
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ييايدر ييغذاهاي  تيو مسموم يكولوژيتوكس



   



مواد غذايي دريايي، منبعي سرشار از مواد سودمند 
هاي حيواني كه در درصد از پروتئين 16باشند؛ اي ميتغذيه

هاي ميليون تن گونه 66رسند از سراسر جهان به مصرف مي
گيرند،  دريايي كه ساالنه مورد مصرف مواد خوراكي قرار مي

  .آيدميبدست 
از . گونه جانور دريايي سمي وجود دارند 1200حداقل 

هاي غذايي در سراسر دنيا مشاهده اين رو، مسموميت
هاي مواد غذايي دريايي، نسبت هر چند مسموميت. گردد مي

 به مواد ديگر غذايي، نادرتر است ولي عالئم مسموميت غذايي
هاي در تشخيص )ichthyotoxism(با جانوران دريايي 

افتراقي، گيج كننده بوده و معاينات باليني و تاريخچة دقيق 
عموماً، . گشا باشدتواند راهمصرف مواد غذايي دريايي مي

هاي  سموم جانداران دريايي، ناشي از سموم جلبك
ميكروسكوپي سمي است كه در طي زنجيرة غذايي انباشته 

و  هاي نورولوژيك عالئم و نشانهگرديده و اين سموم موجب 
  .شوندگوارشي مي

  
  جلبكي زيان آور) بلوم(شكوفايي 

هزار  60در سراسر دنيا، سموم جلبكي، عامل بيش از 
درصد توأم  5/1مسموميت در سال بوده كه با نرخ مرگ و مير 

  . باشندمي
افزون بر تهديد سالمت انسان، سموم جلبكي موجب 

هاي دريازي، پرندگان و ديگر و صدف مير ماهي مرگ و
  .شوندجانوران زنجيرة غذايي مي

هاي تك سلولي هستند منشاء سموم جلبكي، جلبك
كه در پاسخ به شرايط مساعد زيستي، تكثير يافته و 

را » شكوفايي= بلوم«ها يا هاي متراكمي از سلول انباشت
هاي سمي در تراكم موارد، گونهدر بسياري از . كنندتوليد مي

ها و محيط آوري بر انسانكم وجود دارند و اثرات زيان
كنند، اما سميت به صورت عمومي با اين زيست فراهم نمي

دهد كه در تراكم بااليي انباشت مي ها زماني رويارگانيسم
ها توليد سموم شرايطي كه فيتوپالنكتون. كنندپيدا مي

نامند كه مي“ آورجلبكي زيان) بلوم(شكوفايي ”كنند را  مي
 2تنها . معروف بود“ سرخ جزر و مد”پيش از اين به نام 

فيتوپالنكتون  3400 - 4000از ) گونه 60 – 80(درصد 
از اينها، اعضاء دو . باشندآور يا سمي ميشناخته شده زيان

   ها ونوفالژلهگروه جلبكي تك سلولي تحت عنوان دي
آور ها زيانكنند كه براي انسانها، توليد سمومي ميدياتوم
  .هستند

خوار، ها و ماهيان سبزينهدار، زئوپالنكتونصدف نرمتنان
ها تغذيه نموده و به عنوان عامل بيماري از اين جلبك

)vector ( به طور مستقيم)يا از  )مانند مصرف صدف خوراكي
هاي غذايي، موجب ايجاد طريق انتقال در مسير زنجيره

مصرف غذاهاي دريايي آلوده . شوندها ميمسموميت در انسان
در  به سموم جلبكي، موجب پنج نوع سندرم مسموميت غذايي

شوند كه شامل مسموميت فلجي با صدف، مسموميت انسان مي
با صدف و مسموميت با  با صدف، مسموميت اسهالي فراموشي
  .هستند) ciguatera(ماهيان 



بيشتر اين سموم، نوروتوكسين هستند و در مقابل 
از اين رو، پخت و پز، موجب حذف . مانندگرما، ثابت مي

مواد افزون بر مصرف . گرددسميت آنها در مواد غذايي نمي
 بروتوكسين مانند غذايي سمي، سموم دو منبع دينوفالژي،

(brevetoxins) فيستريا به صورت آئروسل و سم 
)Pfiesteria( صورت فرّار از طريق دستگاه تنفسي وارد  به

  .شوندبدن انسان مي
 طي سه دهة گذشته، رخدادهاي شكوفايي جلبكي

عوامل . آور، در بسياري از نقاط گزارش شده استزيان
هاي اند كه شامل فعاليتگوناگوني در اين رخدادها مؤثر بوده

اي و تغييرات انساني مانند ايجاد افزايش در گازهاي گلخانه
جهاني تا جابجايي و انتقال     عظيم در سطح آب و هواي

  . باشند ها ميغير بومي از طريق آب موازنه كشتي هايگونه
رود كه كشتي آب موازنه زماني به كار مي ،هادر كشتي

از اين رو بعد از . خالي است و بار خود را تخليه كرده است
رسيدن به بندر جهت بارگيري، آبي كه در مخازن حفظ توازن 

  .شود مي ذخيره شده است، تخليه
ميليارد تن آب باالستاژ موازنه هر  10به طور تخميني،

يابد كه آن را به صورت منبع عظيمي جهت ساله انتقال مي
هاي جلبكي ها و كيستحمل سلول. آورد مي انتقال آلودگي در

اي براي ها، روش شناخته شدهسمي، در آب باالستاژ كشتي
هاي سمي به مناطقي است كه ها و دياتومانتقال دينوفالژله

 هاي ديگر در بلوم جلبكي،از پديده. ها هستندن گونهفاقد اي
تكثير . است) Eutrophication( اوتروفيكاسيونپديدة 

 به دسترسي آنها به نيتروژن ها در اقيانوسفيتوپالنكتون
با منبع عمدة انساني نيتروژن، ورود اتمسفري آن  .بستگي دارد

  .منابع كشاورزي، شهري و صنعتي است منشأ از
در  و پديدة ال نينو در مورد تغييرات شرايط آب و هوايي

هاي انساني بر به طور كلي، فعاليت. اشاره گرديد اولفصل 
 محيط زيست، عامل مهمي درگسترش شكوفايي جلبكي روي
آور، به هاي جلبكي سمي و زيانآور بوده و گسترش بلومزيان

عنوان شاخص زيستي اختالالت اكولوژيك دريا، به شدت مورد 
  .است توجه قرار گرفته

  
  هاي دريايي هاي غذايي با صدفمسموميت

  
هاي مقادير جزئي از سموم صدفي، اغلب در صدف

گردند؛ اما اكثر جهان مي خوراكي ، وارد بازار تجارت در سراسر
اين . سالمت اثري ندارند اين سموم در غلظتي هستند كه روي

هاي كروماتوگرافي مايع پرفشار  توان با روشسموم را مي
)HPLC (هاي مجاز آنها نيز گيري نمود و غلظتاندازه

  .اندمشخص گرديده
زاي ميكروسكوپي، در گروه هاي سماكثر گونه

“ سرخ جزر و مد”ها قرار دارند كه با رخداد  دينوفالژله
“ جزر و مد سرخ”در حقيقت . دهندهمبستگي از خود نشان مي

ها و ها هستند كه آب دريا، خليجدينوفالژله) بلوم(شكوفايي 
اي، سبز و يا حتي زرد ها را به رنگ سرخ آجري، قهوهرودخانه
شكوفايي اين موجودات ميكروسكوپي، موجب . آورنددر مي



شود؛ اما  مي هادريا و مرگ و مير ماهي كاهش اكسيژن
ها را فيلتر كرده و سم آنها را در اين ارگانيسم نرمتنان،
  .كنندهاي خود انباشته مي ماهيچه

  
  مسموميت فلج كننده با صدف

توسط  مير با مسموميت فلج كنندهبيماري و مرگ و 
هاي گذشته نيز ثبت گرديده در قرن) PSP(مصرف صدف 

ترين سموم صدفي هستند ترين و گستردهاين سموم شايع. است
  .در حال فزوني است )PSP(و رخداد 

 20توسط گروهي از  اين بيماري ويژة دستگاه اعصاب،
آيد كه محلول در آب  تتراهيدروپورين وابستة نزديك بوجود مي

بوده، در مقابل گرما مقاوم هستند و به آنها سموم فلج كنندة 
اين سموم از لحاظ قدرت متنوع هستند و در . گويندصدفي مي

. هاي سمي وجود دارندهاي گوناگوني در صدفمقادير و تركيب
. گردنديك شكل به شكل ديگر تبديل ميآنها همچنين از 
در مقادير . ترين آنها استقوي) saxitoxin( ساكسي توكسين

گونه شود و هيچ موجب مرگ طي دو ساعت مي) PSP(باال، 
در معرض قرار گرفتن با اين سموم، از طريق . پادزهري ندارد
ها و  ، اسكالوپ(mussels)ها  ها مانند ماسلايمصرف دو كفه

پوستان، بعد از مصرف سخت) PSP(اما . است (clams)ها  كالم
ها در ساكسي توكسين. نيز گزارش شده است شكم پايان و ماهي

، Alexandriumمقادير و تركيبات گوناگون، در سه جنس 
Gymnodinium  وPyrodinium شوندتوليد مي.  

اثرات خود را با ميل فراوان براي  ساكسي توكسين،
كند اتصال به مكان يك كانال وابسته به ولتاژ سديم آغاز مي

كه موجب منع هدايت كانالي گرديده و در نتيجه بالك در 
مكان اولية اثر ساكسي . آيدهاي عصبي بوجود ميفعاليت سلول

محيطي است كه با اتصال  توكسين در انسان، سيستم اعصاب
شكل فلج . گردند سم، عالئم در كمتر از يك ساعت آغاز مي

دهان و ) tingling(كنندة اين مسموميت، با مورمور شدن 
آلوده،  دقيقه بعد از مصرف صدف خوراكي 30تا  5ها، طي لب

نيز هاي بدن اين احساس به ديگر بخش. دهدمي روي
بعد از مورمور ) numbness(يابد و بي حسي گسترش مي

در نهايت فلج موتور و نارسايي تنفسي . گرددشدن هويدا مي
عالئم ديگر شامل پراستزي دور دهاني، سر درد، . دهندروي مي

ضعف عضالني، فلج  آتاكسي، جويده حرف زدن، سرگيجه،
استفراغ، ترشح بزاق، محيطي، اختالل اعصاب مغزي، تهوع، 

، درد شكمي، نارسايي تنفسي و اسهال تشنگي، ديس فاژي
يك عالمت غير معمول نيز در قربانيان . است) كمتر شايع(

عالئم براي روزها تا . حس شناور بودن هنگام راه رفتن است
  .ماندپابرجا مي) هابراي بعضي از ميوپاتي(ها ماه

چنانچه . ندارد درماني اختصاصي براي بيماري وجود
بايست غذا را از دهان بيرون ريخت عالئم دهاني حس شد مي

و چنانچه عالئم عمومي يافت گرديد، غذا را بايد از معده با 
اي وجود ندارد، چنانچه لولة معده. اي بيرون آوردالواژ معده

  .بايست القاء نموداستفراغ را مي



بايست ست، ميداده ا هنگامي كه فلج تنفسي روي
توجه به نارسايي تنفسي و اقدامات حمايتي تنفسي نمود 

) ساعت  18چنانچه بيمار را بتوان ). ساعت اوليه 24معموالً طي
زنده نگه داشت، پيش آگهي خوب است و بهبودي سريع روي 

  .خواهد داد
 روي )PSP(مورد  2000در سطح جهان، تقريباً ساالنه 

  .درصد توأم است 15مرگ و مير دهد كه با مي
  

  با صدف مسموميت اسهالي
، در نگاه اول، يك )DSP(با صدف  مسموميت اسهالي
است كه اولين مورد آن در هلند در سال  بيماري دستگاه گوارش

پس از رخدادهاي ژاپن در اواخر دهة . گزارش گرديد 1961
) DSP(بيماري . ، عامل و سموم مربوطه شناسايي شدند1970

عموماً توسط تركيب ليپوفيليك، پلي اتري اسيد اوكادائيك 
)Okadaic acid ( و مشتقات)بوجود ) دينوفيزيس توكسين

ترئونين پروتئين فسفاتازهاي اساسي را كه / رين آنها س. آيدمي
هاي يوكاريوتيك تنظيم كنندة فرآيندهاي متابوليك در سلول

هاي فسفريله انباشت  در نتيجه پروتئين. كنندهستند، منع مي
يا  cAMPگردند،  شده و موجب درون رفت كلسيم مي

ه را شود و ترشح پايدار مايع به درون رود پروستاگالندين توليد مي
  .نمايد افزايش داده و اسهال ايجاد مي
هاي هاي جنسبه ويژه گونه تاژك داران چرخان،

(Dinophysis)  و)Prorocentrum(  منابع اين سموم
براساس جغرافياي صدف، سموم گوناگوني چيرگي پيدا . هستند

و  كنند؛ به عنوان مثال اسيد اوكادوئيك در بريتانيامي
  .شونددينوفيزيس توكسين در ايرلند ديده مي

غالباً با عالئم گوارشي توأم است كه  (DSP)بيماري 
عالئم . شامل اسهال، تهوع، استفراغ، شكم درد و لرز است

. دهدمي روز روي 3تا  2بهبودي طي . شودعصبي ديده نمي
  .تاكنون مرگ و ميري با اين بيماري گزارش نشده است

و  درمان  به صورت حمايتي و شامل جايگزيني مايعات
  .است) antidiarrheal(هاي ضد اسهالي درمان

  
  با صدف مسموميت فراموشي

نفر بعد از مصرف صدف  107، 1997در كانادا، در سال 
پرنس ادوارد با كشت شده در جزاير )mussel( ماسل خوراكي

افراد با آسيب شديد، عالئم . بيمار شدند عالئم گاستروآنتريت
سيستم عصبي از خود نشان دادند كه شامل از دست دادن قدرت 

) domoic acid(سپس سم ، با نام اسيد دوموئيك . حافظه بود
ا شناسايي شد كه يك اسيد آمينة محلول در آب و مقاوم به گرم

هاي قرمز گوناگون بيش از اين در جلبك اسيد دموئيك،. است
تحت  شناسايي شده بود، اما در اين مورد، منبع آن يك دياتوم

اين پديده . بود (Pseudo-nitzschia multiseries)عنوان 
 داران چرخان تقريباً غير معمول بود، زيرا پيش از اين، تاژك

مطالعات بعدي نشان داد كه ديگر . مسئول سموم صدفي بودند
  .كنندهاي اين دياتوم نيز توليد اسيد دموئيك مي گونه

، آگونيست قوي گلوتاميك است كه  اسيد دموئيك
 موجب اختالل طبيعي در انتقال عصبي شيميايي در مغز



–Kainate(كاينات مانند  هاياين سم به گيرنده. شود مي

type (گلوتاميك متصل شده و موجب تحريك پايدار سلول -
گردد و در نتيجه كلسيم سلولي افزايش پيدا  هاي عصبي مي

هاي عصبي و مرگ آنها در هيپوكامپوس نموده و تورم سلول
از زمان روي دادن رخداد كانادا، استخراج  اسيد . دهد مي روي

هاي كشورهايي همچون آمريكا، اسپانيا و صدفدموئيك از 
  .اخيراً بريتانيا گزارش شده است

 ساعت بعد از خوردن  24دقيقه تا  30عالئم طي
دهد و عالئم آغاز كننده شامل تهوع، مي هاي سمي روي صدف

استفراغ، شكم درد، اسهال، سردرد، بي حالي، لرزش و گيجي و 
ساعت، تنگي نفس، برادي كاردي،  4ا ت 3طي . پريشاني است

نيز  همي پارازي و فلج چشمي. دهدكما و مرگ روي مي تشنج،
كساني كه از بيماري شديد جان سالم به در . شودديده مي

برند دچار از دست دادن هميشگي حافظة كوتاه مدت  مي
 مسموميت فراموشيشوند، از اين رو است كه به اين بيماري  مي

حمايت تنفسي در فاز اولية بيماري ممكن . گويندبا صدف مي
  .است مورد نياز باشد

  
  با صدف  مسموميت نوروتوكسيك

با  ، بيماري مسموميت نوروتوكسيك)PSP(همانند 
اما . ها شناخته شده بوده استقرنبراي ) NSP(صدف 

، تنها از بعضي از مناطق قارة آمريكا و  )PSP(برعكس 
  . نيوزيلند گزارش شده است

اثرات سمي، در نتيجة گروهي از تركيبات ليپوفيليك 
آيند بوجود مي  (brevetoxins)پلي اتري به نام برووتوكسين 
هاي هاي سديم به درون كانالكه موجب درون رفت يون

وابسته به ولتاژ سديم گرديده و از اين رو از لحاظ مكانيسم 
  .كننداثر مي) ciguatoxins(عمل مانند 

اين سموم توليد  “رافيدوفيت”هرچند كه چندين 
داران چرخان به نام ترين عامل، از تاژككنند، اما شايع مي

(Gymnodinum breve) اين ارگانيسم، مسئول . است
بعد از  (NSP)سرخ مشهور فلوريدا بوده و موجب  جزر و مد

آئروسل آب دريا كه . گرددآلوده مي مصرف صدف خوراكي
دار چرخان است، موجب هاي ليز شدة اين تاژكحاوي سلول

زيان آور اين اثرات . شودتحريك چشم و دستگاه تنفسي مي
مهرگان و پرندگان دريايي  ها، بيدار چرخان براي ماهيتاژك

  .با مرگ و مير بااليي توأم بوده است
نوروتوكسين اين بيماري، در آغاز موجب عالئم گوارشي 

اين عالئم با عالئم . شودمانند تهوع، اسهال و درد شكمي مي
آتاكسي،  كه شامل پاراستزي دور دهاني، سرگيجه، نورولوژيك

عالئم ديگر شامل  . گرددو فلج تنفسي هستند، دنبال مي تشنج
هاي تحتاني و برادي كاردي، سردرد، دردهاي كرامپي در اندام

  .باشندمردمك گشاد مي
دهند، ولي مي عالئم طي چند دقيقه بعد از مصرف روي

نيز  ساعت بعد از مصرف سمي صدف خوراكي 3ممكن است تا 
  .به تأخير بيفتند



بيماراني كه نياز به حمايت تنفسي دارند طي چند روز 
  . يابندبهبودي مي

  
   هاي غذايي با ماهيمسموميت

  
  مسموميت با ماهيان سيگواترا

  
، مقياس جهاني، مسموميت با ماهيان سيگواترادر 

اين بيماري به صورت عمده . ترين سميت دريايي است جدي
مربوط به مناطق گرمسيري، تحت گرمسيري و معتدل است 

درجة شمالي و جنوبي  35كه بيشترين رخداد آن در عرض 
  .دهد مي روي

توان آن را بعنوان كه از سيماي بيروني نمي –ماهي
كند و  مي هاي مرجاني زندگيدر سازند -غذايي سمي شناخت

را  (Gambierdiscus toxicus)يا  ممكن است دينوفالژله
كه منشاء سم است، مستقيماً هضم كند و يا اينكه آن را از 

  .طريق خوردن ديگر ماهيان بدست آورد
) Ciguatoxin( سم كه بنام سيگوآتوكسين اين
اما همچنان . آفريندزياني نمي شود براي خود ماهيشناخته مي

كه در مسير زنجيرة غذايي به سوي جانوران گوشتخوار سير 
گردد؛ اينگونه است كه جانوران شكارچي كند انباشته ميمي

  .باشندتر ميبزرگتر نيز سمي
هزار مورد  50شود كه ساالنه حدود تخمين زده مي

  .دهدمي مسموميت با ماهيان سيگواترايي روي

سمي ليپوفيليك، مقاوم به حرارت، پلي  سيگوآتوكسين
هاي اتر مقاوم به اسيد است، كه به صورت انتخابي، كانال

هاي عصبي عضالني باز سيناپسسديم حساس به ولتاژ را در 
  .كندمي

هاي سيگواتراي به مقدار سم ديگر كه در مسموميت
منشاء  (Gambierdiscus toxicus) كمتر از دينوفالژله

است كه تركيب ) maitotoxin( گيرد، ميتوتوكسين مي
كلسيمي عمل هاي محلول در آب دو سولفاتي است و كانال

ها فعال اي و حساس به ولتاژ را در غشاء سلولكنندة گيرنده
  .سازدمي

گونه از ماهيان شامل گروپرها، شاه ماكرال،  400بيش از 
طوطي ماهيان، سگ ماهيان، اسنپرها، باراكوداها، مار ماهيان و 

  .ها هستند كه در اين نوع مسموميت نقش دارندآمبرتك
 ماهيان زماني بيشتر رويمسموميت با اين نوع 

هاي انساني، دهد كه تحت تأثير طوفان يا دستكاري مي
هاي مرجاني آسيب ديده و در نتيجه اكولوژي سيستم به سازند

هاي مسئول سم افزايش هم ريخته باشد و تكثير دينوفالژله
  .بيابند

  
  هاي باليني يافته

پاتوفيزيولوژي نيز عالئم باليني گوناگون است و اساس 
هاي پذيري كانالدر افزايش نفوذ به دليل اثر سيگوآتوكسين

سازي نوراپي نفرين و نيز احتماالً افزايش برداشت سديمي و آزاد
ساعت بعد از  12تا  2عالئم معموالً . ها استكلسيم در سلول



شديدتر ممكن است عالئم اما موارد . دهندمي مصرف غذا روي
  .را زودتر از خود نشان دهند

عالئم عمومي غير ويژه، همچون ضعف و دردهاي 
دردهاي عضالني به . دهندمي و سر رويها  مبهم، در اندام

وجود درد، اين . كننديا بدون كرامپ، ميل مي ضعف شديدتر، با
. دهد افتراق مينوع مسموميت را از مسموميت تترودوكسيني، 

دهد و گاهي در  مي پاراستزي و بي حسي در اطراف دهان روي
  .شودبخش محيطي نيز ديده مي

اشتهايي، تهوع، شامل بي ممكن است عالئم گوارش
 اختالالت نورولوژيك. استفراغ و اسهال چند روزي پابرجا بمانند

ساعت بعد ديده شود كه  36تا  12شديد ممكن است طي 
مغزي، عدم  ، درگيري اعصاب)delirium(شامل هذيان گويي 

 تعادل و آتاكسي بوده و گاهي نشانگان اكستراپيراميدال، تشنج،
مرگ احتماالً به دليل نارسايي . شوندكوما و حتي مرگ ديده مي

هر چند كه در موارد شديدتر، افت فشارخون،  باشد؛ تنفسي مي
  .دهندمي عروقي ديگر نيز روي –آريتمي قلبي و مسائل قلبي

هاي پوستي، ويژه بوده و شامل سرخي، حس آسيب
گاهي نيز با ضايعات وزيكولر توأم  و خارش و سوزندگي هستند

هاي پوستي ممكن است طي چند روز اين آسيب. گردند مي
از دست دادن مو . نشينندشديد باشند ولي سپس معموالً فرو مي

در موارد بسيار شديد، ضايعات پوستي . شودو ناخن نيز ديده مي
در زنان، واژن ممكن است . كنندها ايجاد دردسر ميبراي هفته

درگير شود كه گاهي به صورت شديده بوده و عالئم التهاب 
  .كند توليد ميمثانه و يا درد هنگام  نزديكي 

با شيوع كمتر، مردان ممكن است در هنگام انزال درد 
داشته باشند كه از آنجا كه سم ممكن است به مني انتقال يابد 

ميزان مرگ و مير در . تواند در زن نيز توليد عالئم كندمي
. درصد گزارش شده است 10تا  1/0هاي گوناگون از  مجموعه

در . باشدني حاد و گسترده ميدر رخدادهاي شديد، تظاهرات بالي
آرام، بيماري تمايل به شكل تك  اقيانوس –اكثر مناطق هند
در اين موارد، عالئم طي يك تا دو روز فرو . گير و خفيف دارد

نشيند، هر چند كه ضعف و پاراستزي همراه با درك  مي
معكوس درجه حرارت ممكن است براي دورة طوالني تري 

  .بماندپابرجا 
ها يا يكسال به طول در موارد شديد، بهبودي ماه

عود عالئم ممكن است با مصرف الكل، اسيد . انجامد مي
توليد . دهد نيكوتينيك و داروهاي فعال عروقي ديگر روي

منطقة سرخي همراه با حس خارش پس از مصرف الكل، 
بيماري همچنين . عالمت پاتوگنوميك اين بيماري است

ها يا جانوراني تواند بعد از استرس يا مصرف بعضي از ماهي مي
  .اند، عود كندتغذيه شده كه با ماهي

دهد و حتي نمي ايمني با اين بيماري روي
  .هاي بعدي ممكن است شديدتر نيز باشد مسموميت
  

  درمان
يا درمان شامل برداشت مواد جذب نشده يا القاء استفراغ 

. باشد الواژ معده اي در بيماراني كه نارسايي تنفسي ندارند مي
بستري و تحت . گرددشاركول فعال از راه خوراكي تجويز مي



بايست نظر قرار دادن بيمار در بيمارستان تا حصول بهبودي مي
هاي تنفسي  ممكن است مورد نياز حمايت. مدنظر قرار داد

  .باشد
. درمان عالمتي است درمان پزشكي اصوالً به صورت

. اند اند ولي هيچكدام مؤثر نبودهداروهاي گوناگوني آزمون شده
به ويژه اگر زود هنگام (درمان جديد، تزريق وريدي مانيتول 

درصدي  20سي از مانيتول سي 250تجويز . است) تجويز شود
توأم ) گرم در كيلوگرم 1تا حد ماكزيمم (وريدي به صورت آرام 

د، نتايج درماني خوبي را از خود نشان داده درص 5با گلوكز 
هرچند كه اين شيوة درماني هر چقدر زودتر انجام گيرد . است

نتايج بهتري خواهد داشت، ولي همچنان تا دو هفته بعد از 
  .مسموميت نيز كارساز بوده است

رسد كه اند و به نظر ميداروهايي كه پيشنهاد شده
ن، استروئيدها و گلوكونات آور نباشند؛ شامل ليگنوكائيزيان

درصد وريدي، براي رفع تظاهرات عصبي عضالني  10كلسيم 
. باشنداي، ميو نيز احتماالً افزايش تون ماهيچه و نورولوژيك

به عنوان يك قانون، درمان دارويي هرگز كارآمدي يك مراقبت 
كاربرد درمان عالمتي، بدون . عمومي خوب پزشكي را ندارد

ديازپام را . آيدداروهاي فعال عروقي، به نظر بسيار با ارزش مي
توان تجويز نمود و در موارد شديد، به مشاوره با مي

. باشدنورولوژيست يا روانپزشك براي تجويزات دارويي نياز مي
اي در مقادير كم، مانند آمي يك ضد افسردگي سه حلقه

  .ممكن است مفيد باشد nocte)گرم ميلي 50تا  25(تريپتيلين 
  

 (Scrombroid) مسموميت با ماهيان خال مخالي

  
هاي غذايي دريايي در سراسر ترين مسموميتشايع

 رسد كه مسموميت با ماهيان خال مخاليجهان به نظر مي
اين نوع مسموميت بعد از خوردن ماهيان خال مخالي . است

مانند تن، ماكرال كه گوشت چرب و سياه رنگ دارند و يا به 
ميزان كمتر، با خوردن ماهيان غير خال مخالي با گوشت سياه 

  .دهدمي روي رنگ مانند ساردين و شاه ماهي
ياني است كه مقادير عموماً، اين نوع مسموميت با ماه

دارند كه توسط ) histidine( بااليي از اسيدآمينه هيستيدين
گردد هاي فلور، به هيستامين دي كربوكسيله ميبعضي از گونه

با اين وجود، . تواند در گوشت به مقادير بااليي برسدو مي
دهد هنوز اتيولوژي اين داليلي در دسترس است كه نشان مي

بعضي از پژوهشگران . اي از ابهام استنوع مسموميت در هاله
شايد يك سم يا (اند كه يك عامل ناشناخته پيشنهاد كرده

      هاتخليه كنندة قوي ماست سل) هاسمومي از جلبك
)mast cells ( بوده و موجب آزاد سازي هيستامين دروني
)endogenous (شود كه ، گفته مياز سوي ديگر. گرددمي

ماهيان سالم، چنانچه به خوبي نگهداري نشوند، سمي 
اگر اين ماهيان براي چند ساعت در شرايط درجه . گردند مي

حرارت اتاق يا در آفتاب نگهداري شوند، هيستيدين در 
ها به سورين اي آنها تحت اثر باكتريهاي ماهيچه بافت

(saurine)   كه يك مادة هيستامين مانند است، تبديل



 ها شامل پروتئوس، كلستريديوم، سالمونالاين باكتري. گردد مي
  .باشندمي و اشرشيا كلي

آلوده با بررسي محتوي  تأييد آزمايشگاهي ماهي
ميزان به آيد كه در اين صورت اين هيستامين آن حاصل مي

اي ماهي گرم بافت ماهيچه 100گرم در هر ميلي 100بيش از 
  .گرددبالغ مي

  
  هاي بالينييافته

 30آيد و بعد از به نظر تند و تيز مي نخست، مزة ماهي
دقيقه عالئم ديگر كه ويژة مسموميت با هيستامين است  60تا 

با سردرد و تپش اين عالئم شامل گوارشي توأم . يابندظهور مي
است كه تندي ضربان قلب با افت فشارخون به صورت  قلب

اين سندرم ممكن . سندرم آلرژي مانند را به دنبال خواهد داشت
هاي هوايي، يا است توأم با واكنش كهيري پوست، اسپاسم راه

  .باشد شوك آنافيالكسي در دستگاه گردش خون
  

  درمان
درمان اوليه شامل برداشت مواد جذب نشده از طريق 

در صورتي كه بيمار هوشياري خوبي (اي استفراغ يا الواژ معده
 50(ها براي درمان عالئم، ضد هيستامين. باشدمي )دارد
از طريق وريدي يا ) گرم ديفن هيدرامين يا داروهاي مشابه ميلي

) ترموارد ضعيفدر (و يا خوراكي ) در موارد شديد(عضالني 
گرم  ميلي 300در موارد شديدتر، . بايست تجويز نمودمي

توان اضافه  مي سايمتيدين براي بالك كامل گيرندة هيستامين

هاي عالمتي و تجويز آدرنالين يا استروئيدها نيز درمان. نمود
ساعت فرو  12تا  8عالئم معموالً طي . اندپيشنهاد شده

  .نشينند مي
 نگهداري و آماده سازي خوب ماهي پيشگيري از طريق

ها و عدم قرار دادن منجمد كردن سريع ماهي. امكان پذير است
آن در درجه حرارت اتاق يا آفتاب، رخداد اين نوع مسموميت را 

  . دهدكاهش مي
  

  مسموميت با تترودوتوكسين
  

بعد از ) Tetrodotoxin( مسموميت با تترودوتوكسين
، ماهي  Puffer fish)= بادكنكي( فوگل مصرف ماهي

) porcupine( يا ماهي خاردار) sunfish( خورشيدي اقيانوس
آمده است كه ماهي  واژة بادكنكي از آنجا. دهدمي روي
فلس . تواند با گرفتن مقادير زيادي هوا يا آب خود را باد كند مي

هاي محافظت اين ماهيان تغيير ماهيت داده و صفحات يا ميخ
هر چند اين ماهيان در مناطق اند  اي را بوجود آوردهكننده

اما در سراسر دنيا  ،شوندگرمسيري و معتدل به فراواني ديده مي
ها، كبد و سم در تخمدان. اندسمي شناخته شده به عنوان

شود؛ مقادير كمتري در پوست است، ها عمدتاً انباشته مي روده
سميت آن بستگي . ها معموالً فارغ از سم هستندولي ماهيچه

  .به سيكل توليد مثل دارد
را مصرف  استثناء، مردم اين ماهي حالتبه جز در دو 

نخست مصرف كنندة ناآشنا است و استثناء ديگر، . كنندنمي



. است (Fugu) “فوگو”مصرف خوراكي آسيايي به نام 
آشپزهاي ژاپني، بعد از دوراني طوالني شاگردي، گواهينامة 

كنند تا غذايي از ماهي آماده ساخت اين ماهي را دريافت مي
يد اثر كرخي در كنند كه مقداري كافي سم داشته باشد تا تول

اما با اين وجود، مواردي رخ . دهان كند، اما موجب مرگ نگردد
مورد در  50دهد و موارد مرگ و مير بعد از غذاي فوگو به مي

  .رسدسال مي
عضالني در  –موجب اختالل در هدايت عصبي سم

گردد  و حسي و موتور و دستگاه اعصاب سمپاتيك مي اعصاب
. آيداز طريق اختالل در انتقال سديم حاصل مي اين اثر

مراكز بصل النخاعي،  همچنين، سم اثركاهنده بر روي
، هدايت درون )كاهش تحريك پذيري(هاي اسكلتي  ماهيچه

ممكن است افت فشارخون به . قلبي و انقباض ميوكاردي دارد
اثر  هاي كولينزژيك پيش گانگليوني يادليل اثر سم روي رشته
اثر كاهندگي تنفسي پيش از اثر . باشد مستقيم آن بر روي قلب

  .دهدكاهندگي قلبي عروقي روي مي
  

  هاي باليني يافته
اي و معموالً بعد از ساعت اول، بيمار ضعف ماهيچه

كند هاي موتور و حسي را احساس ميديگر اثرات بالك سيستم
) شامل فلج تنفسي(اسكلتي كه ممكن است به سوي فلج كامل 

ها پاراستزي در اطراف دهان به سوي اندام. گسترش پيدا كند
اثرات اتونوميك . رود و يا ممكن است عمومي شودپيش مي

. شامل ترشح بزاق، عرق كردن، درد قفسة سينه و سردرد است

عالئم گوارشي شامل تهوع، استفراغ، اسهال و غيره بوده و 
، ضربان نبض و فشارخون نيز گاهي كاهش درجه حرارت

  .ممكن است ديده شود
شود، ممكن است با اختالل انعقادي كه گاهي ديده مي

. هاي خون ريز توأم گرددخونريزي يا پوسته ريزي از تاول
اي و عدم به صورت  زنش ماهيچه درگيري نورولوژيك،

فلج كامل هماهنگي خود را نشان داده و ممكن است به سوي 
فلج بولب، باعث اختالل در صحبت . عضالت اسكلتي پيش رود

  .شودكردن و بلع مي
ها، بعد از اينكه تنگ شدند، ممكن است گشاد مردمك

در نهايت، سيماي باليني، فلج . شده و پاسخ به نور ندهند
شود كامالً تأمين مي عمومي است و بيمار تا زماني كه اكسيژن

  .ماندار ميهوشي
در هر صورت، ميزان باالي مرگ و مير به دليل فلج 

 دهدمي ساعت پس از مصرف روي 24تنفسي است كه طي.  
  

  درمان 
هاي فلج يا ضعف از خود پيش از اينكه بيمار نشانه
، يا الواژ معده ممكن است هنشان دهد، كاربرد استفراغ آورند

شاركول فعال، به . باشددر برداشت مواد سمي سودمند 
بعد از اينكه ضعف هويدا . شودصورت خوراكي تجويز مي

مانند برقراري راه هوايي، (شد، درمان كامالً عالمتي است 
گيري گازهاي خوني و پروفيل كنترل عالئم حياتي، اندازه

  ).بيوشيميايي



ساعت نياز  24بيمار ممكن است به تهوية مصنوعي براي 
هر چند حركت (جا كه بيمار كامالً هوشيار است از آن. داشته باشد

تجويز ) اندهاي اسكلتي از بين رفتهعضالت تنفسي و ماهيچه
رسد و در  آرامبخش ماليمي همچون ديازپام، منطقي به نظر مي

  .تمام طول درمان دادن اطمينان به بيمار الزم است

هرچند كه داروهاي گوناگوني چون، كلسيم گلوكونات 
هاي  كلين استرازها، تحريك كنندهوريدي، آنتيدرصدي  10

اند، ولي هيچكدام شواهد تنفسي و استروئيد تجويز شده
  . اندكافي براي اثر بخشي از خود نشان نداده

  
   



   




