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خالصه مقاالت دومين همایش ملي دوساالنه طب پیشگیری  ،بهداشت،
امداد و درمان دریایی برروی شناورهای سطحی و زیر سطحی
 8تا  11اسفند  1391-تهران

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران

سخنراني

نشانگان بالینی و درمان آسیبهای با عروسهای دریایی خلیج فارس
*دکتر ایرج نبی پور (MD) 1

مقدمه :عروسهای دریایی ،شکل مدوز کالس کاوتنان هستند که

دستگاه گوارش ،نارسایی قلبی عروقی ،دیسترس تنفسی و حالت
گیجی برخاسته از مسمومیت میباشد .جهت درمان نخست

از اندازهی  22سانتی متر تا  2/5متر در سطح دریاها و اقیانوسها
شناورند و زندگی پالنکتونیک دارند .در اکتودرم تانتاکول و بازوهای

میبایست نماتوسیتها را فعال کرد که این کار را میتوان با استفاده

دهانی عروس دریایی ،نماتوسیتها که کپسولهای خاردار هستند

از سرکه تجارتی ،اسید استیک  3تا درصد برای ده دقیقه یا ترکیب

قرار دارند.

جوش شیرین با آب و حتی ادرار انجام داد .کرمهای استروئیدی

روش شناسی :معرفی  22مورد بالینی از خلیج فارس و بررسی متون

موضعی و بی حس کنندهها ،برای تسکین درد و تورم مفید هستند.

یافتهها :یافتههای بالینی از یک خارش خفیف موضعی تا واکنشهای

گاهی مصرف ضد هیستامینهای خوراکی و نارکوتیکها برای
کنترل درد الزم میباشند .تجویز آنتی بیوتیکها برای ضایعات و

کشندهی شدید عمومی متغیر میباشند .نشانههای موضعی از یک

زیکولر باید مدّ نظر قرار داد.

حس خراش دهنده یا نیش زنده که بالفاصله پس از تماس روی

بحث و نتیجهگیری :عروسهای دریایی از شایع ترین جانوران

میدهد تا حس سوختن یا درد ضربانی ،در نوسان است .شدت
نشانهها طی ده دقیقه و یا همین حدود افزایش یافته و در منطقهی

زهرآگین در خلیج فارس میباشند که با آریتم پوستی همراه با

التهاب یافتهی قرمز رنگ ،تاول و یا حتی در موارد شدید ،زخم

خارش تظاهر نموده و غیر فعال کردن نماتوسیتهای آنها اساس

نکروتیک ،ایجاد میشود .درد ممکن است به صورت مرکزی

درمان میباشد.
واژگان كلیدی :خلیج فارس ،عروس دریایی ،آسیبها ،درمان

گسترش یافته و با لنف آدنوپاتی و درد شکم و درد قفسهی سینه
توأم شود .عالئم عمومی شامل تب ،افزایش ترشحات ،بیماریهای
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1ـ مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر (*نویسنده مسئول).
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