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1396 بهارـ  1ـ شماره  سیزدهمدوره 

139641بهار، 1، شماره سیزدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

تغییرات هموگرام و شکنندگی  بر لپتوروساسکورپیوسهمیاثرات سم عقرب 
واالن در موش صحراییونوم پلیي نقش آنتیهاي قرمز و  مطالعهگلبول

4حمیده محسنی و 3زادهمعصومه احمدي،2طباطباییرضا فاطمیسید،*1جاللیمحمد راضی

29/3/95: تاریخ پذیرش27/11/94:  تاریخ دریافت

چکیده
ه و ساالنه شدکشورهاي در حال توسعه قلمداد مل مهم مرگ نوزادان، کودکان و بزرگساالن دریکی از عوا عنوانه گزیدگی بعقرب

ناشی از سم  شناختیخونعوارض  ياین بررسی به منظور مطالعه.کندعوارض و صدمات قابل توجهی را در قربانیان خود ایجاد می
در این تحقیق اثرات سم عقرب . ترین عقرب استان خوزستان صورت گرفته استبه عنوان خطرناك اسکورپیوس لپتوروسهمیعقرب

بدین . مورد بررسی قرار گرفت ،ونوم بر تغییرات حاصلهاثر آنتی يو همچنین نحوه هاي قرمزگلبولبر هموگرام و میزان شکنندگی 
فقط  ،به عنوان شاهد Aگروه  .گروه مساوي تقسیم شدند 5طور تصادفی به ه سر موش صحرایی نر نژاد ویستار ب 90منظور تعداد 

از طریق داخل صفاقی دریافت  mg/kg1را به میزان لپتوروساسکورپیوس همیعقرب سم  Bگروه . سرم فیزیولوژي دریافت نمود
به ازاي ml/kg5/2به میزان  واالنپلی ونومآنتی ،Bمانند گروه عقرب سمدریافت  عالوه بر Eو  C ،Dگروه  هاي صحراییموش. نمود
دقیقه پس از تزریق سم،  20را  واالنپلی ونومآنتی ،Cگروه  صحرایی هايموش.از طریق داخل عضالنی دریافت نمودندحیوانهر 

. دندهمراه سم دریافت نموبهونوم را آنتی Eگروه  هاي صحراییموشدقیقه پس از تزریق سم و  60و  D،20گروه  هاي صحراییموش
گیري جهت آزمایش خون) موش صحراییسر  6هر بار از (ها ساعت پس از تزریق سم از کلیه گروه 24و 3، 1هاي پس در زمانس

CBC سم به تنهایی  ينتایج حاصله نشان داد در گروه دریافت کننده. ها صورت پذیرفتمیزان شکنندگی اریتروسیت يو مطالعه
دار معنی و افزایش هاي قرمز، هماتوکریت، هموگلوبینشمارش گلبول دارمعنی از جمله کاهشهاي هموگرام تغییرات آشکاري در شاخص

ونوم این تغییرات در هاي درمان شده با آنتیدر سایر گروه. شده است ایجاد هاها و لنفوسیتنوتروفیلهاي سفید، گلبولشمارش 
ها را یتسترویهاي قرمز تزریق سم به تنهایی میزان مقاومت اردر خصوص شکنندگی گلبول. دار نبوده استمقایسه با گروه شاهد معنی

يغشاهایی که در غلظت بنابراین، شودها دستخوش تغییر مییتساریترونحنی لیزتونیک کاهش داده و مپوهاي هینسبت به غلظت
این در حالی  ها مشاهده گردید،لیز اریتروسیتي دارطور معنیبه Bاند، در گروه در گروه شاهد تحمل نموده راحتیه هاي قرمز بگلبول

-از تغییرات منحنی شکنندگی اسمزي گلبول ،عالوه بر تعدیل هموگرام ونوم به هر یک از اشکال مورد استفاده توانستکه تجویز آنتی بود
.جلوگیري نمایدداري طور معنیه ب هاي قرمز 

هاي قرمزگلبول، هموگرام، شکنندگی اسکورپیوس لپتوروسهمی، عقرب: يکلیدکلمات 

مقدمه
ترین معضالت بهداشتی مناطق  گزیدگی از مهمعقرب.

بر طبق . رود گرمسیر، از جمله خوزستان به شمار می
دچار در این استان صد نفر روزانه بیش از یک ،ها گزارش
از این آمار تعداد قابل توجهی  . شوند گزیدگی میعقرب

ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازاستاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده*1
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار گروه علوم پایه، دانشکده2
، فیزیولوژيمرکز تحقیقات و ي بهداشت، دانشکدهايبهداشت حرفهاستاد گروه 3
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدهايي دکتراي حرفهآموختهدانش4

70آمار موجود.موارد مرگ و میر نیز مشاهده شده است
در استانرا هاي کشور گزیدگیعقربموارد درصد

گزارش  کشورهاياستانسایردرمابقی مواردخوزستان و
نیس و همکاران چیت ،1384دهقانی و والئی (کندمی

1372(.
E-mail: Jalali_m@scu.ac.ir)مسئول ينویسنده(

شاپور اهوازدانشگاه علوم پزشکی جندي
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به گزیده ممکن است اکثر موارد فرد عقربدر اگر چه 
ی از یاهاما وجود گزارش نیاز نداشته باشد، درمان خاصی

موجب شده است که مرگ و میر به خصوص در کودکان، 
تمهیدات درمانی و با استفاده از ،متولیان امر درمان

به حداقل خطرات و تلفات ناشی از آن را حمایتی
گزیدگی در دنبال عقربهکه ب آگاهی از تغییراتی. برسانند

تواند به عنوان اولین قدم در جهت  شود می بدن ایجاد می
به عالوه . حمایت از وضعیت بیمار به شمار آید

مکانیسم عمل سم  ،دهد هاي انجام شده نشان می بررسی
هر نوع سم ،و بر این اساس بودهها متفاوت  انواع عقرب
و  ختهبدن متأثر ساتواند اندام خاصی را در  عقرب می
.دنبال داشته باشدرا بهمتفاوتی هاي بالینی  بروز نشانه

ترین ضرورت آگاهی از مکانیسم اثر سم و اندامی که بیش
جهت یافتن راهکارهاي در شود آسیب به آن وارد می

.اي برخوردار استاز اهمیت ویژهدرمانی مناسب 
 يعقربی از خانواده 1لپتوروساسکورپیوسهمی

که به زبان محلی به نام گادیم معروف 2اسکورپیده همی
خوزستان و یکی از  عقربترین  است، خطرناك

حدود . باشد جهان میایران و هايعقربترین  خطرناك
در فصول گرم و سرد  ي عقربها درصد گزش 15الی  10

سال مربوط به این عقرب است، که بر اساس شواهد، سال 
هاي مربوط به این عقرب افزوده  به سال به درصد گزیدگی

درصد از مرگ و میر ناشی از  95شده به طوري که 
گزیدگی در استان خوزستان مربوط به عقرب  عقرب

،1365رادمنش  ،1376رادمنش (باشد مذکور می
Dehghani et al. 2012 .(

داراي اثرات  همی اسکورپیوس لپتوروسسم عقرب 
بوده که بر  5و سایتوتوکسیک 4، نوروتوکسیک3همولیتیک

هاي داخلی بدن به شکل موضعی ها و ارگان بافت ،پوست
 ,Ahmadizadeh et al. 2006(گذارد  و سیستمیک اثر می

1 - Hemiscorpius lepturus
2 - Hemiscorpiidae
3- Hemolytic
4- Neurotoxic
5- Cytotoxic

Dehghani et al. 2012, Khamechian et al. 2009, 
Shahbzzadeh et al. 2007.( همولیز شدید، نارسایی

اختالالت قلبی و سیستم عصبی مرکزي اختالالتکلیوي، 
. باشندمیبا این عقرب  شاز عالئم گز عروقی شدید-

مرگ بیمار ممکن است در اثر نارسایی حاد کلیوي و یا 
هاي شدید سیستم  تنفسی که همراه با نشانه -ایست قلبی

 Jalali،1367رادمنش (گرددباشد، حادث  عصبی مرکزي 

et al. 2010, Lowe 2010, Pipelzadeh et al. 2007.(
-از جمله اقدامات درمانی که در مراکز بهداشتی

شود  گزیده اعمال میدر مواجهه با فرد عقرب درمانی
ي اصلی از این  یزهانگ.استواالن پلیونوم استفاده از آنتی

به  قادري ها باديآنتیدرمان، دست یافتن به گروهی از 
هاي پروتئینی عقرب است که به  ینتوکسسازي  یخنث

. بستگی دارد منطقهي خطرناك عقرب در آن ها گونه
ترین بازدهی در فاکتورهاي بسیار مهم در رسیدن به بیش

درمانی پادزهر، زمان سپري شده  تواندرمانی شامل  سرم
-میمیان گزش و تزریق پادزهر و دوز و روش تزریق آن

 حاضر بررسی اثرات سم عقرب در يمطالعههدف .باشند
ایجاد همولیز از طریق بررسی میزان  تغییرات هموگرام و

ثیر أروند ت يهاي قرمز و همچنین مطالعهشکنندگی گلبول
بر  از نظر زمان و دفعات تزریق پادزهر واالنونوم پلیآنتی

.باشدمی هاتغییرات این شاخص

مواد و روش کار
موش سر  90به منظور انجام تحقیق حاضر تعداد 

گرم  20200نر نژاد ویستار با میانگین وزنی  صحرایی
 Eو  A ،B ،C ،Dتایی 18گروه  5به طور تصادفی به 

بندي مورد مطالعه جهت بررسی روند گروه. تقسیم شدند
هاي ونوم در زمانثیر سم و به دنبال آن تزریق آنتیأت

م یا مجزا پس از تزریق سم به أصورت توه انتخاب شده ب
:شرح زیر انجام گرفت

 به، نرمال سالینشاهدعنوان ه این گروه ب :Aگروه 
,mlیزانم ip5/0 دریافت نمودند .
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-اسکورپیوسهمیسم عقرب  این گروه: Bگروه 

این . دریافت کردند mg/kg, ip1نرا به میزا لپتوروس
با همین میزان و روش هاي بعدي دوز سم براي گروه

. شد تجویز
-آنتی ،دقیقه بعد از تزریق سم 20این گروه:  Cگروه 

ml/kg, imبه میزان )درصد 50با غلظت (واالنپلیونوم

.دریافت نمودند5/2
 20بار ، یکوه پس از تزریق سمبه این گر: Dگروه 

 ونومدقیقه پس از تزریق سم، آنتی 60دقیقه بعد و بار دوم 
. تزریق شد ml/kg, im5/2میزان به  واالنپلی

ونوم آنتی، دریافت سمزمان با هماین گروه : Eگروه 
. دریافت کردند ml/kg, im5/2میزانبه واالن پلی

از طریق داخل قلبی در در کنار هپارین  گیريخون
 6هر بار از  ساعت پس از تزریق سم 24و  1،3هاي زمان
با استفاده از دستگاه سل  CBCزمایش آ.انجام شدسر 

Mindray, 2800دامی کانتر  VET صورت پذیرفت .
مرفولوژي بررسی به منظور خونی يهگسترهمچنین 

-با استفاده از رنگ هاتفریقی لکوسیتو شمارش سلولی

. تهیه گردید آمیزي گیمسا
براي هر ها شکنندگی اریتروسیت يجهت مطالعه

فسفات بافر حاويیسریال نمکرقت 16ازنمونه خون
نمک در  غلظت ،بر این اساس. شد استفادهدر هر لوله 

، 60/0، 65/0، 70/0، 75/0، 80/0، 85/0ترتیب ه ب هالوله
55/0 ،50/0 ،45/0 ،40/0 ،35/0 ،30/0 ،25/0 ،20/0 ،
 میکرولیتر20سپس  گردید، درصد تهیه00/0و10/0

ها لهبعد لو يدر مرحله.فزوده شدخون به هر لوله ا
گراد براي سانتی يدرجه 37ماري بندره و وط شدمخل

 2500(سانتریفوژ متعاقباً و انکوبه شدهدقیقه  30مدت
میزان پس از آن. گردید) دقیقه 10به مدت  دور در دقیقه

دستگاه  يبه وسیله محلول رویی نوري جذب
آب  در مقابل نانومتر 540اسپکتروفتومتر در طول موج 

سپس مقادیر . ردیدثبت گو مقطر به عنوان بالنک قرائت
 16يو لوله هجذب نوري به درصد همولیز تبدیل گردید

 100به عنوان ) با غلظت نمکی صفر(حاوي آب مقطر 
Jain(درصد همولیز در نظر گرفته شد 1986.(

، نمودار نشان دادن روند تغییرات درصد همولیزجهت 
-در زمان و هاي مختلف در هر گروهدر غلظت پراکنش

 يهمچنین به منظور مقایسه.ترسیم گردیدمتفاوت هاي 
هاي در گروه کتغییرات هر یک از پارامترهاي هماتولوژی

 ينحوه يمختلف و بررسی اثرات تجویز سم و مطالعه
افزار از نرمهاي مختلف به روشونوم نتیآثیر درمان با أت

SPSS-16  تستANOVA  و تعیین حداقل اختالف
.استفاده شد)LSD(دارمعنی

نتایج
نشان داد تعداد  CBCنتایج حاصل از بررسی 

هاي مختلف پس از تزریق سم در ها در زماناریتروسیت
 . دهندکاهش تدریجی را با گذشت زمان نشان میBگروه 

دار بوده است این تغییرات در مقایسه با گروه شاهد معنی
)05/0p<() 1جدول(.

از آنجایی که ارتباط مستقیم و تنگاتنگی بین تعداد 
میزان هماتوکریت و مقدار هموگلوبین ها، اریتروسیت
 نیز ر اخیرمربوط به دو پارامت دارمعنی ، تغییراتوجود دارد

ر یک راستا بوده و از یک الگو ها دبا تغییرات اریتروسیت
.کندیت میتبع

-ها در گروههاي مربوط به اریتروسیتدر خصوص یافته

تعداد واالن، اگر چه ونوم پلیهاي درمان شده با آنتی
میزان هموگلوبین و درصد هماتوکریت در هاي قرمز، گلبول

دهند، جموع کاهش را نشان میمقایسه با گروه شاهد در م
.)<05/0p(دار نبوده استین تغییرات از نظر آماري معنیولی ا

این مطلب است که با  يیید کنندهأنیز ت MCVمقادیر
توجه به تغییرات ایجاد شده به دنبال قرار گرفتن 

اسکورپیوسهمیها در معرض سم عقرب اریتروسیت
 24و  3، 1هاي رسد که در زمانبه نظر می ،لپتوروس

یش حجم افزا Bدر گروه  ساعت پس از تزریق سم
این یافته با گروه شاهد  ،شودها حادث میاریتروسیت

در سایر  اما ،)>05/0p(دهدداري را نشان میتفاوت معنی
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نسبت  MCVتغییرات ،ونومهاي درمان شده با آنتیگروه
.)<05/0p(دار نیستمعنیشاهد به گروه 

گر هاي سفید بیانتغییرات گلبول ،1با توجه به جدول 
افزایش طوري کهبه ،لکوسیتوز نوتروفیلی است

سم  يها در گروه دریافت کنندهنوتروفیل ها ولکوسیت
رخ داده است که این یافته در مقایسه با گروه شاهد 

.)>05/0p(دهدداري را نشان میتفاوت معنی
ها در هاي سفید و نوتروفیلتغییرات شمارش گلبول

 يهاي درمان شده در مقایسه با گروه دریافت کنندهگروه
تري برخوردار است و در سم به تنهایی، از شدت کم

دهدداري را نشان نمیمقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی
)05/0p>(.

ثیر سم بر أبر اساس نتایج آنالیز شده مربوط به میزان ت
هاي قرمز تغییرات مربوط به گروه شکنندگی گلبول

-میسم در مقایسه با گروه شاهد نشان  يدریافت کننده

اند رقت هاي قرمز توانستهکه در گروه شاهد گلبولدهد
درصد را بدون ایجاد همولیز قابل توجه، تحمل  55/0

درصد همولیز را  58/7±2/1اي که تنها نمایند به گونه
که در همین رقت در ، حال آن)1نمودار(دهند نشان می

را به اسکورپیوس لپتوروسهمیکه سم عقرب  Bگروه 
ساعت  24و  3، 1هاي دریافت کرده بود، در زمانتنهایی 

،  9/59±8/2پس از تزریق سم، میزان همولیز به ترتیب 
).2نمودار(درصد بوده است  3/82±1/4و  6/3±5/80

-هاي درمان شده با آنتیگروه(Eو  C ،Dهاي در گروه

، تغییرات ایجاد شده نتایج جالب توجهی )واالنونوم پلی
اي که اگرچه میزان همولیز دهد، به گونهرا نشان می

درصد در مقایسه با گروه  55/0هاي قرمز در رقت  گلبول
باشد، ولی این اختالف از نظر آماري شاهد کمی باالتر می

).5و  4، 3نمودار ()<05/0p(دار نبوده استمعنی
هاي ها در گروهدر  این رقت میزان همولیز اریتروسیت

C ،D  وE به ترتیب گروه  24و  3، 1هاي در زمانC

D، گروه )1/3±4/28، 8/2±9/25، 1/2±82/18(

Eو گروه )2/25±9/2و  4/2±2/21، 17//7/1±2(

بر . بوده است) 6/21±4/3و  7/2±32/19، 3/2±2/18(

 يدریافت کننده(Bها در مقایسه با گروه اساس این یافته
دهد که تجویز می همولیز نشان يمقایسه) سم به تنهایی

واالن به هر یک از اشکال مورد استفاده در ونوم پلیآنتی
داري از افزایش این مطالعه توانسته است به طور معنی

ها در مقایسه با گروه درمان نشده همولیز اریتروسیت
.جلوگیري نماید

ها در تغییرات منحنی شکنندگی اریتروسیت: 1نمودار 
)A(گروه شاهدهاي مختلف در زمان

ها در تغییرات منحنی شکنندگی اریتروسیت: 2نمودار 
ي سم هاي مختلف در گروه دریافت کنندهزمان

)B(به تنهایی 
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ها در تغییرات منحنی شکنندگی اریتروسیت: 3نمودار 
ي سم وهاي مختلف در گروه دریافت کنندهزمان

)C(سم ونوم در زمان بیست دقیقه پس از تزریق نتیآ

ها در تغییرات منحنی شکنندگی اریتروسیت: 4نمودار 
ونوم ي سم و آنتیهاي مختلف در گروه دریافت کنندهزمان

)D(دقیقه پس از تزریق سم  60دقیقه و 20در زمان 

ها در تغییرات منحنی شکنندگی اریتروسیت: 5نمودار 
ونوم ي سم وآنتیهاي مختلف در گروه دریافت کنندهزمان

)E(هم زمان 

ي تغییرات منحنی شکنندگی اسمزي مقایسه: 6نمودار 
ساعت پس از تزریق سم در 1ها در زمان اریتروسیت

هاي مختلفگروه

ي تغییرات منحنی شکنندگی اسمزي مقایسه: 7نمودار 
ساعت پس از تزریق سم در  3ها در زمان اریتروسیت

هاي مختلفگروه

ي تغییرات منحنی شکنندگی اسمزي مقایسه: 8نمودار 
ساعت پس از تزریق سم در  24ها در زمان اریتروسیت

هاي مختلفگروه
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بحث
گزیدگی به عنوان یکی از عوامل مهم امروزه عقرب

انسانی خصوصاً در بیماري و مرگ و میر در جوامع 
کودکان و نوزادان در بسیاري از کشورهاي جهان به ویژه 

ما در کشور.  رود میکشورهاي در حال توسعه به شمار
گزیدگی را به دوم عقرب يبر اساس آمار موجود که مرتبه

-هزار مورد عقرب36دهد، ساالنه خود اختصاص می

استان درصد این موارد در 67گزیدگی گزارش شده که
.)1384دهقانی و والئی(خوزستان به ثبت رسیده است

درگزیدگیعقرب موارددرصد10ات نشان داده کهمطالع
سکورپیوساهمیعقرب بهمربوطخوزستاناستان

Radmanesh(باشدمیلپتوروس 1998(.
وسیعانتظارحدبیش ازگادیمگزشبالینیتظاهرات

هموصورت موضعیبههمعالیماین. استمتفاوتو
نکروز وسیع در .نمایدمیبروزسیستمیکصورتبه

عرق، تب،عصبی،محل گزش، رفتارهاي غیرطبیعی
-بیحالی،بیوسستیتاکیکاردي،لرز،وسرمااحساس

وفشارخونکاهشپوستی،هايراشواشتهایی، پتشی
-میگزیدهگادیممصدومینبارزاز عالیمپریدگیرنگ

 ,Cheng 2002 ،Radmanesh 1990، 1367رادمنش (باشد

ترین عوارض همچنین مشخص شده که بیش.)1998
در  همی اسکورپیوس لپتوروسپاتولوژیک سم عقرب 

 Dehghan et(گردد هاي کبد، کلیه و ریه ایجاد میارگان

al. ظرف مدت چند دقیقه  ،حاضر يدر مطالعه).2012
حالی، ضعف، عالئمی همچون بی ،پس از تزریق سم

افزایش ترشح بزاق، افزایش ضربان قلب و افزایش تنفس 
. مشاهده شد

که ها هستندبه عنوان گروهی از سلول هاي قرمزگلبول
ها به تغییرات  این سلول ءحساسیت خاص غشا دلیلبه 

طور مستقیم و یا غیرمستقیم ه ب. ..و اکسیداتیو، اسمزي
سرعت دچارو به  گیرند عقرب قرار می تحت تأثیر سم

طبیعتاً چنانچه همولیز . افتد آسیب شده و همولیز اتفاق می
تواند عملکرد سیستم  وسیعی اتفاق بیفتد می قیاسدر م
رسانی را تحت تأثیر قرار داده  و اکسیژنرسانی و خون

هاي بالینی و  موجب بروز طیف وسیعی از واکنش

.آزمایشگاهی شود
یافته قابل  ،همولیز دهد،نشان میبالینی  ياهرشگزا

عقرب این  يوسیلهه در بیمارانی که ب وتوجهی است 
سلیمان  ،1383پی، فرزان(دشواند مشاهده می گزیده شده
و ارزیابی آن از چنان  )Cheng 2002،1381و همکاران

جستجوي هموگلوبین آزاد در اهمیتی برخوردار است که 
عقرب  يیک تست تشخیصی اولیه عنوانه بادرار

در  سکورپیوس لپتوروسا همیبه ویژه عقرب  گزیدگی
موارد مخفی و  این همولیز در برخی. شودنظر گرفته می

ند به ک هفته ادامه پیدا می3تا  2در برخی دیگر براي
به دلیل کاهش بیش از حد هموگلوبین و  طوري که گاهی

 انتقال خون و یا ،مزبوربراي درمان بیماران هماتوکریت،
افضلی (شود عنوان درمان تجویز میه گلبول قرمز فشرده ب

Radmanesh،1367رادمنش  ،1377و پزشکی  1990.(
دار در تعداد گر کاهش معنیحاضر بیان ينتایج مطالعه

ها، میزان هموگلوبین و هماتوکریت در گروه اریتروسیت
به  که سم در مقایسه با گروه شاهد بود يدریافت کننده

رسد این رخداد با تغییرات مربوط به منحنی نظر می
تأثیر  به با توجهها هم جهت بوده و شکنندگی اریتروسیت

هاي سم در ایجاد همولیز و کاهش جمعیت در گلبول
قرمز، پارامترهاي وابسته به آن نیز در همان راستا تغییر 

.یابد می
ه گزیدگی ب تغییرات هماتولوژي به دنبال عقرببررسی 

بیمار 119که در هگادیم در اهواز نشان داد يوسیله
 غلظتهاي قرمز و تعداد گلبول ،قربانی این عقرب

61/66داد و درداري را نشان هموگلوبین، کاهش معنی
رخ داده به طور مشخصی  درصد بیماران هموگلوبینوري

گر بیماران گزیده شده بیانچوري در حضور هما.است
 يبافت کلیه و ایجاد صدمات بافتی و شبکهاثر سم بر

.Emam et al(باشد عروقی گلومرولی می 2008.(
در سایر مطالعاتی که به طور تجربی روي حیوانات 

،1384دهقانی و همکاران (شدهآزمایشگاهی انجام 
Dehghani et al. 2012, Jalali et al. 2010, Pipelzadeh 

et al. 2006, 2007, Zare Mirakabbadi et al. 2007(  و یا
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-همیگزیدگی با هاي بالینی موارد عقربدر بررسی

،1372نیس و همکاران چیت(لپتوروساسکورپیوس
در مورد  مشابهیهاي نیز یافته )1377افضلی و پزشکی 

. شده است ثبتهااریتروسیت
تزریق سم عقرب منجر به  ،در تحقیق حاضر همچنین

لکوسیتوز نوتروفیلی گردید که نسبت به گروه شاهد 
وز در مطالعات سایر تلوکوسی.دار بودتفاوت معنی داراي

گزیدگی گزارش شده استمتعاقب عقرب نیز محققین
)Borges et al. 2000, Chaubey 2010, Dehghani et al. 

2012(.
به میزان باالتر از  هاي سفیدافزایش تعداد گلبول

cell/μl10000دچار عقرب درصد از بیماران31در-

نیس و چیت(مشاهده شده است گزیدگی در خوزستان
.)1367رادمنش،1372همکاران 

عنوان یکی از عوامل ه از آن جا که ایجاد همولیز ب
اي برخوردار  لکوسیتوز از اهمیت ویژه يایجاد کننده

که جمعیت قابل رسد با توجه به این لذا به نظر می ،است
یان خون دچار همولیز هاي قرمز در جرتوجهی از گلبول

ي  راستاي آن نوتروفیلی یافتهلکوسیتوز و در شوند، می
.دهد اي بوده که متعاقب همولیز رخ می بینی شدهپیش

رفت  گونه که انتظار میحاضر همان يدر مطالعه
تر ازبا دوز کملپتوروساسکورپیوسهمیتزریق سم 

LD50 مقاومت  يآستانه آن مشابه حالت گزش این عقرب
-طور معنیه هاي قرمز را به کاهش فشار اسمزي بگلبول

هاي قرمز گروه شاهد اي که گلبولداري تغییر داد به گونه
درصد محلول نمکی را تحمل نموده و در 55/0غلظت 

 در حالی کهجزئی را نشان دادند این شرایط همولیز بسیار
هاي قرمز در گروهی که سم سد مقاومت اسمزي گلبول
درصد 65/0اند در غلظت  عقرب را دریافت نموده

.شکسته شد
اسکورپیوسهمیسم عقرب  اثرات همولیتیک

 inو in vitroشرایطدر  هاي مختلفدر غلظت لپتوروس

vivoاست عقرب قادرسم این .به اثبات رسیده است
هاي خونی انسان را همولیز هاي قرمز تمام گروهگلبول

اثرات همولیتیک سم عقرب  يدر مقایسه همچنین.نماید
-بز و جوجه بیشگوسفند،اسب،هاي قرمز گاو،بر گلبول

ترین هاي قرمز گاو و کمترین حساسیت را گلبول
ددهنمیهاي قرمز جوجه از خود نشان حساسیت را گلبول

 ,1381Pipelzadeh et al. 2006سلیمان و همکاران(

Zare Mirakabbadi et al. 2007.(
با  عقربهاي مختلف نشان داده است که سم  بررسی

تواند سبب آسیب به غشاي  می هاي مختلفمکانیسم
ها در  هاي قرمز و افزایش شکنندگی این سلول گلبول
از جمله وجود فسفولیپاز  .هاي هایپوتونیک شود محیط

2A  همولیتیک  یک آنزیم به عنوانهاعقربدر سم
هاي مختلفی همچون ایجاد اسیدهاي  ، به شیوهنیرومند

تواند پتاسیم می-و مهار پمپ سدیم) FFA(چرب آزاد 
. هاي قرمز مؤثر باشد در افزایش شکنندگی اسمزي گلبول

دما، ، pHشده است که از سویی دیگر، نشان داده
زدگی تغییر عقربخون در  يهیپرتونیسیتی و ویسکوزیته

-میثیرأکرده و در روندي پیچیده بر شکنندگی اسمزي ت

همچنین وقوع انعقاد .)Murthy and Zare 2001(گذارند
، آسیب عروقی و آنمی )DIC(داخل عروقی منتشر 

کلیوي  میتمسموو ) MHA(همولیتیک میکروآنژیوپاتیک 
توأم با هموگلوبینوري، پروتئینوري و سندروم اورمیک 

-همیزدگی با دچار عقرب در افراد)HUS(همولیتیک

 به ویژه کودکان گزارش شده است لپتوروساسکورپیوس
به عنوان عوامل ایجاد آسیب و همولیز توانندکه می
 Valavi and Alemzadeh(هاي قرمز مطرح باشند گلبول

2008, Valavi et al. 2011(.
بیماران هاي اختصاصی در ما یکی از درمان،در کشور

واالن است که ونوم پلیگزیده استفاده از آنتیعقرب
هاي نوع مهم از عقرب6تواند در درمان گزش ناشی از می

-می لپتوروساسکورپیوسهمیها کشور که یکی از آن

ونوم را به عنوان تنها آنتی ،اکثر محققین.  باشد به کار رود
با این حال . دانندزدگی میدرمان اختصاصی عقرب

گیري از بروز گروهی این روش درمانی را در پیش
دانند اثر میزدگی بیعوارض قلبی عروقی عقرب
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)Abroug et al. 1999.(
جایی که زمان شروع درمان و یا به عبارت دیگر از آن

ونوم اکز درمانی  و دریافت آنتیزمان مراجعه بیماران به مر
گزیدگی و نتایج درمان در بروز عوارض ناشی از عقرب

حاضر تأثیرات  يکند، لذا در مطالعه نقش کلیدي ایفا می
حتی دفعات استفاده از آن بر ونوم وزمان استفاده از آنتی

هاي قرمز و سایر  نتایج مربوط به شکنندگی گلبول
 يدر مقایسه.  دش بررسیفاکتورهاي مورد مطالعه 

ها بر تأثیر آن يونوم و نحوههاي درمان شده با آنتی گروه
هاي قرمز آنالیز آماري داللت بر میزان شکنندگی گلبول
تفاوت هاي مختلف درمان شدهاین دارد که بین گروه

که این اختالف بین داري وجود ندارد، ضمن اینمعنی
به .  شود مشاهده نمی هاي درمانی و گروه شاهد نیز گروه

هاي قرمز عبارت دیگر منحنی مربوط به شکنندگی گلبول
در هر سه گروه درمان شده وضعیتی مشابه گروه شاهد 

این بر.  شود دارد که از نظر آزمایشگاهی طبیعی قلمداد می
-گیري کرد که استفاده از آنتیتوان چنین نتیجه اساس می

تواند از همولیز  اده میونوم به هر یک از اشکال مورد استف
.  دنبال تزریق سم جلوگیري نمایده هاي قرمز بگلبول

مطالعات سایر محققین نیز نشان داده همراه با سایر 
گزیدگی، هاي حمایتی در بیماران دچار عقربدرمان

 ترنتایج بهتر و بهبودي سریع ونوم براي حصولتجویز آنتی
Salahuddin and Alsaadi(ضروري استعالئم بالینی

2007.(
گیري از کاهش و پیشونوم دراثر درمان با آنتی

هاي مختلف عقرب مورد عوارض ناشی از سم گونه
بررسی قرار گرفته و اغلب با اثرات محافظتی قابل توجهی 

.همراه بوده است
در ونومتزریق آنتی تجربی در سگ يدر یک مطالعه

مزوبوتوسعقرب دقیقه پس از تزریق سم  60و  30

هاي را نسبت به محلول هاي قرمزگلبول مقاومت تامولوس
 و از سویی دیگر از افزایشهایپوتونیک بهبود بخشید 

ونوم در گروه درمان شده با آنتی اسمزي شکنندگی
 Murthy and(کردهمزمان با تزریق سم جلوگیري 

Zare Mirakabbadi 2001 .(ونوم آنتی همچنین تجویز
تواند  می فاستیگیوسوسهترومتروسسیاه عقرب ي  ویژه

یافته داري پارامترهاي بیوشیمیایی تغییریصورت معنبه
را به حالت نرمال  عقربپس از گزش این گونه از 

Chaubey(بازگرداند  2009.(
 عقرب در سگونوم پیش از گزش سم آنتیتجویز

ي پارامترهاي همودینامیک شامل  تواند از تغییر همه می
2PO ،pH ،3HCOده قلبی، فشارخون  ، تپش و برون

-سیستمیک و سرخرگ ششی جلوگیري کند ولی اگر آنتی

ونوم پس از گزش تجویز شود در جلوگیري از افزایش 
Tarasiuk(کارایی ندارد  3HCOتپش قلب و کاهش et al. 

1998.(
نوم در کاهش میزان  و نیسم تأثیر آنتیتفسیر مکا

پذیر نیست، هاي قرمز به سادگی امکانشکنندگی گلبول
اول  يرسد تجویز این ماده در وهله ولی به نظر می

سازي سم عقرب موجود در خون تواند موجب خنثی می
هاي شده که به تبع آن از عوارض و تأثیرات آن بر گلبول

توجه داشت که زمان در  شود، ولی باید قرمز کاسته می
با .  کند این ارتباط نقش بسیار کلیدي و مهمی را ایفا می

نوم به تنهایی قادر نیست تغییرات  و توجه به این که آنتی
هاي قرمز را به حالت طبیعی شکنندگی اسمزي گلبول

گیري کننده براي برگرداند و تنها نقش مهار کننده و پیش
چنانچه این دارو در زمان طوالنی آن مورد توجه است، لذا 

گزیدگی و یا تزریق سم عقرب استفاده شود، پس از عقرب
رسد که کارایی چندانی در این ارتباط بعید به نظر می

.داشته باشد
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Effects of Hemiscorpius lepturus scorpion venom on hemogram 
and erythrocyte osmotic fragility and study the role of polyvalent 

antivenom in rat
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Abstract
Scorpion stings are responsible for a number of deaths in infants, children and adults in 

developing countries all over the world. This study was carried out in order to study the 
pathogenesis of Hemiscorpius lepturus as the most dangerous scorpions of Khuzestan 
province, its effects on hemogram and erythrocyte osmotic fragility, and the role of polyvalent 
antivenom on these changes in rats. For those aims 90 male Wistar rats were divided into 5
equal groups randomly (group A, B, C, D and E). Group A were injected with normal saline 
as control group. Group B were injected with 1 mg/kg of venom ipIP. Group C, D and E were 
injected with the same amount of the venom and polyvalent antivenom 0.5ml/rat im. The 
antivenom were injected 20 minutes after venom in group C, 20 and 60 minutes after venom 
in group D and along with the venom in group E. Blood samples were collected from all 
groups (6 rats at each time) in 1, 3 and 24 hours after venom injection. Blood samples were 
used for complete blood count (CBC) and assessment of the erythrocyte osmotic fragility. 
There were significant changes in the hemogram (RBC count, PCV, Hb, WBC, neutrophil 
and lymphocyte) and the erythrocyte osmotic fragility after venom injection in group B 
compared to the control group. The results showed that administration of polyvalent 
antivenom in different methods can reduce the changes of hemogram and osmotic fragility in 
antivenom treated groups.

Key words: Scorpion, Hemiscorpius lepturus, Hemogram, Erythrocyte osmotic fragility
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