
ارزیابی شمارش خون کامل و نارسایی کلیوي در بیماران دچار عقرب زدگی 
مراجعه کننده به مرکز بهداشت   ) (Hemiscorpius lepturusناشی از گادیم 

  1387-هندیجان
  

 بابک وزیریان ، ∗∗∗سید علی اکبر جعفري موسوي ، ∗∗، رضا ملیحی1 ∗سید جالل امام
  ∗∗∗∗∗، اسمعیل ویسی∗∗∗∗زاده

  
  خالصه 
گونـه   .ر هاي در حال توسعه گرمسیري  استعقرب زدگی مشکل عمده بهداشت عمومی در بسیاري از کشو :مقدمه
ــه  Mesobuthus eupeusو  Hemiscorpius lepturus  ،crassicauda Androctonusهــاي  از جمل

، اثرات زهر گادیم در تحقیق حاضر .مهترین گونه هایی هستند که در ایران باعث موارد عقرب زدگی زیادي می شوند
بر پارامترهاي خونی و ادرار افراد دچار عقرب زدگی مراجعه کننده بـه مرکـز بهداشـت شهرسـتان هنـدیجان مـورد       

  .مطالعه قرار می دهد
زن مراجعـه کننـده بـه مرکـز بهداشـت       33مـرد و   33فرد دچار عقرب زدگی با گـادیم  شـامل    66 :بررسیروش 

و نیـز   CBC ،PT ،PTTپـارامتر هـاي    .از نظر سن به سه گروه تقسیم شـدند و هرستان هندیجان وارد مطالعه ش
  .هماچوري و هموگلوبینوري در این افراد بررسی گردید

 40تـا   20از افـراد عقـرب زده در گـروه سـنی       %5/51که  سال بودند 62تا  13بیماران در محدوده سنی  :یافته ها
از نظر . آنان بود) فراد ا PTT )7/72%بیشترین میزان تغییر خونی  در بیمارن مربوط به اختالل در  سال قرار داشتند

 در. ) P=0.001( طبیعی و غیرطبیعی مشاهده شد  PTو  PTTآماري نیز احتالف معنی داري  بین افراد با 
افراد کمتـر   %31در   Hbهمچنین میزان .هموگلوبینوري مشاهده می شود %4/42هماچوري  و در  بیماران 3/83%  

   .از حد طبیعی بود
 گرفتند کهبیشتر از دیگر فاکتور هاي خونی تحت تأثیر زهر گادیم قرار   PTو  PTTدر این مطالعه  :نتیجه گیري

ممکن  هماچوري و هموگلوبینوري در این افراد همشاهد. نشان دهنده اثر مخرب زهر بر مسیر هاي انعقادي است
  .یاشداثر تخریبی قوي زهر گادیم بر سیستم کاپیالري گلومرولی  است بدلیل 

  
  

.، اختالل کلیويهماتولوژي، گی عقرب زد:  کلمات کلیدي

                                                
  مرکز تحقیقات تاالسمی و هموگلوبینوپاتی، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز ، دانشیار  ∗

  دانشگاه بین الملل اروند ،دانشجوي کارشناسی ارشد تغذیه ∗∗
دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز  ،دانشیار، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ∗∗∗  

  ، گروه حشره شناسی پزشکی و مرکز تحقیقات بیماریهاي عفونی و گرمسیري، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز  دانشیار ∗∗∗∗
علوم پزشکی جندي شاپور اهوازشگاه پزشک عمومی، بیمارستان رازي، دان  ∗∗∗∗∗  

  نویسنده مسئول - 1
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   مقدمه 
عقرب زدگی مشکل عمـده بهداشـت عمـومی در    
بسیاري از کشور هاي در حال توسعه گرمسـیري   

فردي که در اثر نیش مـار مـی    به ازاي هر. است 
نفــر بــدلیل عقــرب زدگــی تلــف مــی  10، میــرد
عقرب زدگی بخصوص  در عـرض هـاي   . )1(شوند

درجــه  50 درجــه شــمال و 50جغرافیــایی بــین 
جنوبی و اکثرًا در تابستان و موقـع عصـر رخ مـی    

 و منـاطق  در گزیـدگی،  م کژد وضعیت. )2(دهد
 وضع زندگی شیوه توجه به با گوناگون کشورهاي
ارائـه   چگونگی مسکن، وضع اقتصادي،  اجتماعی
 منطقـه  هـر  گونـه هـاي   و شـتی  بهـدا  خـدمات 

بـاالترین میـزان    .)3(اسـت  متفـاوت  جغرافیـایی 
مرگ در اثر عقرب زدگی که تا بحـال ثبـت شـده    

مـرگ در یـک سـال     1000مربوط به مکزیـک و  
مـورد   4است در حالیکه در ایاالت متحـده تنهـا   

.  )4(سال گـزارش شـده اسـت    11مرگ در طول 
 بـا  (نـاهمگون ) هتـروژن  مخلـوطی  کژدمها، زهر

 خاصـیت  داراي و آب در حـل شـدن   قابلیـت 
 در نــاهمگونی، ایــن ).باشــد مــی آنتیژنیــک

را  کژدمزدگـی  گونـاگون  واکنشـهاي  مصـدومین، 
 Kovarikگــزارش  طبــق .)5(میکننــد ایجــاد
. )6(دارد وجـود  ایـران  در کـژدم  گونـه  32 حدود

ــاي  ،  Hemiscorpius lepturusگونـــه هـ
Androctonus crassicauda  و

Mesobuthus eupeus  از جمله مهترین گونه
ایـران باعـث مـوارد عقـرب     هایی هسـتند کـه در   
میزان مرگ در اثـر   .)7-9(زدگی زیادي می شوند
است که اکثـر مـوارد    %25عقرب زدگی در ایران  
) H. lepturus  )3/94%مـرگ و میــر بــدلیل  

عضــوي از خــانواده  H. lepturus .)10( اســت
Scorpionidae   گـا  ( و نام محلی آن گـادیم :

 کـه  ایـن  بـه  باتوجه .می باشد ) دم : دیم + گاو 
 از ایران، در گزیدگی کژدم میر و بیشترین مرگ

 گزش نتیجه در و خوزستان استان

 H. lepturus گفت توان می لذا میآید بوجود 
 در کـه  ایران است کژدم خطرناکترین جانور این

 فراوانـی  بـه  آن شـرق  ویـژه  به خوزستان استان
 یـا  پناهگاههـا  خالصـه  طـور  به .می گردد یافت

 خوزسـتان  اسـتان  کـژدم در  ایـن زیسـتگاههاي  
 زیـر  در موجـود  سـوراخهاي  و شـکافها  شـامل، 
 هاي شکاف داخل در درختان، پوسته زیر سنگها،
توده  زیر ساختمانی، مصالح زیر باغچه ها، جداول

دیوارهـاي   سوراخهاي و درز ها  داخل ،هاي گلی
در خوزستان طی مـاه هـاي    .است گلی و قدیمی

 شیوع گزیدگی بیشتر اسـت  مهر ماهتا  اردیبهشت
تأثیرات بیولوژیکی زهر هـر عقـرب ویژگـی    . )11(

. دارد و وابسته به نوع آن می باشـد خاص خود را 
اخیـراً از زهـر     hemicalcinسم جدیدي بنـام  

H. lepturus    خالص سازي شده کـه از جملـه
سموم فعال از نظر بیولـوژیکی اسـت ومتعلـق بـه     
خانواده اي از پپتید هاي تأثیر گذار بر کانال هاي 

زهر .)12(کلسیمی حساس به ریانودین می باشد 
گــادیم باعــث افـــزایش آنــزیم هــاي کبـــدي     

Aspartate amiontransferase (AST)  ،
Alanine aminotransferase (ALT)  و

Alkaline phosphatase (ALP)  می شـود 
ــر  .)13( ــازي   H. lepturusزه ــث آزاد س باع

فراوان کاتکوالمین ها در پی تحریک بیش از حـد  
سـم   .)14( سیستم عصبی خودمختار مـی شـوند  

در محل  این عقرب سیتوتوکسیک بوده و  معموالً
در مطالعـات روي  . گزش دردي ایجاد نمـی کنـد  

، در هماتوکریــت ات آزمایشــگاهی کــاهشحیوانــ
ــز و افــزایش در   هموگلــوبین و گلبــول هــاي قرم

بـا  . د گلبول هاي سفید مشاهده شـده اسـت  تعدا
توجه به اینکـه مطالعـات کمـی تـأثیر زهـر ایـن       

، هدف از ایـن  قرب بر انسان را بررسی نموده اندع
بـر   H. lepturusاثـرات زهـر   بررسـی  ،  تحقیق

پارامترهاي خونی و ادرار افراد دچار عقرب زدگـی  
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ــه مرکــز بهداشــت شهرســتان   مراجعــه کننــده ب
 . می باشدهندیجان 

 
   روش بررسی

 H. lepturusفـرد دچـار عقـرب زدگـی بـا       66
زن مراجعه کننده بـه مرکـز    33مرد و  33شامل 

. بهداشت شهرستان هندیجان وارد مطالعه شدند 
5ml    1نمونه خون همـراه بـا %EDTA  5وml 

 2بدون ضـد انعقـاد از هـر بیمـار گرفتـه و طـی       
ــاتریوفوژ شــد  ــاعت س ــه،  5000( س دور در دقیق

بررسـی هـا روي شـمارش خـون     . )شرکت بهـداد 
، زمــان Count blood cell (CBC)کامــل 

ــرومبین  ، Protromobin time (PT)پروتـ
 Partialزمـــان ترومبوپالســــتین جزئـــی   

tromboplastine time (PTT)  ــالیز و آن
 Combis(نـوار معـرف   . ادراري صـورت گرفـت  

screen 11sys plus.Germany( بمنظــور 
وبینوري مورد استفاده قرار گرفت هموگل تشخیص

از ) همـاچوري (وجود گلبول هاي قرمـز در ادرار  . 
طریق مشاهده با میکروسکوپ مورد ارزیـابی قـرار   

میانگین حجم هـر  ،سلول هاي قرمز خون . گرفت
،  Mean cell voloum(MCV(گلبول قرمـز  

ــز     ــول قرم ــر گلب ــوبین ه ــانگین هموگل    می
)MCH(hemoglobin   Mean cell ، 

ــانگین غلظــت ــز  می ــول قرم  )MCHC(هــر گلب
concentration hemoglobin Mean 

cell ــوبین و ــزان هموگل ــت) Hb(می  و هماتوکری
(Hct) ــتم ــیله سیسـ ــلولی  بوسـ ــمارنده سـ شـ

)micros 60.France   (و انــدازه  شــمارش
ــري  ــدگی ــري   .ند ش ــدازه گی ــور ان ــان بمنظ زم

زمان لخته شـدن   (PTT)ترومبوپالستین جزئی 
پالسما پس از فعال شدن فاکتورهـاي ارتبـاطی و   

انـدازه   رابدون ترومبوپالستین بافتی اضافه شـده  
حجـم هـاي مسـاوي از معـرف     . مـی شـود  گیري 

فسفولیپید ها و سوسپانسیون کائولین با یکـدیگر  
مخلوط شدند و در لوله شیشیه اي در حمـام آب  

سـپس  . درجه سانتی گراد نگـه داري شـدند    37
1/0ml  از پالسما در لوله شیشه اي جدیدي قرار

ــد و  ــفولیپیدي   2/0mlداده شـ ــول فسـ از محلـ
لولـه در  . گردیـد ئولین به آن اضـافه و مخلـوط   کا

از   1/0mlدقیقـه و   10درجـه بمـدت    37دماي 
CaCl2    از قبل گرم شده و یک کرونـومتر ثانیـه

زمـان گرفتـه شـده بـراي     . شمار شروع بکار کرد 
 ,Ortho)مخلوط تا لختـه شـدن ثبـت گردیـد     

USA Kits) .  تســتPT  زمــان لختــه شــدن
پالسما در حضور غلظـت اپتیکـال عصـاره بـافتی     

اندازه گیري می کنـد و کفایـت   ) تینترومبوپالس(
کلی سیستم لخته کننده خارجی را مشخص می 

از پالسما بـداخل لولـه شیشـه اي     1/0ml .کند 
 ریخته شد و در حمام آب قـرار گرفـت و بـه آن    

1/0ml سپس یه . مبوپالستین اضافه گردیداز ترو
دقیقه گـرم   3تا  1مخلوط اجازه داده شد تا براي 

از قبل گـرم   1/0ml  Ca Cl2 شود و بعد به آن 
محتویـات لولـه بـا یمکـدیگر      .شده  افـزوده شـد  

مخلــوط شـــد و نقطــه نهـــایی ثبــت گردیـــد    
)Ortho,USA Kits ( . آنـــــــــــــالیز ادراي

میکروسکوپی براي اطمینان از حضور اریتروسیت 
  .هاي کامل مورد استفاده قرار گرفت

 SD ±نگین اداده هـا بصـورت میـ   : آنالیز آمـاري  
تمامی تحلیل هاي آماري با اسـتفاده  . بیان شدند

 انجام شـد و  17نسخه  SPSSاز نرم افزار آماري 
افـراد مـورد مطالعـه و    تفاوت هاي آمـاري میـان   

ــال  ــدوده نرم ــیله  مح و  student t testبوس
ANOVA   ــون ــیله  آزمـ ــده بوسـ ــروي شـ پیـ

Scheffe روه ها مورد بمنظور مقایسه میانگین گ
  .  استفاده قرار گرفتند
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   یافته ها
آنها . سال بودند 62تا  13محدوده سنی  بیماران در
سال و بـاالي   40تا  20، سال 20زیر (  به سه گروه

بیشـترین درصـد سـنی    . تقسـیم شـدند   )سـال  40
در هر دو جنس مربوط بـه گـروه   ) % 5/51(بیماران 

سال بود درحالیکه گروه سنی زیـر   40تا  20سنی 
ــاالي   %8/28ســال  20 ســال    40و گــروه ســنی ب
بیشـترین  . بیماران را تشکیل مـی دادنـد      7/19%

میزان تغییر خونی  در بیمارن مربوط به اختالل در 
PTT   وPT آنان بـود  %7/69و % 7/72بترتیب در 

نظـر آمـاري نیـز احـتالف معنـی داري       از . )جدول(
ــا  طبیعــی و غیرطبیعــی  PTو  PTTبــین افــراد ب

داده ها نشـان داد کـه   . ) P<0.001( مشاهده شد 
در این افراد کـاهش مـی یابنـد     Hctو  Hbمقادیر 

. ) P > 0.05(ولی از لحاظ آماري معنـی دار نبـود   
داد کــه در مقایســه بــا نشــان  RBCآنــالیز مقــدار 
 RBC، کاهش معنی داري در سطح میزان طبیعی

و در مـورد  ) P > 0.05(افراد بیمار رخ نمـی دهـد   
ــادیر  ــاهش  MCHC و MCV ،MCHمق ــز ک نی

 < P(ظه اي در افراد بیمار مشاهده نشـد قابل مالح
نفـر   55شاخص هاي ادراري نشان داد کـه  . )0.05

 28دچار هماچوري هستند درحالیکـه در  ) 3/83%(
.)جدول( هموگلوبینوري مشاهده شد)  %2/42 (نفر

  H. lepturusو ادرار در اثر زهر عقرب ، انعقاد خون  تغییرات در شمارش خون کامل : 1شماره  جدول

* P<0.001 

 جنسیت
 مرد

Frequence(percent) 
(Mean±SD) 

 زن
Frequence(percent) 

(Mean±SD) 

 مجموع
Frequence(percent) 

(Mean±SD) 
پــارامتر هــاي خــونی و   

 ادراري
Normal 
No.(%) 

Impaired 
No.(%) 

Normal 
No.(%) 

Impaired 
No.(%) 

Normal 
No.(%) 

Impaired 
No.(%) 

Hb 
M:13.5-17.5 g/dL 

F:12 – 16  g/dL 

18 (54.5) 
(14.58±1.2) 

15 (45.5) 
(11.43±1.7) 

17 (51.5) 
(13.21±1.2) 

16 (48.5) 
 
(10.19±1.4) 

35 (53) 
- 

31 (47) 
- 

Hct 
M:36 – 56 % 
F:36 – 46 % 

27 (81.8) 
 
(43.40±4.4) 

6 (18.2) 
(29.81±4.8) 

18 (54.5) 
(39.84±3.9) 

15 (45.5) 
(31.13±4.5) 

45 (68.2) 
- 

21 (31.8) 
- 

Red blood cell 
(RBC) 
M:4.5-5.9 million 
mm-3 

F:4– 5.2 million 
mm-3 

24 (72.7) 
(5.28±0.47) 

9 (27.3) 
(3.92±0.64) 

26 (78.8) 
(4.81±0.54) 

7 (21.2) 
(3.31±0.58) 

50 (75.8) 
- 

16 (24.2) 
- 

MCV 
80 - 100 micm3 

27 (81.8) 
(85±3.1) 

6 (18.2) 
(74.16±6.1) 

21 (63.6) 
(85.04±4.1) 

12 (36.4) 
(73±6.8) 

48 (72.7) 
(85.02±3.5) 

18 (27.3) 
(73.39±6.4) 

MCH 
26 - 34 pg 

26 (78.8) 
(27.78±1.3) 

7 (21.2) 
(24.85±1.8) 

25 (75.8) 
(27.91±1.2) 

8 (24.2) 
(22.86±2.5) 

51 (77.3) 
(27.84±1.3) 

15 (22.7) 
(23.79±2.3) 

MCHC 
31 - 37  g/dL 

28 (84.8) 
(33.27±1.7) 

5 (15.2) 
(30.54±0.89) 

30 (90.9) 
(33.47±1.1) 

3 (9.1) 
(30.26±0.68) 

58 (87.9) 
(33.37±1.4) 

8 (12.1) 
(30.43±0.39) 

PT* 

13.1 sec 
9 (27.3) 
(13±0) 

24 (72.7) 
(24.44±18.3) 

11 (33.3) 
(12.9±0.30) 

21 (66.7) 
(28.12±19.8) 

20 (30.3) 
(12.95±0.22) 

46 (69.7) 
(26.20±18.9) 

PTT* 

25.1 - 35 .1 sec 
9 (27.3) 
(33.44±2.3) 

24 (72.7) 
(65.16±34) 

10 (30.3) 
(32.33±3.4) 

23 (69.7) 
(62±32.1) 

18 (27.3) 
(32.88±2.9) 

48 (72.7) 
(63.58±32.7) 

Hemoglobinuria 22 (66.7) 
(0±0) 

11 (33.3) 
(1.45±0.79) 

16 (48.5) 
(0±0) 

17 (51.5) 
(2.06±1.2) 

38 (57.6) 
(0±0) 

28 (42.4) 
(1.82±1.1) 

hematuria 8 (24.2) 
(0±0) 

25 (75.8) 
(4.22±5.2) 

3 (9.1) 
(0±0) 

30 (90.9) 
(14.07±18.4) 

11 (16.7) 
(0±0) 

55 (83.3) 
(9.59±14.8) 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


            ۱۶                                                                        ... كامل و نارسايي كليوي در بيماران دچار ارزيابي شمارش خون

  ١٣٩٠١٣٩٠پاييز  پاييز    ،،٤٤ة ة شمارشمار  سال سوم، سال سوم،   پژوهشي علوم بهداشتي، پژوهشي علوم بهداشتي،   ––علمي علمي   فصلنامه
 

  بحث و نتیجه گیري 
خوزستان استانی در جنوب غربی ایـران اسـت کـه    

ه هاي عقرب در آنجا زیست مـی  تعداد زیادي از گون
نـام دارد    H. lepturusیکی از این گونه ها  . کنند

ــه    ــاب اســت و از جمل ــان کمی ــر جه ــه در سراس ک
عقرب می باشـد کـه سـبب    خطرناکترین گونه هاي 

در ایـن مطالعـه بـیش از نیمـی از      .مرگ می شوند
سـال قـرار    40تا  20وه سنی افراد عقرب زده در گر

کمترین بروز عقرب زدگـی در گـروه سـنی     .داشتند
ـ    .سال مشاهده شد 40باالي  ه این موضـوع شـاید ب

سـاله بیشـتر در    40تا  20این دلیل باشد که افراد 
همـانطور کـه   . غ ها و مزارع مشغول به کار هستندبا

دهقانی در بررسی زیستگاه این عقرب اشـاره کـرده    
کنار جوي آب بـاغ   توده هاي گلیدیوارهاي گلی و 

 .Hهــا و مــزارع از جملــه پناهگــاه هــاي عمــده  
lepturus  ــند ــی باش ــ م ــن اف ــابراین ای راد  در ، بن

بـا   .)11(معرض خطر بیشتر عقرب زدگـی هسـتند  
 %47توجه به تغییرات پارامتر هـاي همـاتولوژي در   

شد که  Hb سطوح  در کاهشزهر عقرب منجر به  
، رادمنش ن حیث مطابق با مشاهدات فرزان پیاز ای

 in vitroهمچنـین در شـرایط   . اسـت   Chengو 

روي تمامی گـروه   H. lepturusفعالیت همولیزي 
در . )16و  15و  9(شـده اسـت  هاي خونی مشاهده 

بیشـتر از دیگـر فـاکتور      PTو  PTTاین مطالعـه  
قـرار   H. lepturusهاي خونی تحـت تـأثیر زهـر    

گرفتند که این نتایج همسـو بایافتـه هـاي مطالعـه     
مورتی و زارا بر روي تأثیر زهر عقرب زرد هندي بـر  

افـراد  % 4/42در .)17(روي این فاکتور ها می باشـد 
هموگلوبینــوري مشــاهده شــد کــه نشــان دهنــده  

شهباز زاده نیـز   ههمولیز در این بیمارن است مطالع
  .)12(بر این مسئله تأکید دارد

بیماران هماچوري  %3/83یافته ها نشان داد که در 
مشاهده می شود که این مسـئله بـا نتـایج مطالعـه     
ــوارض     ــوص عـ ــاران در خصـ ــل زاده و همکـ پیپـ
هیستوپاتولوژیک زهر گادیم روي بافت کلیه مـوش  

و ممکن است بـدلیل اثـر تخریبـی     همسو می باشد
بـر سیسـتم کــاپیالري    H. lepturusقـوي زهـر   

همینطور کیجان نیز مشـاهده   ).13(گلومرولی باشد
کرد که در اثر زهر عقرب هاي خاورمیانه هماچوري 

  .)3(ایجاد می شود
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Evaluation of hematological and urine parameters in Hemiscorpius 
lepturus ( Gadim ) victims referred to health centre of Hendijan,sw Iran 

 
Emam S J ∗, Malihi R∗∗, Jafari Mosavi SA∗∗∗, Vazirianzadeh B ∗∗∗∗, Visi I∗∗∗∗∗ 

 
Abstract 

Introduction: Scorpion stinging is one of the major cause of mortality in the tropical and 
subtropical countries. Hemiscorpius lepturus, Androctonus crassicauda and Mesobuthus 
eupeus are most important species  that cause a lot of scorpion stings in Iran. In the 
present research , effects of H. lepturus envenomation on blood and urine in stung 
persons who referred to the health center of Hendijan sw Iran , were studied. 
Methods: In this study 66 files of whom referred to the health centre of  Hendijan, sw 
Iran, followed by scorpion sting. We evaluated thier blood parameters(CBC, PT and 
PTT) urine parameters(hematuria and hemoglobinuria) and some epidemiologic 
parameters.   
Result: Results of this study showd that the patients were in the age range of 13- 63 
years. The highest rate of blood changes  in patients was related to PTT with 72.7%. 
Statically analyze showd a significant difference among normal and abnormal PT and 
PTT in the scorpion stung patients ( P< 0.05) .  
Discussion: Results of this study revealed that PT and PTT  among the stung scorpion 
patients were more effected by H. lepturus compared to the other hematological 
parameters. In addition, hematuria was occured in the  majority of the patients which is a 
sign of sever damaging effects of H. lepturu venom on kidney. 

 
 

Key words: Scorpion stinging, Hematology, Hemiscorpius lepturus, Hendijan Renal 
disorders. 
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