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ପ୍ରାଥଭିକ ଚକିିତ୍ସା:  ପ ୋର᳭ ିଟୋ ପ ୋର᳭ ିଟୋ (Porpita porpita) 

ଏହ ି ପ୍ରଜୋତିଯ ପଜରୀ ଭୋଛ  

ସୋଧଯଣତଃ blue button jelly-

fish (ନୀ ପଫୋତୋଭ ପଜରିଭୋଛ) 

ବୋଫପଯ ଜଣୋମୋଏ। ଏହୋ 

ପ୍ରକୃତପଯ ଏକ ପଜରିଭୋଛ ନୁପହ େଁ 

କିନ୍ତୁ ଏକ ବୋସଭୋନ 

ହୋଆପରୋପମୋଅ । ଏହ ି ସୋଭଦିୁ୍ରକ 

ଜୀଫ ଉଷ୍ମ କଟୀଫନ୍ଧୀୟ ଓ ଉ ଉଷ୍ମ କଟୀଫନ୍ଧୀୟ ଜପଯ ଭିୁଥଫିୋ 

ଏକ ହୋଆପରୋଏଡ ଞୁ୍ଜ। ଏ ଗଡିୁକଯ ନ୍ତ ପ୍ରଣନ ଓଡ଼ିଶୋ 

ଉକୂପଯ ଭିଥୁଫିୋଯ ତଥୟ ଛି। ଏ ଗଡିୁକଯ ଦ ଦକି୍ଷଣ ଓଡିଶୋ 

ଉକୂଯ ଫିବିନ୍ନ ସ୍ଥୋନପଯ ଭିୁଥଫିୋଯ ତଥୟ ଯହଛିି। ଏହି 

ପ୍ରଜୋତିଯ ପଜରୀ ଭୋଛ ଭୋନଙ୍କଯ ଦଂଶନ ଧକି କ୍ଷତିକୋଯକ ନୁପହ େଁ, 

କିନ୍ତୁ ଭନୁଷ୍ୟ ଚଭନପଯ ସୋଭୋନୟ ଜ୍ଵନ ଉତ୍ପନ୍ନ କଯିଥୋଏ ।  

ପ ଲୋଜଆି  ପ ୋକ୍ିିଲୁକ୍ୋ (Pelagia noctiluca) 
Pelagiidae ଯିଫୋଯ ନ୍ତବନୁ କ୍ତ, 

ଏହ ି ପଜରୀ ଭୋଛ ପକ୍ଷୋକୃତ 

ପଛୋଟ ରୂ୍ଣ୍ନ ପ୍ଳୋଫକ Scyphozoan 

ଟନି୍ତ। ଏହ ି ପଜରୀ ଭୋଛ ଯ 

ଫିସ୍ତୋଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ଉଷ୍ମ ଓ 

ସଭଶୀପତୋଷ୍ଣ ଜ ପଯ 

ପଦଖୋମୋଏ। ଏଗଡ଼ିୁକୁ ଦଫଦ୍ଧ 

ବୋପଫ ଯୁୀ ଉକୂ ପଯ ଭିଥୁଫିୋଯ ତଥୟ ଯହଛିି। ଏହୋଯ ନ୍ତ 

ପ୍ରଣନ ଦକି୍ଷଣ ଓଡ଼ିଶୋ ଯ ଫିବିନ୍ନ ସଭଦୁ୍ର କୁପଯ ପହୋଆଥୋଏ। ଏହ ି

ପ୍ରଜୋତିଯ ପଜରିଭୋଛ ସୋଧଯଣତଃ ନିଜଯ ପଜୈଫ ସନ୍ଦିପି୍ତ ନିଭପନ୍ତ 

ଯିଚିତ। ଏହୋଯ ଦଂଶନ ମନ୍ତ୍ରଣୋ ଦୋୟକ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଣଘୋତୀ ନୁପହ େଁ।  
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ଶବୁଦୀ ର ାଷ 
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ସଂସ୍ଥୋ, ଜିଲ୍ଲୋ ଭତ୍ସ୍ୟ ଧକିୋଯୀ କୋମନୟ।ୟ ଯିସଯ, ଯୁୀ-୭୫୨ ୦୦୨, 

ଓଡ଼ିଶୋ, ବୋଯତ 
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 Porpita porpita, Pelagia noctiluca, Lo-

bonemoides, Rhopilema, Chrysaora, Cyanea, 

Lychnorhiza, Crambionella ଏଫଂ Catostylus 

ପ୍ରଜୋତିଯ ପଜରିଭୋଛ ଗଡ଼ୁିକଯ ଦଂଶନ ଜୀଫନ ପ୍ରତି କ୍ଷତି 

କୋଯକ ନୁପହ େଁ ଏଫଂ ଦଂଶନ ଜନିତ ମନ୍ତ୍ରଣୋ/କ୍ଷତ/କୁପେଆ 

ହଫୋ ଆତୟୋଦିକ ୁ ପତଜଯୋତି ପଦୋକୋନପଯ ସହଜପଯ 

ଭିୁଥଫିୋ ସୋଧୋଯଣ ବିପନଗୋଯ ଦ୍ଵୋଯୋ ଚିକିତ୍ସ୍ୋ କଯୋମୋଆ 

ୋଯିଫ। 

 ପଜରିଭୋଛ  ଦ୍ଵୋଯୋ ଦଂଶତି ସ୍ଥୋନପଯ ଭଧଯୁଜ କିମ୍ବୋ 

ଫଯପ କଦୋି ରଗୋନ୍ତୁ ନୋହି େଁ । 

 Physalia physalis ଦଂଶତି ସ୍ଥୋନପଯ ବିପନଗୋଯ କିମ୍ବୋ 

ଭତୁ୍ର ରଗୋନ୍ତୁ ନୋହି େଁ, ଏହି ସ୍ଥୋନପଯ ଗଯଭ ୋଣଯି ଫୟଫହୋଯ 

କଯନ୍ତୁ । 

 ମଦି box jelly fish/Portuguese man-of-war 

ଦଂଶନ ପମୋଗ ୁ ନିଶ୍ଵୋସ ପନଫୋପଯ କଷ୍ଟ ନୁବଫ ହୁଏ 

ପତପଫ ତୁଯନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଚିକିତ୍ସ୍ୋୟପଯ ଯୋଭଶନ କଯନ୍ତୁ । 

ଓଡ଼ିଶୋ 



କାେିଫ᳭ଡିଆ  ପ୍ରଜାତି  (Carybdea sp.) 

ପାୟଶାଲିଆ ପ୍ରଜାତି (Physalia sp.) 

ରୋିରଲଭା ପ୍ରଜାତି  (Rhopilema sp.) 

ଏହୋଯ ପଗୋଟିଏ ପ୍ରଜୋତି 

(Rhopilema hispidum)  

ଓଡ଼ିଶୋ ଉକୂପଯ ଭିିଥୋଏ। ଏହୋ 

ଏକ rhizostome ପଜରୀ ଭୋଛ 

ମୋହୋକି Rhizostomatidae 

ଯିଫୋଯ ନ୍ତବନୁ କ୍ତ। ଏହି ପ୍ରଜୋତି ଯ 

ପଜରୀ ଭୋଛ ଧକି ଦଂଶନ କଯନି୍ତ। 

ଏହୋକୁ ଖୋରି ହୋତପଯ ସ୍ପଶନ ନକଯିଫୋକ ୁ ଭତ୍ସ୍ୟଜୀଫୀ ଭୋନଙୁ୍କ  

ଉପଦଶ ଦିଅମୋଆଥୋଏ। ଜ୍ଵନ ପହଉଥଫିୋ ସ୍ଥୋନକୁ ନଘଷି୍ 

ବିପନଗୋଯ ରଗୋଆପର ପସଥଯୁି ଉଶଭ ଭିିଥୋଏ।  

କ୍ରାମ୍ବୀୟରନଲା ପ୍ରଜାତି  (Crambionella sp.) 

 ପଗୋଟିଏ ପ୍ରଜୋତି, Crambionella 

annandalei  ଓଡ଼ିଶୋ ଉକୂପଯ 

ପଦଖୋମୋଏ। ଏହ ି ପ୍ରଜୋତିଯ ପଜରୀ 

ଭୋଛଯ ଛତୋ ଦ୍ଧନ ପଗୋରୋକୋଯ କିମ୍ବୋ 

ଗମ୍ବଜୁୋକୋଯ ପହୋଆଥୋଏ। ସୋଧୋଯଣତଃ 

ଏହୋ ଉକୂ ନିକଟଫତନୀ କଭ᳭ ଗବୀଯ 

ସଭଦୁ୍ର ଜ ପଯ ଭିିଥୋଏ, ଓ ଏହୋଯ 

ଫତଯଣ ଟ୍ରରଯ ଏଫଂ ପୋଶୀ ଜୋରପଯ 

ନୟ ଭୋଛ ଭୋନଙ୍କ ସହତି ପହୋଆଥୋଏ। 

ଏହ ି ପ୍ରଜୋତିଯ ସଂସୋଧତି ଭଖୁ ପଡଣୋଯ ଫଜୋଯପଯ ବର ଚୋହଦିୋ 

ଯହଥିୋଏ ଏଫଂ ଏହୋକୁ ଭଖୁୟତଃ ଦକି୍ଷଣ ଫୂନ ଏସିଅ ପଦଶ ଗଡିୁକୁ 

ଯପ୍ତୋନି କଯୋମୋଆଥୋଏ। ଏହ ିପଜରୀ ଭୋଛ ଗଡିୁକ ଦଂଶନ କଯି ନଥୋନି୍ତ, 

ପତଣ ୁଏଭୋନଙୁ୍କ ଧଯିଫୋ/ସ୍ପଶନ କଯିଫୋ ନିଯୋଦ ପଟ।  

 କ୍ରାୟୀସୋ ପ୍ରଜାତି (Chrysaora sp.) 

ଏହ ି ଜୋତିଯ ୨ ଯୁ ଧକି 

ପ୍ରଜୋତି ବୋଯତ ଉକୂପଯ 

ଭିିଥୋଏ। ଏହୋଯ ପକଫ ୨ ଟି 

ପ୍ରଜୋତି ଓଡ଼ିଶୋପଯ ଭିଥିୋଏ। 

ଏହ ି ପଜରୀ ଭୋଛଯ ଦଂଶନ  

ଶକି୍ତଶୋୀ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଣଘୋତୀ  

ନୁପହ େଁ। ମଦି ଅଣ ସଭଦୁ୍ର 

କୂପଯ ଏହୋଯ ସଂସ୍ପଶନ ପଯ ଅସଛୁନି୍ତ, ପତପଫ ଏହୋକୁ ଖୋରି ହୋତପଯ 

କଦୋି ସ୍ପଶନ କଯନ୍ତୁ ନୋହି େଁ। ଏଗଡ଼ିୁକ Pelagiidae ଯିଫୋଯ ନ୍ତବନୁ କ୍ତ 

Scyphozoan ପଜରୀ ଭୋଛ, ଏଫଂ ଏହୋ ଓଡ଼ିଶୋ ଉକୂ ପଯ ଧକି 

ଭୋତ୍ରୋପଯ ପଦଖୋମୋଅନି୍ତ।  

ରଲାରଫାରନରଭାଇଡିଶ᳭ ପ୍ରଜାତ ି(Lobonemoides sp.) 

ଏହ ି ପଜରୀ ଭୋଛଯ ୩ ପ୍ରକୋଯଯ 

ପ୍ରଜୋତି ସଭସ୍ତ ଭହୋସୋଗଯ 

ଭୋନଙ୍କପଯ ଫିସ୍ତୋଯ ରୋବ କଯିଛନି୍ତ।  

ଭୋତ୍ର ଏହୋଯ ପଗୋଟିଏ ପ୍ରଜୋତି 

(Lobonemoides robustus)  

ଓଡ଼ିଶୋ ଉକୁ ପଯ ଭିିଥୋଏ। 

ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ଏକ Scyphozoan 

ପଜରୀ ଭୋଛ ମୋହୋକି Lobone-

matidae ଯିଫୋଯପଯ ନ୍ତବନୁ କ୍ତ। ଏହ ିପ୍ରଜୋତି ଫିଯ ଓ ଫୃହତକୋୟ 

ପହୋଆଥୋନି୍ତ। ଏହ ିପଜରୀ ଭୋଛ ପଫପପଫପ କଭ ସଂଖୟୋପଯ ନୟ 

ପ୍ରଜୋତି ପଜରୀ ଭୋଛ ସହ (ସୋଧୋଯଣତଃ Chrysaora chinensis 

ସହ) କୁ ଟଣୋ ଜୋରପଯ ଅସିଥୋଏ। ଏହ ି ଜୋତିଯ ପଜରୀ ଭୋଛଯ 

ସ୍ପଶନକ ସଂସ୍ପଶନପଯ ଅସିପର କପୁେଆ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହୋ ଦ୍ଵୋଯୋ ପକୌଣସି 

ପ୍ରକୋଯଯ ଫିଷ୍ୋକ୍ତ ପ୍ରବୋଫ ପହଫୋଯ ନଜିଯ ନୋହି େଁ ।  

ଲIୟୀକ୍ନର୍ହଜିୋ ରଜୋତ ି(Lychnorhiza sp.) 
ଓଡ଼ିଶୋ ଉକୂପଯ ପଦଖୋ ମୋଉଥଫିୋ 

ଏହୋ ଏକ Scyphozoan ପଜରୀ ଭୋଛ 

ମୋହୋକି Lychnorhizidae ଯିଫୋଯ 

ନ୍ତବନୁ କ୍ତ। ଏହ ି ପ୍ରଜୋତିଯ ପଜରୀ ଭୋଛ 

ସୋନ ଏଫଂ ନୟ ପ୍ରଜୋତିଯ ପଜରୀ ଭୋଛ 

ସହତି ପୋଶୀ ଜୋର ଏଫଂ କୁଟଣୋ 

ଜୋରପଯ ଅସିଥୋନି୍ତ। ଏହଜିୋତିଯ ପଜରୀ ଭୋଛ ଦଂଶନ ଦ୍ଵୋଯୋ ଦଂଶତି 

ସ୍ଥୋନପଯ କୁପେଆ ହୁଏ। 

ଓଡ଼ିଶୋ ଉକୂପଯ ସପଫନକ୍ଷଣ ସଭୟ 

ପଯ ଏହ ି ଜୋତିଯ ପଗୋଟିଏ ପ୍ରଜୋତିଯ 

ପଜରୀ ଭୋଛକୁ ଚିହ୍ନଟ କଯୋମୋଆଛି। 

ଏହ ିପଜରୀ ଭୋଛଯ ପଭଡୁସୋ ଫସ୍ଥୋଟି 

ସୋନ ଓ  ଗମ୍ବଜୁ ତଥୋ  ଫୋକ୍ସ ଅକୋଯଯ 

ପହୋଆଥୋଏ। ଏହୋଯ ପଦହ ସହତି 

ଚୋଯିଟି ପଛୋଟ pedalia କିମ୍ବୋ stalk, 

ପମଉ େଁଥପିଯ ପଗୋଟିଏ କିମ୍ବୋ ଧକି 

ରମ୍ବୋ, ତୋ, ଏଫଂ ପମ୍ପୋ ସ୍ପଶନକ 

ଯହଥିୋଏ। ଏହୋଯ ପଦହଯ ଯଙ୍ଗ ଧୋ ପହୋଆଥୋଏ। ଏହୋ  

ସୋଧୋଯଣତଃ ତୟନ୍ତ ଫିଷ୍ୋକ୍ତ ଓ ପ୍ରୋଣଘୋତୀ ପହୋଆଥୋନି୍ତ। ଏହୋଯ 

ଦଂଶନ ତୟନ୍ତ ଭୋଯୋତ୍ମକ ପହୋଆଥୋଏ, ମୋହୋ ଦ୍ଵୋଯୋ ବୀଷ୍ଣ 

କଟିୀଡୋ, ଭୋଂସପଶୀ ସଂପକୋଚନ, ଫୋନି୍ତ ରୋଗିଫୋ ବି ରକ୍ଷଣ 

ପଦଖୋଦିଏ। ଭତ୍ସ୍ୟଜୀଫୀ ଭୋପନ ଏହ ିପ୍ରକୋଯଯ ପଜରୀ ଭୋଛକୁ ବର 

ବୋଫପଯ ଜୋଣଥିୋନି୍ତ ଏଫଂ ଏଭୋନଙୁ୍କ ଖୋରି ହୋତପଯ ସ୍ପଶନ କଯନି୍ତ 

ନୋହି େଁ।  ଏହ ିପଜରୀ ଭୋଛ ଦ୍ଵୋଯୋ ଦଂଶତି ପହୋଆଥପିର, ଏଫଂ ନିଶ୍ଵୋସ 

ପନଫୋପଯ କଷ୍ଟ ନୁବୂତ ପହଉଥପିର, ତୁଯନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ 

ଚିକିତ୍ସ୍ୋୟପଯ ଯୋଭଶନ କଯନ୍ତୁ।  

ଏଗଡ଼ିୁକ ସୋଧୋଯଣତଃ 

“Portuguese man-of

-war” ବୋପଫ ଯିଚିତ। 

ଏହ ି  ସୋଭଦିୁ୍ରକ Hydro-

zoans ଭୋପନ Physalii-

dae ଯିଫୋଯ ନ୍ତବନୁ କ୍ତ। ଏହୋଯ ପକଫ ପଗୋଟିଏ ପ୍ରଜୋତି 

(Physalia physalis) ଓଡ଼ିଶୋ ଉକୂପଯ ପଦଖୋମୋଏ। ଏହୋଯ 

ଦଂଶନ ଭନୁଷ୍ୟ ୋଆ େଁ ମନ୍ତ୍ରଣଦୋୟକ ଏଫଂ ପଫପ ପଫପ  ପ୍ରୋଣଘୋତୀ 

ସୋଫୟସ୍ତ ପହୋଆଥୋଏ। ଏହ ିପଜରୀ ଭୋଛ ଦ୍ଵୋଯୋ ଦଂଶତି ପହୋଆଥପିର, 

କଦୋି ବିପନଗୋଯ ରଗୋନ୍ତୁ ନୋହି େଁ, ପକଫ କ୍ଷତ ସ୍ଥୋନକୁ ଗଯଭ ୋଣପିଯ 

ପଧୋଆ ଦିନ୍ତୁ ମୋହୋକି nematocysts  ଭୋନଙୁ୍କ ନିଷି୍କ୍ରୟ କଯିଥୋଏ।  


