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 ی هپوســت صــد  دارای کالســیک انتنــ نـرم 

 یهـا  ناارگـ  و دهـان  با سر ای، ماهیچه پاهای آهکی،

ــود و حســی  دســتگاه بیشــتر شــامل احشــایی ی هت

 پشـت  در. باشـند  مـی  کلیـه  و گنادها قل ، ی،گوارش

 از خـوردگی  لـین  یک و است مانتل ،بدنی ی هدیوار

 تمام که دهد می را مانتل ی هحفر تشکیل ،دیواره این

 .گیرد می بر در را انتن نرم مه  های م فظه

  درون و پرشـده  هـوا  یـا  آب با مانتل ی هحفر

 یـا  نفریـدیوپور  مقعـد،  ،( هـا  آبشـش  یـا  ) آبشش آن

 .دارند قرار(  گنادوپورها یا ) گنادوپور و نفریدیوپورها

 کـولکی  فیـاهای  بـه ( سلوم) بدنی ی هحفر

 در را قلـ   کـه  کاردیـال  پری ی هحفر و شده تقسی 

شـامل   دارد، خود در را گناد که گونوسل و دارد خود

 و قلـ   از یافتـه  تکامـل  ،سـاز  خون دستگاه. شود می

بــه جــنز  یگونــه صــد  مخروطــ ۴00از  - ۷۶ یرتصــو
 ینیزهرآگ هایی گونه در انسان آس Conus ،۱۸کونوس 

 .کنندیم یجادا
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 احشـاء  اکثر که پرفیایی هموسل به که است یعروق

 متانفریـدیاهای  هـا  کلیـه . یابد می راه ،دارد خود در را

 سـفالیک  ی هناحیـ  در عصبی دستگاه. هستند بزرگی

 بـه  عصـبی  هـای  عقـده . اسـت  tetraneurous و بوده

 لهـار  هـا  آن از و یافتـه  تجمع عصبی ی هحلق صورت

. شــود مــی برخاســته اصــلی طــولی عصــبی ی هرشــت

  .هستند هرمافرودیتیک یا gonochoric انتن نرم

 از (Conus) کونوس جنز ،انتن نرم میان در

 تنها جنز این. دارد سزاییه ب اهمیت پزشکی ل اظ

 در تـرین  متنـوع  ولـی  بوده Conidae ی خانواده عیو

 جهـان  سراسـر  در کهای  گونه به است؛ جانوران میان

ــاً ــنز ۵00 تقریب ــزارش آن از ج ــده گ ــد ش ــا. ان  ب

 بـه  تـوان  مـی  دارد، تن نرم این صد  که هایی ویهگی

 صـد   زیبایی و داد قرار شناسایی مورد را آن آسانی

 تنوع این. کند می خود مجکوب را بیننده ،تن نرم این

 زیستمند این سازگاری باالی سطح نشانگر شکل، در

 و مورفولوژیک تنوع از حاکی و بوده زیست شرای  با

 .است آن بیوشیمیایی

در  یمخروطـ  هـای صد  - ۷۷ یرتصو
ـ   هایآب  هـای تـوده  ینک  ژرفـا، در ب

ــان ــاآبگ ی،مرج ــانو در م یره ــوه  ی قل
 .کنندیم زندگی هاسن 
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 ،مخروطـی هـای   صـد   های گونه از تعدادی

 ،بوده دار مهره ماهی که آنجا از و کنند می صید ماهی

 شـکاری  لنـین  بـرای  کـه  مخروطی های صد  زهر

ــه ســازش ــی اســت یافت ــد م ــرای توان ــز انســان ب  نی

 .باشد آفرین خطر

 مخروطـی  های صد  یهاشکار کلی، طور به

 زهـر  ،رو این از و کنند می حرکت تندتر ها آن خود از

 توسـعه  شـکارهای  لنـین  فلـج  و کشـتن  برای ها آن

  .است یافته

 ی غـده )  کشـیده  ای لوله مارپی  ی غده یک

 در ای ماهیچه برآمدگی یک. کند می زهر تولید ،(زهر

 شـدید،  انقباضـات  طریق از که دارد وجود سر انتهای

 ی پایـه  بـر  کـه  دهـد  می فشار دیگر انتهای به را زهر

 ای کشـیده  امتـداد  یـک  خرطـوم . دارد پیوند خرطوم

 بـه  توانـد  مـی  که است دهانی ی منطقه از ای ماهیچه

. بپردازد جستجو به و رفته پیش به لشمگیری مقدار

 دیگـر  در کیتینـی  دار دندان زبان که (Radula) رادوال

 شـکل  بـه  مخروطـی  هـای  صـد   در اسـت،  انتنـ  نرم

خرطوم  یک یدارا یمخروط هایصد  – ۷۸ یرتصو
اسـت کـه در  زهـر     یدندان یکه حاو هستند یتوخال

که به  دهدیم یرو یزمان یدگید ی شناور است. آس
بـه   توانـد مـی  خرطـوم . شـود  زده دست هاصد  ینا

ــترده   ــد  گس ــول ص ــده ط ــابراین و ش ــان  بن امک
 یـز مقابـل ن  یکه در نقطـه  یدر صورت یدگید ی آس

 است. یرپک اندست زده شود امک
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 ایـن . اسـت  یافتـه  تغییـر  توخـالی  دار دندانه های نیزه

 از یکـی . هستند آزاد نسبتاً ،ساک یک درون درها  نیزه

. شـود  می هدایت خرطوم نوک به و شده انتخاب ها آن

 .شوند جایگزین پیوسته صورت به توانند می ها آن

 نــوک ی نیــزه گکاشــتن بــا حملــه مکانیســ 

 برآمــدگی. شــود مــی آغــاز شــکار بــدن در خرطــوم

 در زهر و شده منقبض ای ماهیچه

 تـا  زهـری  ی غـده  از خرطوم طول

 .شود می رانده جلو نیزه

 

 پاتوفیزیولوژی

 یـک  مخروطی های صد 

 دنـدان  یک حاوی توخالی خرطوم

ــه  دارا را اســت شــناور ســ  در ک

 هنگــامی مســمومیت. باشــند مــی

 دست ها صد  به که دهد می روی

 تـا  تواند می خرطوم این. شود زده

 داشـته  امتـداد  صـد   طول تمام

 کسـی  توانـد  مـی  رو این از و باشد

 دسـت  صـد   دیگر انتهای به که

 .دهد قرار گزش مورد نیز زند می

 هــای صــد  از گونــه هــر

 یـا  پپتیـد  ۱00 تقریبـاً  ،مخروطی

 .دارد خود س  در کونوتوکسین

 زیسـتی  های فرآورده پرجنجال های زمینه از

ــرم فعــال ــ ن  و فارماکولوژیــک خــواص بررســی ،انتن

. باشـد  مـی  مخروطـی  های حلزون سموم فیزیولوژیک

 گکشته سال ۲0 طی علمی ی مطالعه ۲۶00 از بیش

 ایـن  از شـده  جداسازی های توکسین اهمیت روی بر

 شـده  انجـام  سـلولی  بیولوژی و پزشکی در ها حلزون

در زهـر   ینکونوتوکس یا یدپپت ۱00 یباًتقر یدارا یهرگونه صد  مخروط - ۷۹ یرتصو
 خود است.
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 دارای (Conus) کونـوس  تـن  نـرم  هـای  گونـه . اسـت 

 کولـک  پپتیـدهای  و کشـنده  عصـبی  هـای  توکسین

ــیدی ۳0-۱0 ــتند آمینواس ــه هس ــی ک ــن از بعی  ای

 جریـان  ی کننـده  تنظـی   هـای  کانال ها، کونوتوکسین

 یــا اعصــاب ســلولی ی دیــواره در ســدی  یــا پتاســی 

 بعیـی  و کننـد  مـی  تنظـی   را ای ماهیچه های سلول

 اتصـال  آسـپارت - D -متیـل  -N های گیرنده به دیگر

 درون بـه  کلسی  های یون که دهند می اجازه و یافته

دارای  نیــز بعیــی شــوند؛ وارد اعصــاب هــای ســلول

 کولین استیل های گیرنده اختصاصی های آنتاگونیست

ــد، نقــش ای ماهیچــه انقبــاض در کــه . هســتند دارن

 بسـیار  بخـش  مخروطی، دریایی های حلزون بنابراین

 ی عمـده  کـه  شـوند  مـی  شـامل  را انتنـ  نرم از مهمی

 انـد،  داده اختصـاص  خـود  به را انتن نرم های پهوهش

 فـاز  گـکران  حـال  در کونوپپتیـد  لندین که طوری به

 سـال  در نیـز  پپتیـدها  ایـن  از یکی باشند؛ می بالینی

 .گردید FDA ی تأییدیه دریافت به موفق ۲00۴

 شـکل  مخروطی های صد  زهر کلی، طور به

  با های نوروتوکسین شامل که است هایی کونوتوکسین از

 است تند بسیار زهرها این فعالیت. هستند ملکولی ک  وزن

 ی آهسـته  حرکـت  و جوش و جن  با س  کنش این و

 زیـرا . اسـت  توجیه قابل زیست م ی  در ها صد  این

 دشـواری  به دارند، که ای آهسته حرکت با ها صد  این

 .کنند دستگیر را خود ی شده مسموم شکار توانند می

ــر ــا کونوتوکســین اث ــالک ب ــده ب ــای گیرن  ه

 .است توأم عصبی و ای ماهیچه

 هـای  صـد   زهـر  کلی، بندی تقسی  یک در

 گـروه  دو بـه  عملکـرد  ل ـاظ  به توان می را مخروطی

 .کرد تقسی 

 کـه  است زهرها این آسای بر  اثر اثر، اولین

مورد اصابت قـرار داده   شکار سریع حرکتی بی موج 

 که است پپتیدهایی طریق از اثر این و شوند میشده 

 و کننـد  می منع را ولتاژ به وابسته سدیمی های کانال

 بـالک  را پتاسـیمی  هـای  کانـال  که پپتیدهایی از نیز

 دیپالریزاسـیون  موجـ   ترکیبی، اثرات این. کنند می

 قـرار  زهـر  تزریـق  مکان مجاورت در که هایی آکسون

 در را گرفتگـی  بـر   همانند اثری و گردیده اند داشته

 .کنند می ایجاد شکار

 منــع شـامل  و داده روی آهسـتگی  بـه  دوم اثـر 

 طریـق  از اسـت کـه   عصـبی  - ای ماهیچـه  انتقـال  کامل

 تزریـق  مکـان  از دور به ییها نامک در که کونوپپتیدهایی

 و کنند می عمل( ای ماهیچه -عصبی اتصاالت مانند) زهر

 ای ماهیچـه  - عصـ   انتقـال  کامل منع موج  نهایت در

 شـکار  مخروطـی  هـای  صد شود.  ، ایجاد میشوند می

ــد پپتیــدهای مــاهی، ی کننــده ــال کــه دارن هــای  کان

ــیمی ــیش کلس ــی پ ــه سیناپس ــازی ک ــال آزادس  انتق

. ندسـاز  می منع را کنند می کنترل را عصبیهای  دهنده

ــین ــن همچن ــدها ای ــده ،پپتی ــای گیرن ــوتینی ه  نیک
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 پتانسـیل  بـا  که سدیمی های کانال نیز و سیناپسی پز

 .سازند می منع نیز را دارند سروکار ای ماهیچه عمل

 

 بالینی هاییافته

 موضعی
 تـا  درد بدون است ممکن اولیه آسی  اثرات

 زخـ  . شـود  می بدتر شور آب با که باشد جانکاه درد

 گـاهی  کـه  شـود  متـورم  و یافته التهاب است ممکن

 نیز سیانوتیک ی همنطق یک و بوده خون ک  و سفید

 .رسد می نظر به کرخ لمز، با و کند می احاطه را آن

 عمومی
 گزیدگی نیش مکان از شدن مورمور و کرخی

 و دهان در ویهه به) یابد می گسترش بدن سراسر به

 عیالت فلج. برد می زمان دقیقه ۱0 حدوداً که( ها ل 

 هر موج  است ممکن و یافته گسترش آسی  مکان از

 سختی. شود کامل شل فلج تا نالیز خستگی از لیزی

 از پیش است ممکن کردن ص بت در دشواری و بلع

 دید تاری شامل بینایی اختالالت. دهد روی کامل فلج

 های واکنش و اختیاری عیالت فلج) دوبینی و

 تا ۱0 طی است ممکن تغییرات این. شود می( مردمکی

 فلج. بیفتند اتفا  گزیدگی نیش زمان از دقیقه ۳0

 بالینی تابلوی ی هبرجست ی هنکت است ممکن تنفسی

 ی هلهر و سط ی تند های تنفز صورت به که باشد

 میل مرگ و هوشی بی آپنه، سوی به و است سیانوزی

 هـــایصـــد  – ۸0 یرتصـــو
در شـ  بـه شـکار     یمخروط

 یرو بـرا  یـن و از ا پردازندیم
ــان ــه    یغواص ــ  ب ــه در ش ک
 ینپردازند خطرآفریم یغواص

 فقـــ هســـتند. احتمـــاالً  
ــد  ــایص ــ ه ــه  یمخروط ک

انسـان   یبـرا  خورندیم یماه
 باشند.یخطرناک م
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 نارسایی ی هنتیج در دیگر عالئ  شود می گفته. کند می

 اثر در ثانویه عالئ  البته که دهند می روی قلبی

  .باشند می تنفسی فلج و نارسایی

 گوناگون ،نوروتوکسیک آسی  گستردگی

 ساعت ۲۴ طی مانند می زنده که بیمارانی و است

 به عوارض،. کنند حرکت توانند می و گردیده فعال

 طول به هفته لند است ممکن موضعی، واکنش ویهه

 .انجامد

 

 اقدامات تشخیصی

بـا   ها، پز از مسـمومیت  درخواست آزمایش

هـای   یافتـه بر اساس بایست  می های مخروطی صد 

و افـت   ، نارسـایی تنفسـی  مـا ک. باشـد بالینی استوار 

ند که حاکی از لزوم انجام هایی هست یافته ،رخونفشا

 رادیوگرافیسرمی،  گیری پارامترهای متابولیک اندازه

 .باشند سینه و الکتروگرام می

 

 درمان

 کامل استراحت حالت در بایست می بیمار

 نیز اندام. شود داده اطمینان او به و گیرد قرار

 فشاری بانداژ و شوند گکاشته حرکت بی بایست می

 .گردد زهر جکب در تأخیر موج  است ممکن

 یـد، د یتار یدی،دو د یق،تعر ی،حالیشامل ضعف و ب یمخروط هایبا صد  یدگید ی پز از آس یعالئ  عموم - ۸۱ یرتصو
سـاعت   دو یبوده و ط یعو کما است. مرگ سر یعروق -یکالپز قلب ی،تنفس یینارسا ی،عموم یفلج عیالن یسفاژی،د ی،آفون
 .دهدیم یرو
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 نیاز مورد است ممکن دهان به دهان تنفز

 فاقد بیمار که صورتی در نیز قلبی ماساژ و باشد

 است ممکن بیمار. شود انجام بایست می است نبض

 کند برقرار ارتباط تواند نمی ولی باشد، داشته شنوایی

 بیمار اگر. دارد نیاز بخشی اطمینان به رو، این از و

 نگه باال را وی پاهای بایستی است شوک حالت در

 .داشت

 بیمارستان در بیمار تنفسی، فلج صورت در

 برای متناوب مثبت فشار با مصنوعی تنفز به

 .دارد نیاز خون اسیدیته و اکسیهن فشار نگهداری

 آسپیراسیون از هوایی راه گکاری لوله

 و فیبریالسیون دی ،قلبی ماساژ. کند می جلوگیری

 مورد بیمار شرای بر اساس  عروقی های کننده تن 

 در توان می را موضعی های کننده حز بی. است نیاز

 کولین ضد مقداری است ممکن. کرد تزریق زخ 

 .باشند سودمند استرازها


