشــت انجــام   زی در هــر طــر  از بن

یافتـه یـا مکـانی کــه     تــورم نـوک زخـ   . پـکیرد  یمـ 

را دارد باید بـه   بیشترین تغییر رن  و یا حداکثر درد

ی خـار   شکسـته . با تیغ بیسـتوری شـکا  داد   آرامی

خـود در بـرش ایجـاد شـده بـه      ه ممکن است خود ب

از آنجـا کـه    - ۳۸ یرتصو
ــا ــایدراز توت یخارهـ  یـ

شکسته  یبه آسان یاییدر
 یـاز رو ن یـن از ا شوند،یم

 عمودی را هااست که آن
حرکـت   یچگونهو بدون ه

 برداشت نمود. ،یافق
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 .پیش رانده شده و بیرون آید

تمام خارهای کلفت را بـه دلیـل   بایست  می

ــکیل    ــت و تش ــر عفون ــاخط ــا گرانولوم ــت  ی کیس

همچنــین ایــن خارهــا . برداشــت نمــوددرموئیــدی 

مهاجرت کرده و یـا بـر روی    ممکن است به مفصل

داوم کنند و در این م عص  جای گرفته و تولید درد

بایست با کمک میکروسـکوپ ایـن    صورت جرا  می

نظر داشت که لنانچـه  باید در . خارها را خارج کند

رد شـده باشـد،   در مفصل بین بنـد انگشـتی وا   خار

 بایست انگشت را تا بیرون آوردن خار ثابت نگـه  می

ــا از شکســته شــدن و نفــوذ بیشــتر خــار   داشــت ت

 این کار همچنین ممکن است تورم. پیشگیری شود

ورود خار در مجاورت دوکی شکل انگشت که بعد از 

دهد  نگشتی میانی و یا ابتدایی روی میمفصل بند ا

 .را کنترل نماید

خنثی هسـتند   ،خارها گرله کربنات کلسی 

 مانـده  پوست در است ممکن هارنگدانه این اند،شده یدهپوش یاهس ایبا رنگدانه یاییدر یایتوت یاز آنجا که خارها - ۳۹ یرتصو
 .شوند اشتباه خار خود با و
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گِـل، بـاکتری و    ،بـا لجـن  ولی از آنجا که این خارها 

ــده ــدرمال ارگ  بازمان ــای اپی ــتند ه ــوأم هس ــک ت  ،انی

وجـود  در صـورت  هـای ثانویـه شـایع بـوده و      عفونت

پیشـگیرانه   بیوتیـک  آنتـی  تجـویز  هـای عمیـق،   زخ 

  .شود میتوصیه 

لیـه  ماه بعـد از آسـی  او   ۱۲تا  ۲که  گرانولوما

. برداشـت نمـود   یتـوان بـا جراحـ    را مـی  شود مییافت 

ای با کورتیکواستروئید اثر کمی دارد  تزریق درون ضایعه

تـأخیری   واکنش. است با موفقیت توأم شودولی ممکن 

دوکی شکل  گسترده که شامل سفتی سیانوتیک، تورم

اسـتخوان بنـدهای   موضعی و یا خوردگی  در انگشتان

ــا ک اســت را شــایدانگشــت  تیکواســتروئید روبتــوان ب

 .درمان کرد بیوتیک آنتی و سیستمیک

ی موضـعی   حز کننده بی و کاربرد آب گرم

در مراحـل اولیـه    تـاج خـار   زدگی برای درمان نیش

 .کمک کننده است

 یتمـام خارهـا   - ۴0 یرتصو
ــت را     ــه پوس ــه ب ــرو رفت ف

 یـرا آورد، ز یرونب بایستیم
خارها ممکن اسـت بـه    ینا

 یـا  و هدکـر  مهاجرتمفصل 
گرفته و  یعص  جا یبر رو
ــدتول ــد.   ی ــداوم کنن درد م

 یشکسـته  هـای وجود تکـه 
عفونــت و  یــدخــار در تول

مـؤثر   یواکنش جس  خارج
 است.


