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   لپتوروس اسکورپیوسهمیتزریق سم عقرب  آثارهیستوپاتولوژیک  يمطالعه
در گوسفند

4بابک محمدیان، 3جاللی، محمد راضی2، آریا رسولی2مشهدي، علیرضا قدردان*1مریم رهروانی

5خادمو محمد درویش

6/12/93: تاریخ پذیرش6/7/93:  تاریخ دریافت

چکیده 
Hemiscorpius(عقـرب گـادیم   .  ي بهداشتی در کشورهاي گرمسیري و نیمه گرمسیري اسـت یکی از مشکالت عمده ،عقرب گزیدگی    

lepturus (حاضر، روشـن   پژوهشدادن انجامهدف از .  باشدهاي عقرب است که در استان خوزستان آندمیک میترین گونهاز خطرناك
رأس گوسفند بومی نر بـا   12این مطالعه روي .  دن عوارض احتمالی هیستوپاتولوژي ناشی از تزریق سم این عقرب در گوسفند استکر

گوسـفند   3(گوسفندان به طور تصادفی به چهار گـروه  .  کیلوگرم، صورت پذیرفت 72/20±61/1سن حدود شش ماه و با میانگین وزنی 
گرم بـه  میلی 1/0و  05/0، 01/0(مختلف  دوزونوم عقرب گادیم با سه ).  یک گروه کنترل و سه گروه آزمایش(تقسیم شدند ) در هر گروه

لیتر آب مقطر به همان روش به گـروه کنتـرل، تزریـق    میلی 1، به روش زیرجلدي به سه گروه آزمایش و نیز )هر کیلوگرم وزن بدن ازاي
تـرین محـل   در مطالعات هیستوپاتولوژي، بـیش .  گرفتندها مورد کالبدگشایی قرار میساعت، دام 72یا پس از گذشت پس از مرگ و .  شد

چـون  ضـایعاتی هـم  .  ترین محل وجود ضایعه، مغز و مثانه بودکبد و عضالت محل تزریق و کم ،هاي تحت بررسیوجود ضایعه در دام
مشاهده ) چون کبد، کلیه، ریه، روده و قلبهم(هاي مختلف در اندام) در هیستوپاتولوژي(ی ریزي و پرخونو  خون) در کالبدگشایی(پتشی 
.  هـا اسـت  چنین دلیلی بر ایجاد ادم در بسیاري از انـدام آسیب عروقی هم.  دنباشي آسیب عروقی میها احتماالً به واسطهاین یافته شد که

وجود داشته  ،ي سمگوسفندان دریافت کننده يهاي بررسی شدهر دو عضو از ارگانحداقل د ،دهد که ضایعات پاتولوژیکنتایج نشان می
و عوارض جـدي   استخطرناك  ،اسکورپیوس لپتوروس در نوع گوسفندداللت بر آن دارد که سم عقرب همی ،وجود این ضایعات.   است

.را به همراه خواهد داشت) حتی مرگ(

، گوسفندهمی اسکورپیوس لپتوروسهیستوپاتولوژیک، عقرب،  : کلمات کلیدي

مقدمه
بهداشتی در  يیکی از مشکالت عمده ،گزیدگیعقرب.

گرمسیري گرمسیري و نیمه يکشورهاي توسعه نیافته
موجب عوارض بالینی  ،است که هر ساله در این مناطق

 Cheng(گرددها میجدي و حتی مرگ در میان انسان

دهد که حدود نشان می ،هاي به عمل آمدهبررسی.)2002
الئی دهقانی و و(دارد گونه عقرب در ایران وجود  32

ي هاي بزرگ، دانشکدههاي داخلی دامتخصصی بیماري ي دکترايآموختهدانش*1

ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازگروه علوم درمانگاهی، دانشکدهدانشیار  2
اهوازي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران ، دانشکدهعلوم درمانگاهیگروه استاد  3
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازگروه پاتوبیولوژي، دانشکدهدانشیار  4
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازاي، دانشکدهدانشجوي دکتراي حرفه5

یکی از )Hemiscorpius lepturus(عقرب گادیم .)1384
هاي گرم و مرطوب جنوبی هاست که در استاناین عقرب

باعثساالنه  ،شرق استان خوزستان و هرمزگان ویژه دربه 
 ،موجود بنابر اطالعات. باشدگزش تعداد زیادي از افراد می

گزیدگی در ترین میزان مرگ و میر ناشی از عقرببیش
يدر نتیجهکه استمربوط به استان خوزستان  ،ایران

دانشگاه شهید چمران اهوازدامپزشکی،
E-mail: maryam.rahravani@gmail.com)مسئول ينویسنده(
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).1376اکبري و همکاران (افتد گزش گادیم اتفاق می
داراياسکورپیوس لپتوروسهمیشود که سم گفته می

باشدمیهمولیتیک، نوروتوکسیک و سیتوتوکسیک  آثار
)Dehghani et al. هاي جلدي و و ایجاد زخم) 2012

 .Seyedian et al(انددادهنسبت به آن نیز التهاب را 

 آثاررغم وجود اطالعات فوق و نگاه ویژه به علی).2010
عوارض ناشی از  ،گزیدگی و به خصوصخطرناك عقرب

در انسان، مطالعات انجام  اسکورپیوس لپتوروسیهمسم
. باشدبسیار محدود می ،این زمینهها در شده در بین دام

ها در داري دامنگه ينحوه يکه به واسطه رودگمان می
هاي منطقه نیز گزیدگی در بین داماستان خوزستان، عقرب

که بر اساس ادعاي دامپزشکان قابل توجه آن. مطرح باشد
هاي باغملک، به ویژه شهرستان(شاغل در این مناطق 
هر ساله و در فصول مشخصی ) رامهرمز و مسجدسلیمان

در نوع (از سال، تعداد قابل توجهی از مراجعات ایشان 
مربوط  ،به شکایات دامداران از گزش عقرب) گوسفند

.باشدمی
که به نظر اولین (حاضر  بررسیدادن هدف از انجام

روشن ، )مطالعه از این نوع در نشخوارکنندگان اهلی است
ناشی از تزریق سم عوارض احتمالی هیستوپاتولوژي  کردن

.بوددر نوع گوسفند  اسکورپیوس لپتوروسهمیعقرب 

مواد و روش کار
سم عقرب

به صورت پودر  لپتوروس اسکورپیوسهمیسم عقرب 
.تهیه گردید ،سازي رازي کرجواکسن و سرم ياز مؤسسه

هادام
سن حدود شش رأس گوسفند بومی نر با  12تعداد 

به چهار گروه سه رأسی تقسیم طور تصادفی ه ب،ماه

 1حداقل  يدوره ،گوسفندان پیش از شروع تحقیق.شدند
.پذیري به محیط را پشت سر گذاشتندهفتگی عادت

روش کار
01/0سه گروه آزمون، سم عقرب گادیم را به میزان 

گرم به میلی) Cگروه (1/0و ) Bگروه A( ،05/0)گروه (
میانگین . 1ندکرددریافت وزن بدن هر کیلوگرم  يازا

و در  5/19و  5/19، 21وزنی در این سه گروه به ترتیب 
.کیلوگرم بود 900/22گروه کنترل 

سی سم پس از توزین در یک سی يمقادیر محاسبه شده
حل گردید و این حجم به طریق زیر جلدي در آب مقطر 

در گروه کنترل نیز همین . تزریق شد ،کشاله ران يناحیه
در طی . یق گردیدتزر ،در همان ناحیهو حجم آب مقطر 

بالفاصله پس از  ها تحت نظر بودند ودام ،ساعات بعد
که قابل توجه آن. گرفتندمورد کالبدگشایی قرار می ،مرگ

که Aهاي گروه کنترل و یک رأس از گوسفندان گروه دام
 ندچنان زنده مانده بودتزریق سم همساعت پس از  72تا 

ها هاي پاتولوژیک بر روي آنبررسی ند ونیز ذبح شد
هاي دام يبقامدت زمان  1در جدول .صورت گرفت

.آورده شده است ،مورد مطالعه پس از تزریق سم
ماکروسکوپیک ياهضمن ثبت تغییر ،در کالبدگشایی

اخذ و  الزم نیزهاي نمونه ،هاي مختلفبافتدر احتمالی 
البته ؛داري شدنگه درصد 10در محلول فرمالین بافر 

.ساعت بعد تعویض گردید 24محلول فرمالین بافر 
گیري شده و اعمال هاي نمونهپس از ثبوت بافت

ضخامت مناسبی از این ،هاي معمول آزمایشگاهیروش
بررسی  برايوتهیه ) مترمیکرو 4-5(ها بافت

آمیزي وزین رنگائ-روش هماتوکسیلین یکروسکوپیک بهم
.شد

1.

تمامی سم خود  بنابراین اگر یک عقرب تقریباً ؛)1366پی، فرزان(باشد گرم میمیلی 13/0±08/0اسکورپیوس لپتوروس ظرفیت غده سم عقرب همی1
نیز  1/0و  05/0دوزهاي. سم وارد بدن شده است ،هر کیلوگرم يگرم به ازامیلی 01/0در حدود حداکثر کند،کیلوگرمی وارد  20را به یک گوسفند 

.کار رفته استه اطمینان نسبی از بروز ضایعات در دو گروه دیگر ب براي
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هاي مختلفهاي تحت بررسی پس از تزریق سم در گروهداميبقامدت زمان  :1جدول 
میزان تزریق سم

مدت زمان بقادام يشماره)هر کیلوگرم گرم به ازايمیلی(
)پس از تزریق سم(

01/0
)Aگروه (

A1
A2
A3

دقیقه 30ساعت و  66
ساعت ذبح شد 72بعد از 

ساعت 72

05/0
)Bگروه (

B1
B2
B3

دقیقه 20ساعت و  10
ساعت  39

دقیقه 25ساعت و  11

1/0
)Cگروه (

C1
C2
C3

ساعت 24
دقیقه 20ساعت و 8
دقیقه 20ساعت و  36

نتایج
فراوانی ضایعات هیستوپاتولوژیک در  2در جدول  

 ،سم يهاي دریافت کنندهدام يهاي مختلف الشهقسمت
و بر این جدول يبا مشاهده.مشخص گردیده است

گردد که در آشکار می ،هاي هیستوپاتولوژیکاساس یافته
سم، کبد و عضالت  يبین تمامی گوسفندان دریافت کننده

ترین محل ایجاد کم ،مثانهترین و مغز و بیش ،محل تزریق
Aدهد که در گروه همین جدول نشان می.ضایعه است

گیري ضایعه، کبد و عضالت ترین محل شکلنیز فراوان
حضور ضایعه در کبد، Bدر گروه . باشدمحل تزریق می

 يدر کبد، کلیه و ریهCها و در گروه کلیه، ریه و روده
ترین محل ایجاد کم. ه استها به اثبات رسیدتمامی دام

به آدرنال، مغز، مثانه و مجراي Bضایعات در گروه 
و طحال تعلق  مثانهبه مغز، Cخروجی ادرار و در گروه 

هیستوپاتولوژیک مشاهده  ياهبررسی انواع تغییر.دارد
هاي مورد مطالعه نیز هاي مختلف بدن دامگردیده در اندام

:ساختهایی را به شرح زیر مشخص تفاوت

کبد
سم،  يرأس گوسفند دریافت کننده 9در کبد تمامی 

-1تصویر (چربی مشاهده شد  ياهنکروز کانونی و تغییر
A .(گوسفندان گروه  يهمهA وBهاي واجد تورم سلول

خونریزي  Bگروه  انرأس از گوسفند 3در . کبدي بودند
کانونی و پرخونی شدید سینوزوئیدها همراه با ادم و 

هاي گروه هاي دفاعی و در تمامی دامهجوم شدید سلول
Cدر . قابل مشاهده بود ،پرخونی و خونریزي کبد

 3و  2، 1به ترتیب در Cو  A ،Bهاي گوسفندان گروه
صفرا جلب توجه  يپوششی کیسه ينکروز الیه ،رأس
اي هاي تک هستهیک مورد نفوذ سلولBه در گرو. کرد

.و ایجاد روند التهاب در المینا پروپریا نیز به ثبت رسید

عضالت محل تزریق
سم  يهاي دریافت کنندهنکروز انعقادي در تمامی دام

در . مشاهده شد) Aبه جز یک رأس از گوسفندان گروه (
یک مورد جایگزینی بافت همبند و حضور Aگروه 
هاي التهابی و یک مورد پرخونی، ادم، حضور سلول

 ،سه مورد ادمBهاي دفاعی و در گروه فیبرین و سلول
تصویر (ریزي و پرخونی نیز به ثبت رسید یک مورد خون

1-B.(

کلیه
هاي رأس از دام 2و Cو Bدر تمامی گوسفندان گروه 

خروج مایعات از عروق نکروز توبولی حاد و Aگروه 
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-1تصویر (به ثبت رسید  گلومرولی يشبکه يآسیب دیده
C .(تمامی گوسفندان گروه  يدر کلیهBتورم سلولی، 

.ریزي پارانشیم مشخص بودپرخونی و خون

ریه
هاي دریافت ریه در تمامی دام) اگزوداتیو(التهابی ادم 

) Aیکی از گوسفندان گروه  به استثناي(سم  يکننده
رأس از گوسفندان  2در ). D-1تصویر (مشاهده شد 

هاي حضور سلولCهاي گروه رأس از دام 1و  Aگروه 
دو مورد  Aدر گروه . کردجلب توجه می ،دفاعی

نیز دو مورد پرخونی ریه به  Cو  Bخونریزي و در گروه 
.ثبت رسید

هاروده
یک  Bیک مورد نکروز مخاط، در گروه  Aدر گروه 

ریزي مخاط و دو مورد پرخونی و مورد پرخونی و خون
-یک مورد خون Cریزي عضالت روده و در گروه خون

عضالت و یک مورد ریزي شدید و نکروز انعقادي این
در ؛ البتهریزي مشاهده گردیدپرخونی همراه با نقاط خون

محل ضایعات سکوم بوده است  ،تمامی موارد فوق
).E-1تصویر (

شیردان
Bریزي مخاط، در گروه یک مورد خونAدر گروه

ه بریزي در الیک مورد پرخونی سروز و یک مورد خون
یک مورد زخم Cالي عضالت شیردان و در گروه 

.ریزي مخاط دیده شدشیردان و یک مورد خون

پوست محل تزریق
Aهیچ تغییر میکروسکوپی در گوسفندان گروه 

 وجودریزي و دو مورد خون Bدر گروه . مشاهده نشد
دو مورد Cهاي التهابی در هیپودرم و درگروه سلول

هاي التهابی در هاي قرمز و سلولپرخونی و خروج گلبول

در یکی از گوسفندان این  .کردجلب توجه  ،هیپودرم
ران  يکه همان کشاله(هیپودرم پوست محل تزریق ،گروه
.ادماتوز بود) است

قلب
مورد بررسی، یک  يهاي سه گانهدر هر یک از گروه

ریزي این نوع خون. رأس واجد پتشی در اپیکارد بودند
نیز وجود Bرأس از گوسفندان گروه  2در آندوکارد 

.داشت

لنفاويهايعقده
لنفاوي پیش کتفی یک رأس از گوسفندان  يدر عقده

لنفاوي  يعقده. ریزي مشاهده گردیدادم و خونAگروه 
نیز ادماتوز و Bناف کبد یک رأس از گوسفندان گروه 

جلب توجه  ،هاي سفیدگلبول وجودپرخون بود و در آن 
 وجودهمراه با ریزي یک مورد خونCدر گروه . کردمی

هاي سفید در لوزه و موردي گلبولتر از حد معمول بیش
.رسیدهاي لنفاوي مدیاستن به ثبت از ادم در یکی از عقده

هامعدهپیش
Bرأس از گوسفندان گروه  1معده ضایعه تنها در پیش

 وجودخونریزي و نکروز عضالت شکمبه همراه با (
دو (Cرأس از گوسفندان گروه  2و ) هاي التهابیسلول

ریزي عضالت شکمبه و یک مورد مورد پرخونی و خون
نکروز انعقادي این عضالت همراه با خروج مایعات در 

) سروزي و دژنرسانس بالونی در مخاط شکمبه يناحیه
.مشاهده گردید

بیضه
رأس از  1و  Bرأس از گوسفندان گروه  1در 

پرخونی و  ،ریزيخون :به ترتیب Cگوسفندان گروه 
.دیده شد ،ریزيخون
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طحال
در ، پرخونی را Bرأس از گوسفندان گروه  1تنها 
.کردآشکار طحال، 

آدرنال
تنها  Cیک مورد پرخونی در یکی از گوسفندان گروه 

.قابل مشاهده بود يضایعه

مجراي خروجی ادرار
نکروز عضالت  Cرأس از گوسفندان گروه  1در 

.مشاهده گردید،مجراي خروجی ادرار

مثانهومغز
 يمیکروسکوپیک در مغز و مثانه يهیچ ضایعه

.مشاهده نگردید ،گوسفندان مورد بررسی

؛ A3عضالت محل تزریق گوسفند ) B)پیکان کوچک(و تغییر چربی) پیکان بزرگ(؛ نکروز کانونیA3کبد گوسفند ) A: 1تصویر 
پیکان (؛ نکروز توبولی حادB3گوسفند  يکلیه) C)کوچکپیکان(هاي دفاعیفیبرین و سلول وجود، ادم، )پیکان بزرگ(پرخونی
سکوم گوسفند ) E؛ ادم A1گوسفند  يریه) D)پیکان بزرگ(گلومرولی  يشبکه يخروج مایعات از عروق آسیب دیدهو ) کوچک

B3؛ پرخونی و خونریزي عضالت سکوم
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لپتوروس اسکورپیوسهمیسم عقرب  يکنندههاي دریافتدام يهاي مختلف الشهفراوانی وجود ضایعات ریزبینی در قسمت :2جدول 
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بحث
ناشی از  عوارضبود که  ایناگرچه باور قبلی بر 

ر اثر آزاد شدن میزان قابل توجهی بگزیدگی عقرب
افتد وفان آتونومیک اتفاق میتهاي عصبی و در طی واسطه

)Freire-Maia et al. 1994, Ismail 1995(،  اما مطالعات
همولیتیک،  آثارموادي با  وجودداللت بر  ،بعدي

داشتسم گادیم  درنفروتوکسیک و هپاتوتوکسیک 
)Pipelzadeh et al. 2006, Pipelzadeh et al. 2007 .(

، زهر هايپژوهشاز باید دانست که بر اساس نتایج برخی
باشدواجد حداقل ده جزء پروتئینی می ،این عقرب

)Seyedian et al. ،اداین تنوع موبدیهی است که ). 2010
د نبه همراه خواه هاي مختلفمتفاوتی را در بافت آثار

.داشت
-همیانتشار یافته در مورد عقرب  هايپژوهش

تر به انسان و حیوانات بیشاسکورپیوس لپتوروس 
اي و لذا عدم دسترسی به مطالعه داردآزمایشگاهی تعلق 

 يهاي بزرگ، امکان مقایسهمشابه با تحقیق حاضر در دام
با . سازدنتایج این بررسی با سایر مطالعات را مشکل می

در انسان و (قابل دسترس دیگر  هايپژوهشاین حال در 
پاتولوژیک عوارض نیز ارزیابی ) حیوانات آزمایشگاهی

.مدنظر قرار گرفته است ،سم این بندپا
ترین محل وجود ضایعه در بیش ،حاضر يدر مطالعه

کبد و عضالت محل تزریق بوده  ،هاي تحت بررسیدام

2012و همکاران در سال Dehghaniيمطالعه.است
نشان داد که سم گادیم، کبد، کلیه، ریه و  ،روي موش

ترین بیش و سازدمیتر از سایر اعضا درگیر ا بیشآدرنال ر
-میاذعان  ،این نویسندگان .شودایجاد میکبد  درآسیب 

که کلیه را  یکه نتایج ایشان با نتایج سایر مطالعات کنند
د، ندانسم گادیم می تزریق پس از،درگیرترین عضو

علت را استفاده از حیوانات آزمایشگاهی  و داردتفاوت 
در . انددهکراعالم  ،متفاوت و میزان سم تزریق شده

پاتولوژیک در کبد، کلیه  ياهفراوانی تغییر ایشانيمطالعه
 که بوده درصد 66و  68، 76ها به ترتیب موش يو ریه

خفیف تا شدید و نکروز ریزي پرخونی، خون ،اهاین تغییر
.کانونی را شامل گشته است

Radmanesh و در طی بررسی خود در  1998در سال
موارد انسانی، آسیب عروقی ناشی از زهر گادیم را مطرح 

هاي ریزي و پرخونی موجود در اندامو یکی از دالیل خون
ش را آسیب عروقی اعالم مورد آزمایصحرایی هاي موش
نیز )الف(1383و همکاران در سال دهقانی . است کرده

ر اثر سم این عقرب را بهاي انسان آسیب به سیاهرگ
هاي ریزي در بافتخون ،نااین محقق. اندگزارش کرده

کبد، طحال و کلیه را به همین آسیب عروقی نسبت 
شامل  ،هاي پاتولوژیکآسیب هاآندر مطالعات .دهندمی

هاي موشنکروز خفیف تا شدید در ریزي، پرخونی و خون
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این  . مورد بررسی، مشاهده گردیده است صحرایی
6/27و  درصد3/35، درصد 6/70ضایعات به ترتیب در 

 هاي این حیوانات به ثبتها و طحالاز کبدها، کلیه درصد
ریزي و ادم وجود نکروز، خون ،اي دیگردر مطالعه. رسید

 ،سم يدریافت کنندههاي در کبد، کلیه و طحال موش
).Latifi and Tabatabai 1979(نشان داده شده است

داللت بر آن دارد  ،باید دانست که مطالعات انتشار یافته
واجد فعالیت ژالتیناز، اسکورپیوس لپتوروسهمیکه زهر 

.Seyedian et al(استکازئیناز و هیالورونیداز   و )2010
فعالیت هیالورونیداز پایداري عروق را تحت تأثیر قرار 

.Veiga et al(دهدمی هاي وجود آسیب ،این امر. )2001
در . دکنپذیر میدر قربانیان سم گادیم را توجیه ذکر شده

در (چون پتشی حاضر نیز وجود ضایعاتی هم يمطالعه
 )در هیستوپاتولوژي(ریزي و پرخونی و خون) کالبدگشایی

ها و کبد، کلیه، ریه، روده چونهم(هاي مختلف در اندام
 یاد شده،آسیب عروقی  يبه واسطه ممکن است) قلب

صرف نظر از  ،این آسیب عروقی .اتفاق افتاده باشد
بر ایجاد ادم در بسیاري از دلیلی ،مطرح شده ضایعات

ادم وجود  ،بدین ترتیبباشد؛میرسی هاي تحت براندام
 يگوسفندان دریافت کننده پوست گروهی ازدر کلیه و 

.رسدبه نظر میمنطقی  ،هاآن مورد از 8يسم و ریه
Bush و توقف تنفسی را یکی  ادم ریوي2001در سال

معرفی  ،گزش عقربو بالینی پاتولوژیک  از تظاهرات
ن اول مرگ و میر مصدومده و آن را یکی از دالیل متداکر

با  2012و همکاران در سال Heidarpour.دانسته است
اثر زمان و روش تزریق سم گادیم بر تظاهرات  يمطالعه

 ،ییري در بافت ریههیچ تغ ،پاتولوژیک آن در موش
و Dehghani،بر خالف تحقیق فوق.  مشاهده نکردند

 بربا بررسی اثر سم یاد شده 2012در سال همکاران 
 66يپاتولوژیک در ریه ياهنشان دادند که تغییر ،موش
ریزي شدید تا خفیف، به شکل خون(ها موش درصد
.وجود داشته است) نی، ادم و تورمپرخو

 ،از جمله عوارض پاتولوژیک دیگر ناشی از سم گادیم
 این یافته در برخی. )Cheng 2002(باشدنکروز بافتی می

ه رسیدهاي این بررسی به ثبت هاي بسیاري از دامبافت از
اثر  يبه واسطه ممکن است،نکروز ایجاد شدهاست و 

.Pipelzadeh et al(اتفاق افتاده باشد ،سیتوسیتیک سم

2006, Radmanesh 1998(.
تمامی  سم در حاضر عضالت محل تزریق يدر مطالعه

این  .آسیب بافتی را نشان دادند ،تزریق شده با سم ،هادام
. شدگر جلوه ،انعقاديمورد به صورت نکروز  8آسیب در 

Cheng آن را  ،زهر گادیم آثاربا اشاره به  2002در سال
و همکاران Heidarpour. ه استعامل نکروز بافتی دانست

اثر زمان و روش تزریق سم این  يبا مطالعه2012در سال 
ممکن ،اند که نکروز عضالنیمدعی شده ،عقرب بر موش

.در جایی دور از محل تزریق اتفاق بیفتد است
 ضایعات ،مطالعه موردگوسفند 9از  راس8در 

) از پرخونی تا نکروز توبولی حاد(متفاوت بافتی در کلیه
به  ،نفروتوکسیک سم گادیم آثارارزیابی. مشاهده گردید

مورد توجه خاص قرار گرفته  ،ویژه در مطالعات انسانی
.است

 يو با یک مطالعه 1377در سال پزشکی و افضلی 
در بیماران گزیده شده  را بروز نارسایی کلیوي ،نگرگذشته

مطرح و آن را علت مرگ چنین افرادي  ،با این عقرب
2009در سال و همکارانShahbazzadeh. ندکرداعالم 

هاي بالینی ناشی از بیمار با نشانه 4485مورد از  7در 
با نارسایی  ،اسکورپیوس لپتوروسهمیعقرب گزش

. مواجه شدند ،کلیوي مرتبط با نکروز موضعی این عضو
گزیده  يدر دختر بچه،دیگر از سندرم اورمیک یگزارش

 Valavi and(باشددر دسترس می ،این عقربشده با

Alemzadeh Ansari 2008( .در سال و همکاران دهقانی
هاي تزریق موش در بررسی هیستوپاتولوژیک) ب(1383
هاي در سلولرا پاتولوژیکياهبا سم گادیم، تغییرشده 

.مشاهده کردند، رولیگلوم يهاي پروکسیمال و شبکهلوله
نیز 2012و همکاران در سال Heidarpourي در مطالعه

هاي دریافت اي در موشدژنراتیو و نکروز لوله ياهتغییر
که قابل توجه آن. ندسم این عقرب به ثبت رسیدي کننده

تر، در یک بررسی قدیمی ،بر خالف مطالعات فوق
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Radmanesh ضمن تأیید وجود نارسایی 1990در سال
دعی شده بود که م ،کلیوي در افراد گزیده شده با گادیم

و به بافت  یک نداردت نفروتوکسخاصی ،زهر این عقرب
.رساندها آسیب نمیکلیه و نرون

پاتولوژیک کلیه، به بررسی احتمال ایجاد ضایعات 
 ،دنبال تزریق سم سایر انواع عقرب در موش صحرایی

). 1388ثقفیان و همکاران (مورد بررسی قرار گرفته است 
هاي بررسی حضور ضایعه در دستگاه گوارش دام

ریزي، زخم، دژنرسانس و شامل پرخونی، خون(حاضر 
 ،عروقی و سیتوتوکسیسیتی سمآسیب  يبه واسطه) نکروز

 ياثر سیتوتوکسین در معده و رودهکهباشد قابل توجیه می
ساعت پس از تزریق سم گادیم و به صورت  24ها، موش
.Seyedian et al(نشان داده شده است ،اسهال 2010(.

هاي مورد بررسی پوست تعدادي از دام ،در این مطالعه
تولوژیک متفاوتی را پا ياهتغییر Cو  Bهاي در گروه

 ، فراوانی1998در سال Radmanesh.آشکار کردند
در افراد  را این عقربتظاهرات پوستی ناشی از گزش 

وي نشان داد  .ده استکرگزارش  درصد 5/95،مصدوم
منجر به نکروز و  در نهایت ،تر تظاهرات پوستیکه بیش

 ،ماهها چند هفته تا چند این زخم. زخم گردیده است
دهقانی . طوالنی بوده است،آنبهبود  يدوام داشته و دوره

سم زیرجلدي  با تزریق)ب(1383در سال و همکاران 
موارد زخم و یا  درصد 55گادیم به رت نشان دادند که 
عدم  .شودتشکیل می ،کانون نکروتیک در پوست

ممکن است به  ،هاي بررسی حاضرزخم در دام يمشاهده
 يبه واسطه ،به عبارت دیگر؛دلیل مدت زمان مطالعه باشد

-ها در مدت زمان کمی تلف شده یا ذبح گردیدهکه دامآن

فرصت ایجاد ضایعات جلدي به شکل فوق وجود  ،اند
و همکاران در سال  Dehghaniدر بررسی  . نداشته است

، )درصد 12(آسیب پوستی به شکل نکروز خفیف 2012
 10(، ادم)درصد 22(، تورم)درصد 6(روز شدید نک

و تورم و نکروز شدید) درصد 2(، ادم و نکروز )درصد
. ها به ثبت رسیدموش درصد 54در  )درصد 2(

 يدر مطالعه ،طور که پیش از این گفته شدهمان
پتشی بوده  ،ثبت شده در قلب يترین ضایعهلیاص ،حاضر

آسیب عروقی ناشی از سم  يکه وجود آن به واسطه
از بررسی تجربی صورت گرفته . گادیم، قابل توجیه است

گیري شده است که زهر این روي خرگوش چنین نتیجه
 Zare(شودنمیلب باعث آسیب جدي به ق ،بعقر

Mirakabadi et al. و Heidarpourيدر مطالعه.)2010
هاي تزریق قلب موش يعضله،2012همکاران در سال 

هاي این شده با زهر این عقرب در مقایسه با سایر اندام
در . ه استتري را نشان داددژنرسانس وسیع ،حیوان

میوسیتولیز وسیع همراه با  ،ساعت 3میوکارد در طی 
ساعت  6طی شدت این ضایعه در  و آشکار شده ،نکروز

آسیب قلبی و اختالل در ؛ البتهدیرسپس از گزش به اوج 
ها در انسان به گزش سایر عقرب پس از،کارکرد قلب

.Bahloul et al(ثبت رسیده است 2005, Benvenuti et al.

2002(.
دهد که ضایعات نتایج این بررسی نشان می ،در مجموع

هاي بررسی قسمتاز  محلحداقل در دو  ،پاتولوژیک
وجود داشته  ،سم يهاي دریافت کنندهتمامی دام يشده
ارزیابی  ی نیست که تمامی اعضايبدان معناین امر . است

هاي مورد مطالعه از ضایعات یکسان شده در تمامی دام
داللت بر آن دارد  ،وجود این ضایعات. اندبرخوردار بوده

در نوع اسکورپیوس لپتوروس همیکه سم عقرب 
را ) حتی مرگ(و عوارض جدي استخطرناك  ،گوسفند

شدت ضایعات  اختالف در. داردبه همراه خواهد 
میزان متفاوت سم  يبه واسطه ممکن است،مشاهده شده

هاي هاي فردي گوسفندان در گروهچنین تفاوتو هم
.مختلف، اتفاق افتاده باشد
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بررسی نارسایی ). 1377(نصراله  ،ناصر و پزشکی ،افضلی
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Abstract
Scorpionism is a common problem that occurs in tropical and subtropical countries. 

Hemiscorpius lepturus is one of the most dangerous scorpion species, endemic in Khuzestan. 
The aim of the current study was to clarify the possible histopathological implications due to 
injection of H. lepturus scorpion venom in sheep. The study performed on 12 native male 
sheep in which the age and weight average were about 6 months and 20.72±1.61 Kg 
respectively. Four groups (3 rams in each group) were chosen randomly (1 group as control 
and the other 3, as experimental groups). Three doses of H. lepturus venom included: 0.01, 
0.05 and 0.1 mg/kg BW were injected subcutaneously into the three experimental groups and 
just 1 mL of distilled water were injected to control group as the same way. After death or 
after 72 hours, the animals were subjected to necropsy. In most animals, histopathological 
evidence of lesions, were confined in the liver and skeletal muscles (injection site), whereas 
the other injuries such as in brain and urinary bladder lesions were at minimum. Lesions such 
as petechiae (at necropsy), hemorrhage and congestion (in histopathology), which may due to 
vascular injuries were seen in various organs (such as liver, kidney, lung, bowel and heart). 
These findings may be due to vascular injuries. Vascular injuries were also the reason of 
edema in many organs. The results showed that the pathological lesions were existed at least 
in two parts of the studied organs in  the sheep receiving venom. Existence of the leisons 
imply that the venom of H. lepturus scorpion is dangerous in sheep and serious complications 
such as death will take place.
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