
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جانوران خطرناك دريايي



   



  تروماي جانوران دريايي
  

  )بمبك( كوسه
بيشتر براساس افسانه استوار  دانش ما در مورد كوسه

ها در اوايل قرن گذشته، اروپائيان به كوسه. است تا حقيقت
-حمله ميها  همچون جانوراني خونخوار يا درنده كه به انسان

نقيض نگريستند و اين نگرش با اطالعات ضد و مي ،كنند
انباشته شد و ديگر شكي را در اين مورد بر جاي نگذاشت؛ در 

ها گروهي از جانوران كوسه. حاليكه واقعيت چيز ديگري بود
گونة  370و اكثريت اند  دريايي هستند كه به خوبي تكامل يافته
بسياري از آنها در . كنندآنها در محيط زيست دريايي زندگي مي

اير مناطق معتدل و گرمسير هاي كم ژرفا يا اطراف جزآب
  .پراكنده اند

ترين شكارچيان در طبيعت ها احتماالً موفقكوسه
هاي هستند و اينگونه بوده است كه در فولكلور مردمان سرزمين

اند و اين خود موجب شده است كه در گوناگون حضور يافته
در حقيقت، حملة . مورد حملة اين جانور، بزرگ نمايي شود

مورد حملة  79، 2000در سال . ها زياد نيستنسانها به اكوسه
هاي به انسان گزارش شده است كه دو سوم آنهادر آب كوسه

استراليا مقام دوم و آفريقاي . اياالت متحدة آمريكا بوده است
اگر بخواهيم . اندجنوبي مقام سوم را به خود اختصاص داده

بيشتري از نيش زنبور عسل اي انجام دهيم، مرگ و مير مقايسه
  .گرددحاصل مي - ها تا حمله كوسه - و برق گرفتگي

گونه به انسان حمله  370از  گونه كوسه 30تنها 
 Charcharodon(بزرگ  كوسة سفيد. كنند مي

charcharias(استها  هاي حمله ور به انسان، نمايندة كوسه .
 6تن و طول  2تا  1به وزن ) معموالً ماده( هابزرگترين گونه

ها به صورت مثلثي، اره اي، بي تناسب و دندان. رسندمتر مي
اين . دارندطول سانتي متر  6بزرگ بوده وگاهي بيش از 

  .كيلومتر در ماه شنا كنند 1000توانند تا  مي ها كوسه
از بزرگترين ) Carcharhinids(هاي خاكستري كوسه

  .متر طول دارند 3تا  1ها هستند كه كوسهترين ومهاجم
 Galeocerdo(توان از كوسة ببري  به عنوان مثال مي

cuvier (كوسة ببري به . و كوسة نوك سفيد اقيانوسي نام برد
خورد و و تقريباً هر چيزي را مي) پالژيك(صورت شناور بوده 

  .شودهاي كوتاه و هم ژرف ديده ميهم در آب
نوك سفيد را خطرناكترين نوع ژاك كوستو، كوسة 

ترين انواع اين گونه، يكي از فراوان. قلمداد كرده است كوسه
مانند غرق -ها بوده كه سريعاً در حوادث ميان اقيانوسي كوسه

  .يابند تجمع مي -ها يا سقوط هواپيما در آبشدن كشتي
هاي مهم ديگر كه به شناگران و غواصان حمله از كوسه

حملة . است) Carcharinus leucas(كند، كوسة گاونري مي
هاي ها هميشه براي غذا نبوده است بلكه وجود تكانهكوسه

فيزيكي و شيميايي مانند جانوران تازه كشته شده و آسيب ديده، 
ها را كرده و موجب ايجاد پاسخ رفتار توانند جلب نظر كوسهمي

  .اي در آنها شوندتغذيه



به اين صورت است كه جانور در حالت  گاز زدن كوسه
گيرد و سر به سوي عقب افقي و كمي به سمت باال قرار مي

اين . كنندهاي فوقاني به سوي جلو ميل ميقرار گرفته و دندان
هاي وضعيت موجب افزايش اندازة دهان و آشكار شدن دندان

كوسه نيز پوست بسيار برنده و زبر . شودتيز تيغ مانند آن مي
همزمان كه كوسه . شودهاي گسترده ميموجب ايجاد آسيب
هاي خود به چنگ انداخته است، آروارة وي شكار را با دندان

  .شودهاي طعمه را بريده و منطقة آسيب ديده، جدا ميكناره
هاي ديگر در مجاورت باشند، آنها نيز به چنانچه كوسه

   ي رفتار غذايي ديگرصورت بازتابي به حمله پاسخ داده و الگو
  .دهندرا از خود نشان مي -يا الگوي ديوانه واركننده غذايي-

در مورد كوسة بزرگ سفيد، اولين گاز گرفتن جانور 
بزرگ، با هدف زخمي كردن و كشتن و نه خوردن طعمه 

بعد از گاز گرفتن، جانور  از اين رو، اين كوسه. گيردصورت مي
ريزي بميرد و پس از آن كه هيچ تا از خونسازد را رها مي

كند، از طعمة خود بعنوان غذا استفاده  نمي خطري او را تهديد
  .كندمي

هنگامي كه يك قرباني احتمالي از گروه خود جدا 
در . آيد مي بوجودا ه شود، امكان بيشتري براي حملة كوسه مي

حفاظتي ايجاد حقيقت، در كنار ديگران بودن، خود يك سپر 
حتي كمك كردن  به قرباني از جانب كمك كننده، به . كندمي

  . شودندرت موجب حملة كوسه به كمك كننده مي
يك نوع متفاوت حمله، به صورت جنگجويانه، براي 

تواند يك غواص يا دفاع از حريم خود و راندن متجاوز كه مي

را تخليه چنانچه متجاوز منطقه . پذيرد مي شناگر باشد، انجام
هاي محلي اكثر حمالت كوسه. گيردنمايد، حمله  صورت نمي

هاي با دندان مانند كوسة گاونري از اين گونه هستند و كوسه
زند كه موجب ايجاد آروارة بااليي به قرباني خود ضربه مي

  .گرددهاي چاك داري ميزخم
ناگهان از گيرد كه فرد نوع ديگر حمله زماني صورت مي

 ها زيرا كوسه. زندقايق به درون آب وارد شده يا شيرجه مي
كنند و پاسخ كوسه به ورود متجاوز، ها را دنبال مياغلب قايق

  . گيردبه صورت گاز زدن صورت مي
توانند رعايت كنند چند نكته وجود دارد كه شناگران مي

ت آنكه توصيه شده نخس. ها در امان باشندتا از حمالت كوسه
است كه در آب ادرار نكنند، يا در هنگامي كه خراشيدگي يا 

. هاي خونريزي دهنده دارند از شنا كردن اجتناب كنندزخم
بايست آرام شنا كرده و همچنين گفته شده است كه شناگر مي

آب را زياد به هم نزند و درگروه مانده و يا حداقل با يك يار، راه 
را تا  تواند  امكان حملة كوسهين گونه رفتار ميا. را ادامه دهد

بايست همچنين شناگران نمي. درصد كاهش دهد 50بيش از 
ها يا هايي كه روشنايي خوبي ندارند، در كنار شكافدر آب
هاي ژرف، در هنگام غروب يا شب شنا كنند، زيرا كانال
همچنين گاهي . ها در اين مواقع به شكار عالقه دارند كوسه

اما . نكنند شود كه زنان در زمان قاعدگي شنا يا غواصيبيان مي
شواهدي بر تأييد اين عقيده كه جريان خون موجب جلب 

شود، وجود ندارد؛ بر عكس شواهد تجربي و آماري ها ميكوسه
  .كنندخالف آن را داللت مي



هاي با شود كه پوشيدن لباسهمچنين گفته مي
ها شوند؛ اما اين رنگها ميرنگ روشن موجب جلب كوسه

 براي عمليات نجات، جهت تعيين مكان افراد در دريانوردي،
ها به غواصان اسكوبا، در حملة كوسه. بسيار ايمن هستند

حال فزوني است و بيش از يك سوم حمالت به آنها صورت 
كند و هيچ گونه حفاظتي ايجاد نمي لباس غواصي. گيردمي

را بر خالف آنچه نظر  ممكن است حتي شانس حملة كوسه
بايست  از اين رو، غواصان نيز مي. عامه است، افزايش دهد

دهد را در نظر هايي كه يك شناگر انجام مي تمام مراقبت
ها خودداري كنند؛ زيرا بگيرند و نيز از غذا دادن به كوسه

چنانچه . انگاردكوسه، غواص، طعمه و قايق را يكي مي
كوسه به يك يا دو متري غواص آمد، هر حركتي كه 
      موجب تحريك جنگاوري يا الگوي غذايي كوسه شود

هاي ناگهاني بدن و توليد ها، حركتمانند خروج حباب - 
 زدن يا فشار بر روي.  در آغاز حملة كوسه مؤثر است - صدا

با  - ها ها، پوزه، آبششها مانند چشم نقاط حساس كوسه
تواند حمله را مي - اي ديگركارد يا اشنوكل يا هر وسيله

  .خاتمه دهد
  

   درمان
جدا از نجات قرباني از آب و جلوگيري از ايجاد آسيب 

ريزي و درمان شوك بيشتر، اساس درمان جلوگيري از خون
ريزي خصوصيت منحصر بفرد خون كوسه، زيرا زخم. است

يا  - توان با فشار آوردن و يا تورنيكت فراوان را دارد و مي

باال نگه نيز ريزي سرخرگي و براي جلوگيري از خون - هر دو
ريزي وريدي داشتن اندام زخمي جهت جلوگيري از خون

ها كشنده نيستند، ولي نياز به هاي كوسهزخم. اقدام نمود
حمالت كشنده معموالً در نتيجة . ي ترميمي دارندجراح
. باشندريزي فراوان، بدليل پارگي سرخرگ اصلي، مي خون

ريزي زياد و وخيم تر شدن تحرك زياد نيز موجب خون
  .شود شرايط باليني مي

و درمان شوك  در هر صورت، تزريق وريدي مايعات
اقدامات جراحي . مقدم بر انتقال مصدوم به بيمارستان است

بيرون آوردن اجسام خارجي  شامل دبريدمان، پاكسازي زخم،
 و تجويز داروهاي ضد عفونت، )هاي كوسههمچون دندان(

  .باشنداقدامات پيش از جراحي ترميمي مي
با وجود اثر سركوب كنندگي  -وريدي  تجويز مورفين

  . هاي فراواني استداراي سودمندي -تنفسي آن
هاي به گرفتن راديوگرافي ساده، براي شناسايي دندان

ها، مگر آنكه بخيه تاندون. جا مانده يا اجسام خارجي، الزم است
پيوند پوست زود انجام . گيردخيلي تميز باشد، انجام نمي زخم
ها حفظ ها، عروق، مفاصل و ماهيچهتاندون شود تا اعصاب،مي

  .شوند
شود، زيرا بيوتيك با طيف گسترده توصيه ميتجويز آنتي

هاي دريايي و نيز آلودگي باكتريايي گسترده است و ارگانيسم
كلستريديوم تتانوس و . بايست پوشش دادخشكي را مي

و پيداست اند  هجدا شد كوسههاي كلستريديوم ولشي، از زخم
  .اندداده ها بعد از آسيب رويكه اين آلودگي



  (Barracuda) كوداابار
است كه در ) فوت 7تا (گوشتخوار بزرگي  ماهي

كند ولي شود، از انسان تغذيه نميهاي بزرگ ديده مي دسته
حملة اتفاقي آن به افرادي كه اجسام با رنگ هايي از گزارش

مانند ساعت، گردن بند، (اند وجود دارد روشن همراه داشته
رسد كه  به نظر مي). به ويژه در شب هاي غواصيچراغ قوه

بعضي از گونه ها، بسته به مكان جغرافيايي، كم و بيش 
  .مهاجم  باشند

  
  شيرهاي دريايي
توانند دريايي بازيگوش هستند، ولي ميمعموالً شيرهاي 

در حقيقت، حمله . به ويژه در هنگام جفتگيري خطرناك باشند
ها گزارش به غواصان توسط شيرهاي دريايي بيش از كوسه

شود هنگامي كه شيرهاي دريايي توصيه مي. شده است
- از خود نشان مي) مانند پارس كردن(رفتارهاي بيرون از آب 

شويد و هنگام حضور نرهاي بزرگ در آب دهند از آب خارج 
شنا نكرده و در فصل جفت گيري نيز به شيرهاي دريايي 

  .نزديك نشويد
  

  (Moray eels)مارماهي موراي 
. فوت برسد 8تا  6تواند به  مي طول مار ماهي

تواند آنها تيز و تيغ مانند بوده وگاز مارماهي مي هاي دندان
حاصل از آن  ريزي فراوان شود و اغلب نيز زخمخون باعث

آنها معموالً مهاجم نيستند، ولي گاهي . شودمي دچار عفونت

زخم آنها حالت . دهندرفتار خصومت آميز از خود نشان مي
اي دار دارد و اين شكل زخم است كه هدف آنها تغذيهچاك

- عارضة مهم شامل خون. دفاعي است نبوده و اين رفتار كامالً
شود؛ قرباني تعريق كرده و بدن او سرد مي. ريزي و شوك است

نبض تند، افت فشارخون و حالت سنكوپ در ايستادن را نيز از 
  . دهد خود نشان مي

  
  و اسكوئيد اختاپوس
معموالً به توانند بسيار بزرگ باشند ولي ها مياختاپوس

با اين وجود، چند گزارش از حملة آنها . كنندها حمله نميانسان
رسد به قصد بازي كردن يا به غواصان وجود دارد كه به نظر مي

اسكوئيدهاي بزرگ، بسيار مهاجم . انددفاع از خود انجام شده
ژرفاي آسا در غول اسكوئيد. زنندبوده و به ماهيگيران صدمه مي

هاي بزرگ شود به قايقكند و گفته مي مي زندگي اقيانوس
كنند و هاي بزرگ اسپرم از آنها تغذيه ميوال. كندحمله مي
ها ديده هاي بزرگي از نبرد ميان آنها بر بدن اين والگاهي زخم

  .شودمي
هاي در آب) Octopus vulgaris(شايع  اختاپوس

كند و گسترة بازوهاي آن بصورت  مي گرم و معتدل زندگي
گاز . رسدكيلوگرم مي 5/22متر و وزن آن به  3گسترده به 

اختاپوس بر بدن انسان با درد شديد توأم است و واكنش التهابي 
كند كه توأم با تورم و بي حسي  مي و بافتي شديدي ايجاد
اغلب نيز كشد تا بهبودي حاصل شود و است، روزها طول مي

  .كندتوليد خارش مي



  نهنگ قاتل
ها است و نام بزرگترين در ميان خانوادة دلفين نهنگ قاتل

هاي دريايي و  خود را از حمله به موجودات دريايي ديگر چون خوك
نهنگ قاتل قرباني خود را به . هاي بزرگ بدست آورده استوال
  .شود برده و موجب مرگ  قرباني با غرق كردن آن ميهاي عميق  آب

  
  (electric rays) هاي برقيآذرماهي
هاي گرم ومعتدل، در در آب) آذرماهي برقي( اژدرماهي

تخلية . رودژرفاي كم، زندگي كرده و در شن يا لجن فرو مي
ولت است و جريان الكتريكي از  220تا  8از  الكتريكي اين ماهي

. يابد بخش منفي شكمي به سوي بخش مثبت پشتي انتقال مي
. هاي الكتريكي ضخيم، اغلب در هر دو طرف آشكار هستندارگان

. تخليه الكتريكي،  يك واكنش بازتابي به تحريك لمسي است
انجام تواند چندين تخلية ممتد را با شدت نزولي  اين ماهي مي

شوك الكتريكي، اثرات جدي در ناتواني موقت انسان دارد و . دهد
تواند زمينه ساز  باشد و ميبراي كودكان فوق العاده خطرناك مي

پوست از خود . و آسپيراسيون باشد خطر بعدي يعني غرق شدگي
ده دا بهبودي خودبخودي روي. دهد تظاهرات موضعي نشان نمي
  .و اغلب به درماني نياز نيست

  
  هاي ديگر ماهي

زا معرفي ديگر كه خطرناك و آسيباي ه از ماهي
، مارلين، ماهي بادباني، )Grouper( توان به گروپراند مي شده

  .اشاره كرد اره ماهي، شمشير ماهي و ماهي فوگل

هايي است كه داراي آرواره )فوگل( بادكنكي ماهي
هاي بادكنكي آرام ماهي. تواند سخت پوستان را تكه كند مي

شوند و از اين كنند و اغلب غواصان به آنها نزديك  ميشنا مي
  . تواند براي آنها لقمة كوچكي باشدرو، انگشت غواصان مي

  
  مرجاني هاي بريدگي
ها و نوع شناي انسان در دريا، هاي تيز مرجانبدليل لبه

شوند كه گاهي ها اغلب موجب آسيب ديدگي بدن ميمرجان
هاي جانوران دريايي ها، از لحاظ شدت، با آسيباين بريدگي

  .كنندمهاجم برابري مي
ها با لعابي انباشته از باكتري نه تنها سطح مرجان

و اجسام خارجي نيز  ه قطعاتي از مرجاناست، بلك پوشيده شده
بعضي از تظاهرات . مانندها برجاي مياغلب در مكان بريدگي

تواند به دليل باليني، به ويژه در هنگامة تازگي جراحت، مي
گاهي نيز بيماران به ارسي . ها باشندتخلية نماتوسيت

از بعضي . شونددچار مي) Erysipelothrix(پلوتريكس 
هاي ويبريويي ممكن است در محيط دريايي وجود ارگانيسم

ها اين ارگانيسم. هاي جدي كنندداشته باشند و توليد عفونت
محيط كشت آگار خوني معمولي در دماي  ممكن است بر روي

هاي دريايي ولي ديگر ارگانيسم. گراد رشد كننددرجه سانتي 37
اختصاصي و در درجه  محيط كشت سالين بايست درمي

هاي گوناگوني رشد كنند تا تشخيص باكتريايي ميسر حرارت
هاي دريايي و اين موضوع در مورد ديگر تروماي. شود

  .هاي پوستي نيز صادق استخراشيدگي



، يك بريدگي كه تميز هاي مرجاني در بريدگياغلب 
شود و از اين رو مورد رسد در دست يا پا ديده ميبه نظر مي

چند ساعت بعد، يك حس سوختگي مانند . گيرد توجه قرار نمي
در اين هنگام، . شودبه ويژه در هنگام شستشو حس مي

طي . گرددواكنش التهابي خفيفي در اطراف بريدگي ديده مي
شود و با تورم، تغيير رنگ و يك تا دو روز، التهاب گسترده مي

ديد، توليد موارد ش. گردددرد پذيري در هنگام لمس توأم مي
بعد از . كنندمزمن و حتي استئوميليت مي همراه با زخم آبسه

بهبودي، ممكن است يك منطقة كرخي با ندول فيبروز در 
 زير آن بوجود آيد كه واكنش كلوئيدي به جسم خارجي مرجان

  .است
جسم درمان شامل پاكسازي محل آسيب، بيرون آوردن 

بيوتيكي يا پمادي همچون خارجي و به كار بردن پودر آنتي
هاي عمومي نيز ممكن بيوتيكتجويز آنتي. استنئومايسين 

است نياز باشد؛ چنانچه چنين نيازي موجود باشد، 
تا شناسايي ارگانيسم از طريق -هاي نسل سوم سفالوسپورين
مرجاني، هاي از عوارض بريدگي. شودتجويز مي -آزمايشگاهي

ماند خارش ناخوشايندي است كه براي چند هفته برجاي مي
  . دهدولي به استروئيدهاي موضعي پاسخ مي

  
  مارهاي دريايي 

مارهاي دريايي خزندگاني هستند كه از هوا تنفس 
آنها در مناطق  گرمسيري و معتدل . ندهستگونه  87كنند و  مي

مارهاي . شوند مي آرام ديده-هند و بيشتر در منطقة اقيانوس

 اي به دو تيپ عمده تقسيمدريايي بر اساس الگوي تغذيه
  .شوند مي

متر در آب  100تا ژرفاي بيش از “ تغذيه كنندة كف رو”
از ) يا مارهاي نواري( Laticaudaجنس . رود مي فرو

هاي نسبتاً آنها به سواحل و آب. هاي بارز اين تيپ هستند نمونه
گذاري آنها اند و اغلب محل پرورش و تخممحدود شدهكم ژرفا 

توانند براي ها است و ميدر سواحل در درون غارها يا شكاف
  . مدت طوالني در خارج آب زندگي كنند

هستند كه نمونه آن ) پالژيك(هاي شناور تيپ دوم، گونه
اين . است) Pelamis platurus(شكم بزرگ زرد  مار دريايي

شود و  جفتگيري در دريا انجام مي. كنندمارها در سطح تغذيه مي
مارها در آب زنده هستند و چنانچه بر ساحل يا خشكي پرتاب 

براي اين مارها، گرماي زيادكشنده است و براي . ميرندشوند مي
برند، ولي در فصل  هاي خنك ژرفا پناه ميگريز از گرما به آب

  . شوندسطح ديده مي باران و روزهاي ابري روي
شوند  مي مارهاي دريايي كنجكاو بوده و گاهي مهاجم

آنها گام گذارده شود يا با دست لمس  به ويژه چنانچه بر روي(
كنند جلب آنها همچنين به اجسامي كه تند حركت مي). شوند
شوند؛ همچنين در تورهاي ماهيگيري به دام افتاده و براي مي

  .شوندماهيگيران خطرناك مي
مارهاي خشكي زي نيز ممكن است وارد آب شوند و 

شود ولي مارهاي دريايي داراي دم پارو گاهي افتراق دشوار مي
اين نوع دم را  مانند و پهن هستند ولي هيچ مار خشكي زي

  .ندارد



تر از كبري است ولي در هر بار قوي 20 زهر مار دريايي
شود و از اين رو، در يك چهارم گزش مقدار كمي زهر آزاد مي

-هايي از مسموميت در قرباني ديده نميها، نشانهاز موارد گزش
حتي (اين جانوران براي تزريق زهر به بدن قرباني، . شود

، اكراه دارند؛ اما زهر تازة يك مار دريايي )گزندهنگامي كه مي
زهر مار . تواند تا سه مرد را بكشد مي هابالغ در بعضي از گونه

دريايي، به حرارت مقاوم بوده و پروتئيني غير آنزيمي است كه 
غشاء  اي را با اثر بر رويرسد انتقال عصبي ماهيچهبه نظر مي

حركتي اثر  هاي اعصابپس سيناپسي بالك كرده و بر پايانه
. ك اثرات استيل كولين دارداي در بالزهر اثر ويژه. كندمي

هاي اتوپسي شامل نكروز پراكنده و انتخابي در يافته
ساعت بيماري  48هاي اسكلتي است و چنانچه بيش از  ماهيچه

  . شودها نيز ديده ميبه طول انجامد، آسيب توبولر در كليه
  

  هاي بالينييافته
-عدد  20تا  1شود كه مكان نيش از معموالً ديده مي

متفاوت است؛ ولي معموالً   -نيش ها يا دندانبه دندان بستگي
تر نيز ممكن هاي شكنندهگردد كه دندانعدد مشاهده مي 4

 - كم يا هيچ-معموالً درد يا تورم . برجاي بمانند است در زخم
شود و بعد از يك دورة كمون بدون عالئم در محل ديده مي

) دقيقه تا چند ساعت به طول انجامد 10كه ممكن است از (
  .كنندتقريباً در يك چهارم از موارد تظاهرات عمومي بروز مي

عالئم خفيف شامل واكنش رواني و پريشاني برآمده از 
، عصبانيت يا (Euphoria)واكنش به زهر مانند سرخوشي 

. شودزبان به صورت كلفت احساس مي. باشندقراري مي بي
تشنگي، خشكي دهان، تهوع و استفراغ اتفاق معموالً احساس 

سفتي و درد ظاهر گرديده و ضعف عضالني نيز . افتندمي
چنانچه ضعف به سوي فلج ميل كند، معموالً . شوداحساس مي

كه (دهد بارة باال رونده نشان مي فلج فوراً خود را همانند گيالن
ن معموالً پاها يك ساعت پيش از تنه و آنگاه بازوها و گرد

نوع تظاهر ديگر فلج، به صورت گسترش از ). شونددرگير مي
فلج از  از گزش در دست، به سوي . مركز منطقة گزش است

معموالً . كندساعد، بازو، بازوي ديگر، بدن و پاها حركت مي
شوند و هاي پروكسيمال بيشتر درگير ميگروه ماهيچه

. هستند هاي مارگزيدگيها از ويژگيتريسموس و افتادگي پلك
داده و بيمار دشواري در  اي و اسپاسم نيز روي طپش ماهيچه

بلع و صحبت كردن را با گسترش فلج به سوي مناطق بولبار 
)bulbar (ها روي سپس فلج صورت و چشم. كندتجربه مي

ديسترس تنفسي به دليل درگيري ديافراگم موجب . دهدمي
 نارسايي، تشنج. گرددمي تنگي نفس، سيانوز و در نهايت مرگ

  .و كما از وقايع انتهايي هستند
هاي ساعت بعد از گزش 6تا  3ميوگلوبين اوري در 

دهد و كراتينين كيناز سرمي، نارسايي كليوي مي شديد روي
حاد با تغييرات در پتاسيم و الكتروليت ها، اورمي، تشديد فلج 

در زماني كه بهبودي . شوندميعضالني و ضعف، پديدار 
. كند دهد، معموالً سريع و كامل خود را آشكار ميروي مي

، )زي برعكس مارهاي خشكي(اختالالت انعقادي و هموليز 
  .شايع نيستند



  درمان
   :هاي اوليه كمك 

شد كه برش وريدي در مكان نخست چنين تصور مي
امروزه درمان تواند زهر را خارج كند؛ ولي باالتر از گزش مي

رايج، به كار بردن روش تركيبي شامل فشار و ايجاد بي حركتي 
)pressure immobilization (چنانچه امكان دارد، . است

بايست به دام انداخته شود،  مي مار ،براي كارهاي تشخيصي
دريايي نيز  توان براي وجود زهر ماهي مي ولي سرم بيمار را

هاي جدي، تنفس  در هنگام بروز نشانه. مورد آزمايش قرارداد
  . دهان به دهان ممكن است الزم باشد

  
  : درمان بيمارستاني

احياء قلبي تنفسي و درمان براي شوك قلبي عروقي و 
را در  “ضد زهر مار دريايي”. ممكن است مورد نياز باشد تشنج

هر آمپول حاوي . بايست با دقت استفاده نمودموارد شديد مي
بايست براساس ميكروگرم است و روش تجويز را مي 200

تجويز آن براي افراد حساس به آلرژي . بروشور آن انجام داد
هاي اورژانس براي شوك از اين رو مراقبت. خطرناك است

اپي نفرين / نآنافيالكتوئيد شامل تجويز زير جلدي آدرنالي
گيرانه، شامل بعضي از پزشكان، از درمان پيش. مورد نياز است

تجويز اپي نفرين و آنتي هيستامين، پيش از تزريق ضد زهر 
زهر شايع ساخته شده  12اين پادزهر بر عليه . كنند استفاده مي

معموالً . از اين رو، متأسفانه در بعضي از موارد اثر ندارد. است
در صورتي كه ضد زهر مار . ماند باقي مي سال 8ضد زهرتا 

يا “ ضد زهر مار ببري”توان دريايي وجود نداشته باشد مي
را  به كار برد؛ ولي هنوز “ ضد زهر مار خشكي چند واالنت”

مايع و . اطمينان از اثر بخشي آنها نياز به مطالعه دارد
ها بايد جبران شوند و نارسايي كليوي حاد نيز الكتروليت

 از طريق بررسي دفع ادراري، باال رفتن اوره و معموالً
همودياليز بهبودي . اختالالت الكتروليتي قابل بررسي است

چشمگيري را در فلج عضالني و شرايط باليني عمومي موجب 
  .شودمي

به مدت  24را  بايستي بيماران گزيده شده با مار دريايي
زيرا در ايجاد عالئم . ساعت در بيمارستان تحت نظر قرار داد

ممكن است تجويز آرام . ممكن است تأخير وجود داشته باشد
ها، كه ها نياز باشد و منطقي است كه از ضد اضطراببخش

كنند، بدون ايجاد اختالل در وضعيت تنفسي، بيمار را آرام مي
  .استفاده كرد

  
      نيشِ ماهي

  
بسياري از ماهيان داراي خار و دستگاه زهري هستند 
كه معموالً براي حفاظت و گاهي براي از پاي در آوردن شكار 

خارها ممكن است نهان باشند و . كنندخود از آن استفاده مي
شوند  آشكار مي )مانند سنگ ماهي(روند  مي هنگامي كه به كار

است بسيار برجسته بوده و به عنوان عامل هشدار يا ممكن 
) ايو كد ماهي پروانه مانند آتش ماهي(دهنده براي شكارچيان 

  .به كار رود



به ويژه با سنگ (ي شدن با ماهيان بعضي از موارد زهر
اين رو به از . شودبه مرگ منتهي مي )يا لقمه ماهي ماهي

. پردازيمصورت جداگانه به توصيف اين ماهيان زهر آگين مي
خانوادة ( وآتش ماهي ديگران، مانند عقرب ماهي

Scorpaenidae( گربه ماهي ،) خانوادةPlotosidae  و
Ariidae ( و استار گيزر) خانوادةUranoscopidae ( نيز

  .باشندانساني مياغلب مسئول مرگ و مير 
 ، وزغ ماهي)Trachinidaeخانوادة (ويورفيش 

خانوادة (، خرگوش ماهي )Batrachoididaeخانوادة (
Siganidae (هاي پشت چرمي و ديگر گونه) خانوادة

Carangindae (رود كه داراي زهري قوي چنين تصور مي
) Heterodontidaeخانوادة (ها حتي بعضي از كوسه. باشند

  .هاي زهري هستندداراي خارها و دستگاه
اي كه آسيب ديده به عنوان يك قانون عمومي، ماهي

توليد مشكالت  - مانند گيرافتادن در تورهاي ماهيگيري - باشد
كند؛ زيرا احتماالً سامانة زهرآگيني كمتري از لحاظ باليني مي

- خون هايي كه شديداًزخم. آن تحريك و تخليه شده است
كنند، احتمال كمتري براي توأم بودن با عالئم شديد  ريزي مي

داراي  - به صورتي غير قابل توضيح  - بعضي از خارها . دارند
. كنندهاي زهري نيستند و بنابراين توليد عالئم كمي مي كيسه
هاي ديگر نيز توليد آسيب با خارهايي كارد مانند ماهي
 زهر باشند؛ مانند ماهيكنند كه ممكن است زهري بدون  مي

، ماهي جراح و تك شاخ )Enoplosidaeخانوادة (همسر پير 
و ماهي موش صحرايي ) Acanthuridaeخانوادة (ماهي 

در بسياري از موارد، لعاب موجود ). Chimaeridaeخانوادة (
خارهاي ماهيان ممكن است در توليد عالئم مشاركت  بر روي
شناسايي گونه ماهي عامل . بعدي گردد موجب عفونت كرده و
هميشه ميسر نيست؛ اما خوشبختانه عالئم باليني چندان  زخم

  .با يكديگر متفاوت نيستند
  

  هاي بالينييافته
معموالً اولين عالمت به صورت درد موضعي بالفاصله 

بعد، از لحاظ شدت، كند كه طي چند دقيقه  مي بعد از نيش بروز
درد ممكن است آزار دهنده باشد ولي بعد از چند . يابدفزوني مي

  . شودساعت كاسته مي
بي حس است ولي منطقة اطراف آن  سوراخ زخم

احساس درد و درد در هنگام لمس در غدد لنفاوي . پرحس است
اي ممكن است وجود داشته باشند كه حتي به سوي منطقه
مكان نيش و فرو رفتن خار، به . شودنيز كشيده ميمركز 

. شودصورت ملتهب يافته و گاهي با منطقة سيانوتيك ديده مي
در اطراف منطقة سيانوتيك، منطقة دردناكي وجود دارد كه 

عالئم . رنگ پريده و تورم يافته است و ادم فرورونده نيز دارد
ن درد، اغلب، بيمار بر اساس ميزا. عمومي گاهي شديد است

اين . هاي باليني تناسبي نداردبرانگيخته است كه با نشانه
. گويي منتهي شود تواند به حالت هذيانبرانگيختگي مي

حالي، تهوع، استفراغ و تعريق با تب و لوكوسيتوز ممكن  بي
گاهي، حالت شوك قلبي عروقي كه به مرگ . است توأم شوند

سترس تنفسي در موارد شديد دي. دهدمي شود رويمنتهي مي



التهاب موضعي مزمن، ادم، نكروز و ناتواني . شود ديده مي
هاي ها ادامه يابد كه علت آن عفونتممكن است براي ماه

امكان . دريايي، واكنش به جسم خارجي و يا اثرات زهر است
هاي اوليه با  بروز اين شرايط در صورتي كه درمان و كمك

  . يابدكافي نباشند، افزايش ميتأخير آغاز شوند و يا 
  

  درمان
بايست به صورت دراز كش بيمار مي: هاي اوليهكمك

منطقة آسيب ديده   . خوابانده شود و به او اطمينان داده شود
از آنجا كه زهرهاي . بايست در موقعيت باال قرار داده شودمي

در آب  ها معموالً حساس به گرما هستند، گذاشتن زخمماهي
دقيقه يا  90تا  30براي ) گراددرجه سانتي 45تا حرارت (گرم 

هم پوست . تواند مؤثر باشدتا زماني كه ديگر درد عود نكند، مي
سالم و هم زخم را بايد در آب گرم گذاشت تا از سوختگي 

  .جلوگيري كند
چنانچه منطقة آسيب ديده را نتوان در آب گرم شناور 

زمان . توان بكار بردكمپرس گرم را مي) مانند سر يا تنه(نمود 
چنانچه درد . كلي استفاده از آب گرم بستگي به عالئم دارد

مكان آسيب ديده، پس از خروج از آب گرم، عود كند آن را 
بايست را مي بايست دوباره در آب گرم گذاشت؛ آنگاه زخم مي

  .به خوبي با نرمال سالين شستشو و تميز نمود
هاي ديگر در عنوان روش جايگزين، چنانچه روشبه 

و درمانگر نيز آمادگي خطر موارد قانوني را (دسترس نباشند 
در  توان يك برش كوچك در سرتاسر زخممي) داشته باشد

ريزي كم و تسكين موازات محور طولي اندام براي ايجاد خون
  . شريان بند و يا تورنيكت منع كاربرد دارند. درد ايجاد نمود

هاي اوليه كه درمان طبي شامل كمك: يدرمان طب
 10تا  5اي مانند تزريق بي حس كننده. باشدتوصيف شد، مي

تواند در تسكين سي ليدوكائين يك درصد بدون آدرنالين ميسي
طي يك ساعت نياز باشد حتي ممكن است (درد كمك كنند 

اي نيز بالك موضعي يا منطقه). چندين بار آن را تكرار نمود
درمان براي عالئم عمومي شوك كارديوژنيك يا . ارزشمند است

هاي آرامبخش. دپراسيون تنفسي نيز ممكن است الزم باشد
سيستميك يا ناركوتيك به ندرت مورد نياز است ولي در موارد 

پاكسازي موضعي و دبريدمان . ر آيندشديد ممكن است به كا
خارها  همراه با برداشت خارهاي شكسته يا پوست روي زخم،
بيوتيك موضعي بايست انجام گيرد و سپس بر روي زخم، آنتيمي

پروفيالكسي كزاز . گذاشته شود) مانند نئومايسين يا باسيتراسين(
توصيه ) زخم وجود داردچنانچه بافت نكروتيك يا آلودگي (

زدگي از نوع شديد است، موارد توصيف چنانچه نيش. شود مي
  .نيز به كار ببريد و لقمه ماهي شده در مورد سنگ ماهي

  
  جانوران زهرآگين

  
  )فرياله( سنگ ماهي

  
است  زهري شناخته شده، سنگ ماهي ترين ماهيشايع

آرام زندگي  - هند كه در سراسر منطقة گرمسيري اقيانوس



 (Synanceja verrucosa)ها مانند بسياري از گونه. كند مي
 در ديگر مناطق گرمسيري نيز ديده (S. trachynis)و 
مانند   (Scorpaenidae)ا ه بعضي از عقرب ماهي. شوند مي

كارائيب، احتماالً سميت قابل  )spotted(اي عقرب ماهي نقطه
  .اي دارندمقايسه

متر طول دارد و به صورت خوابيده سانتي 30 اين ماهي
ها خود را دفن يا صخره هاي كم ژرفا در لجن، مرجاندر آب

. محيط پيرامون غير قابل تشخيص است دارد و ازشده نگه مي
-چكمه توانند پوست را حتي از رويرگبالة پشتي مي 13تعداد 

ها در هنگامي كه اين رگباله. سوراخ كنند هاي لباس غواصي
افزون بر نوك . شوندگردد، برانگيخته مي مي ماهي تحريك

است و هنگامي كه در خار، ماهي با پوست سستي پوشيده شده 
شود، دو غدة زهري از طريق مجراهاي خود فشار گذاشته مي

 5هر خار . كنندنفوذي فرو مي در هر خار، زهر را به درون زخم
سي ضد زهر توليد شده گرم زهر دارد كه با يك سيميلي 10تا 

هاي سرمي كشورهاي مشترك المنافع توسط آزمايشگاه
  .شودثي ميدراستراليا خن

 چنين تصور. زهري ندارد گاهي خار سنگ ماهي،
ممكن  اين ماهي. شودرود كه زهر بسيار آرام باز توليد مي مي

  .ها خارج از آب زنده بمانداست براي سال
دارد، وزن  شش pHزهر، پروتئيني غير پايدار است كه 

كند و  هزار است و توليد تنگي عروق شديد مي 150ملكولي آن 
 2(با گرما . تواند خود را در مكان گزيدگي حفظ كندبنابراين مي

يا  9باالتر از  pH(، قليا و اسيد )گراددرجة سانتي 50دقيقه در 

. شود، پرمنگنات پتاسيم و رنگ قرمز كنگو نابود مي)4كمتر از 
هاي ماهيچه يوتوكسين است كه بر رويتوكسين يك م

ها اسكلتي، غير ارادي و قلبي اثر كرده و هدايت را در اين بافت
كند، موجب آزادسازي استيل كولين، مادة پي و بالك مي

فلج عضالت، موجب دپراسيون تنفسي، . شودسيكلواكسيژناز مي
نيز  سم. گرددبازشدن عروق محيطي، شوك و ايست قلبي مي

  .تواند آريتمي قلبي ايجاد كندمي
  

  هاي باليني  يافته
عالئم موضعي يا عمومي بستگي به مكان جغرافيايي، 
تعداد خارهاي فرورفته، عمقي كه خار فرورفته است، پوشش 

  . هاي اوليه داردحفاظتي، سابقة نيش قبلي و اقدامات كمك
  

  : موضعي
بيشتر  دقيقه يا 10شود كه طي سريعاً درد حس مي

درد گاهي چنان شديد است كه فرد دچار از دست . يابدافزايش مي
گاهي درد به صورت . گرددمي دادن هوشياري و غرق شدگي

  . ها چند دقيقه استدهد كه فواصل آنمواج خود را نشان مي
گردد كه احتماالً به ايسكمي مكان با سيانوز توأم مي

منطقه دچار تورم و . موضعي است دليل توقف گردش خون
شود كه اغلب نيز گرم بوده و در مركز نيز بي حسي ادماتوز مي

ادم و . دارد و بي نهايت در اطراف با لمس دردناك همراه است
. تورم ممكن است بسيار زياد بوده و به باالي اندام گسترش يابد

دام مربوطه هاي اطراف، موجب عدم تحرك انفلج ماهيچه



درد ممكن است به سوي غدد لنفاوي پروكسيمايي . شود مي
هاي درد و نشانه. يابدگسترش ) مانند زير بغل و يا كشالة ران(

التهابي ممكن است روزها پابرجا بماند؛ بهبودي با تأخير، نكروز 
تورم نيز . ها باقي باشدپايدار ممكن است براي ماه و زخم

ادامه يابد؛ گرچه مقداري از درجة آن كاهش ممكن است 
اين عوارض در بيماراني كه در چند روز اول با ضد سم، . يابد مي

دبريدمان، پاكسازي زخم و ضد عفوني كنندة موضعي به خوبي 
  .شوداند، ديده ميدرمان نشده

  
  : عمومي

رنگ . عالئم كوالپس قلبي عروقي غير شايع نيستند
افت فشارخون و سنكوپ در هنگام پريدگي، تعريق واضح، 

نارسايي تنفسي ممكن . ايستادن، ممكن است وجود داشته باشد
دپرسيون مركز تنفسي، نارسايي قلبي،  است به دليل ادم ريوي،

برادي كاردي، . دهد فلج عضالت تنفسي يا تركيبي از آنها روي
بي حالي، . ستآريتمي قلبي و ايست قلبي امكان پذير ا

خستگي، تب و لرز كه به سوي هذيان گويي ، فقدان 
كنند نيز ديده  مي و مرگ ميل هماهنگي، فلج عمومي، تشنج

ها به طول انجامد و ممكن بهبودي ممكن است ماه. شوندمي
  .هاي بي حالي و تهوع خود را نشان دهداست با دوره

  
  درمان

زدگي مارماهي كه نيشهاي اوليه همان اصول كمك
يك بي حس كنندة موضعي . اشاره شد نيز در اينجا صادق است

شود و آنفيلتره مي بدون آدرنالين، در درون و اطراف زخم
چنانچه زود انجام گردد درمان انتخابي است و ممكن است درد 

يك تزريق مجدد . در منطقة درناژ لنفاتيك را كاهش دهد
احتماالً با (نياز است و اغلب دردهاي مركزي  احتماالً مورد
  .دهدرا كاهش مي) منشاء لنفاتيك

سيستميك و ناركوتيك به ندرت توصيه شده  ضد دردهاي
هاي درون وريدي نيز و يا سودمند هستند؛ گرچه گاهي ناركوتيك

تورم اندام آسيب ديده را باال نگه داريد تا درد و . گردداستفاده مي
هاي موضعي را براي جلوگيري از بيوتيككاهش يابد و آنتي

بعد از احياء اوليه و اثر گذاري ضد درد، . ثانويه به كار بريد عفونت
حتي اگر . بايست مد نظر قرار داددبريدمان بافت نكروتيك را مي

درمان اوليه ناقص بوده يا با تأخير صورت گرفته باشد، برداشت 
طقة آسيب ديده براي كاهش عالئم و بهبودي پاتولوژي من

از سونوگرافي يا روش تصويربرداري . ممكن است مورد نياز باشد
اما . استفاده نمود توان ديگري براي جانمايي اجسام خارجي مي

بايد توجه داشت كه احتمال وجود اجسام خارجي با نتايج منفي 
   .شودميهاي تصويربرداري كنار گذاشته ناين روش

يك . نيز ممكن است تجويز شود ضد زهر سنگ ماهي
را خنثي ) زهر از يك خار(گرم زهر ميلي 10سي سي از آن 

سي از ضد زهر به صورت عضالني سي 2نخست، . سازدمي
 گرچه در موارد شديد، تجويز درون وريدي را. شودداده مي

براساس نياز تجويز نمود؛   توان انجام داد و دوزهاي بعدي را مي
ولي هرگز نبايد ضد زهر به بيماراني كه حساسيت به سرم اسب 

 5توان در دماي بين صفر تا ضد زهر را مي. دارند تجويز گردد



گراد نگه داشت ولي نبايد يخ بزند و از نور نيز بايد درجة سانتي
ه محفوظ نگه داشت و بالفاصله بعد از باز كردن نيز مورد استفاد

هاي سيستميك، به بيوتيكاحتمال استفاده از آنتي. قرار داد
  .ثانويه، وجود دارد دليل عفونت
هاي احياء مناسب ممكن است نياز باشد كه شامل روش

گذاري درون ناي با ماساژ قلبي و دي فيبريالسيون و لوله
عوارض فلج بولبار . باشندبكارگيري تنفس مصنوعي مي

)bulbar (نيز بايد تحت درمان قرار گيرند.  
مقداري در  شود كه نيش گزيدگي سنگ ماهي،گفته مي

  .آوردفرد براي موارد آينده، ايمني بوجود مي
  

  )سفره ماهي( لقمه ماهي
  

از مناطق گرمسير تا معتدل، پراكندگي  لقمه ماهيان
بدن پهن آنها اغلب در . ها هستندآنها از كف زي. اي دارندگسترده

صدمة حاصله از خار ممكن است در نتيجة . شن نهفته است
مانند نفوذ در فضاهاي بدني همچون پلورا، (تروماي فيزيكي 
  .رگ شوديا در نتيجة اثرات زهر خار، موجب م) پريكارديا پريتونيوم
. متر درازا داشته باشد 5/4تواند تا خاردار مي لقمه ماهي

دار اره داراي يك تا چهار خار دندانه دم شالق مانند سفره ماهي
متر ممكن است طول داشته سانتي 30هر خار كه تا . مانند است

پوششي از باشد حاوي تعدادي غدد زهري است كه در زير 
حاصل از برخورد اين  زخم. بافت پوششي قرار گرفته است

متر خارها ممكن است فوق العاده شديد بوده و تا چند سانتي

هايي از خار شكسته و همراه با گاهي تكه. ژرفا داشته باشد
 روي لقمه ماهي. ماند پوشش اپيتليال آن در زخم بر جاي مي

ها فرو رفته و به علت همرنگي شديدي كه ها، باالي ماسهشن
اگر شناگري . با زيستگاه خود دارد به دشواري قابل رؤيت است

پاي خود را روي دم آن بگذارد نتيجة كار بسيار اسفناك خواهد 
 100با وزن مولكولي باالتر از (زهر، يك پروتئين است . بود
در . باشددر آب محلول ميكه به گرما حساس بوده و ) هزار

غلظت كم، ممكن است توليد تغييرات الكتروكارديوگرافيك 
يك بالك . همراه با برادي كاردي كند) P-Rافزايش فاصلة (

 ،دهليزي بطني درجه اول ممكن است با افت كم فشارخون
هاي درجه دو مقادير بيشتر توليد تنگي عروق، بالك. روي دهد

اكثر . كندهاي ايسكمي قلبي مينشانهو سه دهليزي بطني و 
 مقداري . ساعت برگشت پذير هستند 24تغييرات قلبي طي

شود كه احتماالً دپراسيون تنفسي با مقادير زيادتر زهر ديده مي
زهر بر روي مراكز بصل النخاعي  به دليل اثرات نوروتوكسيك

  .فاق بيفتدنيز ممكن است ات تشنج. است
  

  هاي بالينييافته
  : موضعي

دهد كه عالمت برجستة نيش مي بالفاصله درد روي
شود و طي يك تا دو ساعت محسوب مي گزيدگي با لقمه ماهي
نشيند؛ گرچه ممكن ساعت فرو مي 10تا  6افزايش يافته و بعد از 

منطقة نيش گزيدگي، . بمانداست براي چند روزي نيز پابرجا 
كند كه چند  اي آبي پيدا ميتورم يافته و رنگ پريدگي با حاشيه



 متر پهنا داشته و بعد از يكي دو ساعت در اطراف زخمسانتي
- دار يا حالت نيزهدرد ممكن است ثابت، ضربان. يابدگسترش مي

مال مرگ ريزي ممكن است زياد بوده و احتخون. اي داشته باشد
ريزي  در مقادير كمتر، خون. ريزي نيز وجود داردو مير از خون

يك ترشح موكوئيدي ممكن است وجود . دهددرد را تسكين مي
ممكن است پوشش روي خار در زخم كه تا چند . داشته باشد

  .تواند داشته باشد رؤيت گردد متر طول ميسانتي
به دليل تواند بدتر شدن درد طي چند روز يا هفته مي

شدن و عفونت ثانويه  نكروز موضعي، زخم. ثانويه باشد عفونت
ها براي بيمار تواند ماهشايع است و اگر مراقبت نگردد مي

. شد ها قبل، آمپوتاسيون انجام ميدر سال. دردسر ساز باشد
اغلب، . استئوميليت در استخوان زيرين نيز گزارش شده است

عالئم موضعي، طي يك يا دو هفته، نشانگر جسم خارجي عود 
هاي سونوگرافي يا روش. در زخم است) پوشش خار يا خود خار(

تواند علت را مشخص سازد ولي نتيجة منفي تصوير برداري مي
  .تواند وجود جسم خارجي را كنار بگذاردنمي

  
  :عمومي

و بي اشتهايي، تهوع، استفراغ، اسهال، دفع زياد ادراري 
درد به صورت گسترش به مركز . اندترشح بزاق گزارش شده

هاي كرامپ. كندادامه يافته و به منطقة درناژ لنفاتيك ميل مي
ها و فلج تونيك ممكن است در اندام عضالني، لرزش دست

غش، تپش . تر ديده شوندآسيب ديده يا به صورت گسترده
اختالالت هدايتي، (نظمي قلبي هيپوتانسيون، بي قلب،

دپراسيون . پذير هستندو ايسكمي امكان) هاي قلبي بالك
تعريق و تب شبانه، . دهد تنفسي و درد در دم  ممكن است روي

. پذيري عصبي، پريشاني و هذيان از عالئم ديگر هستندتحريك
مرگ در صورتي كه خار به پلورا، پريكارد يا پريتونيوم فرو رفته 

ها تا روزها عالئم اوليه براي ساعت. مكان پذير استباشد ا
ها بعد از ها يا ماهماند ولي ممكن است براي هفتهبرجاي مي

اين . مانندب عود كنند يا پابرجا آسيب، حتي بعد از بستن زخم،
عالئم شامل درد مبهم در منطقه ورمي است كه از جاذبه 

تواند بعد از ايستادن دچار مي از اين رو، مچ پا. كندتبعيت مي
استراحت با باال نگه داشتن، موجب تسكين . تورم و درد شود

راديوگرافي يا تصوير برداري و سونوگرافي . گردددرد مي
  .هاي نرم شناسايي كنندرا در بافت توانند خار لقمه ماهي مي

  
  درمان 

در اينجا نيز  هاي اوليه در مورد نيش ماهيدرمان كمك
كه خار، شريان ريزي در صورتيجلوگيري از خون. مصداق دارد

چنانچه خار يا . بسيار حياتي است ،مهمي را آسيب زده است
بعد از . دبايست به آرامي خارج شوپوشش خار وجود دارد مي

در سطح باالتر نگه -حركتي تسكين درد، اندام در حالت بي
حالت بيمار ممكن . پانسمان شود داده شده و زخم قرار -داشته

  .تر شوداست از آنچه در اول بوده است وخيم
يا اطراف آن با  درد با اينفلتراسيون در درون زخم

اي  حس كنندة موضعي بدون آدرنالين يا بالك منطقه بي
هاي سيستميك ممكن است مورد مسكن. شودتسكين داده مي



عكس ساده يا تصويربرداري سونوگرافيك، اجسام . نياز باشند
عالئم فيزيولوژيك . سازدخارجي و آسيب استخواني را هويدا مي

 ،ها و الكتروكارديوگرام بر اساس شرايطحياتي، الكتروليت
  .شوندكنترل مي

سيكلين و كاربرد داكسي(بيوتيك گسترده طيف آنتي
. شوده استفاده ميدر مراحل اولي) موضعي نئومايسين

نكروتيك يا آلوده باشد انجام  پروفيالكسي كزاز چنانچه زخم
پاكسازي زخم، دبريدمان و اقدامات ترميمي بر اساس  .پذيردمي

  .شوندشرايط عمومي بيمار انجام مي
در موارد مزمن، واكنش به اجسام خارجي چيرگي 

هاي فيبروتيك را ندولديده و هاي آسيبتوان بافتمي. يابد مي
ديده شده است كه با اين . برداشت نمود با جستجو در زخم

بيوتيك  آنتي. دهدمي هاي كوچك، بهبودي سريع رويجراحي
  . كنددر اين مرحله كمكي نمي

  
  هاي دريايي عروس

  
هاي خطرناك حيات دريايي، هر چند كه بسياري از گونه

اي زندگي گرم مناطق گرمسير و تحت حارههاي در آب
شماري در هاي بيهاي دريايي در مكانكنند، اما عروس مي

هاي در حقيقت، نيش عروس. شوندسرتاسر دنيا ديده مي
  .باشندهاي دريايي ميترين آسيبدريايي، شايع

هاي آن، ميزان به گونه درجة آسيب با عروس دريايي،
سطح تماس، مقدار زمان تماس، مكان آناتوميك، سن، تعداد 

ها، وزن بدن، ضخامت پوست و واكنش آلرژي  نماتوسيت
هاي آنافيالكتيك، با افزايش تعداد واكنش. قرباني بستگي دارد

اند، افرادي كه برخورد قبلي داشته و حساسيت به زهر پيدا كرده
  . است طي ساليان، در حال افزايش

كاوتنان هستند  هاي دريايي، شكل مدوز كالسعروس
متر در سطح تمام درياها و  5/2متر تا سانتي 22كه از اندازة 

در اكتودرم . ها شناورند و زندگي پالنكتونيك دارنداقيانوس
 ها كهنماتوسيت و بازوهاي دهاني عروس دريايي، تانتاكول
صيد اين جانوران، . هاي خاردار هستند قرار دارندكپسول

ها ابتدا مهرگان كوچكي هستند كه توسط همين نماتوسيست بي
هاي دريايي كه عروس. رسند شوند و سپس به مصرف ميفلج مي

كنند توسط امواج خروشان دريا و يا مد به در جهت باد حركت مي
ماهيگيران، شناگران و  شوند، از اين جهت برايساحل انداخته مي

صدها هزار  1979تا  1977از سال . غواصان خطر آفرين هستند
  .اندهاي دريايي آسيب ديدهنفر در درياي آدرياتيك با عروس

ها در دو شكل هستند، يكي به شكار توسط نماتوسيت
اي اتصال پيدا موكوس چسبناك يا به شكل فنر پيچيده شده

يك سوزن عمل كرده و به درون كند و نوع ديگر، مانند مي
رشتة سوزن . سازدشكار فرورفته و آنگاه زهر خود را آزاد مي

سرعت . متر طول داشته باشدميلي 5/0مانند ممكن است تا 
تحريك . رسدمتر در ثانيه مي 2برون رفتن رشته از كپسول تا 

لمسي موجب آتش نمودن نماتوسيت شده و توان شكار را 
شود،  نيز جدا مي كه تانتاكولميحتي هنگا. گيرد مي

به ويژه زماني كه آب شيرين  -ها توانايي تخليه را  نماتوسيت



تواند از پزشك با تجربه مي. دارند  -ها ريخته شودآن روي
. را شناسايي كند روي آسيب ايجاد شده، نوع عروس دريايي

اي خاص با براي مثال؛ جنگاور پرتغالي، توليد يك نماي تازيانه
اي عروس دريايي جعبه. كندهاي كوچك در مسير خود ميتاول

توليد يك الگو از خطوط قرمز دراز  “زنبور دريايي”كشنده يا 
دارند با  ها نيز تمايلكند كه اغلب تانتاكولمشبك چندگانه مي

  .مادة ژلي شكل چسبناك به آن بچسبند
زهر اين جانوران، تركيبات فعال عروقي مانند هيستامين 
و كينين دارند كه فوراً موجب درد شديد، آماس و كهير در 

. يابددقيقه افزايش مي 10شدت درد طي . شوندانسان مي
هاي  زخم هاي چركي ووزيكول، جوش اريتما، خارش، پاپول،
  .شوندنكروتيك نيز ديده مي

توان افزايش ترشحات دهاني، از عالئم سيستميك مي
اختالالت گوارشي، اسپاسم عضالني، ديسترس تنفسي و 

  .عروقي را نام برد -نارسايي قلبي
  

  درمان
هاي اوليه شامل نجات قرباني از آب و خواباندن كمك
زمين و دادن اطمينان است واندام آسيب يافته را  وي بر روي

براي غير فعال كردن . تحرك نگه داشتبايست بيمي
تا  3توان از سركه تجارتي، يا اسيد استيك ها مينماتوسيت

توان از همچنين مي. درصد براي ده دقيقه استفاده كرد 10
چاي . تركيب جوش شيرين با آب و حتي ادرار استفاده كرد

از كاربرد الكل، . انددار نيز توصيه شدههاي كربننوشابه سرد و

بايست جلوگيري كرد، زيرا با اين آمونيوم، آب شيرين و يخ مي
  .كنندهاي بيشتري زهر خود را تخليه  ميعمل، نماتوسيت

حس كنندة موضعي بهترين كاهندة درد، كاربرد بي
يد استيك چنانچه سركه يا اس. است) درصد 5مانند ليدوكائين (

توان از شستشو با آب دريا براي برداشت در دسترس نيست مي
ها كه چسبيده نماتوسيت. هاي باقيمانده استفاده كردنماتوسيت

بايست با شن يا پارچه مالش داده و يا به پوست هستند را نمي
 چنانچه الزم باشد،  بر روي. به شدت تحت شستشو قرار داد

منطقة آسيب ديده ، شن نرم، جوش شيرين، پودر يا آرد ريخته 
هاي باقيمانده از لبة پشتي شود و سپس براي زدودن نماتوسيت

توان با كاربرد كرم همچنين مي. كارد يا چاقو استفاده گردد
هاي ريش تراشي، منطقه را با دقت براي برداشت نماتوسيت

  .باقيمانده تراش داد
حس كننده، براي ي موضعي و بيهاي استروئيدكرم

گاهي مصرف ضد . تسكين درد و تورم، مفيد هستند
هاي خوراكي و ناركوتيك براي كنترل درد الزم  هيستامين

ها براي ضايعات وزيكولر براي بيوتيكآنتي تجويز. باشند مي
اسپاسم . توان در نظر گرفتثانويه را نيز مي جلوگيري از عفونت

تواند درصد وريدي مي 10عضالني نيز با كلسيم گلوكونات 
چنانچه چشم درگير شده است، منطقي است كه از . درمان شود

مانند قطره يا (حس كنندة موضعي غير آبكي هاي بيمحلول
از . و سپس پماد استروئيدي استفاده كرد) كوكائين پماد چشمي

قطرة هماتروپين و كوكائين را  .هاي آبكي بايد پرهيز نمودقطره
دهند كه توان بعداً استفاده كرد، گرچه بعضي ترجيح مينيز مي



. بيوتيكي و استروئيدي استفاده كنند-تركيب پماد چشمي آنتي
قرنيه نيز  بيوتيك براي جلوگيري از عفونت ثانوية زخماز آنتي

خاص مشاورة چشم پزشكي براي درمان . شوداستفاده مي
  .الزم است) مانند التهاب ملتحمه، كراتيت، ايريت و گوكوما(

بسيار معقوالنه است كه عالئم حياتي را در موارد شديد 
آسيب، كنترل كرده و عمليات احياء قلبي تنفسي را در صورت 

چون افراد حساس به آلرژي بسيار مستعد . نياز انجام دهند
و ديگر كاوتنان  هاي درياييآسيب ديدگي شديد با زهر عروس

توان از استروئيدهاي وريدي در اين افراد استفاده مي ؛هستند
انجامد، براي كنترل خارش شديد كه چند روز به طول مي. كرد
  . توان پمادهاي استروئيد را تجويز نمودمي

  
  )زنبور دريايي( اي جعبه عروس دريايي

عموماً در سواحل شمالي  عروس دريايياين نوع 
شود؛ اگر چه اين عروس دريايي و ديگر استراليا ديده مي

اطلس، خليج  توان در اقيانوسرا مي هاي زنبور درياييگونه
زنبور دريايي، . مكزيك و درياي كارائيب نيز يافت

. گرددترين جانور شناخته شدة دريايي محسوب مي آگين زهر
اين عروس عامل مرگ يك استراليايي در سال است و مرگ 

از آنجا كه اين عروس دريايي . دهد مي طي چند دقيقه روي
آبي رنگ پريده است و تقريباً شفاف، بسيار مشكل است كه 

  .بتوان آن را در آب ديد
متري آن داراي تا دو سانتي 1مانند  بدن ويژة جعبه

چهار زائدة پا مانند است كه هر يك در يك گوشه قرار داشته و 

پس از نيش . متر دارند 3به درازاي  تانتاكول 15هر كدام نيز 
داده و بر شدت آن افزوده  زدگي، درد و تورم سريعاً روي

ضايعة پوستي . الگوي مواج داردگردد كه اغلب نيز درد  مي
خاص به صورت خطوط مشبك شالق مانند است كه در ظاهر 

متر پهنا سانتي 5/0اين ضايعات . باشدهاي تسبيح ميشبيه دانه
چنانچه قرباني . اي رنگ هستنددارند و سرخ، بنفش يا قهوه

 طول ها به شوند و ماهمي روز زخم 7جان بدر برد، ضايعات طي
  .انجامد تا بهبودي حاصل شود مي

زهر سريعاً موجب نارسايي تنفسي، كوالپس قلبي 
دهد طي  مي چنانچه مرگ روي. گرددعروقي و سپس مرگ مي

پاسخ قلبي عروقي به صورت . شود مي ده دقيقه واقع
هايي از افت فشارخون و برادي كاردي و پري فشارخون  ضربان

اين تغييرات درست قبل از مرگ . كاردي استهمراه با تاكي 
  .دهدروي مي

هاي ويژة شديد و درمان كوالپس درمان شامل مراقبت
هاي هاي مربوط به ديگر عروسقلبي تنفسي همراه با مراقبت

يك ضد زهر توسط كارخانجات سرمي . باشددريايي مي
در . كشورهاي مشترك المنافع دراستراليا ساخته شده است
  .استراليا، گارد ساحلي با اين ضد زهر، تجهيز گرديده است

  
  هاي شناگرانجوش

  
هاي شناگر دريا به صورت بثورات اريتماتوزي جوش
گردد كه در شناگران و غواصاني كه با الرو عروس توصيف مي



اين  غواصان،. دهدمي كنند روياي برخورد ميانگشتانه دريايي
الرو كه شامل . نامندمي “شپش دريايي”بيماري را  

هاي هاي شنا يا لباسهاي فعال است در زير لباس نماتوسيت
افتد و زهر خود را به زير پوست درحاشية به دام مي غواصي

  .كندپوشاك مربوطه آزاد مي
  

  هاي باليني يافته
دار و دردناك را يك بثورات خارش شناگران يا غواصان،
. كنندهاي پوشاك خود احساس ميدر زير پوست و در لبه

كساني كه با دريا در مناطق گرمسير به صورت دائم سر وكار 
- دارند، با  اين الروها برخورد مستمر داشته و آلرژي به توكسين

هاي اين آلرژي سبب توليد جوش. كنند مي هاي آن آلرژي پيدا
اي از اثرات مستقيم توكسين شود كه آميزهتركيبي ميپوستي 
بثورات به صورت . پوست و اگزماي آلرژي است بر روي

هاي چركي نيز نشان باشد و وجود جوش مي اريتماتوز و وزيكولر
  .باكتريايي ثانويه است دهندة عفونت

  
  درمان

برگردانده و موجب استروئيدهاي موضعي، واكنش آلرژي را 
در بعضي از موارد، الزم است كه بيمار از شنا . شوندبهبودي مي

هاي مربوطه براي چندين هفته تا بهبودي در آب كردن يا غواصي
هاي ضد باكتريايي موضعي، بيوتيكاز آنتي. پوست منع شود
  .توان استفاده كردباكتريايي ثانويه وجود دارد، مي چنانچه عفونت

  

  هاي مخروطي صدف
  

هاي ها مورد عالقة كلكسيونرهاي صدفاين نوع صدف
تك كفة نرم تن حلزوني، داراي هاي  اين صدف. تزئيني هستند

خرطومي هستند كه در انتهاي باريك آنها كشيده شده است و 
حتي نگهداشتن  .تواند اكثر بخش صدف را تشكيل دهدمي

تواند ايمن باشد و ممكن است صدف از انتهاي بزرگ نيز نمي
اين . درصد شود 25زدگي با ميزان مرگ و مير موجب نيش

 هاي  هاي كم ژرفا، در بين تودهصدف مخروطي در آب
گاهي . كندها زندگي ميمرجاني، آبگيرها و در ميان قلوه سنگ

داراي . رسدر نيز ميمتري و حتي بيشتسانتي 10طول آن تا 
يك سيفون است كه با يك رنگ نارنجي طرح زده شده است 
كه موجب جلب شكار شده و تنها بخشي از آن، در زماني كه 

 20خرطوم آن . صدف در شن فرو رفته است، قابل ديدن است
زوبين مانند دارد كه در بدن شكار فرو رفته، زهر را  دندان

  .كندرا بي حركت ميتزريق و قرباني 
خورند مي هاي مخروطي كه ماهياحتماالً تنها صدف

زهر، تركيبي از پپتيدهاي كوچك . براي انسان خطرناك هستند
گوناگون است؛ يكي با فعاليت عصبي عضالني اختالل پيدا 

شود و ديگران نيز اي پايدار ميكرده و موجب انقباض ماهيچه
هاي عصبي شده و پذيري رشتهتحريك موجب از ميان رفتن

شود ولي  تشديد مي) tubocurarine(اثر آنها با تيوبوكورارين  
رسد كه اثر به نظر مي. گذارنداثر نمي) serine(بر اسرين 



به ويژه . اي استوار باشدفعاليت ماهيچه مستقيماً بر روي ،عمده
  . كودكان بسيار مستعد هستند

  
  بالينيهاي يافته

  :موضعي
اثرات آسيب اوليه ممكن است بدون درد تا درد جانكاه  

ممكن است التهاب يافته  زخم. شودباشد كه با آب شور بدتر مي
و متورم شود كه گاهي سفيد و كم خون بوده و يك منطقة 

كند و با لمس، كرخ به نظر  سيانوتيك نيز آن را احاطه مي
  .رسد مي

  
  :عمومي
گزيدگي به سراسر و مورمور شدن از مكان نيش كرخي

 10كه حدوداً ) هابه ويژه در دهان و لب(يابد بدن گسترش مي
اي از مكان آسيب فلج عضالت ماهيچه. برددقيقه زمان مي

گسترش يافته و ممكن است موجب هر چيزي از خستگي ناچيز 
سختي بلع و دشواري در صحبت كردن . تا فلج شل كامل شود

اختالالت بينايي شامل . دهد ممكن است پيش از فلج كامل روي
هاي فلج عضالت اختياري و واكنش(تاري ديد و دوبيني 

دقيقه  30تا  10اين تغييرات ممكن است طي . شودمي) مردمكي
فلج تنفسي ممكن است نكتة . گزيدگي اتفاق بيفتند از زمان نيش

هاي تند سطحي به صورت تنفس برجستة تابلوي باليني باشد كه
و چهرة سيانوزي است و به سوي آپنه، بيهوشي و مرگ ميل 

شود عالئم ديگر در نتيجة نارسايي قلبي روي  گفته مي. كند مي

دهند كه البته عالئم ثانويه در اثر نارسايي و فلج تنفسي  مي
  .باشند مي

گوناگون است و  گستردگي آسيب نوروتوكسيك
ساعت فعال گرديده و  24مانند طي بيماراني كه زنده مي

عوارض، به ويژه واكنش موضعي، ممكن . توانند حركت كنند مي
  .است چند هفته به طول انجامد

  
  درمان 
بايست در حالت استراحت كامل قرار گيرد و به بيمار مي

گذاشته حركت  بايست بياندام نيز مي. او اطمينان داده شود
شوند و بانداژ فشاري ممكن است موجب تأخير در جذب زهر 

  .گردد
تنفس دهان به دهان ممكن است مورد نياز باشد و 
ماساژ قلبي نيز در صورتي كه بيمار فاقد نبض است 

بيمار ممكن است شنوايي داشته باشد، . بايست انجام شود مي
ز به اطمينان تواند ارتباط برقرار كند و از اين رو، نياولي نمي

اگر بيمار در حالت شوك است بايستي پاهاي . بخشي دارد
  .وي را باال نگه داشت

در صورت فلج تنفسي، بيمار در بيمارستان به تنفس 
و  مصنوعي با فشار مثبت متناوب براي نگهداري فشار اكسيژن

  .اسيديته خون نياز دارد
. كندجلوگيري مي گذاري راه هوايي از آسپيراسيونلوله

هاي عروقي ماساژ قلبي، دي فيبريالسيون و تنگ كننده
هاي حس كنندهبي. براساس شرايط بيمار مورد نياز است



ممكن است مقداري . تزريق كرد توان در زخمموضعي را مي
  . ضد كولين استرازها سودمند باشند

  
  چنبره آبي اختاپوس

  
يا  Hapalochaena maculosa(اين جانور 

Octopus maculosa ( ًگرم وزن دارد و تنها  100تا  10معموال
درازاي آن با . شودآرام ديده مي- در استراليا و منطقة مركزي هند

رسد، ولي معموالً متر ميسانتي 20تا  2ها به كشيدگي تانتاكول
هاي سنگين تر، بسيار خطرناك گونه.است مترسانتي 10كمتر از 

  .شود هستند و دست زدن به آنها موجب مرگ طي چند دقيقه مي
از هر   -)maculotoxin(ماكولوتوكسين  –زهر آنها 

آناليز ترشحات بزاقي حلقي . تر استزهر موجود در خشكي قوي
كمتر (ها با وزن ملكولي كم نشانگر هيالورنيداز و سفالوتوكسين

مانند مسموميت ( است كه اثرات شبيه تترودوتوكسين) 500از 
هاي سديمي دارند و موجب بالك موقتي كانال )فوگل با ماهي

براي درمان فلج تنفسي، نياز به . شوند در بافت عصبي مي
هاي تنفسي همچنين استفاده از محرك. تنفس مصنوعي است

  . در فاز بهبودي نقش دارند
  

  توتياي دريايي
  

گونه براي  80تقريباً  گونه توتياي دريايي، 600از 
 آنها به شاخة خارپوستان. ها زهرآگين هستندانسان

)Echinodermata (در بعضي نيز . وابسته اند
يا توتياي سياه، آسيب در  setosum  Diademaمانند

نتيجة شكسته شدن خارهاي شكننده، پس از ورود به 
گاهي اوقات، خارها طي . گيردپوست غواص، صورت مي

شوند، ولي در مواردي نيز آنها روكش  چند روز ناپديد مي
هايي دور مانند و در مكانها پابرجا مي داده شده و براي ماه

خارها با رنگدانة سياهي . شونداوليه پديدار مي از زخم
با خود خار  ،اند كه در هنگام برداشت از پوستپوشيده شده
  . شوند اشتباه مي

است  (Toxopneustidae) ترين توتياي درياييقوي
مرگ با اين گونه گزارش . كه داراي خارهاي ضخيم كوتاه است

شود كه يك ماده همانند استيل شده است و زهر آن گفته مي
  .باشدكولين است كه قابل دياليز مي

 )تاج خار( (Acanthaster planci) ستارة دريايي
روند موجب آسيب نيز با خارهايي كه به پوست فرو مي

شود ولي داراي چنان واكنش التهابي است كه وجود زهر را  مي
شود زيرا آسيب با تاج خار بسيار گزارش مي. كندتداعي مي

هاي مرجاني جدا ها را از صخرهكنند آن غواصان، تالش مي
استفراغ  است عالمت عمومي ويژه به صورت تهوع يا . كنند

گفته . شودديده مي كه گاهي نيز با انواع ديگر توتياي دريايي
كيلومتر  5هاي مرجاني را به ميزان  شود كه تاج خار، سازندمي

  . كنددر ماه، نابوده مي
هايي هستند واسطه در بيشتر زهرهاي توتياي دريايي

  .كنندهيستامين يا كينين عمل ميكه شبيه 



  درمان
شوند، از  مي از آنجا كه خارهاي دراز  به آساني شكسته

اين رو نياز است كه آنها را عمودي و بدون هيچگونه حركت 
يك بي حس كنندة موضعي براي برداشتن . افقي برداشت نمود

توان  مي سولفات منيزيوم را نيز. خار ممكن است نياز باشد
تا  3/43( اما بعضي براي تسكين درد، از آب گرم . كرداستفاده 

  .كننداستفاده مي) گراددرجه سانتي 45
توان از تزريق موضعي چنانچه درد تسكين نيافت مي

ثانويه نياز به مصرف  عفونت. ليدوكائين يا مسكن استفاده كرد
رنگدانة خارها طي رنگ سياه . بيوتيك، دبريدمان و درناژ داردآنتي
ساعت قابل  72شود، ولي اگر پس از ساعت جذب مي 72تا  47

بايست بيرون آورد، زيرا اين خارها ديدن باشد، تمام خارها را مي
عصب جاي  ممكن است به مفصل مهاجرت كنند و يا بر روي

بايست با گرفته و توليد درد مداوم كنند و در اين صورت جراح مي
يكي از افراد نيروي . ميكروسكوپ اين خارها را خارج كند مدد

آسيب ديده بود،  دريايي جزيرة خارگ كه توسط توتياي دريايي
در روي يكي از مفاصل انگشتان دست گرديد كه با  دچار گرانولوما

عي براي حس كنندة موضكاربرد آب گرم و بي. جراحي برداشته شد
  .در مراحل اولية كمك كننده است زدگي تاج خاردرمان نيش

  
  هااسفنج

  
جنبشي هستند كه نيازمند  ها جانوران بياسفنج

توكسين . سيستمي براي دفاع در برابر شكارچيان جنبده هستند

  5000تعداد يك دوجين از . آنها به خوبي توصيف نشده است
اينها عمدتاً در مناطق . شده، توكسيك هستنداسفنج شناخته 

ضايعات پوستي حتي از . كنندگرمسير و معتدل زندگي مي
هايي كه يخ زده بودند يا براي ساليان دراز خشك شده اسفنج

  .است بودند نيز گزارش شده
  

  هاي بالينييافته
  

يك گروه از عالئم، مربوط به درماتيت تماسي با 
دقيقه تا دو   5از يك زمان متنوع بين بعد . ها هستنداسفنج

شود كه ممكن است با ساعت، تحريك پوستي حس مي
طي روزهاي . دهد خيس كردن يا مالش منطقه، روي

آيد بعدي، تحريك پوستي پيشرفت كرده و چنان به نظر مي
. كه گويي شيشه خرده به روي پوست پاشيده شده است

عالئم براي يك هفته . دهد ميپرحسي و پارستزي نيز روي 
ماند كه واكنش التهابي دردناك در يا بيشتر برجاي مي
هاي درجة شدت، بستگي به نشانه. شوداطراف آن ديده مي

باليني ندارد و بعضي از بيماران با عالئم، توان خود را از 
دهند و اين در حالي است كه هيچ تظاهر واضحي دست مي
   .شودديده نمي

و  پوستي به صورت اريتما با و بدون پاپولواكنش 
پوسته ريزي پوست در هفتة دوم و سوم . شودجوش ديده مي

دهد، ولي در بعضي از موارد، ضايعات پوستي بعد از مي روي
  .كنندها عود ميسال



  درمان       
بهترين درمان، پيشگيري است و همچنين استفاده از 

استفاده از . شوددر هنگامي كه به آنها دست زده ميدستكش، 
كاربرد . كندالكل، لوسيون يا آب گرم معموالً شرايط را بدتر مي

لوسيون خنك كننده مانند كاالمين ممكن است مقداري اثر 
بخش باشد، ولي به شكل عمومي، ضايعه با تركيبات ساختني 

  . شودپوستي، تا حدودي درمان مي

  
   




