
 عقرب گزیدگی 

ها فعال  شب و گرم هوای و آب در بیشتر عقرب

هستند در صورتی که اولین موجودی که با آن 

مواجه می شوید فرد آسیب دیده باشد مقدار 

 بیشتر است  %05سمی که وارد بدن می شود از 

پس از چند دقیقه از گزش عقرب که عموماً در 

تاول ، اندام )دست و پا( اتفاق می افتد ،درد ، 

قرمزی و تورم دیده می شود با گذشت چند 

 ساعت از گزش عالئمی مثل :

تند شدن نبض ، باال رفتن فشار خون ، سرگیجه و 

تهوع استفراغ ، تنگی نفس ، تشنج ،افزایش ترشح 

 بزاق دیده می شود .

از عالئم مهم عقرب گزیده بخصوص با عقرب های 

رمز و اسکورپیونیده می توان همولیز گلبولهای ق

 در نتیجه تغییر رنگ ادرار را ذکر کرد 

با پیشرفت اثر سم در قسمت های مختلف ، 

درجه می رسد 05حرارت بدن باال می رود و تا 

همچنین ادرار بیمار نیز کم می شود که همین 

 امر باعث نارسایی کلیه می شود . 

ناراحتی حس بینایی مختل و نور شدید باعث 

 بیمار می شود .

 سال تشنج شایع است . 6ن کمتر از در کودکا

در عقرب گزیدگی اختالل های آزمایشگاهی و 

EGG . وجود دارد 

 عالئم سیستمیک :

تشنج ، همولیز شدید ، تورم شدید سر و گردن 

)اگر محل گزش سر و گردن باشد( برافروختگی و 

 قرمزی چشمها و صورت 

تهوع استفراغ ، نارسایی کلیه ، آریتمی قلبی، 

ترس تنفسی ، کاهش سپریاپیسم ، استراپیسم ، دی

 فشار خون 

 درمان موضعی :

راههای مختلفی از قبیل تیغ زدن ، مکیدن محل 

 گزش ، کیسه یخ بستن تورنیکه 

الی  2عالوه بر بستن درد در محل نیش با تزریق 

میلی لیتر لیدکائین درصد و تجویز سرم ضد  3

 عقرب 

 درمان سیستمیک :

ی بایستی عالوه بر سرم ضد عقرب در این بیمار

نسبت به بررسی وضعیت عمومی بیمار و احتمال 

ایجاد همولیز شدید دقت کرد و آزمایش ادرار هر 

ساعت یکبار از نظر وجود هموگلوبین انجام  3



شود مقدار سرم ضد عقرب به شدت مسمومیت 

 بستگی دارد 

آمپول  6در مورد مسمومیت شدید می توان تا 

 تجویز کرد . سرم ضد عقرب

با اینکه این سرم تصفیه شده و عاری از مواد 

ناخالص است خطر شوک بخصوص در افراد 

 حساس وجود دارد 

هنگام تزریق سرم ضد عقرب ، یک میلی لیتر 

آدرنالین یک در هزار باید در سرنگ آماده باشد . 

بیمار را گرم نگه پیش و پس از تزریق سرم باید 

 داشت 

/ 2یا آلرژی ابتدا  ه تنگی نفس در اشخاص با سابق

از سرم ضد عقرب رقیق شده را در زیر جلد تزریق 

دقیقه تحت نظر قرار  35کرده و بیمار  را به مدت 

می دهیم )دوبار این اقدام انجام گیرد( اگر 

 واکنشی مشاهده نشد سرم آهسته تزریق گردد.

سوابق ایمن سازی بیمار باید بررسی گردد بنا بر 

والً واکسن کزاز )تتانوس( در مواقع احتیاط معم

عقرب گزیدگی و مارگزیدگی و گزش حیوان به 

 فرد تزریق می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

 

 عنوان :

 عقرب گزیدگی 

 
 

kashani@skums.ac.irEmil:  

 گرد آورنده و تنظیم : مهشید اشراقی دهکردی

 تایید کننده : سید مهدی پور افضلی

 طراحی و تدوین : واحد آموزش
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