








عقرب گزيدگي

گونه متفاوت عقرب که د رسراسر دنیا پراکنده می200حدود از1.

گونه آنها سمی هستند در بین آنها گونه 20باشند فقط حدود 

Mesobuthus Tamulus (که نوعی عقرب قرمز هندی است )

های که میزان کشندگی آن در ایالت. کشنده ترین گونه می باشد

.درصد گزارش شده است30-40هند بین 

این جانور رنگهای مختلفی مثل زرد مایل به قهوه ای، قهوه ای،2.

سانتی متر دارد ولی 5/1-18خاکستری و سیاه دارد و اندازه بین 

بواسطه شکل بدنی خود که حالت تخت و صاف است،

میلی متر نیز عبور کند و خود 3می تواند از شکافهائی به عرض 

.را وارد خانه سازند



عقرب گزيدگي

در محیط خارج از خانه در شکاف و درز بین سنگها، زیر پوست ▪
یافت شده و در محیط داخل خانه حمام، ... درخت، بین هیزمها و 

این . دستشوئی، آشپزخانه و محیطهای مرطوب یافت می شوند
جانوران در طول روز در گوشه ای بی حرکت و پنهان بوده و در طی 

شب فعالیت خود را آغاز می کنند و بدنبال شکار خود می روند و 
سم خود را از طریق نیش که در انتهای دم آنها وجود دارد به شکار 

.خود تزریق می کنند

BMSU – NF ysvahabi@gmail.com



عقرب گزيدگي
هزار نفر در كشور دچار گزيدگي جانوران سمي بويژه 50ساالنه ▪

.مار و عقرب مي شوند

درصد از عقرب گزيدگي ها در فصل تابستان اتفاق 90بیش از ▪
مي افتد و با گرم شدن هوا جانوران سمي از قبیل مار و عقرب 
ه براي يافتن غذا و نیز تولید مثل از مخفیگاههاي خود بیرون امد

برخي از مسافران تابستاني و ساكنان مناطق جنوبي و مركزي 
.كشور را نیش مي زنند

▪

ه بیشترين موارد عقرب گزيدگي جهان در مكزيك و برزيل مشاهد
.  رتبه سوم يا چهارم جهان را داردنظر شده و ايران از اين  

گادیم: خطرناک ترین عقرب ایران 





















































عقربتزریق سرم ضد 

آماده نمودن آدرنالین یک درهزار1.

میلی لیتر از سرم  درصورت /. 2تست پو ستی با 2.

دقیقه سرم 30استفاده قبلی  از سرم اسب  پس از 

بآهستگی تزریق شود

ازمحلول یک /. 2در صورت سابقه تنگی نفس وآلرژی 3.

دهم درصد استفاده شود

تا 5واکنش تاخیری بصورت تب و راش و عالئم مفصلی 4.

روز بعد ممکنست ایجاد شود14



يل بيشترين موارد عقرب گزيدگي جهان در مكزيك و برز

رتبه سوم يا چهارم جهان نظر مشاهده شده و ايران از اين  

.  را دارد

گاديم: خطرناک ترين عقرب ايران 





پيشگيری از عقرب گزيدگی

احتياط در پوشيدن لباس وکفش▪

استفاده از تخت های بلند وپايه دار▪

خودداری از فرو بردن دست در النه پرندگان▪

احتياط در بيرون آوردن ميوه از صندوق▪

ث جمع برای از بين بردن عقربها ، گذاشتن گونی خيس باع▪

شدن عقربها در زير آن می شود

استفاده از سموم در روز در مسير يا النه عقربها▪



با سپاس                       از توجه شما


