مارهای دریایی
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مارهای دریایی خزندگانی هستند که از هـوا

برای مدت طوالنی در خارج آب زندگی کنند.

تنفز میکنند و  ۸۷گونه هستند .آن ها در منـاطق

تیپ دوم ،گونههای شناور (پالژیک) هستند

گرمسیری و معتدل و بیشتر در منطقـه ی اقیانوسـی

کــه نمونــهی آن مــار دریــایی شــک بــزرگ زرد

هند -آرام دیده میشوند .مارهای دریایی بـر اسـاس

) (Pelamis platurusاســت .ایــن مارهــا در ســطح

الگوی تغکیهای به دو تیپ عمده تقسی میشوند.

تغکیه میکنند .جفتگیری در دریا انجام میشـود و

” تغکیه کننده ی کف رو “ تا ژرفای بـیش از

مارها در آب زنده هسـتند و لنانچـه بـر سـاحل یـا

 ۱00متر در آب فرو مـیرود .جـنز  Laticaudaیـا

خشکی پرتاب شـوند مـیمیرنـد .بـرای ایـن مارهـا،

مارهای نواری از نمونههای بـارز ایـن تیـپ هسـتند.

گرمای زیاد کشنده اسـت و بـرای گریـز از گرمـا بـه

آن ها به سواحل و آبهای نسـبتاً کـ ژرفـا م ـدود

آبهای خنک ژرفا پناه میبرند ،ولی در فصل باران و

شدهاند و اغل م ل پرورش و تخ گکاری آن هـا در

روزهای ابری روی سطح دیده میشوند.

سواحل در درون غارها یا شکا ها است و میتواننـد

مارهای دریایی کنجکاو بوده و گاهی مهاج
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تصویر  - ۸۲مارهای دریایی خزندگانی هستند که از هوا تنفز میکنند و  ۸۷گونه هستند .تیپ ” تغکیه کنندهی کف رو “ تـا
ژرفای بیش از  ۱00متر در آب فرو میرود .جنز ( Laticaudaیا مارهای نواری) از نمونههای بارز این تیپ هستند .آنها بـه
سواحل و آبهای نسبتاً ک ژرفا م دود شدهاند و اغل م ـل پـرورش و تخـ گـکاری آنهـا در سـواحل در درون غارهـا یـا
شکا ها بوده و میتوانند برای مدت طوالنی در خارج آب زندگی کنند.

میشوند (به ویهه لنانچه بر روی آن ها گـام گـکارده

ماهیگیران ایجاد خطر مینمایند.

شود یا با دسـت لمـز شـوند) .آنهـا همچنـین بـه

مارهای خشکی زی نیز ممکن است وارد آب

اجسامی که تند حرکت میکننـد جلـ مـیشـوند؛

شوند و گاهی افترا دشوار مـی شـود ولـی مارهـای

همچنین در تورهای ماهیگیری به دام افتاده و بـرای

دریایی دارای دم پارو مانند و پهن هستند ولی هـی

مار خشکی زی این نوع دم را ندارد.

یک پروتئین  ۶هزار تا  ۸هزار دالتونی پایدار ،همسـان
زهر مار کبرا است .در موش ،س مار دریایی میتوانـد

پاتوفیزیولوژی

 ۴تــا  ۵برابــر بــیش از زهــر کبــرا ،بــر اســاس نســبت

تمام مارهـای دریـایی دنـدان نـیش پیشـین

میکروگرم به کیلوگرم ،توانایی از خود نشان دهد.

دارند .زهر آنها بر سیست اعصاب ،ماهیچهها ،کلیهها

همولوژی زهر در میان تمام گونهها مشاهده

و خون ،اثرات سمّی از خـود نشـان مـیدهـد .اجـزای

می شـود .نوروتوکسـین از طریـق پـز سیناپسـی،

شناخته شـدهی زهـر شـامل اسـتیل کـولین اسـتراز،

گیرنــده ی اســـتیل کــولین را در ســـطح اتصـــال

هیالورینداز ،آمینوپپتیـداز لوسـین -۵´ ،نوکلئوتیـداز،

عصــبی  -ماهیچــهای بــالک کــرده و در پــیش

فسفودیاستراز و فسـفولیپاز اسـت .نوروتوکسـین زهـر

آزادسازی اولیـه و

سیناپسی نیز نوروتوکسین موج
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تصویر  - ۸۳مارهای خشکی زی نیز ممکن است وارد آب شوند و گاهی افترا دشوار میشود .ولی مارهـای دریـایی دارای دم
پارو مانند و پهن هستند ولی هی مار خشکی زی این نوع دم را ندارد.
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تصویر  - ۸۴مار دریایی شک بزرگ زرد ( )Pelamis platurusدر سطح تغکیه میکند .جفتگیری در دریا انجـام مـیشـود و
مارها در آب زنده هستند و لنانچه بر ساحل یا خشکی پرتاب شوند میمیرند.

سپز منع آزادسـازی اسـتیل کـولین مـیشـود .در

کلیوی ،ترکیبی از رابدو میولیز و اثرات مستقی زهر

سطح پهوهشهای سلولی نیز نشان شـده اسـت کـه

بر روی کلیهها است.

زهر خام بر روی کلیهها اثر مستقی سـمّی دارد کـه
این اثرات پارهای از اثرات سمّی زهر بر کلیههـا را در

یافتههای بالینی


شرای بیولوژیک توجیه میکند .از ایـن رو نارسـایی

معموالً مکان نیش از یک تا  ۲0عدد  -بستگی

به دندانهـا یـا دنـدان نـیش -
متفـاوت اســت؛ ولــی معمــوالً ۴
عــدد مشــاهده مــیگــردد کــه
دندانهای شکنندهتر نیز ممکـن
اســت در زخ ـ برجــای بماننــد.
معمـــــوالً درد یـــــا تـــــورم
 ک یا هـی  -در م ـل دیـدهمــیشــود و بعــد از یــک دورهی
کمون بدون عالئ (کـه ممکـن
است از  ۱0دقیقه تا لند ساعت
به طول انجامد) تقریبـاً در یـک
لهارم از موارد تظاهرات عمومی
بروز میکنند.
عالئ ـ خفیــف شــامل
واکـــنش روانـــی و پریشـــانی

تصویر  - ۸۵زهر مار دریایی  ۲0بار قویتر از کبری است ولی در هر گزش مقدار کمـی
زهر آزاد میشود و از این رو ،در یک لهارم از موارد گزشها ،نشانههـایی از مسـمومیت
در قربانی دیده نمیشود .این جانوران برای تزریق زهر به بدن قربانی (حتی هنگامی که
میگزند) اکراه دارند؛ امّا زهر تازهی یک مار دریایی بالغ در بعیی از گونهها میتوانـد تـا
سه مرد را بکشد.

برآمده از واکنش به زهر ماننـد
سرخوشــی ) ،(Euphoriaعصــبانیت یــا بــیقــراری

درگیر میشوند) .نوع تظاهر دیگـر فلـج ،بـه صـورت

میباشند .زبان به صورت کلفـت احسـاس مـی شـود.

گسترش از مرکز منطقه ی گزش است .فلج از گـزش

معمــوالً احســاس تشــنگی ،خشــکی دهــان ،تهــوع و

در دست ،به سوی ساعد ،بازو ،بـازوی دیگـر ،بـدن و

استفراغ اتفا میافتند .سفتی و درد ظاهر گردیده و

پاها حرکـت مـیکنـد .معمـوالً گـروه ماهیچـههـای

ضعف عیالنی نیز احساس می شود .لنانچه ضعف به

پروکسیمال بیشتر درگیر مـیشـوند و تریسـموس و

سوی فلج میل کند ،معموالً فلج فوراً خود را هماننـد

افتادگی پلکها از ویهگیهـای مارگزیـدگی هسـتند.

گیالن بارهی باال رونده نشان مـیدهـد (کـه معمـوالً

طپش ماهیچـهای و اسپاسـ نیـز روی داده و بیمـار

پاها یک ساعت پیش از تنه و آنگـاه بازوهـا و گـردن

دشواری در بلع و ص بت کردن را با گسترش فلج به
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تصویر  - ۸۶زهـر مـار دریـایی ،بـه
حــرارت مقــاوم بــوده و پروتئینــی
غیــر آنزیمــی اســت کــه بــه نظــر
میرسد انتقال عصبی ماهیچهای را
با اثر بر روی غشای پز سیناپسـی
بالک کرده و بر پایانههـای اعصـاب
حرکتی اثر میکند .زهر اثر ویـههای
در بالک اثرات استیل کولین دارد.
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سوی مناطق بولبار ) (bulbarتجربه میکنـد .سـپز

اقدامات تشخیصی

فلج صورت و لش ها روی میدهد .دیسترس تنفسی

درخواست آزمایشهـای بـالینی مـیبایسـت

به دلیل درگیری دیافراگ موج تنگی نفز ،سیانوز

بــرای شناســایی همــولیز ،میــونکروز ،هیپرکــالمی و

و در نهایت مرگ میگردد .نارسایی ،تشنج و کمـا از

نارسایی کلیوی استوار باشـند .الکترولیـتهـای سـرم،

وقایع پایانی هستند.

کــراتینین ســرم ،کــراتین فســفوکیناز ،هماتوکریــت و

میوگلــوبین اوری در  ۳تــا  ۶ســاعت بعــد از

آزمایش ادرار ساده نیز میبایست درخواست شوند .باال

گزشهای شـدید روی مـیدهـد و کـراتینین کینـاز

رفتن آنزی های کبدی نشانگر مسمومیت شدید است.

سرمی ،نارسایی کلیوی حاد با تغییرات در پتاسـی و

اندازهگیری سریال این پارامترها توصیه میشود.

الکترولیتها ،اورمی ،تشدید فلـج عیـالنی و ضـعف،
پدیدار میشوند .در زمانی که بهبودی روی میدهـد،

درمان

معمــوالً ســریع و کامــل خــود را آشــکار مــیکنــد.

کمکهای اولیه

اخــتالالت انعقــادی و همــولیز (بــرعکز مارهــای

نخست لنین تصور می شد که برش وریـدی

خشکیزی) ،شایع نیستند.

در مکان باالتر از گزش میتواند زهر را خـارج کنـد؛

ولی امروزه درمان رایج ،به کار بـردن روش ترکیبـی

درمان بیمارستانی

شـــــامل فشـــــار و ایجـــــاد بـــــیحرکتـــــی

احیای قلبی تنفسـی و درمـان بـرای شـوک

) (Pressure immobilizationاست .لنانچـه امکـان

قلبــی عروقــی و تشــنج ممکــن اســت مــورد نیــاز

دارد ،برای کارهای تشخیصی ،مار میبایسـت بـه دام

باشد ”.ضـد زهـر مـار دریـایی “ را در مـوارد شـدید

انداخته شود ،ولی سرم بیمار را میتوان برای وجـود

میبایست با دقت استفاده نمـود .هـر آمپـول حـاوی

زهر مار دریایی نیز مورد آزمایش قرارداد .در هنگـام

 ۲00میکروگرم اسـت و روش تجـویز را مـیبایسـت

بروز نشانههای جدی ،تنفز دهان به دهـان ممکـن

بر اساس بروشور آن انجام داد .تجویز آن برای افـراد

است الزم باشد.

حســاس بــه آلــرژی خطرنــاک اســت .از ایــن رو
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تصویر  - ۸۷معموالً مکان نیش از یک تا  ۲0عدد  -بستگی به دندانها یـا دنـدان نـیش -متفـاوت اسـت؛ ولـی معمـوالً  ۴عـدد
مشاهده میگردد که دندانهای شکنندهتر نیز ممکن است در زخ بر جای بمانند.

مراقبتهای اورژانـز بـرای شـوک
آنافیالکتوئیــد شــامل تجــویز زیــر
جلدی آدرنالین /اپینفرین مورد نیاز
است .بعیـی از پزشـکان ،از درمـان
پیشگیرانه ،شامل تجویز اپینفـرین
و آنتیهیسـتامین ،پـیش از تزریـق
ضد زهـر اسـتفاده مـیکننـد .ایـن
پــادزهر بــر علیــه  ۱۲زهــر شــایع
ســاخته شــده اســت .از ایــن رو،
متأســفانه در بعیــی از مــوارد اثــر
ندارد .معموالً ضد زهرتا  ۸سال باقی
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میماند .در صورتی که ضد زهر مـار
دریایی وجود نداشته باشد میتـوان
” ضد زهر مار ببری “ یا ” ضد زهـر
مار خشکی لند واالنت “ را به کـار
برد؛ ولی هنوز اطمینان از اثر بخشی
آن ها نیاز بـه مطالعـه دارد .مـایع و
الکترولیتهـا بایـد جبـران شـوند و

تصویر  - ۸۸اجزای شناخته شدهی زهر
مار دریایی شامل استیل کولین استراز،
هیالورینــداز ،آمینــو پپتیــداز لوســین،
´ -۵نوکلئوتیـــداز ،فسفودیازســـتراز و
فسفولیپاز است.
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تصویر  - ۸۹معموالً گزش با مار دریایی بدون درد است و لنانچه درد نیز روی دهـد در منطقـهی دورتـر اسـت و نـوع درد
عیالنی میباشد .لنانچه بعد از دو ساعت از گزش نشانه و عالئمی یافت نشد میتوان گفت کـه مسـمومیتی جـدی صـورت
نگرفته است.

نارسایی کلیوی حاد نیز معموالً از طریق بررسی دفع

زیرا در ایجاد عالئ ممکن است تأخیر وجود داشـته

ادراری ،باال رفتن اوره و اختالالت الکترولیتـی قابـل

باشد .ممکن است تجویز آرام بخشهـا نیـاز باشـد و

بررسی است .همودیالیز ،بهبـودی لشـمگیری را در

منطقی است که از ضد اضطرابها ،که بـدون ایجـاد

فلج عیالنی و شرای بالینی عمومی موج میشود.

اختالل در وضعیت تنفسی ،بیمـار را آرام مـیکننـد،

بایستی بیماران گزیده شده با مار دریـایی را
به مدت  ۲۴ساعت در بیمارستان ت ت نظر قرار داد؛

استفاده کرد.

108

