
  گغیطگی نار

 ۰۰۰/۵۲۵ نؽؤل کٌ افتط نی اتفاق دَان ؼعاؼع در نارگغیطگی نیلیُن ۵ ؼاالىٌ کٌ ؿُد نی زدً تضهیو

 اؼت کـاهرزی كعب  کٌ ىُازی ه گعنؽیعی نياظق در صكُقاو  نارگغیطگی ةاؿط، نی ؼال ظُل در نعگ

 .  ةعىط نی ةؽع اىؽان ةا ٍهغیؽتی در نار زیادی تؿطاد نياظق ایو در زیعا ؿُد، نی دیطً ةُفُر

 از ؿها آىچٌ از ةیؾ نارٍا اکحعیت کٌ داىؽت ةایط دارىط، اىؽان ةٌ زهلٌ در نارٍا کٌ ةطی ؿَعت ةعصالف

   کتعی ؿاً نحل گُىٌ چيط فلط ه تعؼيط نی ؿها از تعؼیط نی آىَا

(King Cobra )ه (Black mambas ٌاؼت افعیلایی نار ىُؾی ک  )ةٌ گاٍی ؿُىط تسعیک ایيکٌ ةطهن 

 .کييط نی زهلٌ اىؽان ؼهت

 ةعىط نی ةؽع صُد زالت فؿالتعیو در دردٌ ۲۵-۲۲ دنای در ه ٍؽتيط صُىؽعد ه گُؿتضُار داىُراىی نارٍا 

 ؼایع کُچک، پؽتاىطاران پعىطگان، زـعات، نارٍا، غظای. دارىط ىگٌ فؿال را صُد تُاىيط ىهی ؼعد ٍُای در ه

 .ةاؿيط نی نارٍا ؼایع زتی ه صغىطگان

 صععىاک اىؽان ةعای ایيَا فلط هلی ةُدً ؼهی آىَا گُىٌ ۰۰۰ فلط دَان ؼعر در نار گُىٌ ۲۰۰۰ زطهد از

 ه فـار اؾهال ه داىطار ؼیيٌ كفؽٌ دهر ةٌ پیچیطن ةا را صُد ؿکار غیعؼهی نارٍای از ةؿضی چُن ىیؽتيط

 در ؿُد، نی كلتی ایؽت ایذاد یا ه داىطار تيفػ از دلُگیعی ةاؾث کٌ زیُان ؼیيٌ كفؽٌ ؿکؽتو ه اىلتاض

 .اىطازىط نی دام

 در نار ؼم. ةلؿيط نی کانل ةعُر را ؿکار آىَا، گعفتو ةطىطان ه ؿکار اىطاصتو ةطام از پػ ٍم نارٍا از ةؿضی

 از ه ؿُد نی تُلیط کار ایو ةعای یافتٌ تغییع ةغاكی غطد از کٌ اؼت نار دٍان ةغاق یافتٌ تغییع ىُع زلیلت

 ٍضم ةٌ کهک ازتهاالو نار ؼم. گعدىط نی تغریق داىطار ةطن ةٌ نار دٍان دلُی تُصالی دىطاىَای ظعیق

 ..کيط نی ىیغ ؿکار ةطن ؿیهیائی

 ه رؼاىط نی آؼیب داىطار ةطن از كؽهتی ةٌ کطام ٍع کٌ دارد هدُد ؿیهیایی نُاد زیادی تؿطاد نار ؼم در

 .ؿُىط نی تلؽیم دؼتٌ ۰ ةٌ ؿیهیائی نُاد ایو صالقٌ  ةعُر

 .ؿُىط نی گغش نسل در ةافت نُضؿی آؼیب ةاؾث کٌ( Cytotoxins  0) ؼلُلی ؼهُم -۵ 

 .ؿُىط نی داصلی صُىعیغی ةاؾث( Hemotoxins  0)  صُىی ؼهُم -۲ 

 .گظارىط نی اجع ؾكتی ؼیؽتم رهی( Neurotoxins  0)  ؾكتی ؼهُم-۲ 



 .دٍيط نی كعار تأجیع تست را كلب نؽتلیهاو( Cardiotoxins   0) كلتی ؼهُم -۰ 

 .ةاؿيط نی نارگغیطگی نُارد اکحع نؽُؤل نارٍا ةغرگ صاىُادً ده

 نار ه( افعیلایی نار ىُؾی) mambas ه( Cobra) کتعی نار ؿانل کٌ(  Elapidae) االپیطً صاىُادً ۵٫ 

 .ةاؿيط نی( snake Coral)  نعداىی

 افؿی ه(  Rattle  snake)زىگی نار0 نحل ٍا افؿی اىُاع ؿانل کٌ( Crotalidae) کعهتالیطً صاىُادً ۲٫

 .ةاؿيط نی غیعً ه(    Lance-headed viper) صيذعی ؼع ٍای

 0  گغیطً نار ةیهار ٍای ىـاىٌ ه ؾالئم·

 را نعگ ه زیات کييطً تَطیط ةیهاری تا ؼادً ه کُچک ناىيط ؼُراخ زصم یک از تُاىط نی نار تُؼط گغش

 کييطً گهعاً تُاىيط نی گغش نتؿاكب اهلیٌ ؾالئم کٌ داؿت ىؼع نط را ىکتٌ ایو ةایط ٍهیـٌ. ؿُد ةاؾث

 ؼُق تيفؽی نـکالت ه ؿُک ةععف ىطارد،ىاگَان اهلیٌ تُدٌ كاةل ؾالئم زالیکٌ در كعةاىی گاٍی ه ةاؿيط

 .کيط نی پیطا

 0کعد تلؽیم دؼتٌ ۵ ةٌ تُان نی را نارگغیطگی ؾالئم 

 تُرم ةا اکحعاو کٌ ةاؿط دردىاک تُاىط نی کتعی صاىُاد نارٍای ةؿضی ه ٍا افؿی تُؼط گغش0 نُضؿی اجعات ۵٫

 ایو کتعی نارٍای از ةؿضی نُرد در التتٌ. اؼت ٍهعاً گغش ىازیٌ در نُضؿی ٍای صُىعیغی ایذاد ه ؿطیط

 .  ؿُد نی ىاةُدی ه نعگ دچار گغش نسل اظعاف ةافت کٌ اؼت ؿطیط آىلطر نُضؿی اجع

 اؾضای  در صُىعیغی ایذاد ةاؾث تُاىيط نی االپیطً صاىُادً نارٍای از ةؿضی ه ٍا افؿی صكُقاو0 صُىعیغی ۲٫

 ه دٍان از فعد یا ه ةُدً گغش نسل از صُىعیغی گاٍی. ؿُىط نغغی صُىعیغی زتی ه ٍا رهدً نحل داصلی

 ةععف ةیهار ىـُد تُدٌ نُضُع ایو ةٌ اگع کٌ ؿُد نی صُدةضُد صُىعیغی دچار صُد كطیهی زصهَای

 .  رهد نی نعگ زتی ه ؿُک

   دریائی نارٍای ةؿضی ه االپیطً گعهً نارٍای صكُقاو0 ؾكتی ؼیؽتم اجعات ۲٫

 ؾكتی ظعیق از کٌ  mamba ه Cobra نارٍای صكُقاو. کييط اجع ؾكتی ؼیؽتم رهی نؽتلیهاو تُاىيط نی

 اجع ةا نارٍا آن ةع ؾالهً. ةاؿط کـيطً ؼعیؿاو تُاىط نی ىـُد درنان اگع کٌ ؿطً تيفؽی ؾؼالت فلخ ةاؾث

 ه گغ گغ زالت نحل زؽی نـکالت ه گفتاری اصتالالت ةیيائی، نـکالت ةاؾث تُاىط نی ؾكتی ؼیؽتم رهی

 . ؿُد( Numbness) نُرنُر



  

 ةؿضی ه دریائی نارٍای ،(  Russell’s viper)  راؼل افؿی نحل نارٍا از ةؿضی ؼم0  ؾضالىی نعگ ۰٫

. ؿُىط ةطن ىلعٌ چيطیو در ؾضالت نعگ ةاؾث نؽتلیهاو تُاىيط نی اؼتعالیائی االپیطً صاىُادً نارٍای

 ؼیؽتم ؿطن نؽطهد ةاؾث ه رؼیطً کلیٌ ةٌ ه ؿطً صُن دعیان هارد تُاىيط نی ىیغ ؼلُلی نعدً كعؿات

 ىارؼائی ةاؾث تُاىط نی صُد ایو کٌ کييط، نی ؾهل صُن کييطً تكفیٌ ه قافی ةؿيُان کٌ ؿُىط، کلیُی

 .ؿُد کلیُی

 ةا کعدً پعتاب كعةاىی چـهان ةععف را صُد زٍع تُاىيط نی کتعی نار نحل نارٍا از ةؿضی0  چـم رهی اجع ۵٫

 .ؿُىط زؽاس اىطام ایو ةٌ آؼیب ه درد ةاؾث چـم رهی ؼم ؿطن پاؿیطً

 .ةُد پغؿکی نعاكتتَای ةطىتال ةایط نُكؽ چٌ·   

 ؼهی غیع ىُع از نار ایيکٌ نگع ؿُد، ةؽتعی ةیهارؼتان اهرژاىػ ةضؾ در ةایط گغیطگی نار كعةاىی ٍع

 دتعان كاةل غیع ه ةغرگ صعای یک تُاىط نی غیعؼهی ةؿيُان نار ؿياؼائی در اؿتتاً. ؿُد دادً تـضیف

 ؿط دادً تـضیف غیعؼهی نار ىُع اگع التتٌ. ةاؿط

 یادآهر هاکؽو گظؿتٌ ؼال ۵ ظُل در اگع آن ةع ؾالهً ه داؿتٌ صُد زصم ىازیٌ از نعاكتت ةٌ ازتیاج ةیهار

 ىهی ٍاری ةیهاری ةاؾث نارٍا ایيکٌ ةٌ تُدٌ ةا هلی کيط، تغریق ىیغ را هاکؽو ایو ةایط ىکعدً، تغریق کغاز

 .ىطارد ٍاری از دلُگیعی ةعای پیـگیعاىٌ اكطانات اىذام ةٌ ىیازی نار تُؼط گغش ؿُىط،

 نارگغیطگی درنان·  

 نيغل یا زادجٌ نسل در اهلیٌ اكطانات0  الف

 ةیاد.  اؼت دیگع افعاد گغش یا فعد ٍهان جاىُیٌ گغش از دلُگیعی اكطام اهلیو ، نار تُؼط گغش از پػ ۵٫

 اتهام ةٌ آىَا ؼم کٌ زناىی تا)  ةغىيط ىیؾ پیاپی را صُد كعةاىی چيطیو تا تُاىيط نی نارٍا کٌ ةاؿیط داؿتٌ

 ( .  ةعؼط

 تُاىط نی کار ایو کٌ ةؽپاریط ةضاظع آىعا ػاٍعی کلی صكُقیات زطاكل یا ه ؿياؼائی را نار کيیط ؼؿی ۲٫

 در فعد کٌ پظیعد اىذام ؿعظی ةٌ ةایط کار ایو التتٌ. ةاؿط نفیط نار ىُع تـضیف ةعای پغؿک ةٌ کهک در

 .  ىگیعد كعار جاىُیٌ گغش نؿعض



 نار کٌ ٍؽتیط نعهئو کانالو ایيکٌ نگع ةعؼاىیط پغؿکی اهرژاىػ نعکغ یک ةٌ ؼعیؿاو را كعةاىی کيیط ؼؿی ۲٫

 .  اؼت ةُدً غیعؼهی

 0 ؿانل اكطانات ایو دٍیط اىذام كعةاىی ةعای تُان زط در را اهلیٌ کهکَای ه پغؿکی نعاكتتَای ۰٫

 ةایط … ه زللٌ اىگـتع، نحل ؿُد ؿطً گغیطً نتُرم اىطام رهی فـار ةاؾث تُاىط نی کٌ ای هؼیلٌ ٍعگُىٌ - 

 گغیطً نيعلٌ ةٌ صُن دعیان كعؽ ةاؾث هؼائل ایو ةاؿط پیـعهىطً اىطام تُرم اگع چُن ؿُد آهردً ةیعهن

 .  ؿُىط نی ؿطً

 یک از ةایط ؿها اىذانیط صُاٍط ةعُل اهرژاىػ نعکغ ةٌ كعةاىی اىتلال کٌ ةُدً افتادً دهر ىازیٌ در ؿها اگع  -

 نی اؼتفادً آتل از کٌ ٍعگاً هلی کيیط اؼتفادً ؿطً گغیطً اىطام کعدن زعکت ةی ةعای(   Splint) آتل

 فـارىطً هؼیلٌ یک ةؿيُان صُدش آتل ؿُد، ؿطیط صیلی اىطام هرم اگع کٌ ةاؿیط داؿتٌ ةضاظع ةایط کيیط

 از ه ؿُد نؿایيٌ ىؼع، نُرد اىطام اىگـتان نکعراو پػ ؿُد، اىطام صُن دعیان كعؽ ةاؾث تُاىط نی کعدً ؾهل

 اىطام اگع هلی ىهائیط، زاقل اظهیيان اؼت صُن دعیان هدُد ٍای ىـاىٌ کٌ آىَا قُرتی رىگ ه ةُدن گعم

 ؿطً اصتالل دچار صُن دعیان یؿيی ؿط رىگ ةی ه کعد پیطا دردىاک زالت ه داؿت نُرنُر ه گغ گغ زالت

 .  ؿُد ةاز ؼعیؿاو آتل ةایط اؼت

 از تُاىیط نی ىیؽت، ؿطیط صیلی زصم نُضؿی نـکالت ه ؿطً گغیطً صععىاک آالپیط یک تُؼط ؿها اگع -

 ةعای صكُقاو کٌ تکيیک ایو. کيیط اؼتفادً( Pressure Immobilzer) فـاری کييطً زعکت ةی یک

 كؽهتَای ه گغش نسل رهی ةع ةاىط یک پیچیطن ةا ؿُد، نی اؼتفادً اؼتعالیائی االپیطٍای ه دریائی نارٍای

. گعدد نی اؼتفادً صُردً پیچ پای نچ ةطهر کٌ اؼت ةاىطاژی نحل ةاىط ایو ؼفتی ه ؿُد نی اىذام آن ةاالتع

 .ؿُد نی زعکت ةی آتل یک تُؼط ؿطً گغیطً ؾضُ کار ایو اىذام از پػ

 ةٌ آىعا یا ه کعدً کم ةطن نضتلف ارگاىَای رهی ةع ؼم زیات کييطً تَطیط اجعات از تُاىط نی تکيیک ایو

 .  کيط ؿطیطتع را زصم نسل نُضؿی آؼیب اؼت نهکو هلی ةیيطازد تأصیع

 0ةاؿیط داؿتٌ ةضاظع را نارگغیطً ةیهار ةا درةعصُرد را کلی اقل ده ۵٫

 نار ضط ؼعم از ةتُاىط تا ؿُد رؼاىطً اهرژاىػ نعکغ ةٌ ؼعیؿتع ٍعچٌ ةایط گغیطً نار ةیهار ایيکٌ اهل  -

(Antivenom Serum  )ًؿُد نارگغیطً فعد دان زافغ تُاىط نی تعکیب ایو  زیعا کيط، اؼتفاد. 

 اىطام در ؼم دظب تا ىـُد اؼتفادً آن از ةاؿط ىطاؿتٌ زعکت اؼت نهکو کٌ آىذا تا ةایط ؿطً گغیطً اىطام -

 .افتط تأصیع ةٌ



 .داد  اىذام ىتایط  نارگغیطً ةیهار ةا ةعصُرد در اكطاناتی چٌ·  

 كتالو گعچٌ)  کار ده ایو از کطام ٍیچ زیعا ىکيیط، اؼتفادً ىیغ نکيطً از ه ىطادً ؿکاف را گغش نسل ٍعگغ ۰٫ 

 نی زصم نسل نُضؿی آؼیب افغایؾ ةاؾث فلط ه ىطاؿتٌ ؼم صعهج ةع تُدَی كاةل اجع( ؿطىط نی تُقیٌ

 .ؿُد

 ؼعنا ةاؾث تُاىط نی فلط ه ىتُدً نار ؼم کعدن فؿال غیع ةٌ كادر یش زیعا ىکيیط اؼتفادً یش از ٍعگغ ۵٫ 

 .ؿُد ؾضُ زدگی

 نی کاٍؾ را درد الکل چٌ گع کعد، اؼتفادً ىتایط گغیطً نار ةیهار در الکلی نـعهةات ه الکل از ٍعگغ ۲٫ 

 .  ؿُد نی گغش نسل از ؼم دظب افغایؾ ةاؾث ؾعهق کييطگی گـاد اجع ةضاظع هلی دٍط

 اهالو زیعا ىکيیط، اؼتفادً ؿُد نی ةؽتٌ زصم ةاالی در(تُرىیکٌ)ؼفت ةؽیار ه نسکم کٌ ةاىطٍائی از ٍعگغ ۲٫

 دؼت از كیهت ةٌ ه ؿطً اىطام ةٌ نُضؿی آؼیب افغایؾ ةاؾث تُاىيط نی جاىیاو  ه ىطارد ای ؿطً جاةت ؼُد

 .ؿُد تهام ةیهار اىطام دادن


