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  چکیده

گزارش شده و کمتر ناهنجاري در اندام ها به دنبال عقرب گزیدگی به طور بسیار نادر 
در این گزارش موردي، ما به شرح عقرب گزیدگی در اوایل . مورد بررسی قرار گرفته است

بارداري در یک مادر باردار می پردازیم که توسط گونه مزوبوتوس اوپیوس در اوایل بارداري 
ن نوزاد با ناهنجاري در دست چپ به صورت آمپوتاسیون انگشتا. مورد گزش قرار گرفته بود

  .مکانیسم ایجاد این نوع ناهنجاري توسط عقرب گزیدگی مشخص نیست. دست به دنیا آمد
  

  ناهنجاري انتهاها، سه ماهه ي اولعقرب گزیدگی،  :کلید واژه ها
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  مقدمه
عقرب گزیدگی به عنوان یکی از مسائل مهم بهداشتی 
در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه و توسعه نیافته 

به ازاي هر نفر که در اثر نیش مار می میرد، . مطرح است
نفر به علت عقرب گزیدگی جان خود را از دست می  10

ز مار گزیدگی مهمترین عقر ب گزیدگی بعدا). 1(دهند 
عالئم کلینیکی عقرب . عامل ایجاد مسمومیت است

گزیدگی و نتایج آن در قربانیان، بستگی به گونه ي عقرب 
گونه عقرب در نقاط مختلف دنیا،  1500از میان ). 2(دارد 

ب عقر. ي انسان بسیار خطرناك هستندگونه برا 50
     گزیدگی موجب بروز عالئم مختلفی در فرد قربانی 

این عالئم از واکنش هاي خفیف پوستی تا . می شود
عروقی  –واکنش هاي عصبی، تنفسی و کالپس قلبی 

در اغلب موارد عقرب گزیدگی منجر به . متفاوت هستند
بروز عالئم خفیف پوستی که با استفاده از ضد دردها، 

راقبت هاي حمایتی برطرف می آنتی هیستامین ها و م
  ). 1(می گردد شود، 

  )سایت گوگل -برگرفته از اینترنت(عقرب گونه ي مزوبتوس اوپیوس :  1شکل 
  

نقش مهمی را در ) 1شکل (گونه ي مزوبتوس اوپیوس 
عقرب گزیدگی ها در جنوب غربی ایران % 6/43
عالئم سیستم ). 3(دارد ) کهگیلویه و بویر احمد(

خودکارو اثرات موضعی که با دردشدید، پرخونی ناحیه 
ي گزش، ورم، سوزش، خارش، بی حسی و ادم در 

دیده می افرادي که توسط این عقرب گزیده می شوند 
در این گزارش موردي، ما به گزارش یک مورد ). 4(شود

عقرب گزیدگی با گونه مزوبتوس اوپیوس در اوایل 
بارداري که منجر به نقص عضو از نوع گانگرن انگشتان 

  . دست چپ شد می پردازیم
  گزارش مورد

ساله با حاملگی چهارم، داراي سه بچه ي  37یک زن 
 10ا آمده بودند در هفته زنده که به طور طبیعی به دنی

بارداري در بیمارستان امام خمینی دهدشت از توابع استان 
ایران به دلیل عقر ب گزیدگی در  -کهگیلویه و بویر احمد

در موقع بستري، بیمار از . بستري شد 1386اردیبهشت 
و خارش شاکی ) واقع در کمر( درد در ناحیه ي گزش

درجه  38حرارت  در معاینه ي فیزیکی میزان درجه. بود
پادزهر و آنتی بیوتیک از نوع سفالکسین . سانتی گراد بود

هیچگونه انقباضی در رحم دیده . براي بیمار تجویز شد
در سونوگرافی انجام شده، جنین و جفت طبیعی . نشد

طبیعی  CBCدر تست هاي آزمایشگاهی، . گزارش شد
عدد گلبول قرمز  18-20بود اما در تجزیه ي ادرار 

روز  5وي در بیمارستان به مدت + ). 3(ده شد مشاه
تاریخچه ي . تحت نظر قرار گرفت و سپس مرخص شد
مراقبت هاي . مامایی این زن شامل سه زایمان طبیعی بود
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مجددا . دوران بارداري در حاملگی حاضر، کافی بود
هیچگونه . بارداري انجام شد 20سونوگرافی در هفته 

د یک هماتوم کوچک در یافته ي غیر طبیعی به جز وجو
پشت جفت گزارش نشد و به بیمار توصیه شد که 

  . میزان مایع آمنیوتیک طبیعی گزارش شد. استراحت کند
بارداري این زن به دلیل شروع دردهاي  38در هفته ي 

زایمان . زایمانی به بیمارستان مراجعه کرد و بستري شد
 2900یک نوزاد دختربا وزن . به صورت طبیعی انجام شد

ناهنجاري در دست به صورت . گرم به دنیا آمد
). 2شکل (آمپوتاسیون انگشتان دست چپ مشاهده شد 

. هیچگونه ناهنجاري دیگري در سایر اعضا دیده نشد
در . بیمار بعداز یک روز بستري از بیمارستان مرخص شد

چهار سالگی این دختر بچه مورد بررسی قرار گرفت و 
عکس (اعضا بدن دیده نشد  هیچگونه ناهنجاري در سایر

  )2شماره 

  
تصویردست و آمپوتاسیون انگشتان دست  یک دختر چهار ساله با عقرب گزیدگی مادر در سه ماهه ي اول بارداري : 2شکل 

  )گرعکس تهیه شده توسط پژوهش(
  

  بحث
تحقیقات علمی که ارتباط بین عقرب گزیدگی و ایجاد 
ناهنجاري را در جنین گزارش کرده باشند بسیار اندك 

اگرچه داستان هاي زیادي در ارتباط با عقرب . هستند
زدگی و ایجاد ناهنجاري در جنین گفته شده است اما فقط 

به . چند گزارش علمی در این خصوص وجود دارد
در دوران بارداري ممکن  صورت نادر عقرب گزیدگی

است منجر به عوارض جانبی خطرناکی در جنین و مادر 
  ). 5(باردار شود 

در تحقیق علمی که زائرزاده و همکاران، با هدف 
بررسی تاثیر سم عقرب گونه ي مزوبتوس اوپیوس بر 
روي خرگوش انجام دادند، نتایج نشان داد که مارکرهاي 

فاکتور نکروز ( TnFت نکروز بافتی و افزایش سطح فعالی
در سرم خرگوش گزیده شده توسط عقرب دیده )بافتی 

منجر به بروز اختالل در  TnFافزایش سطح . شد
و تغییرات ) عالئمی شبیه به انفارکتوس(الکتروکاردیوگرام 

به صورت ) نکروز و لیز عضله ( هیستوپاتولوژیک شدید 
قابل توجهی باالتر از خرگوش هایی بود که عقرب 

در تحقیقی که ابراهیم و همکارانش ).6(یدگی نداشتند گز
در برزیل انجام دادند، مشخص شد که عقرب گزیدگی با 

منجر به سقط در سه  L quinquestriatusگونه ي 
  ).7(ماهه اول بارداري می شود

موجب افزایش قابل  L quinquestriatusگونه ي 
توجه در تواتر و شدت انقباضات عضله ي رحمی در 

  ). 8(گوش می گردد خر
در یک تحقیق، پژوهشگران دریافتند که عالئم گزش 

دو . عقرب در زمان بارداري مشابه زمان غیر بارداري است
نفر از زنان باردار دچار درد شدید لگنی شدند و یک نفر 
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اگر چه نتایج تست هاي . دچار خون ریزي واژینال شد
آماري مبین تغییرات معنی دارنبود، پژوهشگران نتیجه 
گیري کردند که سم عقرب ممکن است موجب ایجاد 

همچنین سم . انقباضات رحمی و زایمان قبل از موقع شود
. عقرب ممکن است موجب اختالل در تکامل جنین شود

  ). 9(دوم بارداري بارزتر بودند این اثرات در سه ماهه ي 
ماري و ابراهیم در پژوهش خود دریافتند که رحم 
موش باردار در اوایل بارداي نسبت به سم عقرب بسیار 

هیدروکسی  -5آن ها توانستند که میزان . حساس تراست
شناسایی  L quinquestriatusتریپتامین را در گونه ي 

موجب ایجاد سقط  کنند و معتقدند که این ماده می تواند
نتایج پژوهش . در سه ماهه ي اول بارداري در انسان شود

 Lگران این بود که زنان بارداري که توسط گونه ي 

quinquestriatus  در سه ماهه ي اول بارداري گزیده
 -5می شوند باید توسط پادزهر و آنتاگونیست هاي 

  ).  8(هیدروکسی تریپتامین درمان گردند 
در مورد تاثیر سم عقرب بر رحم و   مطالعات دیگري

سم .  جنین موش هاي آزمایشگاهی صورت گرفته است
حاوي یک پپتید به نام  Buthus occitanusگونه ي 

برادي کینین است که موجب ایجاد انقباض در عضالت 
سم جداشده از ). 10(رحم موش آزمایشگاهی می گردد 

موجب ایجاد  T1حاوي  Tityus serrulatusگونه 
سم ). 11(انقباضات در عضالت رحم موش می شود 

به سرعت در جنین موش جذب  Amoreuxiگونه ي 
حاملگی  9-11می شود به خصوص اگر در روزهاي 

نقایص ستون مهره ها  و کاهش وزن در . تزریق شود
در ). 12(بسیاري از جنین هایی که زنده ماندند، دیده شد 

دیگر مطالعات سم گونه هاي مزوبتوس 
)Mesobuthus( تیتیوس ،)Tityus ( و لیوروس
)Leiurus ( عروقی  –موجب ایجاد عالئم شدید قلبی

با توجه به بررسی تحقیقات مطالعات ). 13(شده است 
دیگران در مورد عقرب گزیدگی و گزارش مورد حاضر، 
پژوهشگران وجود ارتباطی میان عقرب گزیدگی و ایجاد 
نقایص جنینی در سه ماهه ي اول بارداري را دور از ذهن 

  . نمی دانند
 عقرب گزیدگی در اوایل بارداري منجر :نتیجه گیري

به ایجاد انقباضات رحمی و یا سقط و در اواخر بارداري 
این گزارش یک مورد . با مرگ جنین ارتباط داشته است

بسیار نادر از عقرب گزیدگی در سه ماهه ي اول بارداري 
و وجود نقایص ساختمانی به صورت آمپوتاسیون انگشتان 
دست چپ است، که به  تحقیقات بیشتري براي تایید 

  . و معلولی نیاز است رابطه ي علت
از کارکنان بیمارستان امام  :تقدیر و سپاس گزاري

دهدشت که در جمع آوري اطالعات از  )ره(خمینی
  .ا همراهی نمودند تشکر می نماییمپرونده ي بیمار با م
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