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  :چکیده
این کژدم درمناطق گرمسیر کشور موجب گزش . استهاي خطرناك دنیا و ایران  کژدم سیاه یکی از کژدم: سابقه و هدف

زهر این کژدم  تأثیراتباتوجه به اینکه مطالعه . باشد مد آن عوارض خطرناك  و گاهی مرگ میاکه پیتعداد زیادي از افراد بوده 
مطالعه   ، اینروشن و کمک زیادي به درمان کژدم زدگان نماید تواند میزان آسیب  بافتی  زهر را در حیوانات آزمایشگاهی می

  .گردیدزهر کژدم سیاه در موش صحرایی انجام  با هدف بررسی تأثیر
از  گونه  راتوس نروژیکوس  و سن )  آلبینو(نژاد  سفید  موش صحرایی 88ر روي دبه روش تجربی  مطالعه: ها مواد و روش

به دو و مساوي طور تصادفی  هب  صحرایی هاي موش. گرم صورت پذیرفت 200-250ماهه و جنس ماده  و با وزن  2-3تقریبی 
سی  سی  1/0گروه مورد به سی سرم فیزیولوژي و  سی 1/0به گروه شاهد . یم گردیدندتقس )سر 44( موردو  )سر 44(گروه شاهد

پس از مرگ و آتوپسی و تهیه الم، .  تزریق گردید ،سرم فیزیولوژي که حاوي یک میکرولیتر   زهر استخراجی کژدم سیاه بود
میزان مرگ در گروه  .و مقایسه قرار گرفتتغییرات پاتولوژیک ناشی از تزریق زهر با استفاده از میکروسکوپ مورد بررسی 

  .مورد تحلیل قرار گرفت دقیق فیشر  شاهد و مورد با آزمون
درصد و در بقیه موارد  5/95صحرایی گروه مورد به میزان  هاي نتایج پژوهش نشان داد که مرگ و میر در موش: ها یافته

، کبد، مغز ر اثر تزریق زهر این کژدم دربرات پاتولوژیک تغیی. مسمومیت شدید پس از تزریق زهر کژدم سیاه رخ داده است 
،   75/54،  7/59،  88،  69،  5/64ریه، کلیه، طحال، معده، پوست، بافت نرم، روده باریک، عضالت و قلب به ترتیب به میزان 

شامل خونریزي، احتقان،  ها تغییرات پاتولوژیک در این اندام. داده  استوي درصد ر 8/4 و 47،  4/62 ، 70،  85/40،  5/59
  .در بافت نخاع و پانکراس تغییرات پاتولوژیک مشاهده نگردید .هاي شدید تا مالیم بود التهاب با درجه و نکروز، ادم

 هاي مختلف در موارد انسانی، به صورت بیوپسی و آتوپسی موجب شناخت بررسی  تغییرات پاتولوژیک در اندام:.بحث
  .تر مصدومین می شود و در نتیجه درمان مناسباین زهر در انسان  تأثیرات

  .عوارض پاتولوژیک، ، موش صحراییزهر،  ،کژدم سیاه: ها کلیدواژه 
  »1384 زمستان:پذیرش     25/11/1383: دریافت «
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 مقدمه
ها، در مناطق گرمسیري و خشک دنیا، زندگی افراد  کژدم

هرساله موارد . دهند زیادي را مورد تهدید قرار می
متعددي کژدم گزیدگی از کشورهاي مختلف دنیا گزارش 

در کشور ما نیز هرساله موارد متعددي کژدم . شده است
گزیدگی از نقاط مختلف گزارش شده که در مواردي 

بنابر گزارش مدیر کل ). 1(ردیده استمنجر به مرگ گ
هاي وزارت  بهداشت  اداره پیشگیري و مبارزه با بیماري

گزیدگی اتفاق  مورد کژدم  33731، 1376فقط در سال 
 23437. آن منجر به مرگ شده است مورد 39افتاده که 

درصد موارد در سراسر  70یعنی حدود  ،مورد گزیدگی
درصد موارد مرگ  82مورد مرگ آن یعنی   32کشور و 

این بدین معناست که . است افتاده در خوزستان اتفاق
ها بیشتر است  هاي خوزستان از سایر استان کشندگی کژدم

 32در ایران حدود . )2(است و سبب مرگ بیشتري شده
 کژدم سیاه .)3(گونه کژدم گزارش شده است

(Androctonus crassicauda) ترین  خطرناك یکی از
که در تمام نقاط  ایران  گردد ا محسوب میهاي دنی کژدم

پراکندگی  دارد و در مناطق گرمسیري و خشک از وفور 
این کژدم داراي زهري . باالتري برخوردار است
حیاتی بدن را  يتواند اکثر اعضا نوروتوکسیک است و می

گزیدگی ). 4(باشد داشته دنبال د و پیامد مرگبار بهندرگیر ک
 خوزستان، هرمزگان، اصفهان هاي استان دراین کژدم 

گزارش شده ) ویژه در مناطق کویري و خشک استان هب(
 40تا  35این کژدم در استان خوزستان موجب  . است

). 6(دوش زدگی می درصد کژدم 30و در کاشان  )5(درصد
هاي خانواده بوتیده در  ترین پیامدهاي گزش کژدم مهم

گم، فلج عضله دیافرا انسان به صورت تنفس سریع،
تشنج  ،هاي شدید عضالنی اسپاسم عضالت ارادي، تکان

به ) 7(شدن عضالت همکشی و سخت عضالت، انقباض یا
،  ورم و خیز )8(دلیل افزایش  آزاد سازي استیل کولین 

ریوي، آسیب  عضله قلب، آشفتگی و اختالل عروقی و 
ی یا به یتنها ها به تغییرات پاتولوژیک بعضی از اندام

).  9(باشد هاي مختلف می دگانه در اندامصورت آسیب چن
گزیدگی یکی از مشکالت بهداشتی  رغم اینکه کژدم به

گیري در این زمینه  باشد، مطالعه چشم عمده کشور می
رات یثتأکه مطالعه  باتوجه به این. صورت نگرفته است

تواند میزان  زهر این کژدم در حیوانات آزمایشگاهی می
ن و کمک زیادي به درمان آسیب  بافتی  زهر را  روش

و نظر به اینکه اکثر قربانیان ناشی از زدگان نماید  کژدم
مطالعه   ،)6(دهند گزش را در کشور ما کودکان تشکیل می

. اثر زهر کژدم سیاه در موش صحرایی انجام گردید
تواند  بررسی عوارض مختلف زهر روي مدل حیوانی می

  .گی نمایدکمک شایانی به  بخش هاي درگیر  کژدم زد
  

  ها مواد و روش
 هاي موش .گرفت پژوهش حاضر به روش تجربی انجام

 250تا  200به منظور پژوهش با وزن   که  ماده صحرایی
 و) آلبینو( نژاد  سفید ازماهه  3تا  2و سن تقریبی گرم 

به دو  ند،گونه راتوس نروژیکوس پرورش داده شده بود
یص داده سر تخص 44سر  و مورد  44با  گروه شاهد

مرگ میزان مقایسه دلیل  کارگیري گروه شاهد  به هب. ندشد
اثر هرگونه عوامل ه است تا و میر  با گروه مورد بود

کننده در ایجاد مرگ از جمله نوع  گر و یا مخدوش مداخله
به گروه مورد به . تغذیه یا عوامل دیگر به حداقل برسد

سی سرم فیزیولوژي که حاوي یک  سی1/0میزان 
در یک . گردید تزریق ،رولیتر  زهر کژدم سیاه بودمیک

میکرولیتر زهر موجب  5/0در کاشان تزریق  راهنمامطالعه 
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درصد  40ی به میزان حدود یهاي صحرا مرگ موش
به منظور است، لذا با توجه به اهداف مطالعه و  شده

اثر کشندگی زهر و سپس بررسی میزان تخریب بررسی 
میکرولیتر زهر تزریق 1مطالعه  بافتی ناشی از آن در این

هاي  درصد از کژدم 20شده به میزان   زهر تزریق. گردید
هاي خوزستان استخراج و  درصد از کژدم 80کاشان و 

این زهر به صورت . گردید به صورت مخلوط استفاده
نشده مورد استفاده  نشده و خشک لیوفلیزه ،طبیعی ،تازه

اي شوش، ه ها از شهرستان این کژدم. قرار گرفت
استان خوزستان و روستاهاي در  رامهرمز، باغملک، ایده

 .ندآوري و سپس به آزمایشگاه منتقل گردید کاشان جمع
در طول مدت نگهداري با سوسري آلمانی زنده تغذیه 

هاي  دست از نمونه به منظور تهیه زهر یک .شدند
صیدشده در دو منطقه پس از تغذیه با یک نوع رژیم 

ماه از آنان زهر استخراج   2حدود  ی به مدت یغذا
ها  و با استفاده از دستگاه الکتروشوك از آن گردید

میکرولیتر  100پت  وسیله پی و سپس به شد زهرگیري
گیري گردید و با مقدار مشخص با  آوري و اندازه جمع

سی سرم  سی 1میکرولیتر زهر در  10سرم فیزیولوژي هر 
و حداکثر براي د شفیزیولوژي در محیط استریل مخلوط 

به گروه شاهد فقط .  ساعت مورد استفاده قرار گرفت 24
سپس . سی سرم فیزیولوژي استریل تزریق گردید سی 1/0

نتایج مرگ و میر  حاصل از تزریق در گروه شاهد و 
 ،ه موردوگرهاي  وشمبعد از مرگ . مورد مقایسه گردید

 قطعات بافت. ها مورد تشریح قرار گرفت ک نمونهت کت
جداشده از حیوان در عمل آتوپسی، پس از برداشت، در 

. شدند ثبوت بافت گذاشته برايدرصد  10محلول فرمالین 
 براي شد و ها تهیه هاي مناسبی از آن پس از ثبوت برش

پاساژ بافت در دستگاه اتوتکنیکون قرار داده شدند تا 

پس از برش و  .دوگیري آماده ش قالب برايبافت 
ه قرار عستفاده از میکروسکوپ مورد مطالآمیزي با ا رنگ
بندي و سپس با رسم  هاي پژوهش دسته داده. ندگرفت

در گروه شاهد میزان مرگ و میر . ندگردید جداول توصیف
  .مورد تحلیل قرارگرفتدقیق فیشر آماري  و مورد با آزمون

  
  ها یافته

در پیرو تزریق در موش  کژدم سیاهداد زهر  نتایج نشان
جب مسمومیت و بروز تغییرات پاتولوژیک صحرایی  مو

مغز، کبد، کلیه، طحال، معده، روده : ی مانندیها در اندام
. گردد میباریک، پوست، ریه، عضالت، قلب و بافت نرم 

صحرایی گروه مورد به میزان  هاي مرگ و میر در موش
درصد ، پس از تزریق زهر کژدم سیاه رخ داده  5/95

تزریق زهر کژدم مزبور زمان مرگ پس از  دتم. است
 10دقیقه و حداقل  150حداکثربود که  دقیقه ±51 5/32،

هاي مورد و  مرگ و میر در گروه میزان. ده استبودقیقه 
 اختالف داشت سیاه اثر تزریق زهر کژدم برشاهد 

)0001/0 P< .(5/0 صحرایی گروه مورد  هاي درصد موش
مسومیت و ، بعد از تزریق زهر و پس از بروز عالیم کامل 

ساعت بهبودي کامل  28تا  11گاهی بیهوشی، بعد از 
زمان  بهبودي پس از تزریق  دتم .و هوشیارشدند ندیافت

، پس از این مدت. بود ساعت 5/19± 12 زهر کژدم مزبور
با سالمت مشغول خوردن آب و غذا و ها  این موش

  .مشاهده نشدها  گرومینگ شدند و دیگر تلفاتی در میان آن
 1/88ین تغییرات پاتولوژیک در ریه به میزان باالتر

درصد رخ  8/4ن در قلب به میزان  آدرصد و کمترین 
و در نخاع و پانکراس تغییرات پاتولوژیک  ،داد

تغییرات پاتولوژیک در مغز به میزان  . نگردید مشاهده
درصد و شامل کانون نکروزي با درجات خفیف  27/64
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زي و بروز واکنش خونری، تا شدید، احتقان، التهاب
تغییرات ). 1جدول(گلیوزیس و آتیپیسم سلولی بود

درصد و  69پاتولوژیک در کبد موش صحرایی به میزان 
شامل احتقان و خونریزي با درجات خفیف تا شدید 

ی یا همراه با خونریزي یتنها کانون نکروزي به
 هاي تغییرات پاتولوژیک در کلیه موش). 2جدول(بود

درصد و شامل احتقان مالیم تا  7/59صحرایی به میزان 
خونریزي همراه با احتقان  وشدید، احتقان عروق 

تغییرات پاتولوژیک در بافت ریه بیش از ). 3جدول (بود
درصد و شامل احتقان مالیم  1/88ها و به میزان  بقیه اندام

ادم با تا شدید، ادم مالیم، خونریزي شدید همراه 
ه با احتقان و ادم شدید ، خونریزي شدید همرااي حبابچه

احتقان و خونریزي و یا کانون نکروزي  همراه با التهاب،
درصد  75/54تغییرات در طحال به میزان ). 4جدول(بود

و شامل احتقان مالیم تا شدید، خونریزي خفیف تا 
  شدید، احتقان همراه با خونریزي متوسط تا 

  
توزیع فراوانی مغز موش صحرایی برحسب تغییرات  -1جدول 

  پاتولوژیک پس از تزریق زهر کژدم سیاه 

  درصد  تعداد  تغییرات پاتولوژیک درمغز

  25/45  19  کانون سلولی مرده  مالیم تا متوسط

  75/4  2  کانون سلولی مرده، احتقان و التهاب

  38/2  1  کانون سلولی مرده  و التهاب

  75/4  2 خونریزي و سطاحتقان مالیم تا متو

  38/2  1 گلیوزیس و بافت  سلولی مرده

  38/2  1 راکتیو گلیوزیس

  38/2  1 سلولی) بدون تیپ(آتیپیسم

  73/35  15 طبیعی

  100  42 جمع

درصد  5/59تغییرات پاتولوژیک معده به میزان . شدید بود
و شامل نکروز موکوسال مالیم تا شدید، احتقان مالیم تا 

تغییرات . زي همراه با احتقان بودمتوسط و خونری
درصد و شامل  85/40پاتولوژیک پوست به میزان 

 خونریزي، نکروز، ادم همراه با نکروز و یا ادم همراه با 

 

توزیع فراوانی کبد موش صحرایی برحسب تغییرات  -2 جدول

  پاتولوژیک پس از تزریق زهر کژدم سیاه 

  درصد  تعداد  تغییرات پاتولوژیک در کبد

  72/35  15 تقان مالیم تا شدیداح

  9/11  5  احتقان  شدید و خونریزي

  14/7  3  احتقان سینوسوئیدال

  72/4  2  کانون سلولی مرده

  38/2  1  کانون سلولی مرده  و خونریزي

  14/7  3  کانون سلولی مرده و احتقان

  31  13  طبیعی

  100  42 جمع

 

تغییرات صحرایی برحسب  هاي توزیع فراوانی کلیه موش -3جدول 

  پاتولوژیک پس از تزریق زهر کژدم سیاه

  درصد  تعداد  تغییرات پاتولوژیک در کلیه

  31  13 احتقان مالیم

  9/11  5  احتقان متوسط

  1/7  3 احتقان شدید

  9/4  2 احتقان  عروق

  9/4  2 احتقان  شدید و خونریزي

  3/40  17  طبیعی

  100  42 جمع
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یی برحسب تغییرات صحرا هاي توزیع فراوانی ریه موش - 4جدول

  پاتولوژیک پس از تزریق زهر کژدم سیاه 

  درصد  تعداد  تغییرات پاتولوژیک در ریه

  78/16  7  احتقان مالیم تا شدید

  14/7  3  خیز و ورم  مالیم

  19  8  اي حبابچهخونریزي شدید و خیز و ورم 

  8/23  10  خونریزي شدید و احتقان

  19  8  خونریزي، ادم شدید ، احتقان و التهاب

  38/2  1  کانون سلولی مرده و احتقان شدید خونریزي،

  9/11  5  طبیعی

  100  42 جمع

  
تغییرات . التهاب و نکروز و یا خونریزي با ادم بود

درصد و شامل  70پاتولوژیک در بافت نرم  به میزان 
خونریزي مالیم تا متوسط، خونریزي همراه با احتقان و 

تغییرات پاتولوژیک در . یا التهاب همراه با خونریزي بود
 8/4ها کمتر و به میزان  قلب موش صحرایی از همه اندام

عروقی بافت چربی اطراف  درصد و فقط شامل احتقان
تغییرات پاتولوژیک در عضالت موش . قلب بود

صحرایی فقط شامل خونریزي شدید تا متوسط و به 
تغییرات پاتولوژیک در روده باریک . درصد بود 47میزان 
ی یتنها درصد و شامل نکروز موکوسال به 4/62زان به می

  .و یا همراه با التهاب بود
  

 بحث
در موش  داد که زهر کژدم سیاه هاي پژوهش نشان یافته   

شده  صحرایی موجب بروز تغییرات پاتولوژیک متنوعی
که بیشترین این تغییرات در ریه و کمترین آن در قلب 

یه و جز ر به. تده اسبو مطالعهتحت صحرایی  هاي موش

ی چون مغز، کبد، کلیه، طحال، معده، روده یها قلب اندام
ر اثر تزریق زهر ببافت نرم  و عضالت ، باریک، پوست

، این تغییرات در بافت نددچار تغییرات پاتولوژیک شد
هاي گوناگون  اندامبسیار متنوع بوده و در  مذکورهاي  اندام

زي و ادم با موجب بروز احتقان، نکروز بافتی، خونری
در یک بررسی به . درجات مالیم تا شدید شده است

در  Buthus tamulusرات پاتولوژیک تزریق زهر کژدم تأثی
هاي خرگوش و خوکچه هندي از جمله ادم  بافت اندام

خونریزي و ادم  احتقان عروقی، مغزي، خونریزي درقلب،
تغییرات  احتقان وبه در کبد  ،ریوي و تغییرات پنومونیک

نکروز توبوالر و به هاي کبدي و در کلیه  دروپیک سلولهی
ادم ریوي و توقف  ).10(خونریزي  اشاره شده است 

تنفسی یکی از تظاهرات بالینی و پاتولوژیک گزش 
آن را یکی از دالیل متداول و  ها معرفی شده  و کژدم

رات یثتأ). 11(اند اصلی  مرگ مصدومین گزارش کرده
 ،خونریزي داخل مغزي ،در مغزها  پاتولوژیک زهر کژدم

آنسفالوپاتی و متعاقب آن سکته مغزي  گزارش شده  
زهر کژدم به علت تحریک اعصاب سمپاتیک، سبب . است

له موجب أد و این مسوش میافزایش شدید فشار خون 
. گردد خونریزي مغزي و سکته مغزي می ،پارگی شریان
و زهر در ریه که موجب آسیب ریوي  تأثیرهمچنین به 

گردیده،  اي حبابچهافزایش نفوذپذیري غشاي عروقی 
در یک بررسی در بین کودکان ). 12(است شده اشاره
زده، عوارض پاتولوژیک و بالینی، ادم ریوي و  کژدم
).  13(است شده ی تنفسی و ادم مغزي گزارشینارسا

ها به علت   پرفشاري ناشی از مسمومیت با زهرکژدم
یکی است که ها در خون  ینریزش  مقادیري از کاتکوالم

ی قلب ینارسا از دالیل و یا مکانیسم اصلی ادم ریوي  و
است که هم در حیوانات آزمایشگاهی و هم کودکان  
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هاي خانواده بوتیده  مشاهده  مصدوم  ناشی از نیش کژدم
که بیشترین   نشان داد حاضرمطالعه ). 9( شده است

و زهر این  تخریب  بافتی  به ریه  موش وارد شده است 
هاي مورد بررسی در آتوپسی  کژدم در بین تمام اندام

خروج . از همه دچار تغییرات پاتولوژیک شده است بیش
بینی در گروه مورد نشان از ایجاد  آلود از ترشحات کف

باشد و  به  عوارض شدید پس از تزریق زهر  در ریه می
 ذکرشدهرسد نتایج مطالعه ما با مطالعات  نظر می

  . انی داردخو هم
طور که نتایج نشان داد زهر کژدم سیاه در  همان

پانکراس موش صحرایی ضایعات پاتولوژیک ایجاد 
   Tityus trinitatisزهر کژدم  تأثیراتیکی از  .ننمود

همچنین یکی ). 12و  11(پانکراتیت گزارش شده است 
التهاب  ،زهرکژدم ادنتوبوتوس دوریه در سگتأثیرات از 

حاضر در بررسی ). 14(بیان  شده استحاد پانکراس 
عوارض پاتولوژیک در بافت پانکراس مشاهده نگردید و 

هاي دیگر با مطالعه ما  رسد که بررسی به نظر می
رچند که هطور نتیجه گرفت  توان این می. خوانی ندارد هم

گران متعلق به هاي دی در پژوهش مورد مطالعههاي  کژدم
به  ،ستنوروتوکسیک ا خانواده بوتیده بوده و زهرشان

هاي زهرشان نیز  اي، در توکسین لحاظ اختالفات گونه
ی وجود دارد و همین موضوع موجب بروز یها تفاوت

هاي حیوانات  گوناگونی در تغییرات پاتولوژیک اندام
شده زده  آزمایشگاهی تحت تیمار و مصدومین کژدم

هاي زهري متفاوت در هر گونه   وجود فراکسیون .است
ها در زهر  تفاوتاین بنابراین وجود  ،طبیعی استامري 
  .هاي مختلف کژدم عادي می باشد گونه

  
  يگیر یجهنت

ی یهاي مختلف موش صحرا زهر کژدم سیاه در بافت اندام
با توجه به اینکه این . دکن توجهی تخریب می به میزان قابل

زده نیز بروز  تخریب ممکن است در افراد مصدوم کژدم
ظور پیشگیري از بروز چنین عوارضی در نماید،  به من

مانی مناسب را طراحی و اجرا توان پروتکل در انسان می
زده  توان در مدل حیوانی و یا افراد کژدم همچنین می. نمود

بیوشیمیایی، عوامل بررسی  منظور بهمطالعات دیگري را 
سرولوژي و تعیین میزان عوامل خونی و آنزیمی  انجام 

دن مکانیزم تخریب بافتی و چگونگی نمو با روشن داد و
ی مناسب پروتکل  یبهبود و کارا برايایجاد مسمومیت 

  .درمانی کژدم زدگی  اقدام نمود
  

  تشکر و قدردانی 
هاي مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه  این مطالعه از طرح

علوم پزشکی کاشان بوده است و اعتبارات آن از همین 
له از زحمات آقاي بدینوسی .مین گردیده استأسازمان ت

طور  دکتر نادر ممتازمنش معاونت محترم  پژوهشی و همین
شوراي محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

  .گردد تشکر و قدردانی می
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