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نام اسب درقدیم همیشه با فتوحات جنگی و کشورگشاییها ،داستانهای عجیب و باورنکردنی در زمینه همراهیهای این گونه جانوری با
بشر و عشق و مهر ومحبت همراه بوده است .به شکل تاریخی اسب جایگاه ویژهای در ایران دارد و احتمالا بیشتر خوانندگان به همان اندازه
که اسم رستم را شنیدهاند از رخش نیز نامی شنیده اند و این نشانگر جایگاه ویژه این حیوان در اساطیر ایران بوده که البته در ادبیات مذهبی
نیز به فراوانی به جایگاه ارزنده این حیوان اشاره شده است .امروزه این گونه جانوری از دیدی دیگر به فراوانی مورد توجه قرار گرفته است و
یکی از ورزشهای معمول در سطح ایران را به خود اختصاص داده است .اسبهای ورزشی در میادین مختلف کورس ،پرش ،درساژ حتی
چوگان و ارابهرانی به فراوانی مورد توجه قرار گرفتهاند به شکلی که جدا از بعد ورزشی ارزنده آن ،گردشهای مالی فراوانی را به خود اختصاص
داده است .عملیات درمانی انجام شده بر این گونه شاید از قدیمیترین بنیادهای علم دامپزشکی باشد به گونهای که در قدیمیترین کتابها
و نسخ خطی ایران و خارج به بیماریهای این گونه پرداخته شده و روشهای مختلفی حتی به شکل تصویری از درمان این گونه منتشر

نش
شده است .استاد گرامی جناب آقای دکتر تاجبخش در فرمایشات خود آوردهاند که ʺنویسنده اقبوسنامه بیطاری را دا ی مکرم می داند .فخر مدرب که از
مح
کس
محم
دانشمندان زبرگ و نوادگان سلطان ود غ زنوی بوده است رد کتاب"آداب الحرب والشجاعة" مینویسد ،اگر ی بیماری اسب را نداند بسان انداانن سوب

میشود .چون خودشان اسب سوار بودند و اسب بیمارمی شد و دسترسی هب بیطار نداشتند باید خودشان اسب بیمار را معالجه میکردند .حکیم مؤمن تن کابنی حکیم باشی ردبار

فص
شاه سلیمان صفوی رد کتاب "تحفه" که بسیار معروف است ،رد دو ل هب بیطره (بیماری اسب) و بیزره (بیماری رپندگان ش کاری) میرپدازد .او مینویسد ،خودم
از راه تجرهب هب بیماریاهی اسب پی ربدم و آناه را ردمان کردم واز روی کتاباهی دیگر ننوشتم .بنارباین ،اگر الزم میشد زپش کان زبرگ حیواانت را هم مداوا
بیش
میکردند .دامپزشکی اریان و یواننیان توجه تر هب اسب بود .گاو و گوسفند فراوان بود و معالجه آناه را بیطاراهی ده انجام میدادند ولی بیطاراهی با سواد رد مراکزی که

اسب و شتر بود کار میکردندʺ .

بهروزآوری دانش شناسایی ،تشخیص ،درمان و کنترل بیماری های این گونه جانوری اهمیت بسیار بالایی درحفظ و نگهداری اسبهای
ارزشمندی که بنابر اطلاعات امروزه بالغ بر  06666راس در ایران هستند ،دارد .در مجله التیام قبلا نسبت به ایجاد اطلاعات ارزنده در مورد
مفصل اسب اقدام گردید که مورد توجه و استقبال خوانندگان عزیز قرار گرفت .با عنایت به فراوانی نسبتا بالای عوارض گوارشی اسب که
شاید دل درد به عنوان یک واژه کلی سر دسته این عوارض باشه و اینکه گفته شده تا  ۶0درصد اسبها ممکن است به آن مبتلا شوند و
درصد نه چندان کمی منجر به جراحی گشته که کاری بسیار سخت و نیازمند مدیریت بالا است ،مجله التیام بر آن شد تا نسبت به بهروزآوری
اطلاعات در این زمینه اقدام نماید.
امید است با نگاشتههای آقای دکتر محمد مهدی علومی استاد محترم دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان سردبیر مهمان این شماره و تیم
تحت هدایت ایشان که تجربیات بالینی ارزندهای در این زمینه دارند ،شاهد بهروزآوری اطلاعات در این زمینه و باز شدن مسیری برای
بهروزآوری هر چه بیشتر اطلاعات در این زمینه باشیم .برخود لازم میدانم از عوامل اجرایی مجله التیام به ویژه سرکارخانم دکتر سمانه
قاسمی مدیریت محترم داخلی این مجله برای انجام امور فنی و بهروز نگه داشتن آن سپاسگزاری نمایم.
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بسیار خوشوقتم که شماره جدید مجل التیام با محوریت "کولیک در اسب" ،با همت جمعی از رزیدنتها و دانشجویان دامپزشکی و با
درایت و پیگیریهای خستگی ناپذیر مدیر داخلی محترم ،سرکار خانم دکتر سمانه قاسمی آماده گردید و اینک در اختیار شما عزیزان
است.
در این شماره تالش گردید که با نگاهی بالینی و میدانی به مسئله کولیک گوارشی پرداخته شود و بیماری از جنبههای گوناگون ،از
زمان بروز عالئم بالینی ،تا مدیریت داخلی و جراحی ،مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به تجربیات بخش جراحی بیمارستان تخصصی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان در مدیریت جراحی کولیک پرداخته شده است.
امید است که این شماره مورد توجه و استفاده همه عالقمندان به طب داخلی و جراحی اسب قرار گیرد.
در نهایت بر خود الزم میدانم بار دیگر از زحمات سرکار خانم دکتر سمانه قاسمی و همه عزیزانی که در آمادهسازی مقاالت این شماره
صمیمانه با ما همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی نمایم.
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چکیده
بیماریهای گوارشی  %50از مشکالت و بیماریهای منجر به مرگ در اسبهای بالغ هستند .بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیک
انجام شده به ازای هر  100راس اسب در سال بین  0/9تا  10اسب دچار کولیک میشوند .وقوع کولیک بین فارمهای مختلف
و حتی در زمانهای مختلف در یک فارم متفاوت است .به نظر میرسد وقوع کولیک به شدت متاثر از سطح کیفیت مدیریت
گله و نگهداری اسب در طول سال است .این بدان معناست که تنوع در میزان وقوع ،بیشتر از مدیرت منشا میگیرد تا نژاد
اسبها .عوامل مختلفی مثل نژاد ،سن ،جنسیت ،تاریخچه ،تغذیه ،فعالیتها ،مشکالت عفونی و انگلی و مشکالت دندانی
میتوانند احتمال ابتال به کولیک را در اسبها افزایش دهند .به عنوان مثال اسبهای نژاد عرب را به عنوان نژاد مستعد به
کولیک دانستهاند ،همچنین نژادهای دیگری مثل تروبرد و استاندارد برد نیز در ریسک باالیی برای ابتال به کولیک قرار دارند.
عالوه بر این موارد ،نریانها به ویژه نریانهای اخته شده به کولیک حساسترند .تغییر در نوع کنسانتره مصرفی ،نوع سایر
خوراکها ،کیفیت علوفه و چراگاه در ارتباط نزدیکی با کولیک و عوامل ایجاد کننده آنها هستند .انگلهای رودهای به ویژه
کرمهای نواری و استرانژیلوسها به عنوان ریسک فاکتورهای مهم و اساسی در ابتالی به کولیک مطرح هستند که میتوانند
احتمال ابتال را تا چندین برابر افزایش دهند.
واژههای کلیدی :کولیک ،مولفههای خطرساز ،اسب ،مولفههای بالینی ،شاخصهای بیوشیمیایی

مقدمه
بیماریهای گوارشی مثل کولیک ،اسهال و انتروتوکسمیها

انجام شده به ازای هر  100راس اسب در سال بین  0/9تا 10

 %50از مشکالت و بیماریهای منجر به مرگ در اسبهای

اسب دچار کولیک میشوند .به نظر میرسد اسبهایی که

بالغ را تشکیل میدهند.کولیک به معنی یک درد غیر عادی با

قبال سابقه دردهای کولیکی داشتهاند با احتمال بیشتری در

منشا دستگاه گوارش است .بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیک

آینده به کولیک مبتال خواهند شد ( .)1، 2در مطالعهای که

4

التیام ،دوره  ،7شماره 1399 ،4-12 :1

Eltiam 7 (1): 4-12, 2020

در این زمینه انجام شد ،مشخص شد در مقایسه با آمار0/9 ،

نژادهای تروبرد و وارمبالد و اسبهای استانداردبرد در ریسک

تا  10مورد کولیکی از هر  100راس اسب در سال ،به ازای

باالتری برای ابتال به کولیک هستند ( .)10-12محققان بر

هر  100راسی که قبال دچار کولیک بودهاند 35 ،راس دوباره

این باورند که اسبهای استانداردبرد کمتر به کولیکهایی

دچار کولیک شدهاند ( .)3وقوع کولیک بین فارمهای مختلف

دچار میشوند که نیاز به جراحی پیدا کنند ( .)9مطالعات

و حتی در زمانهای مختلف در یک فارم متفاوت است (.)1

متنوع به دلیل اختالفاتی که در طراحی ،منطقه جغرافیایی و

برای مثال مطالعهای که در ایالت کارولینای شمالی در ایاالت

نژاد اسب در دسترس وجود دارد ،اطالعات ضد و نقیضی را

متحده آمریکا روی سه مزرعه نگهداری اسب انجام شد

عرضه میکنند .در نظر گرفتن یک عامل تنها برای کولیک

گزارش شد 5 ،تا  46مورد کولیک به ازای هر  100راس اسب

مثل نژاد ،بدون در نظر گرفتن سایر عوامل خطر ،اطالعات

رخ داده است ( .)4به نظر میرسد وقوع کولیک به شدت

قابل اعتمادی را عرضه نمیکند بنابراین نمیتوان نژاد را به

متاثر از سطح کیفیت مدیریت گله و نگهداری اسب در طول

عنوان یک فاکتور خطر قطعی در کولیک دانست (.)1

سال است این بدان معناست که تنوع در میزان وقوع ،بیشتر

 .1-2جنسیت

از مدیرت منشا میگیرد تا نژاد اسبها ( .)1اگر چه  %75از

محققین تاکنون نتوانستهاند جنسیت را به عنوان یک فاکتور

موارد کولیک بعد از  24ساعت برطرف میشوند اما این

خطر مهم در ایجاد کولیک ثابت کنند اما در مطالعهای

اسبها نیاز دارند که در این مدت توسط دامپزشک معاینه

نریانها را نسبت به کولیک حساستر دانستهاند ( .)13برخی

شده و تحت درمان قرار گیرند ( .)2اسبهایی که به هر دلیلی

معتقدند که نریانهای اخته نسبت به سایر اسبها در خطر

بستری میشوند ،بیشتر از سایر اسبها در معرض عوامل

بیشتری برای درگیری با کولیکهای راجعه قرار دارند (.)14

خطر قرار میگیرند ( .)1برای مثال مشخص شده که وقوع

اما سایر مطالعات از اثبات این روابط ناتوان ماندند (،15 ،16

کولیک بعد از بیهوشی عمومی برای جراحیهای انتخابی و یا

 .)10خطر ابتال به انواع خاصی از کولیک در جنسیتهای

تشخیصی  %7/8بیشتر بوده است ( .)5در مطالعه دیگری

مختلف متفاوت است ،برای مثال خطر ابتال به کولیک ناشی

مشخص شد  %21/4از  337اسبی که برای بیماریهای

از به دام افتادن روده در کانال مغابنی فقط در اسبهای نر

چشمی در ایالت جورجیا بستری شده بودند ،دچار کولیک

وجود دارد ( .)9بنابراین نمیتوان در تمام انواع کولیک

شدند (.)6

جنسیت را به عنوان یک عامل خطر قطعی دانست (.)2

عوامل مستعد کننده برای کولیک

 .1-3سن

در این قسمت تالش میشود به صورت خالصه عواملی که به

نتایج مطالعاتی که سن را به عنوان یک عامل خطر در ابتال به

عنوان عوامل مستعد کننده یاد میشود مورد بررسی قرار

کولیک سهیم دانستهاند متفاوت هستند ( .)1برخی گزارشها

گیرند.

حاکی از آن است که اسبهای زیر  10سال سن در خطر

 .1عوامل ذاتی

بیشتری نسبت به سنین باالتر هستند ( )17 ،18این در حالی
است که مشخص شده کره اسبها (زیر  6ماه) در خطر

 .1-1نژاد

کمتری برای ابتال به کولیک قرار دارند ( .)12شواهدی نیز

تاثیر نژاد را به دلیل سایز بدن اسب و برخی تفاوتهای

وجود دارد که خطر ابتال به کولیک با افزایش سن بیشتر

ساختاری ویژه هر نژاد به عنوان ریسک فاکتورهای احتمالی

میشود و بیشترین شانس ابتال مربوط به اسبهای مسن

در نظر میگیرند ( .)2هرچند که در بسیاری از مطالعات،

است ( .)10، 13، 15، 19-21در یک بررسی گذشتهنگر که

اسبهای نژاد عرب را را به عنوان نژاد مستعد به کولیک

بر  948اسب در  31فارم نگهداری اسب انجام شد افزایش در

دانستهاند ( .)7-9اما مطالعات دیگری متذکر شدند که

وقوع کولیک در اسبهایی که سن بین  2تا  8سال داشتند
5
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مشاهده شد ( .)18در مطالعات دیگری اینطور نتیجه

و احتمال مرگ و میر باالتر است ( .)2درمانهای دارویی و

گرفتهاند که در مقایسه با اسبهای  1تا  5سال ،اسبهایی

واکسیناسیون خطر ابتال به کولیک را به دلیل ایجاد استرس

که باالی  10سال داشتند  1/5برابر استعداد بیشتری برای

برای دام و متعاقب آن افزایش حرکات گوارشی افزایش

ابتال به کولیک نشان دادند ( .)19برخی از انواع کولیک فقط

میدهد (.)13، 17

در سنین خاصی مشاهده میشوند برای مثال انسداد رودهها

 .2-2خوردن مواد غیر غذایی (گاز گرفتن لبه آخور)

در اثر سنگهای رودهای در سنین باال تر از  11سال مشاهده

خوردن مواد غیر غذایی ارتباط نزدیکی با کولیک ،کولیکهای

میشوند ( .)7، 17، 22، 23جابهجایی کولونها و انباشتگی

راجعه ،انسدادها و اتساعهای ساده ،به دام افتادن روده در

آنها بیشتر در اسبهایی دیده میشود که  7تا  8سال دارند

سوراخ اپیپلوئیک ،انباشتگیها و زخم معده دارد (20، 8-31

این در حالی است که مشکالت احتقانی و چرخشهای روده

 .)3،این در حالی است که در مطالعهای هم هیچ ارتباطی بین

باریک ،کولونهای بزرگ و کوچک با افزایش سن کاهش

خوردن مواد غیر تغذیهای و کولیک پیدا نشد ( .)20البته

مییابند( .)24-26مشخص شده کولیکهایی که برای اصالح،

توجیه پاتوفیزیولوژیکی مشخصی برای این ارتباط وجود دارد

نیاز به جراحی دارند بیشتر در اسب های با سنین باال رخ

به این صورت که در زمان خوردن این مواد و وجود آنها در

میدهند ( .)25،26در این مطالعات به دلیل تفاوت در مدل

رودهها انتقال مواد درون روده به تعویق میافتد و انباشتگیها

طراحی مطالعه ،جمعیت اسبها و شیوه آنالیز دادهها

رخ میدهند ،در حالت دیگری بلع هوا سبب افزایش گازهای

اختالفات قابل توجهی وجود دارد که سبب عدم تایید یک

درون روده شده که متعاقب آن فشار داخلی محوطه بطنی

نظریه در رابطه با اثر سن در کولیک میشود ( .)2عالوه بر

تغییر میکند و سبب بروز کولیکهای گازی میشود .خوردن

این به نظر میرسد که رابظه بین کولیک و سن اسب به

مواد غیر غذایی میتوانند عالمتی برای این باشد که اسب

صورت غیر خطی باشد ( .)10، 27در نتیجه به دلیل این

برای مدت طوالنی در اصطبل مانده و بیرون نرفته باشد (.)1

پیچیدگیهای پیش آمده اغلب سن به عنوان یک عامل خطر

 .2-3مراقبت توسط صاحب اسب

جامع نادیده گرفته میشود و مشابه جنسیت شاید فقط در

مطالعاتی وجود دارد که نشان میدهد در مواردی که صاحب

ابتال به انواع خاصی از کولیک بتوان فاکتور سن را دخیل

اسب خود از اسبش مراقبت میکند شانس وقوع کولیک

دانست .در نهایت باید گفت از آنجاییکه سن تعیین کننده

کاهش مییابد ( .)15، 32این یافتهها کامال پذیرفتنی هستند

نوع استفاده از اسب ،سطح فعالیت و غذای مصرفی توسط

زیرا صاحب اسب همیشه با دقت و وسواس بیشتری از

اسب است ،میتواند از طرق دیگر بر کولیک تاثیرگذار باشد

اسبهای خود را زیر نظر دارد و با دلسوزی بیشتری از آنها

(.)18

مراقبت میکند (.)1
 .2-4تغییرات آب و هوایی

 .2عوامل خطر مرتبط با تاریخچه و شرح حال

بسیاری از دامپزشکان مشغول در طب اسب و اسبداران

 .2-1سابقه کولیک قبلی و درمان های اخیر

متوجه شدهاند که وقوع کولیک با الگوی مشخصی از تغییرات

وجود تاریخچه از وقوع کولیک در گذشته حیوان یا انجام

آب و هوا ارتباط دارد ( .)1البته در این رابطه مطالعات زیادی

عمل جراحی برای درمان کولیک میتواند بیانگر افزایش

انجام شده است که نتوانستهاند ارتباط دقیق بین شرایط و

احتمال ابتال به کولیک در آینده باشد ( .)2، 7، 15، 18، 28با

تغییرات آب و هوایی با کولیک را مشخص کنند (26، 33

وجود اینکه سابقه قبلی اسب نشان دهنده استعداد آن به

 .)17،برخی از مطالعات توانستهاند برای کولیک یک الگوی

درگیری مجدد با کولیک است اما نمیتوان اینگونه استنباط

فصلی پیشنهاد کنند ( .)10، 32، 34، 35در مطالعهای

کرد که در صورت درگیری مجدد شدت آسیبها بیشتر بوده

گزارشی مبنی بر این وجود دارد که خطر ابتال به کولیک برای
6
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اسبهایی که  3روز متوالی شرایط تغییر آب و هوا را تجربه

کنسانتره :کمیت کنسانترههای مورد استفاده ،فاکتور مهمی

کنند  3/2برابر بیشتر سایر اسبهایی است که تغییرات آب

در ایجاد کولیک است به طوریکه خوردن بیشتر از 2/5

هوایی زیادی را تجربه نمیکنند ( ،)2، 11این در حالی است

کیلوگرم کنسانتره در روز خطر ابتال به کولیک را به میزان

که هنوز عامل دقیق افزایش دهنده کولیکی که مرتبط با آب

 4/8برابر افزایش میدهد .اگر مصرف کنسانتره به بیشتر از 5

و هوا باشد ناشناخته مانده است و این چنین گزارشاتی

کیلوگرم در روز برسد این خطر  6/3برابر خواهد شد (.)2

میتوانند ناشی از تعصبات گذشته باشد .وقوع کولیک مرتبط

استفاده از غالت به تنهایی (به جز ذرت) میتواند خطر ابتال

با آب و هوا میتواند در ارتباط با موقعیت جغرافیایی نیز باشد

به کولیک را کاهش دهد ( .)18با وجود اینکه جو و جو دو

(برای سوئد در مقابل تگزاس) .عالوه بر این شرایط آب و

سر ارتباطی به کولیک ندارند اما استفاده از ذرت تنها به

هوایی مرتبط با کولیک میتواند در ارتباط با وضعیت مدیریت

عنوان بخش کنسانترهای جیره میزان ابتال به کولیک را %3/4

تمرینهای اسب نیز باشد زیرا در شرایط آب و هوای مختلف

به ازای هر کیلوگرم مصرف ذرت افزایش داد ( .)15وقتی که

تمرینهای بدنی اسب تغییر میکنند ( .)1در هر حال برخی

مواد کنسانترهای به کولونها میرسند سبب کاهش  pHدرون

معتقدند که در ماههای گرم سال وقوع کولیک بیشتر از سایر

لومن روده میشود این عدم باالنس توضیح دهنده مشکالتی

ماههای سال است ( .)27در مطالعهای نشان داده شده است

است که در اثر مصرف باالی کنسانتره برای اسب پیش

که در ماههای دسامبر (آذر و دی ماه) ،مارچ (اسفند و

میآید ،زیرا با تغییر اسیدیته محیط رودهها فلور تغییر کرده و

فروردین) و آگوست (مرداد و شهریور) تعداد کیسهای

تولیداندوتوکسین توسط فلور جدید را افزایش میدهد.

کولیکی بیشتر است (.)2

هچنین افزایش مصرف کنسانتره سبب افزایش تولید گاز و

 .2-5تغذیه

کاهش حرکات رودهها میشوند .خوراکهای فرآوری شده

تعیین تاریخچه تغذیهای در مشخص کردن عامل کولیک

مثل پلت یا غذاهای شیرین هم میتوانند به عنوان یک

بسیار با اهمیت است .تغییر در نوع کنسانتره مصرفی ،نوع

فاکتور خطر در نظر گرفته شوند (.)2

سایر خوراکها ،کیفیت علوفه و چراگاه در ارتباط نزدیکی با

 .2-5-2توزیع غذا

کولیک و عوامل ایجاد کننده آنها هستند (15، 17-19، 36

شیوه و دفعات غذادهی عوامل مهمی در ایجاد کولیک

 .)11،نشان داده شده که اسبهایی که نسبتا مصرف مواد

هستند .در حالتی که اسبها از مرتع برای تغذیه استفاده

کنسانترهای باالتری دارند در خطر بیشتری برای ابتال به

میکنند %75 ،از روز و  %50از شب را صرف خوردن غذا

کولیک هستند ( .)11، 15، 18، 36همچنین مشخص شده

میکنند اما زمانیکه در باکس و درون اصطبل هستند به

خوردن علوفههای پیچیده شده هم به عنوان فاکتور خطر

دفعات محدود و کمتری دسترسی به غذا پیدا میکنند که

کولیک است ( .)11علوفه تازه و آب آشامیدنی کافی میتواند

این کاهش مدت و تعداد دفعات غذادهی میتواند سبب ساز

سبب پیشگیری از وقوع کولیک شود زیرا کاهش مصرف آب

کولیک و مشکالت آن شود (.)37

سبب افزایش ریسک ابتال به کولیک میشود ( .)7، 15، 36در

 .2-5-3تغییرات غذایی

اینجا با جزئیات بیشتری به فاکتور تغذیهای میپردازیم.

تغییر در کیفیت و کمیت مواد غذایی مشابه با تغییر در برنامه

 .2-5-1نوع ،ترکیب و مقدار غذا

و مدت زمان غذادهی از عوامل خطر ساز برای وقوع کولیک

علوفه :علوفههای با فیبر باال میتوانند سبب ایجاد انباشتگیها

در نظر گرفته میشوند ( .)2در مطالعهای که بر  1642اسب

به ویژه در روده باریک شوند .علوفههای با کیفیت کم و

انجام شد خطر ابتال به کولیک در اسبهایی که برای دو دوره

قابلیت هضم پایین نیز میتوانند اسب را برای وقوع کولیک

به مدت دو هفته تغییرات غذایی را تحمل کردند  5برابر

مستعد کنند (.)2

اسبهایی بود که تغییر مشخصی در خوراک نداشتند ( .)7در
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مطالعه دیگری که بر روی  2060اسب انجام شد مشخص شد

افزایش دهند (.)2

 948اسبی که فقط یک تغییر جیره را در سال تجربه کرده

 .2-7تغییر در مدیریت اصطبل

بودند  3/6برابر بیشتر از اسبهایی که هیچ تغییری را تجربه

تغییر در مدیریت اصطبل در وقوع کولیک تاثیرگذار است

نکردند دچارکولیک شدند (.)18

( .)7، 19، 20متاسفانه هنوز فاکتور اصلی که سبب بروز

 .2-5-4مصرف آب

کولیک ناشی از تغییر مدیریت اصطبل میشود مشخص نشده

اگر آب دادن به اسب از نظم مشخصی پیروی نکند سبب

است اما واضح است که این تغییر در مدیریتها با سطح

افزایش احتمال بروز کولیک میشود .کاهش مصرف آب

فعالیت ،نوع تغذیه و تغییرات آب و هوایی در ارتباط است (2

میتواند در اثر نبود منبع ذخیره آب در اصطبل ،دسترسی

 .)1،هیچ ارتباطی بین کولیک و بستر اسب یافت نشده است

محدود به آب ،چرا در مراتع خشک ،استفاده از آبهای سرد

( .)7، 18این در حالی است که مشکالت استفاده از کاه به

یا عدم دسترسی به آب کافی در آب و هوای سرد ایجاد شود

عنوان بستر کامال مشخص شده است ،این نوع از بستر به

(.)2

دلیل خوراکی بودن و کیفیت پایین سبب ساز انباشتگی در

 .2-6محل استراحت اسب و مدت زمان ماندن در اصطبل

بخشهای مختلف دستگاه گوارش میشود (.)2

مدت زمان ماندن در اصطبل ریسک فاکتور مهم دیگری در

 .2-8فعالیت بدنی

ابتالی اسبها به کولیک است .مطالعات متعددی وجود دارد

تاکنون ارتباط دقیقی بین فعالیت بدنی اسب و وقوع کولیک

که گزارش کردهاند که مدت زمان چرا در خارج از اصطبل

مشاهده نشده است ( .)7، 19هرچند که فعالیتهای شدید

ارتباط معکوسی با ابتال به کولیک دارد ،به این معنی که

بدنی تمرین و مسابقه میتوانند سبب کولیک شوند (19، 41

اسبهایی که مدت زمان بیشتری در طول سال در مرتع و

 .)16،دلیل این مشکالت را ناشی از استرس و خستگی شدید

فضای آزاد به سر میبرند بسیار کمتر به کولیک دچار

دانستهاند ( .)13البته مشخص شده که تغییر در فعالیتها،

میشوند ( .)1، 2، 7، 19، 28در کولیکهای راجعه نیز این

یک عامل مهم در ایجاد کولیک محسوب میشود (.)7، 19

مطلب صادق است و با افزایش مدت زمان چرا در مرتع

تاثیر فعالیت بدنی در ابتال به کولیک در بسیاری از مطالعات

میتواند خطر ابتال به کولیک را کاهش دهد ( .)3در مطالعه

مورد بررسی قرار گرفته و همه بر این نکته تاکید دارند که

دیگری بیان شده که در اسبهایی که دچار کولیک ناشی از

فعالیت بدنی کافی ،منظم و مناسب سبب کاهش خطر ابتال

انباشتگی رودههای بزرگ بودهاند سابقه عدم استفاده از مراتع

به کولیک میشود اما بین این مطالعات اختالفهایی بر سر

آزاد و اقامت و تغذیه در اصطبل را داشتهاند ( .)38همچنین

نوع و تغییر در فعالیت بدنی وجود دارد (13، 18، 28، 32

مشخص شده که اسبهایی که در مرتع چرا نمیکنند بیشتر

 .)7،برای مثال گفته شده که احتمال وقوع کولیک در

از سایر اسبها به زخمهای معده دچار میشوند ( .)39با

اسبهای که شنا میکنند بسیار کمتر از سایر اسبهایی است

وجود تمام اطالعات یاد شده مشخص است که استفاده از

که فعالیتهای بدنی دیگری دارند (.)42

مرتع نیز بیخطر نیست .برای مثال اسبهایی که در مرتع از

 .2-9جابهجاییهای اخیر

علوفه آبدار استفاده میکنند در خطر ابتال به کولیک قرار

مواردی از وقوع کولیک در اسبهایی که اخیرا (طی 24

دارند ( .)17برخی بیماریها مثل بیماری علوفه نیز مستقیما

ساعت گذشته) به محل دیگری حمل شده بودند گزارش شده

با استفاده از مرتع در ارتباط است ( .)40شرایط محل اقامت و

است .این اسبها دچار فرم ساده انسداد و یا اتساع رودهها

رفاه درون اصطبل نکته مهم و تاثیرگذاری در ابتال به کولیک

شده بودند ( .)28در مطالعه دیگری که در تگزاس انجام شد

است برای مثال این نکته نیز تایید شده است که استرسهای

گزارش شد که ارتباطی بین حمل و نقل و کولیک وجود

محیطی و خستگیها نیز میتوانند خطر ابتال به کولیک را

ندارد ( .)7اما این احتمال وجود داردکه حمل و نقل میتواند
8

التیام ،دوره  ،7شماره 1399 ،4-12 :1

Eltiam 7 (1): 4-12, 2020

اسب را مستعد کولیک کند زیرا در مدت جابهجایی ،اسبها

سبب شناسی از کولیک که مستقیما با استفاده از ضد انگلها

مصرف آب ندارند و دهیدراته میشوند ،بی حرکتند و استرس

در ارتباط است مواردی هستند که آلودگیهای انگلی داخل

حمل و نقل و خستگی زیادی را تحمل میکنند که این موارد

رودهها رخ دهد و سبب انباشتگی ،انسداد ،اتساع و نکروز

خود تایید کننده آن است که حمل و نقل میتواند خطر ابتال

رودهها شود ( .)1افزایش خطر ابتال به کولیک بین اسبهایی

به کولیک را باال ببرد (.)1

که از ضد انگل استفاده کردهاند به لحاظ بیولوژیکی محتمل
است زیرا مرگ کرمهای گوارشی درون دستگاه گوارش

 .3آلودگیهای انگلی اسب

میتواند شروع کننده مشکالت متعددی مثل انسداد در اثر

 .3-1مدیرت انگلی اسب

آسکاریسها در کره اسبها و یا موارد اورژانسی ناشی از مرگ

انگلهای رودهای به ویژه کرمهای نواری و استرانژیلوسها ()1

آنها در جداره عروق باشد ( .)26، 47نهایتا میتوان این طور

به عنوان فاکتورهای خطر مهم و اساسی در ابتالی به کولیک

نتیجه گرفت که در صورت استفاده از یک برنامه دقیق و

مطرح هستند که میتوانند احتمال ابتال را چندین برابر کنند.

بدون تغییر میتوان خطر ابتال به کولیک های انگلی را در

مشکالتی که به دنبال آلودگیهای انگلی ایجاد میشوند

اسب ها کاهش داد ( .)1در این قسمت عوامل مرتبط به

عبارتند از انسداد ،آسیبهای تروماتیک در اثر مهاجرت انگل،

انگلها که خطر ابتال به کولیک را افزایش میدهند به صورت

تحریک موضع آلودگی و واکنشهای توکسیک ( .)43نتایج

مختصر شرح داده میشوند.

مطالعات اپیدمیولوژیک نشان دادند ،اسبهایی که درگیر

 .3-1-1نوع کرمها

آلودگی انگلی بودند با احتمال  %1/3بیشتر از سایر اسبها

گونههای استرانژیلوس به عنوان یک عامل اصلی در ایجاد

درگیر کولیک میشوند ( .)2این در حالی است که نتایج

کولیک مطرح هستند .این انگلها توان ایجاد کولیکهای غیر

برخی مطالعات در این باره نظرات متناقضی دارند .در

احتقانی و کولیکهای اسپاسمودیک را دارند .مرحله الروی

مطالعاتی مشخص شده که کرمهای نواری سبب ایجاد کولیک

این کرمها اصلیترین مرحله انگل در ایجاد مشکالت است

به ویژه سبب انباشتگی ایلئوم شدهاند ( .)44، 45این در حالی

زیرا میتوانند سبب تغییر در حرکات روده باریک شوند،

است که برخی از مطالعات نتوانستهاند ارتباط درستی بین

همچنین الروها توان مهاجرت درون عروق و ایجاد ضایعات

کنترل انگلهای گوارشی و کولیک پیدا کنند ( .)7، 32تعداد

ترومبوامبولیک را دارند ( .)2اگرچه برنامههای ضد انگل موثر

زیادی از مطالعات نیز تایید کردهاند که اجرای منظم

جهت کاهش درگیریهای ناشی از استرانژیلوسها استفاده

برنامههای ضد انگل سبب کاهش ابتال به کولیکهای ناشی از

میشود اما همچنان درگیریها و مشکالت ناشی از این

تجمع کرمها در دستگاه گوارش میشوند (15، 19 ، 45، 46

انگلها وجود دارد ( .)43قبل از دهه  80میالدی گزارشات

 .)4، 11،مطالعاتی نیز بر این نکته تاکید دارند که در برخی از

کمی از وقوع کولیک ناشی از انباشتگی کرمهای نواری

اسبها به دنبال مصرف ضد انگلها کولیک ایجاد شده است

مشاهده میشد اما پس از آن و تا به امروز مشاهدات بالینی و

( .)19گفته شده افزایش دفعات استفاده از ضد انگلها و یا

مطالعات اپیدمیولوژیک زیادی در این باره انجام شده و خبر از

تغییر در دورههای استفاده از این داروها میتواند سبب ساز

شیوع باالی این مشکل دارد پس نباید مورد غفلت قرار گیرد

کولیکهای ناشی از این داروها شود ( .)12، 13اگرچه این

( .)44، 45، 48آلودگیهای انگلی میتوانند احتمال وقوع

نتایج متناقض و گیج کننده هستند اما هر یک از این نتایج

کولیک را تا  3/4برابر افزایش دهد ( .)2کرمهای نواری بیشتر

محتمل هستند .گاهی هیچ همبستگی بین کولیک و

در اطراف دریچه ایلئوسکال تجمع پیدا میکنند و میتوانند

برنامههای ضد انگل دیده نمیشود زیرا با وجود استفاده

سبب اختالل در انتقال مواد از ایلئوم به سکوم شده و کولیک

منظم از ضد انگلها باز کولیک در اسبها رخ میدهد .تنها

را ایجاد کنند (.)45
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 اما به طور.مرتب مراقبتهای دندانی را دریافت میکردند

 کنترلهای دندان پزشکی.4
مراقبتهای دندانی ضعیف عامل مستعد کننده دیگری است

کلی اثبات شده است که خطر ابتال به کولیکهای انسدادی

که برای درگیری با کولیک یاد شده است این درحالی است

ساده و یا اتساعهای دستگاه گوارش نسبت معکوس با

.)1( مطالعات انجام شده در این زمینه بسیار کم و محدودند

.)28( مراقبتهای دندانی منظم دارند

در یک مطالعه هیچ ارتباطی بین مراقبتهای دندانی و ابتال

اسبهای این مطالعه در سال های قبل از مطالعه به صورت

 این نتیجه در حالی گزارش شده که.)7( به کولیک یافت نشد
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Overview of colic risk factors in horses
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Gastrointestinal diseases are 50% of the problems and diseases that lead to death in adult
horses. According to epidemiological studies, for every 100 horses per year, between 0.9 and
10 horses suffer from colic. The occurrence of colic varies between different farms and even
at different times in one farm. The occurrence of colic seems to be strongly influenced by the
level of quality of herd management and horse maintenance throughout the year. This means
that variation in the rate of occurrence originates more from management than from the
breed of horses. Various factors such as breed, age, sex, history, nutrition, activities,
infectious and parasitic problems and dental problems can increase the risk of colic in horses.
For example, Arabian horses have been identified as predisposed to colic, and other
Heidegger breeds such as the Thoroughbred and Warmblad, and standard-range horses, are
at high risk for colic. In addition, stallions, especially castrated stallions, are more susceptible
to colic. Changes in the type of concentrate consumed, the type of other feeds, the quality of
forage and pasture are closely related to colic and their causative agents. Intestinal parasites,
especially tapeworms and streptococci, are important risk factors for colic that can increase
the risk.
Key words: Colic, Risk factors, Clinical factors, Biochemical indicators
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مروری بر کولیک در اسب
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 .1دستیار تخصصی جراحی دامپزشکی ،گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی شهید باهنر کرمان
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چکیده
کولیک یا درد شکمی از دیر باز یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین بیماریهایی بوده که دامپزشکان حاضر در طب اسب
همواره با آن درگیر بودهاند .در کولیک انتخاب بین روش درمان بین دارویی و جراحی همواره مورد بحث و بررسی بوده که با
توجه با یافتههای معاینات فیزیکی از قبیل درد ،سامانه قلبی عروقی ،معاینه مقعدی و دیگر روشهای بالینی و آزمایشگاهی،
نوع روش درمان انتخاب میشود و در صورت لزوم با استفاده از تکنیکهای مناسب در مواردی که نیاز به عمل جراح دارند،
بهبودی بیمار حاصل میشود ،در پایان نیز توجه به مراقبتهایی که پس از این دوره الزم است نیز از جمله اقدامات موثر در
درمان کولیک در اسب میباشد.
واژههای کلیدی :کولیک ،اسب ،جراحی

مقدمه
کولیک یا درد شکمی و یا به اصطالح عامیانه دل درد ،یکی از

نمود ،که عوامل مدیریتی دارای اهمیت ویبژه مبیباشبد (.)2

شایعترین و چالش برانگیزترین بیماریهایی بوده که در طبب

جدا از عامل یبا عبواملی کبه باعبث ایجباد کولیبک در اسبب

اسب ،هم برای صاحبان اسب و هم برای دامپزشکان شاغل در

شدهاند ،توجه به عالئم ببالینی ،معاینبات فیزیکبی و ارزیبابی

این حیطه همبواره از اهمیبت بسبیار ،برخبوردار ببوده اسبت.

پاراکلینیکی دارای اهمیت بسیاری است و به عنوان یک چراغ

عوامببل ایجبباد کننببده کولی بک بس بیار متنببوع هسببتند ،امببا

راه برای دامپزشک نشان دهنده مسیر درمان در اسبب مببتال

بیماریهای حاد دستگاه گوارش رایجترین آنها میباشد (.)1

به کولیک میباشد که در انتهای ایبن مسبیر تصبمیم گرفتبه

همچنین توجه به فاکتورهای خطری که در این بیماری وجود

میشود که بیمار به صورت دارویی بهبود پیدا میکند ،یا برای

دارند از اهمیت بسیاری برخوردار است کبه ایبن فاکتورهبا را

نجات زندگی او عمبل جراحبی نیباز اسبت ( .)3از ایبن رو در

میتوان در سه گروه اصلی شامل عوامبل وابسبته ببه محبیط،

مطالعه حاضر به بررسی و ارزیابی شرایط بالینی اسب مبتال به

عوامل وابسته به خود اسبب و عوامبل مبدیریتی طبقبهبنبدی

کولیک پرداخته میشود و چگونگی تصمیم گیری برای درمان
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خواه به صورت دارویی و خواه به صورت عمبل جراحبی بیبان

و یا ایسکمی است .توانایی کنترل درد ببا داروهبای ضبد درد

میشود و پس از آن شایع ترین مبواردی کبه نیباز ببه عمبل

یک روش مهم در نوع جراحت میباشد ،به طور معمول درد با

جراحی دارند و تکنیکهای آن توضیح داده میشود.

دوز کم داروهای آلفبا  2اگونیسبت ( )α-2 agonistsیبا ضبد
التهابهای غیر استروئیدی ( )NSAIDsتخفیف پیدا میکنبد،

ارزیابی و معاینه بالینی اسب مبتال به کولیک

از دیگر سو عدم پاسخ مناسب به این داروها مبیتوانبد نشبان

یکی از مهمترین سواالتی که در همواره در کولیک مطرح

دهنده جراحت شدیدی مانند جاببهجبایی روده باشبد .پاسبخ

است این است که آیا این حیوان با درمان دارویی بهبود پیدا

مثبت به داروهای ضد درد معمبوال نشبان مبیدهبد کبه ایبن

میکند یا نیاز به عمل جراحی دارد؟ پاسخ به این سوال در

حیوان با روش دارویی میتواند بهبود پیدا کند در صورتی که

شرایط مختلف ،متفاوت میباشد ،ارزیابی برای تعیین روش

این روش درمانی پاسخگو نباشد و یا با عالمتهای دیگر مانند

درمانی موثر خواه به صورت دارویی و یا جراحی نیاز به معاینه

دپرسیون سامانه قلبی عروقی همراه باشد باید درمان جراحی

بالینی دقیق و در مواردی روشهای تشخیصی دارد ،تصمیم

را مد نظر داشت.

اولیه راجع به نیاز به درمان جراحی ضروری است و هر گونه

وضعیت سامانه قلبی عروقی

تاخیر در انتخاب روش درمانی مناسب ،منجر به افزایش خطر

به طور کلی میتوان اینگونه تفسیر کرد که درجه دپرسبیون

نتیجه نامطلوب به دلیل تاثیر سیستماتیک دهیدراتاسیون و

سامانه قلبی عروقی به عنوان یک نشانه برای شبدت بیمباری

اندوتوکسمی و افزایش آسیب به ارگان مبتال و خطرات

است .ارزیابی این سامانه شامل ضربان قلب و ریتم آن ،تعبداد

بیهوشی عمومی و عوارض پس از عمل میشود (.)4

نبض و کیفیت آن ،رنگ غشای مخاطی ،زمان پرشدگی مجدد

برای تفسیر عالیم بیماری و نشانههای بالینی و روشهای

مبویرگی ( )Capillary refill time/CRTمبیباشبد .وضبعیت

تشخیصی ،دامپزشک باید به پاتوفیزیولوژی بیماریها آگاه

هیدراتاسیون نیبز ببا کمبک پارامترهبای ذکبر شبده و زمبان

باشد ( .)5دانستن ارتباط بین عالیم بالینی و پاتوفیزولوژی

بازگشت چین پوستی و اسبتفاده از تسبتهبای آزمایشبگاهی

بیماری برای تصمیم گیری درمان درست و مناسب ضروری

پروتئین تام ( PCV, )TPانجام میگیرد .مهمترین علل تغییبر

است .با توجه به نیاز به درمان دارویی یا جراحی ،میتوان

وضببعیت سببامانه قلبببی عروقببی در بیمبباریهببای رودهای،

نتایج معاینه فیزیکی و سه تست تشخیصی را در  5دسته

هایپوولمی و شوک اندوتوکسبیک مبیباشبد .در هبایپوولمی

اصلی قرار داد که شامل :درد ،وضعیت سامانه قلبی عروقی،

افزایش ضربان قلب به منظور جبران توزیبع ببافتی مایعبات و

معاینه مقعدی (رکتال) ،رفالکس در لوله بینی معدی

همچنین کاهش کیفیت نبض ،غشبای مخباطی رنبگ پریبده

( ،)Nasogastric tubeنتایج بذل مایعات محوطه شکمی

( )Paleو افبببزایش  CRTرخ مبببیدهبببد .عالیبببم ببببالینی

( )Abdominocentesisمیباشند ( .)3هر یک از این

دهیدراتاسیون شامل افزایش زمان بازگشت پوستی ،مخاطات

پارامترها یا تستهای تشخیصی اطالعات ارزشمندی را درباره

چسبناک ،چشمان گود رفته و کاهش دمبای نبواحی انتهبایی

وضعیت کلی حیوان ارائه میدهند ،عالوه بر آن میتوانند به

بدن است.

عنوان یک سر نخ در انتخاب روش درمانی هدایتگر دامپزشک

معاینه مقعدی

باشند.

معاینه از راه مقعد یکی از مهمترین روشهبای تشخیصبی در

درد

ارزیابی اسب مبتال ببه کولیبک مبیباشبد ( )6، 7و علبیرغبم

درد یک عالمت بالینی است که توسط صاحب حیبوان ،مرببی

اینکه در این معاینه  25تا  30درصد محوطه شبکمی قاببل

یا مدیر مزرعه شناسایی میشود ،حضور یا عبدم حضبور درد،

ارزیابی است ،در اغلب موارد مهمترین اطالعات را درباره اقدام

میتواند در نهایت در تعیین موفقیت روش درمانی موثر باشد.

به عمل جراحی ،نشان میدهد .الزم به ذکر است کبه در ایبن

درد شکمی معموال ناشی از اتساع روده ،کشش بر روی مزانتر
14
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معاینه ،دانستن آناتومی اعضای محوطه شکمی و لگنی دارای

روده کوچک باشد .حضبور مقبادیر یبک تبا دو لیتبر مبایع در

اهمیت بسیار است .توصیفهای متعبددی دربباره روشهبای

رفالکس طبیعی در نظر گرفته میشود و مقبادیر ببیش از آن

معاینه مقعدی بیان گردیده است (.)6، 8-10

یک نشانه مهم در اسب مبتال به کولیبک اسبت pH .مایعبات

معاینه باید به آهستگی و بادقت انجام شود ،در هنگام معاینبه

میتواند در تشخیص منبع رفالکس کمک کننبده باشبد (.)8

زمانیکه احشا لمس میشوند خصوصیات خاص ،محل و سایز

جدا از نتایجی که در دیگر روشهای معاینه به دست میآیبد،

احشا در تشخیص کمک مبیکننبد ،در صبورتی کبه هرگونبه

قرار دادن لوله بینی معدی باید در هر اسب مبتال ببه کولیبک

جابهجایی در احشا ،جهت گیری غیر طبیعی تنیبا (،)Taenia

انجام شود تا عالوه بر نتایج خوب آن در کمک ببه تشبخیص،

ادم دیواره روده ،اتساع احشا تشخیص داده شد معموال درمان

به تخفیف عالمتهای کولیک و راحتی حیوان توجه شود.

به روش جراحی نیاز است .به طور کلی اگر در معاینه مقعدی
روده کوچک متسع شده (حالتی مانند توده بزرگ سوسبیس)
لمس شد جراحاتی است که برای درمان به عمل جراحی نیاز
دارند و اگر لوپهبای بیشبتری از روده درگیبر باشبند شبدت
جراحببببات بیشببببتر اسببببت .در بیمبببباری

proximal

 duodenitis/jejunitisاتسببباع مالیمبببی در روده کوچبببک
ممکن است لمبس شبود کبه تفریبق آن از انباشبتگی ایلئبوم
سخت است ( .)11در این موارد نتایج لوله بینی معدی و بذل
مایعات شکم بسیار کمک کننده هستند .در دیگبر مبوارد کبه
نمیتوان تصبمیم مناسببی گرفتبه شبود بهتبر اسبت معاینبه

شکل  .1لوله بینی معدی در اسب

مقعدی دوباره کمی بعد تکرار شود .در مواردی که انباشبتگی

بذل مایعات از محوطه شکمی

به خصوص در کولونها باشد در معاینه مقعدی ،کولون پبر از

از دیگر روشهای کمک کننده در تشخیص است خصوصبا در

مواد غذایی به آسانی قابل لمس است ،همچنین سایز ،محبل،

مواردی که ابهام در اتخاد روش درمانی وجود دارد (شکل .)2

موقعیت و درجه سفتی محتویات در انباشتگی را می تبوان در

اگر چه ایبن روش در تمبامی اسببهبا انجبام نمبیشبود ،در

طول زمان کنترل کرد تا پاسخ درمانی را ارزیابی و در صبورت

اسبهایی کبه درد مالیبم ،وضبعیت مببهم در سبامانه قلببی

لزوم اقدام به عمل جراحی کرد.

عروقی ،عدم رفالکس در لوله بینی معبدی و معاینبه مقعبدی

لوله بینی معدی

طبیعی دارند ،کاربرد دارد ( .)3همچنین بذل مایعات محوطبه

همانگونه که در معاینه مقعدی بخبشهبای خلفبی محوطبه

شکمی و آنالیز نتایج آن به ندرت به تنهبایی ببرای قضباوت و

شکمی مورد ارزیابی قرار میگیبرد ببا اسبتفاده از لولبه بینبی

انتخاب روش درمانی مورد استفاده قرار مبیگیبرد ( .)12الزم

معدی میتوان قسمتهای ابتدایی دستگاه گوارش مانند معده

به ذکر است که در اسبهایی که با توجه به دیگبرروش هبای

و روده کوچک را مورد ارزیابی قبرار داد (شبکل  .)1رفالکبس

معاینه ذکر شده تصمیم گیبری اتخباذ روش درمبانی صبورت

نشان دهنده یک انسداد در بخش های ذکر شده میباشد کبه

گرفته است نیازی به استفاده از این روش خصوصا در مواردی

میتواند به صورت عملکردی یبا ببه صبورت مکبانیکی باشبد.

که اتساع مشخص رودهها (خواه روده کوچک و یا خبواه روده

رفالکس معدی ممکن است نشان دهنده ایلئبوس عملکبردی
در نتیجببببببه sickness

 Grassیببببببا

بزرگ) وجود دارد نیست ،همچنین از عوارض ایبن روش کبه

Proximal

احتمال پاراسنتز به صورت تصادفی از رودههبا صبورت گیبرد

 duodenitis/jejunitisیا انسداد مکانیکی در نتیجه انسبداد

کاسته خواهد شد (.)13
15
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تکنیک بذل مایعات محوطبه شبکمی در مطالعبات متعبددی
توضیح داده شده است ( .)8، 13، 14مایع به دسبت آمبده از
این روش بر اساس رنگ و شفافیت مورد ارزیابی قرار میگیرد.
این مایع در حالت طبیعبی ،رنبگ کباهی و شبفاف دارد و در
مواردی همچون التهاب یا عفونت کبدر مبیشبود .جبدول ،1
معیارهای ارزیابی مایع صفاقی در اسب را نشان میدهد.
شکل  .2بذل مایعات از محوطه شکمی در اسب

جدول  .1مقادیر مورد انتظار در ارزیابی مایع بذل شده از شکم ()15

در بیشتر موارد کولیک در اسب ،نکاتی که ذکر شد میتوانبد

روشها نیبز ببه جهبت کمبک در تشبخیص و انتخباب روش

به طور دقیقتر و مناسبتری ببه دامپزشبک کمبک کنبد تبا

مناسب درمان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

بهترین روش درمان را انتخاب کند و بهتبرین نتیجبه حاصبل

• دیگر تستهای آزمایشگاهی خون و مایع صفاقی

شود ،موارد ذکر شده به طورخالصه در جدول شماره  2بیبان

• سونوگرافی شکم

شده است ،الزم به ذکبر اسبت در مبواردی ببه طبور کامبل و

• رادیوگرافی شکم

روشن نمیتوان ارزیابی دقیق انجام داد بهتر است مجددا طی

• الپاراسکوپی

 1-3ساعت دوبباره ارزیبابی صبورت گیبرد تبا نتیجبه بهتبر و

که البته الزم به ذکر است که تمامی موارد فبوق در دسبترس

مساعدتری حاصل شود.

نمیباشد و باید ببه بیمارسبتانهبای تخصصبی ارجباع شبود.

دیگر ابزارهای تشخیصی
عالوه بر تمامی مواردی که پبیش از ایبن ذکبر شبد ،از دیگبر
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جدول  .2برخی دستورالعملها برای تمایز بین موارد کولیک دارویی و جراحی ()3

رهیافتها و تکنیکهای جراحی ()16-20
پس از انجام معاینات کامل و عدم پاسبخ مناسبب ببه درمبان

سلولهای خونی) تفسیر دادههبای آزمایشبگاهی و معاینبه از

دارویی ،توصیه به درمان جراحی مبیشبود .مبواردی از قبیبل

طریق رکتوم میباشد.

دردهای غیر قابل کنترل شبکمی ،رفالکبس ببیش از  2لیتبر

عمل جراحی کولیک اغلبب یبک جراحبی اورژانبس اسبت در

مایع قهوهای رنگ بدبو قلیایی ،اتساع شدید رودهها در معاینه

نتیجه در این موارد محدودیت غذایی اعمال نمیشود ولی تبا

مقعدی ،محبو صبدای رودههبا ،مبایع صبفاقی خوناببهای و ...

حد امکان بهتر است یبک لولبه بینبی معبدی قببل از القبای

دامپزشک را برای تصمیم به اقدام جراحی کمک میکند.

بیهوشی قرار داده شبود تبا از آسپیراسبیون جلبوگیری شبود.

انتخاب درمان جراحی برای بیماران دچار آسیبهبای رودهای

همچنین با کاهش حجم معده از پارگی معده هنگبام افتبادن

همیشه با چبالشهبایی روببرو اسبت و تشبخیص ایبن مبوارد

اسببب طبی بیهوشبی جلببوگیری مبیشببود و فشببار آن حبین

نیازمند ابزارهای تشخیصی شامل سونوگرافی محوطه شبکمی

بیهوشی از روی دیافراگم برداشته میشود.

(برای تشخیص مواردی مثل اتساع گبازی کولبونهبا ،اتسباع

اقدامات جراحبی ترجیحبا ببا سبلیوتومی ( )Celieotomyیبا

رودههای کوچک ،کاهش حرکبات معبدهای رودهای ،افبزایش

الپاراتومی ( )Laparotomyاکتشافی از خبط وسبط شبکمی

مایعات شکمی و تو هم رفتگبیهبا) ،اسبتفاده از لولبه معبدی

تحت بیهوشی عمومی انجام میپذیرد .رهیافبتهبای دیگبری

(برای ارزیابی رفالکس) ،رادیوگرافی از محوطه شکمی (ببرای

مثببل رهیافببت کنببار خببط وسببط (پارامببدین) شببکمی تحببت

تحلیل کولیکهای شنی ،اتساع گازی سکوم و کولون نزولی و

بیهوشی عمومی ،الپاراتومی از طریق تهیگباه ( )Flankتحبت

انترولیبتهببا) ،بببذل مببایع صببفاقی (ارزیبابی پببروتئین تببام و

بیحسی و رهیافت مغابنی (اینگوئینال )Inguinal/وجود دارد
17
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که کمتر مورد استفاده قرار میگیرند.

مییابد و بهتر است از پنسهای شسبتی یبا انگشبتان جبراح

سبلیوتومی از خببط وسببط اجبازه مبیدهببد تبا جببراح حببدود

برای جلوگیری از آسیب قیچی به احشا استفاده شود .ممکبن

75درصد از دستگاه گوارش را بتواند خارج کند ببه اسبتثنای

است فالسیفورم لیگامان ( )Falciform ligamentبه صبورت

معده ،دوازدهه ،دیستال ایلئوم ،قاعده سکوم ،کولون عرضبی و

مشخص زیر خط برش دیده شود ،سبپس صبفاق ببا انگشبت

کولببون نزولببی .در ایببن روش بببا ایجبباد برشببی  30تببا40

جراح به صورت کند سوراخ شده تا به محوطه بطنی دسترسی

سانتیمتری از قسمت ناف به سمت سر حیوان ،پوست و بافت

پیدا شود .بستن برش در ابتدا با بخیه خط سفید با نبخ قاببل

زیر جلدی باز میشوند .خبونریزیهبا ببه وسبیله پبنسهبای

جذب سایز بزرگ با الگوی ساده تکی یا سرتاسری با اطمینان

هموستات و یا ابزار الکتروکوتری کنترل میشوند تا جراح دید

گره زیاد شروع شده ،سپس بافت زیر جلدی با نخ قابل جذب

بهتری نسبت به خط سبفید ( )Linea albaداشبته باشبد .ببا

با الگوی ساده سرتاسری و بعد پوست با نخ غیر قابل جذب با

ایجاد یک برش کوچک  2تا  3سانتیمتری در نزدیکبی نباف،

الگوی ساده تکی بخیه میشود .برای کاهش ریسک مشکالت

خط سفید باز میشود .باید توجه شود که بازکردن خط سفید

زخم جراحی استنت محافظ کار گذاشته میشود و نهایتبا 12

با احتیاط کامل انجام شود تا از آسیب به احشای متسبع زیبر

ساعت پس از جراحی استنت برداشته شده و بانداژ شکم قرار

آن خودداری شود .برش ایجاد شبده ببه سبمت قبدام امتبداد

داده میشود (شکل .)3

شکل  .3رهیافت خط وسط در اسب

در شرایطی که شکم برای بار دومین بار باز مبیشبود و خبط

در این روش دسترسی به احشا همانند ببرش از خبط میبانی

وسط دچار عفونت شده باشد یا چسبندگی و سبایر مشبکالت

است و برای بستن آن ابتدا با در نظر گبرفتن فاسبیا و غبالف

زخببم وجببود داشببته باشببد ،گبباه رهیافببت کنببار خببط وسببط

عضله رکتوس با الگوی ساده سرتاسری با نبخ سبایز ببزرگ و

(پارامدین) شکمی توسط جراح ترجیح داده میشبود .در ایبن

قابل جذب مثل پلیگالکتین  910اقدام به بخیبه مبیشبود،

روش برشی  8تا  12سانتیمتری در سمت راست خط میبانی

سپس بافت زیر جلدی و پوست همانند برش خط میانی بسته

از میان پوست ،زیر جلد و عضبله  Rectus abdominusداده

میشود .جالب توجه است که مشکالت و عوارض پس از عمل

میشود .در ایبن روش خبونریزی ببه طبور قاببل مالحظبهای

در روش سلیوتومی از خط وسط و روش پارامدین شبیه بهبم

نسبت برش خط میانی بیشتر و کنترل آن سبختتبر اسبت و

گزارش شده است (شکل .)4

باید مراقب آسیب به عروق سبطحی و عمقبی اپبیگاسبتریک
( )Epigastricبود.
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جذب با الگوی ساده سرتاسری و بعد از آن بسبتن پوسبت ببا
منگنه یا نخ های غیرقاببل جبذب ببا الگبوی سباده تکبی یبا
سرتاسری انجام می شود (شکل .)5
روش دیگر رهیافت مغابنی (اینگوئینال) است که هنگام انجام
عمل جراحی ببر روی نریبان دچبار فتبق اینگوئینبال از ایبن
رهیافت در ترکیب با رهیافت خط میبانی اسبتفاده مبیشبود.
رهیافت مغابنی (اینگوئینال) امکان دسترسی ببه روده حببس
شده را فراهم میکند در حالیکه رهیافت خبط میبانی شبکم
امکان اکتشاف کامل و رفع فشار از روده در قسمتهای قبل و

شکل  .4رهیافت کنار خط وسط (پارامدین) شکمی در اسب

بعبد از اختنبباق را فبراهم مبیآورد .در ایبن روش یبک بببرش

روش دیگر الپاراتومی از تهیگاه است که در بیماران کبولیکی

پوستی روی سطح حلقه مغابنی (اینگوئینال) زده مبیشبود و

به طور مشخص برای دسترسی به کولبونهبای کوچبک و یبا

بافتهای نرم زیر آن به روش کندکاری کنار زده میشبود تبا

بیمارانی که دچار انباشتگی و یبا آسبیب ببه رکتبوم هسبتند

تونیک جداری ( )Parital tunicآشکار شود سپس یک ببرش

استفاده میشود .همچنین این روش در جراحیهای انتخبابی

تیز روی آن زده میشود تا روده فتق شده نمایان شود .ببرای

دستگاه تناسلی مادیانهبای مببتال ببه تومورهبای تخمبدانی

بستن حلقه خارجی مغابنی (اینگوئینبال) از نبخ قاببل جبذب

کوچک مبورد اسبتفاده قبرار مبیگیبرد .در ایبن روش ناحیبه

شماره  2یا  3استفاده میشود و بخیهها با الگوی ساده تکی یا

تهیگاه آماده سازی جراحی شده و سپس بیحسی انتشباری

سرتاسببری بببا فاصببله 1/5سببانتیمتببری ازهببم کببار گذاشببته

در پوست و الیههای عضالنی اعمال میشود .ببرش در وسبط

میشوند .بستن حلقه مغبابنی (اینگوئینبال) در شبرایطی کبه

تهیگاه مابین  Tuber coxaو آخرین دنده داده میشبود ببه

روده فتق شده اصالح شود و سپس عقبیم سبازی نیبز انجبام

طوری که عضله مورب خارجی شکم و عضبله مبورب داخلبی

شببود تببرجیح داده مببیشببود .الیببههببای فاسببیای مغببابنی

شکم به صورت  Sharpو عضله عرضی شکم به صورت Blunt

(اینگوئینال) در یک یا دو الیه با نخ قابل جذب با الگوی ساده

با استفاده از انگشتان جراح یا با قیچی در مبوازات الیبههبای

سرتاسری در مقابل هم قرار میگیرند ،سپس پوست با الگوی

خود باز میشود .صفاق نیز به صورت کند با انگشت جبراح یبا

داخل جلدی (اینترادرمال) بسته میشود (شکل .)6

قیچی باز میشود تا به محوطه بطنی دسترسی پیدا شود.

شکل  .5رهیافت تهیگاه در اسب
شکل  .6رهیافت مغابنی (ایگوئینال) در اسب

خط برش با سر به سر کردن الیه های عضبالت ببا نبخ قاببل
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به طور کلی بعد از باز شدن محوطه شبکمی و اکتشباف کلبی

( )Cyclooxygenase-1مثل فرکوکسیب (دوز شبروع کننبده

جراح ممکن است با موارد زیر برخورد کند:

 0/27 mg/kgبه صورت وریدی و دوز ادامبه دهنبده mg/kg

شایعترین ضایعه اولیه جراحی ،انسداد مجرای داخلی رودههبا

 0/9به صبورت وریبدی هبر 24سباعت ببرای  3تبا  4روز ) و

مخصوصا کولون نزولبی ببه وسبیله فکالیبتهبا ()Fecaliths

ملوکسیکام ( 0/6 mg/kgبه صورت وریدی روزانه برای  3تبا

هستند که اقدامات درمانی در این موارد بسته به محل عارضه

 4روز) را میتوان به صبورت جبایگزین فلونکسبین مگلبومین

شامل انتروتومی ( )Entrotomyکولون نزولی ،انتروتومی خم

استفاده کرد.

لگنی کولون ،تنقیه و انتروتومی کولون باالیی راست میباشد.

استفاده از مایعات خوراکی در صورتی که حرکات ببوربریگمی

سایر مواردی که ممکن است منجر ببه جراحبی شبود شبامل

( )Borborygmiرودهها وجود دارند و رفالکس در زمان قبرار

انباشتگی با شن ،انباشتگی کولبون بباال رونبده ،انترولیبتهبا

دادن لوله معدی وجود نداشته باشد ،امکانپذیر است.

( ،)Enterolithتو هم رفتگی ژوژنوم ،جابجایی کولبون ببزرگ

آنتیبیوتیکها (پنیسیلین و جنتامایسن) باید قببل از انجبام

یببا چببرخش آن ،انتریببت ائوزینوفیلیببک ( Eosinophilic

عمل جراحی استفاده شوند اما در بسیاری از موارد استفاده از

 ،)enteritisتیمپانی سبکوم ( ،)Cecal tympanyانباشبتگی

آنتیبیوتیکها بعد از جراحی ضرورتی ندارد اما در مواردی که

معده ،کولیت ( ،)Colitisانباشتگی ایلئوم ،التهباب دوازدهبه و

نشانههایی از عفونت قبلی وجود دارد میتبوان تبا  24سباعت

اینفارکشن سبکوم ( )Cecal infarctionکبه در ایبن شبرایط

بعد از جراحی نیز از این داروها استفاده کرد.

انجام تکنیکهایی نظیر انتروتومی و تخلیه مواد و یا اصبالح و

میتوان غذا دادن به اسب را  3تا  6ساعت بعد از جراحی آغاز

آناستوموز رودهها مورد استفاده قرار میگیرند.

کرد و به صورت تدریجی مقدار آن را افزود تا اینکه در مبدت

اقدامات خاصی برای جلوگیری از پیشرفت چسببندگی شبکم

 36تا  72ساعت مقدار غذا به میبزان اصبلی قببل از جراحبی

(پریتونیت) به غیر از پایبندی ببه اصبول آسپسبی و تکنیبک

برگردد البته الزم به ذکر است این در حالتی است کبه بیمبار

جراحی مناسب و برخبورد مناسبب ببا بافبت ،اصبالح سبریع

دچار پیچیدگیهای کولیبک (قببل و بعبد از جراحبی) نشبده

مشکالت شکمی ،شستشوی زیباد رودههبا ببا سبالین گبرم و

باشد.

اسببتفاده از آنت بیبیوتی بکهببای وس بیعالطی بف و فلونکس بین

اسبهایی که دچار مشکالت اختناقی هستند ،معموال نیاز ببه

مگلومین به صورت پروفیالکسی وجود ندارد.

مراقبتها و درمانهای بیشتری نسبت به سایرین دارند ،زیبرا

مراقبتهای پس از عمل جراحی کولیک در اسب()21

این دامها بیشتر از سایر بیماران مستعد به پیچیدگیهای بعد

بسبیاری از بیمبباران کببولیکی (ببرای مثببال در ضببایعات غیبر

ار جراحی هستند .بیماران کولیکی ببه دلیبل بسبتری شبدن

اختناقی روده بزرگ) معموال مراقبتهای بعد از جراحی کمی

طوالنی مدت مستعد عفونتهای بیمارستانی ()Nosocomial

الزم دارند .حداقل درمانهایی که مورد استفاده قرار میگیرند

مثل سالمونلوز هستند .بنابراین در برخورد با این بیماران باید

عبارتند از:

جوانب امنیت بهداشتی ( )Biosecurityمثل شستن دستها

فلونکسین مگلومین با دوز  1/1 mg/kgبه صورت وریدی هبر

بین بیماران ،استفاده از دستکش یبک ببار مصبرف در زمبان

 12ساعت برای  2تا  3روز و به دنبال آن با دوز 0/5 mg/kg

معاینه و ضبد عفبونی کبردن پاهبا در زمبان ورود و خبروج از

هر  12ساعت برای  1تا  2روز بعد

اصطبل رعایت شود.

تامین مایعات بدن از طریبق اسبتفاده از مایعبات چنبد یبونی

بخیههای بافت پوست بایبد  10تبا  14روز بعبد از جراحبی از

کریسببتالوئیدی بببه صببورت وری بدی کببه حبباوی 20 mEq/l

محل برداشته شوند.

پتاسیم کلرید ( )2 ml/kg/hبرای  6تا  12ساعت

بعد از ترخیص از بیمارستان اسب باید ببه مبدت  4هفتبه در

ضببببد التهببببابهببببای اختصاصببببی سیکلواکسببببیژناز 1

اصطبل خود باقی بماند ،بعد از آن به مبدت  4هفتبه دویبدن
20
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.اسببب مببیتوانببد بببه فعالیببتهببای عببادی خببود بببازگردد

سبک داشته باشبد و بعبد از آن ببه مبدت چهبار هفتبه بایبد
 هفتبه12  پس از گذشت این.تمرینات سبک بدنی انجام دهد
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Abstract in English

An overview of colic in horses
Hanieh Fatemi1*, Hesamodin Torghabeh1, Alireza Kaveh1
1. Resident of Veterinary Surgery, Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar
University of Kerman

*

a.kaveh1993@hotmail.com

Colic or abdominal pain has long been one of the most important and challenging diseases that
veterinarians in equine medicine have always dealt with. In colic, the choice of treatment
method between medical and surgical has always been discussed. According to the findings of
physical examinations such as pain, cardiovascular system, anal examination and other clinical
and laboratory methods, the type of treatment method is selected and if necessary by using
appropriate techniques in cases that require surgery, the patient recovers. Finally, attention to
the care required after this period is also one of the effective measures in the treatment of
colic in horses.
Key words: Colic, Horse, Surgery
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چکیده
کولیک یکی از مهمترین مشکالتی است که اسبها را متاثر میکند و به صورت ساالنه  %4تا  %10اسبها را درگیر مینماید.
نکته قابل توجه این است که  %80موارد کولیک ،یا گازی یا با منشا نامشخص هستند که بدون درمان یا با یک درمان ساده
بهبود مییابند .معموال حدود  %5از اسبها دچار انباشتگی کولونهای بزرگ به فرم خفیف میشوند و به درمان پاسخ
میدهند و کمتر از  %7موارد کولیک به جراحی نیاز پیدا میکنند .اسبهایی که عالئم کولیک را به شکل خفیف نشان
میدهند ،پیش آگهی بهتری برای زنده ماندن دارند و نهایتا در  %13موارد احتمال عود مجدد عالئم وجود دارد.
واژههای کلیدی :کولیک ،مدیریت ،اسب

تشخیص بالینی کولیکهای مالیم
اغلب اسبهایی که دچار کولیک مالیم میشوند به درمان

سیستم قلبی عروقی پایدارند و ضربان قلبی در دامنه نرمال

پاسخ میدهند .این عالئم معموال در اثر تجمع گاز و یا

دارند یا کمی دچار تاکیکاردی هستند ،غشاهای مخاطی به

انباشتگی سایر ترکیبات است که به عوامل مستعد کننده

رنگ صورتی و مرطوب هستند ،مدت زمان باز پرشدن

متنوعی بستگی دارد .با توجه به تاریخچه و معاینات بالینی

مویرگی و سیاهرگها در حد نرمال است ،تعداد تنفس نرمال

میتوان به دوره کوتاه کولیک مالیم رسید و متوجه شد که آیا

یا کمی افزایش یافته است و نهایتا دمای رکتوم نیز در حد

برای اسب ،اکنون رخ داده یا عود مجدد یکی از کولیکهای

معمول و حدود  38/9درجه راد است .حرکات بوربریگمی

قبلی است (کمتر از یک سال) و پیشبینی کرد که چه

( )Borborygmiرودهها حتی به صورت کاهش یافته باید

اقدامات درمانی باید جهت بهبودی انجام شود (.)8

وجود داشته باشند و با اولین درمان ها باید بهبود یابند و به

اسبهایی که دچار کولیک مالیم هستند از نظر وضعیت

حد طبیعی برگردند و در زمان قرار دادن لوله معدی هیچ
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ریفالکسی نباید وجود داشته باشد (.)8

هستند هرچند که این دسته آثار نامطلوبی نیز بر دستگاه

در لمس محوطه شکمی از راست روده تجمع خفیف تا

گوارش دارند ،زیرا این دو ضد التهاب یاد شده به طور غیر

متوسط گاز در سکوم و کولونها حس میشود که معموال با

اختصاصی آنزیم سیکلواکسیژناز  1و  2را مهار میکنند این

درمان برطرف خواهد شد .بررسی از طریق راست روده بسیار

در حالی است که محصوالت حاصل از ایزوآنزیم  1آن برای

در تشخیص انسدادهای ساده نظیر انباشتگی در رودههای

سالمت دستگاه گوارش الزم است و ممانعت از فعالیت آن به

باریک ،سکوم و کولون و سایر مشکالتی که با درمان اصالح

دستگاه گوارش آسیب میرساند .اخیرا داروهای اختصاصی

میشوند کمک کننده و ارزشمند است .معموال در اسبی که

مهار کننده سیکلواکسیژناز  2مثل ملوکسیکام به بازار عرضه

به کولیک مالیم دچار است مطالعه سونوگرافی محوطه بطنی

شدهاند که آثار سوء کمتری بر دستگاه گوارش دارند و با

انجام نمیشود ،اما برای انجام این کار در اسبهای بالغ

مزایای بهتری در درمان کولیکهای مالیم قابل استفاده است

میتوان از ترانسدیویر  2تا  3/5مگاهرتزی برای بررسی

( .)8ابتداییترین دارو در کنترل درد کولیک فلونکسین

بخشهای عمیقتری از محوطه بطنی استفاده کرد اما با

مگلومین با دوز  1/1میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

استفاده از ترانسدیوسر  5تا  7/5مگاهرتزی میتوان

دام است .این نکته باید مد نظر باشد که نباید دوز یاد شده

ساختارهای سطحیتر و یا محوطه بطنی کره اسبها را

این دارو را بیشتر از روزی دو بار تکرار کرد زیرا در صورت

بررسی کرد .همچنین میتوان رودههای کوچک را از نظر

تکرار آثار سوئی بر دستگاه گوارش و کلیهها برجای میگذارد

ضخامت دیواره ،اتساع و حرکت بررسی کرد و این اطالعات را

(.)8

در تشخیص اختناقها به کار گرفت ( .)9سونوگرافی در

اگر مصرف  NSAIDsنتواند درد حیوان را کم کند باید

تشخیص ضایعات کولونها به ویژه در التهاب کولون پشتی

داروهای دیگری را مورد استفاده قرار داد ،میتوان داروهای

سمت راست کمک کننده است ( .)10سایر تستهای

آلفا دو آگونیست ( )α-2 agonistsرا با دوز آرامبخشی برای

پاراکلینیکی برای کولیکهای مالیم استفاده نمیشود اما در

کاهش درد استفاده کرد .از این داروها میتوان زایالزین و

اسبهایی که دچار ضایعات شدیدتر هستند حتما باید مورد

دتومیدین را نام برد که به صورت رایج استفاده میشوند.

استفاده قرار گیرند (.)8

زایالزین به دلیل کوتاه اثر بودن ( 15تا  120دقیقه) میتواند
با تواتر و تکرارهای بیشتری استفاده شود (.)11

مدیریت کولیک های خفیف

اپیوئیدها مثل بوتورفانول داروهای ضد درد دیگری هستند که

ترکیبات ضد درد

در کنترل درد اسبها قابل استفاده هستند اما به دلیل

استفاده از داروهای ضد درد برای کاهش درد و کاهش

احتمال بروز رفتارهای هیجانی و کاهش حرکات دستگاه

تحریکات سمپاتیک رودههاست تا سبب بهبود حرکات از

گوارش ،استفاده از آنها بامحدودیتهایی همراه است (.)8

دست رفته شوند .کنترل درد در اسبهایی که دچار
کولیکهای دارویی/مدیکال (کولیکی که به درمان دارویی

داروهای اسپاسمولیتیک ()Spasmolytic drugs

پاسخ میدهد و نیازی به جراحی ندارد) هستند ،بسیار

مصرف این داروها میتواند برای  20تا  30دقیقه از طریق

آسانتر از اسبهایی است که برای درمان به جراحی نیاز

کاهش اسپاسم رودهها سبب کاهش درد در اسب شوند .اخیرا

دارند .به طور کلی آرامبخشی در مرحله اول با استفاده از

استفاده از داروی N-butylscopolammonium bromide

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (Non-Steroidal Anti-

با نام تجاری بوسکوپان با دوز  0/3میلیگرم به ازای هر

میشود.

کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل وریدی در آمریکا رایج

مثالهایی از این دسته فلونکسین مگلومین و فنیل بوتازون

شده است .استفاده مکرر از این دارو خطر فلجی روده کوچک

Drugs/NSAIDs

)Inflammatory

حاصل
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را افزایش میدهد ،همچنین سبب افزایش ضربان قلب به

صورت موقت برای  45دقیقه میشود (.)12

مایع درمانی

ملینها

هرچند که دهیدراتاسیون و کم شدن حجم خون به سرعت با

انباشتگی در رودههای بزرگ و کوچک معموال به عنوان عامل

مایع درمانی وریدی بهبود مییابند اما مایع درمانی خوراکی

ایجاد کننده کولیک تشخیص داده می شوند .کولیک ناشی از

اقتصادیتر ،راحتتر و با مزایای قابل قبول است ( .)8در یک

انباشتگی از نوع مالیم است و اسبهایی که دچار این نوع

مطالعه بیان شد که مایع درمانی خوراکی به میزان  10لیتر

کولیک شوند به خوبی به درمان دارویی پاسخ میدهند که

در ساعت برای  5ساعت از طریق لوله معدی ،آبرسانی

یکی از این درمانها استفاده از ملینها است .نمونهای از

بهتری به مواد هضم شده و مدفوع نسبت به تجویز وریدی

ملینهایی که در اسبها استفاده میشود عبارتند از

مایعات داشت ( .)13با توجه به این مطالعه مایع درمانی

روغنهای معدنی مثل پارافین ،سولفات منیزیم ،دی استیل

خوراکی در اسبهای دچار کولیک مالیم و درگیر با انباشتگی

سدیم سولفوسوکسینات و پسیلیوم .روغنهای معدنی در

توصیه میشود ( .)8باید توجه داشت که مایع درمانی

رودهها اثر ملینی خود را میگذارند ،پس عالوه بر نقش ملینی

خوراکی فقط از طریق لوله معدی باید انجام شود و حجم

میتوان از آنها به عنوان مارکر عبور مواد از رودهها استفاده

اولیه باید به شکل یکجا متشکل از  4تا  6لیتر آب برای

کرد به طوریکه در یک اسب نرمال بعد از  12تا  24ساعت

یک اسب  400تا  550کیلوگرمی همراه با یا بدون استفاده از

باید در مدفوع ظاهر شوند ( .)15سولفات منیزیم اگر به

الکترولیتها باشد .ملینها هم میتوانند بخشی از این حجم

صورت خوراکی استفاده شود سبب افزایش حضور آب در

ابتدایی باشند (.)8

کولونها و نرمی مدفوع میشود .سولفات منیزیم نقش خود را

مدیریت انباشتگیها با استفاده از مایعات خوراکی نیاز به

از طریق تغییر فشار اسمزی ایفا میکند و مسیر آب را به

تکرار مقادیر یاد شده ( 4تا  6لیتر آب برای یک اسب  400تا

سمت رودهها برقرار مینماید .استفاده از دی استیل سدیم

 550کیلوگرمی همراه با یا بدون استفاده از الکترولیتها) هر

سولفوسوکسینات به دلیل نزدیک بودن دوز سمی به دوز

 2تا  4ساعت دارد .حجم باالی مایعات (10تا  12لیتر برای

درمانی اقبال چندانی نداشته است .پسیلیوم معموال در

 30تا  60دقیقه) که همراه با سولفات منیزیم در دوره درمانی

اسبهای دچار انباشتگی ناشی از شن استفاده میشود (.)8

استفاده شود میتواند سبب بهبودی سریعتر ( 12تا 36

تغذیه

ساعت) انباشتگی کولونهای بزرگ نسبت به زمانیکه مایعات

به طور کلی توصیه میشود بر اساس شدت کولیک غذای

خوراکی با تکرارهای کمتر و یا فقط مایعات به صورت وریدی

اسب به مدت  4تا  24ساعت محدود و حتی قطع شود.

( 48ساعت) استفاده میشود ،شود ( .)14قبل از انجام مایع

اسبها به خوبی محدودیت و قطع غذا را تا  48-24ساعت

درمانی خوراکی باید حیوان از نظر داشتن رفالکس بررسی

تحمل میکنند ( .)8باید توجه داشت که در مادیان آبستن در

شود زیرا خطر پارگی معده طی این روند درمانی وجود دارد.

صورت قطع غذا باید حتما دکستروز را به صورت وریدی در

در صورت وجود رفالکس نباید مایع درمانی خوراکی به کار

اختیار حیوان قرار داد زیرا گرسنگی در مادیان حتی برای

رود .مایع درمانی خوراکی در اسبهایی که همراه با کولیک

مدت کوتاه ،سبب تولید پروستاگالندین شده و به سقط منجر

دچار فلجی روده باریک و رفالکس هستند قابل استفاده

میشود ( .)16نوزادان هم قطع مواد غذایی را تحمل نمیکنند

نیست زیرا ممکن است حجم باالی مایعات توسط اسب

و حتما باید به صورت غیر خوراکی مواد غذایی به آنان برسد

تحمل نشود و منجربه اتساع معده و درد شوند بنابراین باید

( .)8به محض اینکه عالئم کولیک فروکش کرد و در معاینه

حیوان پیوسته معاینه شود و از نظر ریفالکس و درد بعد از

پارامترهای حیاتی به حد نرمال برگشت و انباشتگی حیوان

لوله گذاری بررسی شود (.)8
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برطرف شد ،میتوان دوباره غذای حیوان را در اختیارش قرار

گذاشت ،اقدامات اولیه شامل عبور لوله معدی و لمس راست

داد .روند شروع مجدد ارائه غذا باید تدریجی باشد که شدت

رودهای و معاینه سونوگرافی باید انجام شود (.)8

کولیک تعیین کننده نوع و مقدار غذا میباشد .قدم بردن و

مدیریت تغییرات و پیشگیری از آنها

چرای حیوان توصیه شده زیرا این عمل سبب تحریک حرکات

کولیک در اصطبلها با مدیریت عالی هم رخ میدهد .خطر

گوارشی اسب خواهد شد .اسبهایی که به کولیک مالیم دچار

فاکتورهای مدیریتی که میتوانند سبب بروز کولیک شوند

شدهاند و به مصرف تنها یک دوز فلونکسین مگلومین پاسخ

عبارتند از خوردن مواد غیر خوراکی مثل سنگ و خاک،

میدهند ،میتوان بعد از  4ساعت غذا داد و بعد از  24ساعت

تغییر در برنامه فعالیت بدنی ،افزایش مدت زمان اقامت در

کامال به تغذیه قبلی برگرداند .در زمان ارائه مجدد غذا به

اصطبل ،مصرف علوفه با کیفیت پایین ،عدم وجود برنامه ضد

اسب بعد از دوره محرومیت ،حیوان باید مرتبا و از نزدیک زیر

انگل به ویژه ضد انگلهای گوارشی ،نداشتن برنامه صحیح

نظر گرفته شود تا اگر پارامترهای حیاتی حیوان بدتر شد و یا

برای دندانها .در سمت مقابل اگر مصرف علوفه با کیفیت،

بیاشتهایی اتفاق افتاد و یا دفع مدفوع صورت نگرفت ،در

عدم غذادهی روی بستر به منظور کاهش خوردن شن و

رژیم غذایی تجدید نظر کرد (.)8

ماسه ،در اختیار داشتن مداوم آب تازه و تمیز ،حداقل تغییر

کنترل و بررسی

در رژیم غذایی و فعالیتهای ورزشی ،داشتن برنامه ضد انگل
مناسب دقیق و انجام به موقع مراقبتهای درمانی سبب

معموال اسبهایی که با عالئم کولیک خفیف ارجاع داده

میشود که مدیریت بهتری داشته و اسبها کمتر دچار

میشوند با درمانهای اولیه بهبود مییابند اما باید تا مدتی

کولیک و عواقب آن شوند ( .)7، 17، 18میتوان در اسبهایی

کنترل و بررسی حیوان از نزدیک انجام شود تا روند بهبودی

که مداوما دچار انباشتگی میشوند و یا سابقه جراحی برای

یا بدتر شدن عالئم مورد ارزیابی قرار گیرد و برای ادامه روند

درمان کولیک دارند ،رژیمهای غذایی که به طور کامل از پلت

درمانی اعم از دارویی یا جراحی تصمیمات درست فوری

تشکیل شدهاند و یا علوفههای کمتر خشبی ،استفاده کرد

گرفته شود .این بررسیها شامل بررسی مداوم و مرتب ضربان

(.)8

قلب ،ریتم و تعداد تنفس ،دمای رکتوم ،رنگ غشاهای
مخاطی ،مدت زمان پر شدن مجدد مویرگها ،حرکات

چه زمانی دیگر کولیک را مالیم قلمداد نمیکنند؟

بوربریگمی ( )Borborygmiرودهها و در نهایت بررسی این

مدیریت کولیک در بالین و در مزرعه کار دشواری است .به

که آیا اسب تولید و دفع مدفوع دارد و کیفیت آن چگونه های

طور کلی اسبهایی که دچار کولیک گازی هستند به سرعت

دارویی پاسخ دهد ،ادامه مییابد .مدفوع باید از نظر وجود

بعد از مصرف ضد التهابهای غیر استروئیدی و یا داروهای

سنگ و ریگ ،مواد غذایی هضم نشده و قوام بررسی شود .اگر

اسپاسمولیتیک به درمان پاسخ میدهند .اسبهایی که به

برای حیوان روغنهای معدنی تجویز شده میتوان با استفاده

آرام بخشهای قویتر نیاز دارند معموال به درمان دارویی

از مدت زمانی که طول کشیده تا دفع شوند ،وجود حرکات

پاسخ نمیدهند و بهتر است برای درمان جراحی ارجاع داده

روده و سرعت انتقال مواد را بررسی کرد .در طول درمان

شوند همچنین اگر در طی روند معاینات ،لوله زدن و در لمس

اسبی که دچار کولیک مالیم است و تحت مایع درمانی قرار

از طریق راست روده متوجه موارد غیر عادی شدیم بهتر است

دارد ،توصیه میشود برای بررسی  PCVو  TPPهر  12ساعت

که بیمار ارجاع داده شود (.)8

و برای بررسی الکترولیتها هر  24ساعت یک نمونه خون

مایع درمانی خوراکی و وریدی در اسبهایی که دچار

اخذ شود تا اگر تغییری در این موارد ایجاد شد ،سریعا اصالح

انباشتگی کولونهای بزرگ شدهاند ،در بالین انجام میشود.

شوند .در هر نقطهای از درمان اگر وضعیت اسب رو به وخامت

این در حالی است که مایع درمانی خوراکی عالوه بر نتایج
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مثبت گاهی بدون بستری کردن دام میتواند وضعیت را بدتر

کیلوگرم وزن بدن ،داخل وریدی است .درصورت عدم کاهش

کند .این مطلب مسلم است ،همه اسبهایی که دچار

درد و یا بازگشت مجدد آن از زایالزین با دوز  0/3تا 0/4

انباشتگی هستند همیشه به درمان دارویی پاسخ نمیدهند

میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل

بنابراین اسب باید در مکانی باشد که به طور مرتب بررسی

وریدی با یا بدون بوتروفانول با دوز  0/01تا  0/02میلیگرم

شود و در صورت نیاز ،قبل از بدتر شدن وضعیت بالینی

به ازای هر کیلوگرم وزن به صورت داخل وریدی ،استفاده

اقدامات جراحی را بر روی حیوان انجام داد .درمان التهاب

میشود .درباره فلونکسین مگلومین باید توجه داشت که دوز

قسمتهای باالیی رودهها که معموال به شکل دارویی است به

حداکثری آن  1/1میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن دام

دلیل نیاز به کنترل و بررسی مداوم ،رفالکسهای متعدد و

است و نباید بیش از هر  12ساعت یکبار استفاده شود .در

مایع درمانی با حجم زیاد ،در مزرعه کار سختی است .به

مرحله آخر اگر اسب به فلونکسین مگلومین و زایالزین پاسخ

عالوه تفریق اینکه اسب دچار التهاب قسمتهای باالیی

نداد ،ضروریست که از دتومیدین با دوز  0/01تا 0/02

رودههاست یا از مشکالت اختناقی و پیچخوردگی رنج میبرد،

میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دام استفاده شود (.)8

کار سختی است پس باید برای آزمایشهای تکمیلی و

فلونکسین مگلومین عالئم کولیک و اندوتوکسمی را

جراحی احتمالی به مراکز درمانی با امکانات وسیع ارجاع داده

میپوشاند بنابراین در گذشته دوز توصیه شده 0/25

شود (.)8

میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بود .در زمان استفاده
از فلونکسین مگلومین رعایت نکاتی ضروریست از جمله

داروهای آرامبخش

دامپزشک باید از آثار ضد دردی آن آگاه باشد تا در زمان

داروهای آرامبخش در درمان ابتدایی کولیک و کاهش درد آن

بررسی و معاینه دام طی روند درمانی مشکلی ایجاد نشود،

بسیار مهم هستند به ویژه در کاهش درد بعد از جراحی بسیار

در زمان ارجاع اسب به جراحی باید جراحان را از مصرف

مورد استفاده قرار میگیرند .نیاز اسب و یا کره به داروهای

حتی یک دوز فلونکسین مگلومین آگاه کرد زیرا اکثر جراحان

آرامبخش یک شاخص مهم در ارجاع آنها به جراحی است،

قبل از کنترل درد توسط فلونکسین مگلومین تمایلی به

پس استفاده از آنها برای ارزیابی بیمار بسیار مهم است.

جراحی ندارند ،اصالح اندوتوکسمی یکی از آثار مطلوب

هرچند که استفاده از داروهای آرامبخش در بیماران دچار

فلونکسین مگلومین است که قبل از درمان جراحی و اصالح

کولیک منعی ندارد اما باید این نکته را مد نظر قرا داد که

عضو آسیب دیده استفاده میشود (.)8

بیمار از نزدیک تحت بررسی باشد تا در صورت نیاز به جراحی

ملوکسیکام با دوز  0/6میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

ارجاع داده شود .داروهای ضد التهاب به ویژه ضد التهابهای

دام به صورت داخل وریدی هر  24ساعت ار استفاده میشود.

غیر استروئیدی جدا از اثر ضد دردی در جلوگیری از آسیب

فرکوکسیب ابتدا با دوز  0/27میلیگرم به ازای هر کیلوگرم

خونرسانی مجدد به بافت اثر قابل توجهی دارند در نتیجه در

وزن دام استفاده میشود و برای ادامه ،دوز آن به 0/09

مدیریت بعد از جراحی بسیار کاربردی هستند (.)8

میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن دام کاهش مییابد که به

 -ضد التهابهای غیر استروئیدی

صورت وریدی و هر  24ساعت یکبار استفاده میشود .سایر

این دسته دارویی آثار ضد التهابی خود را از طریق مهار آنزیم

ضد التهابهای غیر استروئیدی برای کنترل درد ناشی از

سیکلواکسیژناز میگذارند .ضد التهابهای غیر استروئیدی به

کولیک استفاده گسترده ای ندارند ( .)8مصرف ضد

ویژه فلونکسین مگلومین به عنوان اولین داروی ضد درد در

التهابهای غیر استروئیدی مثل فلونکسین مگلومین و فنیل

کاهش درد ناشی از کولیک استفاده میشود .معمولترین دوز

بوتازون در دوزهای باال و یا به صورت طوالنی مدت سبب

توصیه شده آن برای کاهش درد  1/1میلیگرم به ازای هر

آسیب توبولی ،دهیدراتاسیون و نهایتا شوک میشود .بنابراین
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استفاده از ضد التهابهای غیر استروئیدی در اسبهایی که

واسطههای استرس میشوند ( .)8آلفا  2آگونیستها معموال با

دچار مشکالت کلیوی هستند منع مصرف دارد .اثر مضر و

یا بدون بوتورفانول ،زمانیکه بیمار کولیکی به ضد التهابهای

ناخواسته دیگر این دسته بر دستگاه گوارش است که سبب

غیر استروئیدی برای کاهش درد پاسخ ندهد ،استفاده

زخم معده و التهاب کولون پشتی سمت راست میشود (.)19

میشوند .داروهای پرکاربرد این دسته زایالزین ،دتومیدین،

این اثر سبب منع مصرف این داروها در اسبهای دچار

رومیفیدین و داروی جدیدی به نام دکسمدتومیدین هستند.

التهاب کولون پشتی سمت راست میشود ،در چنین مواردی

این داروها را میتوان به روشهای عضالنی ،وریدی وحتی

استفاده از سایر ترکیبات ضد درد مثل بوترفانول ،لیدوکائین

داخل دهانی استفاده کرد .در زمان استفاده دارو به شیوه

وریدی با دوز ثابت توصیه میشود ( .)8مشاهده شده است که

عضالنی باید دوز آن را  2تا  3برابر دوز وریدی در نظر گرفت

فلونکسین مگلومین سبب ممانعت از ترمیم سد خونی رودهای

و برای اینکه دارو به پیک اثر بخشی خود برسد  15تا 30

که به دنبال ایسکمی آسیب دیده ،میشود ( .)20زیرا در روند

دقیقه زمان الزم است اما مصرف داخل دهانی دارو

ترمیم این سد پروستاگالندین نقش بسیار مهمی دارد .به

(دتومیدین) برای ایجاد اثر بخشی کامل  45دقیقه زمان الزم

عالوه نفوذ نوتروفیلها به موضع آسیب باعث بدتر شدن

دارد .نکته جالب آن است که دارو نباید بلع شود زیرا در این

آسیب و به عقب افتادن ترمیم بافتی میشود .مصرف

صورت به دلیل عبور کبدی متابولیزه شده و اثری نخواهد

فلونکسین مگلومین و ملوکسیکام در موارد آسیب ایسکمیک

داشت .از نظر طول دوره اثر با دوز یکسان به ترتیب

ژوژنوم نفوذ نوتروفیلها را به محل افزایش میدهد و سبب

رومیفیدین> دتومیدین> زایالین هستند ( .)8داروهای آلفا 2

وخامت بیشتر اوضاع میشوند ،نکته جالب این است که

آگونیست را میتوان برای ایجاد آرامبخشی در حالت ایستاده

فلونکسین مگلومین اثر نامطلوب چندانی بر سد مخاطی در

استفاده کرد .دکسمدتومیدین ،زایالزین و دتومیدین به

کولونها ندارد (.)8

صورت تزریق با نرخ ثابت ( )CRIرا میتوان در جراحیهای

لیدوکائین وریدی ( )21و میزوپروستول ( )22اثر فلونکسین

ایستاده یا در بیهوشیهای عمومی استفاده کرد .اگر

مگلومین بر روند ترمیمی سد مخاطی رودهها را در آسیب

دتومیدین را با دوز اولیه  7تا  8میکروگرم به ازای هر

ایسکمیک ژوژنوم تضعیف میکند .لیدوکائین این اثر مثبت را

کیلوگرم وزن بدن دام به صورت وریدی و دوز ادامه دهنده

از طریق کاهش نفوذ نوتروفیلها به موضع آسیب انجام

 0/6میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دام به صورت

میدهد ( .)8فلونکسین مگلومین منجر به کاهش حرکات

 CRIاستفاده شود ،سبب ایجاد آرامبخشی سنگین خواهد شد

روده کوچک میشود ( .)23تزریق مجاور رگی و عضالنی

که با ترکیب شدن با اوپیوئیدها و ضد دردهای موضعی برای

فلونکسین مگلومین و فنیل بوتازون سبب ایجاد ضایعات

اعمال جراحی سنگین استفاده شود (.)8

بافتی و ایجاد یک محیط بیهوازی برای آسیبهای بیشتر

 -آنتاگونیستهای آلفا دو ()α-2 antagonists

میشود ،کلستریدیومها در این شرایط فعالیت کرده و نکروز

استفاده از این داروها مانند یوهیمبین و آتیپامزول برای از

عضالت را ایجاد میکنند (.)24

بین بردن اثر داروهای آلفا دو آگونیست رایج نیست به جز در

 -آلفا  2آگونیستها

دو حالت :حالت اول در اثر استفاده از دوزهای باالی داروهای

این گروه داروهایی هستند که با درگیر کردن گیرندههای

آلفا دو آگونیست با سرکوب و کاهش فعالیت سیستم قلبی و

آدرنرژیک آلفا دو سبب سرکوب سیستم اعصاب مرکزی

تنفسی روبهرو شویم ،حالت دوم جهت کوتاه کردن طول دوره

میشوند .اثرات آرامبخشی و ضد اضطرابی این داروها از طریق

آرامبخشی القاء شده توسط این داروهاست.

کاهش نفوذ پیامهای سمپاتیکی به سیستم اعصاب مرکزی

آثار مضر و موارد منع مصرف آلفا دو آگونیستها :این داروها

ایجاد میشود که باعث کاهش کاتکولآمینها و سایر

معموال با آثاری که بر سیستم قلبی عروقی میگذارند شناخته
28

التیام ،دوره  ،7شماره 1396 ،23-34 :1

Eltiam 7 (1): 23-34, 2020

میشوند بنابراین در بیمارانی که مشکوک به کاهش فعالیت

دردهای بعد از جراحی اورتوپدی شود ( )25همچنین این

این سیستم هستیم نباید از این داروها استفاده کرد؛ زیرا آلفا

دارو (با دوز  15میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در

دو آگونیستها به سرعت سبب افزایش میزان پس بار قلب

ساعت برای  24ساعت بعد از جراحی) سبب کاهش غلظت

شده و در نتیجه اگر قلب دام بیمار دچار آسیبهای اتساعی

کورتیزول پالسما شده و ریکاوری بهتری بعد از جراحی

عضله قلبی شده و سیستول ضعیفی داشته باشد ،استفاده از

محوطه بطنی ایجاد میکند اما نکته جالب توجه این است که

این داروها باید منع شود .این نکته در نارساییهای دریچه

این دارو دفع مدفوع بعد از جراحی کولیک را به تعویق

میترال هم صادق است .اثر دیگر این داروها که البته وابسته

میاندازد ( .)26تجویز اپیدورال مورفین را میتوان برای

به دوز است سرکوب سیستم تنفسی و ایجاد اسیدوز تنفسی،

ایجاد بیدردی با دوز  0/1تا  0/2میلیگرم به ازای هر

کاهش حرکات گوارشی و کاهش آزاد شدن انسولین است.

کیلوگرم وزن بدن استفاده کرد تا آثار سوء سیستمیک آن

افزایش گلوکوز خون در اثر فعالیت گیرندههای آلفا یک و

کاهش یابد (.)27

تولید گلوکز کبدی اتفاق میافتد .اخیرا دیده شده داروهای

 -آنتاگوسیتهای اوپیوئیدها ()Opioids Antagonists

آلفا دو آگونیست سبب کاهش دمای بدن اسب های دچار تب

استفاده از این داروها نیز به ندرت صورت می گیرد .یکی از

شدهاند (.)8

این داروها نالوکسان است که با دوز  0/002تا 0/03

 -مخدرها ()Ophoides

میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت وریدی ،به

این داروها از طریق اتصال برگشت پذیر به چندین گیرنده در

سرعت و بدون وقفه تمام آثار مرکزی و محیطی اپیوئیدها

مغز و نخاع آثار متنوع خود را نظیر بیدردی ،آرامبخشی،

مثل آثار رفتاری ،قلبی و تنفسی ،سیستم حرکتی و ضد

سرخوشی ،بیقراری و هیجان زدگی ایجاد می کنند.

دردی را مهار میکند (.)8

اپیوئیدها مواد ضد درد قوی هستند که میتوانند در طب

آثار جانبی و موارد منع مصرف :متاسفانه استفاده بالینی از این

اسب ها استفاده شوند به طوری که استفاده از اپیوئیدها در

دسته در اسب محدود بوده و آثار جانبی زیادی دارد که حتی

بسیاری از موارد بالینی ضرورت دارد برای مثال ایجاد

سبب پیچیدگیهای بیشتر در زمان درمان خواهند شد .برای

بیدردی متعاقب جراحت و انجام اعمال جراحی ،اجازه دادن

مثال مورفین سبب به تاخیر انداختن تخلیه مدفوع میشود،

جهت بازگرداندن فعالیت طبیعی به دام آسیب دیده ،ریکاوری

این حالت در اثر جلوگیری از آزاد شدن استیل کولین از

نرمتر و راحتتر به دنبال بیهوشی عمومی و کاهش درد

شبکه ماینتریک ( )myenteric plexusرخ میدهد که سبب

متعاقب کاهش حرکات دستگاه گوارش .نمونه داروهای این

افزایش مدت زمان انتقال مدفوع در رودهها میشود .یکی

دسته بوتورفانول است که در بیماران کولیکی در ترکیب با

دیگر از عوارض اوپیوئیدها افزایش خطر ابتال به کولیک بعد از

زایالزین قبل و بعد از جراحی که به داروهای ضد التهاب غیر

جراحی است که احتماال این اتفاق هم در اثر اختاللی است

استروئیدی جواب نمیدهند ،به صورت رایج استفاده میشود

که در حرکات رودهها ایجاد می کنند .البته دلیل قطعی و

( .)8به طور کلی اگر اوپیوئیدها به تنهایی استفاده شوند

مشخصی برای کولیک بعد از جراحی ذکر نشده است اما آنچه

خواص آرامبخشی کمی دارند اما در ترکیب با دوزهای اندک

مشخص است این عارضه چند گانه است (.)8

سایر آرامبخشها به ویژه آلفا دو آگونیستها ،اثر بسیار

تجویز اپیدورال مورفین با دوز  0/2میکروگرم به ازای هر

مطلوبی خواهند داشت .بوتورفانول میتواند سبب کاهش

کیلوگرم وزن بدن سبب کاهش موقت حرکات گوارشی

دردهای سطحی و احشایی در اسبها شود اما برای  30تا 90

میشود اما سبب کولیک و ایلئوس نمیشود ( .)28در پونیها

دقیقه بیشتر دوام ندارد .اگر این دارو به صورت تزریق با نرخ

و اسبها ،اگر مورفین به تنهایی استفاده شود سبب افزایش

ثابت در زمان جراحی استفاده شود ،میتواند سبب کاهش
29
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فعالیت سیستم حرکتی ،بیقراری ،کشیدن دست روی زمین

جراحی بیماران کولیکی در جلوگیری از آسیبهای ناشی از

و تکان دادن سر میشود (.)29

برقراری مجدد جریان خون به دست آمده است .نتایج حاکی
از آن است که این دارو حتی میتواند از طریق بازسازی سد

 -لیدوکائین وریدی

مخاطی آثار مضر ناشی از فلونکسین مگلومین را کاهش دهد

لیدوکائین خواص متنوعی دارد ،یکی از خواص آن کاهش

( .)21، 32لیدوکائین سبب بهبود انقباض عضالت صاف و

کاتکول آمینهای در گردش است که این عمل را با سرکوب

بهبود عملکرد پایهای سلولها به دنبال آسیب ناشی از

فعالیت غده آدرنال انجام میدهد .خواص دیگر آن سرکوب

برقراری مجدد جریان خون میشود ( .)33لیدوکائین میتواند

نورون آوران رفلکسهای کاهش دهنده حرکات رودههاست،

فلجی روده متعاقب اعمال جراحی را کاهش دهد (.)30، 34

به عالوه به طور مستقیم سبب تحریک عضالت صاف (افزایش

به عالوه در مقایسه با دارونما تجویز لیدوکائین وریدی سبب

حرکات گوارشی) خواهد شد و نهایتا سبب کاهش پاسخهای

کاهش مدت زمان بستری شدن و افزایش مدت زندهمانی

التهابی خواهد شد ( .)30خواص ضد دردی لیدوکائین را از

بیماران کولیکی شد ( .)30لیدوکائین وریدی به طور رایج بعد

طریق کاهش انتقال پیام از طریق فیبرهای  Cدانستهاند.

از جراحی اسبهایی که به مشکالت اختناقی دچار شدهاند

سطح پالسمایی از لیدوکائین که دارای خواص ضد دردی

استفاده میشود .لیدوکائین وریدی را میتوان در طی روند

باشد بسیار پایینتر از مقداری است که برای بلوک عصبی

بیهوشی عمومی با هدف ایجاد بیدردی و کاهش MAC

مورد نیاز است .همچنین لیدوکائین دارای خواص ضد

داروی بیهوشی استنشاقی هم مورد استفاده قرار داد .برای

رادیکالهای آزاد و ناشی از برقراری مجدد جریان خون است

این هدف میتوان با دوز  2میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن

که این عمل را از طریق کاهش آزاد شدن رادیکالهای آزاد و

بدن که طی  10تا  15دقیقه آغاز کرد و با دوز  0/05تا 0/1

مهاجرت نوتروفیلها به موضع آسیب اعمال میکند .به طور

میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه ادامه داد.

تجربی مشخص شده که آسیبهای سروزی ،اتساع رودهها،

باید توجه داشت که  30دقیقه قبل از انتقال اسب به اتاق

اندوتوکسمی ،پریتونیت و دستکاریهای جراحی با

ریکاوری باید تجویز دارو قطع شود ( )35زیرا اسبی که تحت

تحریکهای سمپاتیکی همراه هستند که لیدوکائین با مهار

بیهوشی عمومی قرار دارد به دلیل کاهش جریان خون کبدی

اعصاب آوران این رفلکسها سبب کاهش انتقال پیامهای

دارو را با سرعت کمتری متابولیسم میکند و در صورت قطع

سمپاتیکی میشود ( .)8لیدوکائین وریدی در اسبهایی که

نکردن دارو در این زمان ممکن است در روند ریکاوری اسب

دچار فلجی روده شدهاند به عنوان یک درمان اولیه مورد

با گیجی و عدم تعادل روبهرو شود (.)8

استفاده قرار میگیرد ( .)30، 31هرچند که خواص ضد دردی

آثار جانبی و موارد منع مصرف :احتماالتی مبنی بر وقوع آثار

خوبی نیز به همراه دارد .لیدوکائین دارای خواص ضد التهابی

سمی لیدوکائین مرتبط با غلظت پالسمایی آن وجود دارد.

نیز میباشد .همچنین این دارو خواص ضد آریتمی و

همچنین شواهدی از افزایش احتمال عفونت خط برش

دیسریتمی نیز دارد که میتواند در حمایت بیمار از وقایع

جراحی بعد از به کار بردن این دارو رخ داده است ،که هنوز

اندوتوکسمی کمک کننده باشد .سایر آثار بالینی مفید این

مورد تائید نیست و حتی در مواردی رد شده است اما با توجه

دارو عبارتند از جلوگیری از آسیبهای ناشی از برقراری

به طول مدت استفاده از لیدوکائین ،این دارو میتواند سبب

مجدد جریان خون ،کاهش چسبندگی گلبولهای سفید به

عفونتهای بعد از جراحی کولیک و عفونت خط برش شود

اندوتلیوم جدار عروق که در اثر لیپوپلیساکارید ()LPS

( .)8غلظت کم لیدوکائین کامال آرامبخش است اما افزایش

باکتری ایجاد میشود و نهایتا کاهش نفوذپذیری عروق القاع

غلظت آن سبب انقباض خودبهخودی دستهای از عضالت و

شده توسط  LPSباکتری ( .)8اخیرا یافتههای متعدد و مثبتی

عدم تعادل میشود و ممکن است اسب به صورت موقت

درمورد نقش استفاده از لیدوکائین وریدی برای درمان بعد از
30
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زمینگیر شود .حتی در دوزهای باالتر میتواند سبب تشنج

تجویز شدند که این اثر برای  20دقیقه ادامه داشت ،هرچند

شود .آثار سوء این دارو بر سیستم اعصاب مرکزی معموال در

که اثر قابل توجهی در کاهش درد نداشتند ( .)36استفاده از

روند بیهوشی عمومی رخ نمیدهد .در صورت وقوع تشنج

هیوسین سبب کاهش فشار راست روده نسبت به استفاده

استفاده از داروهای بنزودیازپینی و تیوپنتال توصیه نمیشود

داخل رکتومی 50میلیلیتر لیدوکائین  %2و مصرف وریدی

زیرا با قطع تجویز لیدوکائین به سرعت تشنج بهبود مییابد

آن و استفاده از تجویز داخل رکتومی سالین شده و معاینهای

(.)8

امن تر و راحت تر را فراهم کرد (.)8
آثار جانبی و موارد منع مصرف :هیوسین آثار نامطلوبی بر

 -هیوسین

سیستم قلبی عروقی دارد که در بالین به طور واضح مشاهده

هیوسین خواص اسپاسمولیتیکی دارد که این عمل را از

شده است به طوری که ضربان قلب و فشار خون به سرعت

طریق بالک کردن گیرندههای موسکارینی استیل-کولین در

بعد از مصرف با دوز  0/3میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن

دستگاه گوارش انجام میدهد ( .)8هیوسین به دلیل داشتن

بدن به صورت وریدی همراه با زایالزین با دوز  0/25میلیگرم

خواص اسپاسمولیتیکی خود جهت کاهش درد در اسبهای

به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت وریدی ،افزایش یافت.

کولیکی استفاده میشود که معمولترین نوع استفاده در

این اثر  5دقیقه بعد از مصرف دارو آغاز شده و برای 50

کولیک های گازی و انباشتگیهاست .استفاده دیگر آن در

دقیقه باقی میماند .پس در زمان مصرف این دارو باید توجه

ریلکس کردن راست روده جهت بازرسی و معاینه است.

ویژهای به وقایع سیستم قلبی عروقی داشت (.)37، 38

هیوسین معموال در خارج از ایاالت متحده در ترکیب با

هیوسین میتواند سبب ایجاد عالئم کولیک در دوزهای

دیپیرون استفاده میشود .دوز توصیه شده این دارو 0/3

تکراری و یا باال شود بنابراین استفاده از این دارو در روند

میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت وریدی

درمانی بعد از جراحی کولیک توصیه نمیشود (.)8

است .این دارو در ایاالت متحده به دلیل آثار توکسیک که بر
مغز استخوان دارد از فارماکوپه این کشور کنار گذاشته شده
است (.)8
اثر این دارو بر حرکات رودهها و بیدردی احشایی متنوع
است .در یک مطالعه اثر هیوسین و ترکیب هیوسین و
دیپیرون را در یک مدل اتساع کولون بررسی کردند که هر
دوی آنها سبب کاهش کشش جدار کولون  30ثانیه بعد از
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Abstract in English

An overview of the management of mild colic
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Colic is one of the most important problems affecting horses and affects 4 to 10% of horses
annually. It is noteworthy that 80% of colic cases are either gaseous or of unknown origin that
improve without treatment or with a simple treatment. Usually, about 5% of horses develop
mild colon accumulation in a mild form and respond to treatment, and less than 7% of colic
cases require surgery. Horses that show mild colic symptoms have a better prognosis for
survival, and ultimately in 13% of cases there is a chance of recurrence of symptoms.
Key words: Colic, Management, Horse
Key words:
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اصول مایع درمان خوراکی و تزریقی در کولیک اسب
فتاح ایرانمنش زرندی ،*1فاطمه حیدری ،2احسان اله

سخائی3

 .1دستیار تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ،گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .2دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .3استادیار بخش بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ،گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
*
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چکیده
مایع درمانی یکی از مهمترینهای قسمتهای پروتکل درمانی اسبهای مبتال به کولیک میباشد .از روشهای مایع درمانی
میتوان تجویز خوراکی و وریدی را نام برد .هرچند که استفاده وریدی مایعات ابتداییترین راه مایع درمانی در اسبهای مبتال
به کولیک است ،اما استفاده محتاطانه از مایع درمانی خوراکی میتواند به عنوان درمان زمینهای و یا جایگزین استفاده شود.
واژههای کلیدی :مایع درمانی ،اسب ،کولیک

مایع درمانی رودهای
مایع درمانی رودهای یا خوراکی روشی ارزان و موثر در درمان

طول میکشد تا مایعات مصرف شده سکوم را ترک کنند و

انواع خاصی از کولیکهاست .به عالوه این شیوه مایع درمانی

پس از آن حدود  50ساعت طول میکشد که مایعات

روشی برای بازگرداندن آب از دست رفته ،تامین الکترولیتها

کولونهای صعودی را طی میکنند ( .)4این کاهش ناگهانی

و استفاده از ملینهاست (.)1

سرعت عبور مایعات به این دلیل رخ میدهد که رودههای
بزرگ اولین محل جذب آب هستند .بنابر نکات ذکر شده

جذب و انتقال مایعات و الکترولیتها

انتظار میرود در یک اسب سالم مایعات به سرعت معده را

مایعات مصرف شده بالفاصله بعد از ورود به معده از آن عبور

ترک کرده و بیشترین میزان جذب را در دیستال رودههای

کرده و وارد رودههای باریک میشوند .این مدت زمان حدود

باریک و تمام بخشهای روده بزرگ داشته باشند .حرکات

 15دقیقه میباشد ( .)2بررسی جریان مایعات درون دستگاه

دستگاه گوارش معموال توسط عوامل مختلف کولیک و حتی

گوارش نشان داد که مایعات طی  30دقیقه تا  2ساعت از

برخی درمانهای انجام شده تحت تاثیر قرار میگیرند .تمام

معده به رودههای باریک و سکوم میرسند ( .)3، 4زمانیکه

انسدادهای عملکردی و مکانیکی توانایی ایجاد تداخل در

مایعات از سکوم به کولون شکمی سمت راست میرسند

حرکت مایعات در روده را دارند و میتواند استفاده از مایع

جریان مایعات به شدت افت میکند به طوری که  5ساعت
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درمانی خوراکی را برای درمان و بازگردانی آب از دست رفته

موارد منع مصرف

متاثر کند (.)1

در بیماران مبتال به فلجی روده ،ریفالکس در زمان زدن لوله
معدی ،دهیدراتاسیونهای شدید و در حیوانات دچار شوک

کاربردهای بالینی

استفاده از مایع درمانی خوراکی توصیه نمیشود .در حالت

یکی از بزرگترین مزیتهای مایع درمانی خوراکی ارزان بودن

فلج روده و رفالکسهای متعدد ،مایعات از معده به رودهها راه

و راحتی این روش نسبت به تجویز وریدی مایعات است.

نمییابند و تجمع مایعات در معده و رودهها و اتساع آنها

اولین مورد استفاده از مایع درمانی خوراکی در

سبب بدتر شدن عالئم کولیک خواهد شد به عالوه هیچ

انباشتگیهاست زیرا انباشتگیها به درمانهای دارویی پاسخ

مایعی برای نرم کردن مواد انباشته شده به قسمتهای بعد

می دهند و مایع درمانی خوراکی یک اقدام درمانی مناسب

راه نمییابد ( .)1دستگاه گوارش بستر عروقی بسیار

برای این نوع از کولیک در کنار مایع درمانی وریدی است (.)1

گستردهای دارد و در زمان کاهش حجم خون میزان

مایع درمانی وریدی بیشتر در ابتدای ابتال به کولیک اهمیت

خونرسانی به آن به شدت کاهش مییابد که نتیجه آن

دارد و با بهبودی و یا در اسبهایی که مشکلی در مایعات

کاهش جذب مواد از داخل رودههاست ،بنابراین در اسبهای

بدنی ندارند تجویز وریدی مایعات توجیهی ندارد زیرا در این

دچار کاهش حجم خون مایع درمانی خوراکی اثر مثبتی

حالتها هیچ تفاوتی در مدت زمان الزم جهت بهبودی وجود

نخواهد داشت .درتمامی موارد ذکر شده مایع درمانی وریدی

ندارد (.)5، 6

اولویت اول درمان است و مایع درمانی خوراکی در ادامه

یکی از مهمترین عواملی که در رفع انباشتگیها با مایع

درمان و در زمان پایدار شدن وضعیت بیمار استفاده خواهد

درمانی وریدی مهم است حجم الزم برای تجویز است که

شد (.)1

معموال به عنوان یک عامل محدود کننده در نظر گرفته
میشود ( .)1اخیرا گزارشی از استفاده از مایع درمانی خوراکی

ترکیب مایعات مایع درمانی خوراکی

درکنترل کولیک ناشی از جابهجایی رودههای بزرگ ارائه شده

آب گرم معمولی شیر آب میتواند یکی از منابع مایع درمانی

است .گزارشهایی مبنی بر بهبودی  %83جابهجاییها با

باشد .آب شیر یک محلول هایپوتونیک برای دستگاه گوارش

مدیریت دارویی وجود دارد ( .)5اگر چه مایع درمانی خوراکی

محسوب میشود و الکترولیتهای کمی دارد .هر چند که این

نمیتواند سبب بهبودی تمام انواع جابجاییها شود اما میتوان

آب برای برطرف کردن دهیدراتاسیونهای خفیف مناسب

به آن به عنوان یک درمان منطقی ابتدایی نگاه کرد .مایع

است اما نباید در اسبهای دچار دهیدراتاسیونهای شدید و

درمانی خوراکی میتواند سبب تحریک رفالکسهای معدهای

عدم باالنس الکترولیتی استفاده شود .الکترولیتهایی که از

کولونی شده و حرکات دستگاه گوارش را افزایش دهد،

طریق غذا خوردن و آب شیر برای حیوان تامین میشوند،

همچنین واند سبب نفوذ آب به مواد غذایی خورده شده شود

میتوانند برای حیوانی که توان خوردن و آشامیدن دارد کافی

و انباشتگی احتمالی را رفع نماید .مایع درمانی خوراکی با

باشند ( .)1در اسبهای دچار انباشتگی و در مواردی که

محلولهای باالنس شده میتواند در درمان التهاب حاد کولون

مصرف غذا محدود شده است استفاده از آب شیر به خاطر

مورد استفاده قرار گیرد .اگر چه در تمامی مشکالت دستگاه

هایپوتون بودن و نفوذ کم به داخل مواد هضم شده کولون

گوارش رودهها ملتهب هستند و جذب کاهش مییابد،

پشتی سمت راست ،نباید به تنهایی استفاده شود (.)7

استفاده همزمان مایع درمانی وریدی و خوراکی بسیار در

استفاده از آب معمولی ساده (آب شیر) کمترین کاربرد را نیز

حفظ وضعیت آب و الکترولیتی کمک کننده است (.)5

در جایگزینی آب و الکترولیتهای بدن اسب بعد از ورزش
دارد (.)8
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چندین محلول متفاوت برای برگرداندن آب از دست رفته

دسترس بودن و قیمت ،سولفات سدیم نسبت به سولفات

بدن اسب بعد از ورزش مورد بررسی قرار گرفته است ( )9اما

منیزیم استفاده از سولفات سدیم با وجود کارایی خوب کمتر

فقط دو نمونه از آنها برای استفاده بالینی در اسبهای

انجام میشود .سولفات منیزیم ممکن است در بیماران دچار

کولیکی و برای رفع انباشتگی و نرم شدن مدفوع مورد

انباشتگی کولون کوچک موثرتر باشد ،به عالوه این ترکیب

استفاده قرار میگیرند ( .)5، 7، 10در یک مطالعه یک

محتوای آبی مدفوع را به خوبی افزایش میدهد (.)1

محلول ایزوتونیک با استفاده از  6گرم سدیم کلرید و  3گرم

روغنهای معدنی به صورت یک لوبریکنت عمل کرده و سطح

پتاسیم کلرید در هر لیتر آب برای درمان اسب مبتال به

مدفوع را لغزنده میکنند ،همچنین مطالعات نشان داده سبب

انباشتگی کولونهای بزرگ و یا جابهجایی کولونها مورد

تغییر در فرم (شکل) و قوام مدفوع نیز خواهد شد .مزیت

استفاده قرارگرفت .این محلول به دلیل داشتن مقدار پتاسیم

دیگر روغنهای معدنی غیر قابل جذب بودن آنهاست زیرا در

اضافه سبب برطرف شدن هایپوکالمی که عامل انباشتگی

دستگاه گوارش هیچ تغییری روی آنها انجام نمیشود و

کولون بود ،شد ( .)1به طور تجربی در مطالعهای دیگر اثر

بدون تغییر مسیر را ادامه میدهند در نتیجه میتوان از آنها

مایع درمانی وریدی ،سولفات منیزیم و سدیم ،آب معمولی،

برای ارزیابی مسیر و حرکت مواد استفاده کرد به طوری که

محلول باالنس شده الکترولیتی بر مواد هضم شده و بازیابی

در یک اسب طبیعی  12تا  24ساعت بعد از مصرف باید

سیستمیک آب بدن و باالنس الکترولیتی مورد ارزیابی قرار

همراه با مدفوع دفع شود .این مدت زمان در موارد انباشتگی

گرفت .محلول باالنس شده الکترولیتی میزان آب مواد هضم

افزایش مییابد .گاهی روغن میتواند از اطراف توده انباشته

شده را در کولون پشتی سمت راست و مواد دفعی افزایش داد

شده عبورکند بدون اینکه با مواد دفعی مخلوط شده باشد که

اما اثری بر باالنس الکترولیتی در مقایسه با آب معمولی و

نشانه آن دفع روغن بدون مواد دفعی از طریق راست روده

ملینها نداشت ( .)7محلول ایدهآل برای مصرف رودهای باید

است .روغنهای معدنی ترکیبهای کم خطری هستند اما

به صورتی فرموله شود تا نزدیکترین محتوای الکترولیتی را

استفاده از آنها باید منوط به این شرط باشد که از عبور

به پالسما داشته باشد .مسهلها و ملینها از ترکیباتی هستند

صحیح لوله مری اطمینان حاصل شود زیرا آسپیره شدن و یا

که میتوانند برای مایع درمانی رودهای مورد استفاده قرار

ریختن تصادفی روغن در ریه میتواند سبب ایجاد

گیرند به ویژه در اسبهایی که دچار انباشتگی کولونهای

پنومونیهای کشندهای شود (.)1

بزرگ هستند .ملینها سبب افزایش آب موجود در محتویات

 DSSیک سورفاکتانت آنیونی است که در طب انسانی برای

کولونها میشوند در نتیجه سبب نرم شدن مواد دفعی و

نرم شدن مدفوع مود استفاده قرار میگیرد .این ماده اثر خود

انباشته شده و بهبود حرکات مواد دفعی در رودهها میشوند.

را از طریق کاهش کشش سطحی مدفوع اعمال میکند تا آب

مسهلهای اصلی که در تکسمیان مورد استفاده قرار

بتواند درون آن نفوذ کند و مدفوع نرم شود .در اسب حد

میگیرند عبارتند از سولفات منیزیم ،سولفات سدیم ،روغنها

امنیت برای استفاده از این ترکیب محدود است که دوز 65

معدنی و ) .)1( Dioctyl sodium sulfosuccinate (DSS

میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن دام میتواند سبب

سولفات سدیم و منیزیم مسهلهای اسمتیک هستند که هر

مشکالت گسترده و مرگ شود .در اسبهایی که دچار کم آبی

دو سبب افزایش نفوذ آب به درون مواد دفعی میشوند .اگر

سیستمیک یا عدم باالنس الکترولیتی هستند نباید از این

چه سولفات سدیم سبب افزایش محتوای آبی مواد هضم شده

ترکیب استفاده کرد زیرا این ترکیب سبب تحریک ترشح مواد

درون کولون پشتی سمت راست میشود اما سولفات منیزیم

از روده باریک و عدم جذب مواد از قسمتهای انتهایی روده

این حالت را ایجاد نمیکند ( )87اما با توجه به میزان در

باریک میشود ،همچنین توصیه میشود که این ترکیب همراه
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با روغنهای معدنی استفاده نشود زیرا میتواند باعث جذب

مشکل آنها این است که ممکن است حجم کافی در مدت

آن ها از روده شود .این در حالی است که اهمیت جذب

زمان الزم را به بیمار نرسانند (.)1

سیستمیک روغن معدنی در اسبها هنوز مشخص نشده است

عوارض مایع درمانی رودهای

(.)1

مایع درمانی خوراکی به میزان زیادی در مدیریت انباشتگیها

تکنیکهای استفاده از مایع درمانی رودهای

و دهیدراتاسیون خفیف تا متوسط در اسبها کاربرد دارد،

تجویز به صورت یکجا و متناوب :تجویز بولوس این مایعات از

هرچند که مثل تمام درمانهای دیگر احتمال وقوع

طریق یک لوله معدی استاندارد ( Contineous Rate

پیچیدگیهایی برای آن وجود دارد .کولیکهای خفیف

 )Infusion/CRIبه جای تجویز متناوب آنها انجام میشود.

شایعترین نوع پیچیدگیهای مایع درمانی رودهای است.

میتوان اجازه داد لوله معدی در محل باقی بماند و برای

میزان وقوع این مشکالت به حجم مایعات تجویز شده بستگی

تجویزهای بعدی مورد استفاده قرار گیرد .معده یک اسب

دارد ( .)5، 6اسبهایی که در اثر این شکل از درمان دچار

حدود  18لیتر حجم دارد ،پس تجویز  8تا  10لیتر مایعات را

کولیک شدهاند با قطع روند درمانی و راه رفتن بهبود مییابند

هر  2ساعت یکبار به خوبی تحمل میکند ( )5که البته با

اما در صورت لزوم میتوان از داروهای آرامبخش به صورت

توجه با اندازه اسب میتوان این حجمها را تغییر داد .نکته

تک دوز استفاده کرد .به یاد داشتن این نکته نیز مهم است

مهمی که قبل از تجویز باید بررسی شود وجود رفالکس است،

که اسبهایی که برای رفع انباشتگی در حجم زیاد مایع

زیرا رفالکسها در هر زمانی از روند درمانی میتوانند اتفاق

درمانی رودهای میشوند با توجه به حجم مایعات تجویز شوده

بیفتند .اگر در طی روند درمانی رفالکس اتفاق افتد باید اسب

و وسعت انباشتگی عالئم کولیک را نشان میدهند .در

طی  2تا  4ساعت آینده معاینه و بررسی دقیق و مرتب شود.

اسبهایی که طی مایع درمانی رودهای عالئم کولیک را نشان

اگر در این زمان کمتر از  2لیتر از محتوایات معده برگشت

میدهند حتما باید رفالکس از طریق لوله معدی را بررسی

داده شد میتوان مایع درمانی رودهای را با دقت بیشتر ادامه

کرد .هرچند که اغلب اسبها مایع درمانی رودهای را تحمل

داد (.)1

میکنند اما در برخی از آنها ،رفالکس میتواند به دلیل تحت

تجویز مداوم :تجویز در این روش هم از طریق لوله معدی

فشار قرار گرفتن معده و یا روده باریک در اثر انباشتگی و یا

انجام میشود .منبع مایعات میتواند کیسههای مخصوص 5

فلجی رودهای همراه با اتساع معده ،ایجاد شود .در این موارد و

لیتری باشند تا بتوان مایعات را به صورت مداوم در اختیار

برخورد با این اسبها باید از طریق راست روده تمام موارد

اسب قرار داد .محلول باالنس شده میتواند درمنبعهای  10تا

احتمالی و غیر طبیعی را بررسی کرد.

 20لیتری آماده شود و سپس با استفاده از یک لوله معدی

به هم ریختگی الکترولیت ها

مورد استفاده قرار گیرند .کیسه مشابه تجویز وریدی در

اسبهایی که به دلیل کولیک ارجاع داده و بررسی میشوند

ارتفاعی باالتر از بدن اسب آویزان میشود تا با استفاده از

دچار اختالالت خفیف الکترولیتی هستند که غالب این موارد

نیروی جاذبه مایعات به بدن اسب برسند .استفاده از ستهای

کمبود کلسیم و منیزیم است .بر اساس ترکیب مایعات آماده

تجویز وریدی با قطر زیاد جهت انتقال مایعات از مخزن به

شده ،مایع درمانی رودهای ممکن است شرایط را به سمت

لوله معدی کمک کننده است تا هم تجویز راحتتر باشد و

برهم زدن تعادل الکترولیتها ببرد .استفاده از آب معمولی

هم بتوان سرعت آن را با دقت تنظیم کرد .میتوان از

منع شده است زیرا این ترکیب هایپوتون است و در صورت

ستهای کوچکتر نیز برای انتقال مایعات استفاده کرد اما

استفاده طوالنی مدت ممکن است سبب کمبود شدید سدیم
و کلر شود .استفاده از سالین نرمال و ترکیبات هایپرتونیک
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نیز باید اجتناب شود زیرا این محلولها سبب هایپرناترمی و

گاستروسکوپی و ترکیبات پوشاننده معده ایندیکیشن دارد.

هایپرکلرمی میشوند .هرچند که این اختالالت الکترولیتی را

نگه داشتن لوله برای کل مدت زمان الزم جهت درمان خطر

یک اسب با کلیه سالم میتواند تحمل کند اما به دلیل

خونریزی بینی را کم میکند ،هرچند که احتمال وقوع سایر

پتانسیل ایجاد مشکالت عصبی باید این اختالالت مد نظر

پیچیدگیها را افزایش میدهد ،برای مثال وجود این لوله

باشند ( .)1استفاده از ترکیبات ایزوتونیک طراحی شده ممکن

سبب به تاخیر انداختن تخلیه معده میشود و بدین معناست

است سبب اختالالتی مثل کمبود کلسیم و پتاسیم و منیزم

که حجم کمتری از مایعات را میتوان برای مایع درمانی

به صورت خفیف شوند اما تمام این اختالالت با غذا خوردن

رودهای استفاده کرد .شاید مهمترین پیچدگی لوله گذاری و

مجدد اسب برطرف میشوند ( .)5، 11یک اختالل غیر رایج

مایع درمانی از طریق آن ریختن سهوی مایعات به داخل ریه

افزایش منیزیم است که در اثر مصرف سولفات منیزیم اتفاق

و یا آسپیره شدن آنها باشد .برگشتن لوله به داخل محوطه

میافتد ( )12که معموال همراه با نارسایی کلیه ،کمبود

دهانی ،ادم شدید حنجره ،پاره شدن قسمتی از مری از

کلسیم و برهم خوردن یکنواختی موکوس دستگاه گوارش

مشکالت غیر رایجی هستند که ممکن است در این قسمت

است .بنابراین سولفات منیزیم فقط در اسبهایی استفاده

رخ دهند ( .)1برای جلوگیری از عوارض مایع درمانی

میشود که دهیدراته و هایپوولم نیستند و دوز تجویز شده آن

رودهای(کولیک،

باالنس

نیز نباید به  1گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن رسد و

الکترولیتها ،اسهال و مشکالت مرتبط به لوله معدی) مایع

همچنین بیشتر از دو بار در روز نباید تکرار شود (.)1

درمانی رودهای باید به تدریج انجام شود و اسب از نزدیک

اسهال

مورد بررسی قرار گیرد و نهایتا میزان و نوع ترکیبات در

در اسبهایی که تحت درمان با مایع درمانی رودهای قرار

صورت لزوم اصالح شوند (.)1

میگیرند اسهال یک پدیده شایع و اما تا حدی نامطلوب است

رفالکس،

به

هم

ریختگی

مایع درمانی وریدی

( .)10، 13هدف از مایع درمانی رودهای افزایش آب مواد

حدود  %60از وزن بدن یک اسب بالغ را آب تشکیل داده

هضم شده درون دستگاه گوارش است اما معموال تیتر کردن

است که از این مقدار حدود  %66داخل سلولی و  %34از آن

دقیق حجم مایعات برای رفع انباشتگیها دشوار است بنابراین

خارج سلولی است .اصلیترین کاتیون داخل سلولی پتاسیم و

گاهی مایعات بدون اینکه با مدفوع همراه باشند و انباشتگی را

اصلیترین آنیون آن بیکربنات است اما در خارج از سلول

رفع کرده باشند دفع میشوند .مهم است که بدانید این

اصلیترین کاتیون سدیم و اصلیترین آنیون کلر است .غشا

اسهال با سایر عالئم اسهال به ویژه اندوتوکسمی همراه نیست

سلولی نسبت به یونها و مولکولها نفوذناپذیر است و انتقال

و با قطع مایع درمانی رودهای رفع میشود (.)1

آنها از طریق کانالها و پمپها صورت میگیرد .انتقال آب

مشکالت مرتبط به لوله معدی

در غشا از طریق فشار اسمزی از محلی با فشار اسمزی پایین

هرچند که این مشکالت رایج نیستند اما میتوانند در

به محلی با فشار اسمزی باالتر انجام میشود .عبور آب از غشا

اسبهای تحت درمان رخ دهند .شایعترین نوع این مشکالت

معموال همراه با نفوذ سدیم به داخل سلول است در نتیجه

خونریزی ناشی از تروما به بوقکهای ناحیه اتموئید است.

انتقال آب به داخل سلول به شدت با شرایط کمبود و یا زیاد

گاهی این خون در اثر بلع وارد دستگاه گوارش میشود و خود

بودن سدیم در ارتباط است (.)1

را در رفالکسها نشان میدهد که باید خونریزی معده و

غشای مویرگها ،مایعات خارج سلولی را به دو دسته داخل

التهاب مخاط معده و روده و تروما به موکوس معده را مد نظر

عروقی ( %25مایعات خارج سلولی) و خارج عروقی (%75

قرار داد .در صورت رویارویی با این موارد استفاده از

مایعات خارج سلولی) تقسیم میکند .آب به صورت آزاد از
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دیواره مویرگها عبور میکند و به صورت یکسان در تمام

 500کیلویی با  %5دهیدراتاسیون  25لیتر مایعات الزم است

بخشهای مایعات خارج سلولی توزیع میشود (.)1

( .)1در اکثر بیماران تجویز به صورت بولوس و با دوز 20

هدف مایع درمانی وریدی

میلیلیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (اسب بالغ  10تا 20

هدف از مایع درمانی وریدی آن است که با بازگرداندن حجم

لیتر و کره اسبها  1لیتر) جهت احیا و جایگزینی مایعات

مایعات وریدی سبب بهبود برونده قلبی ،پرفیوژن بافت،

استفاده میشود و پس از آن با یک تخمین مجدد و دقیق

دریافت اکسیژن توسط بافتها و از بین بردن شرایط

اقدام به ادامه درمان میشود .استفاده از مایع درمانی به شکل

متابولیسم بیهوازی شود .مایع درمانی وریدی همچنین برای

بولوس را تا زمانی که بهبود عالئم پرفیوژن بافتی (پایین

بیمارانی که به هر دلیلی نمیتوانند بخورند و بیاشامند و یا

آمدن ضربان قلب ،بهبود پر شدن سیاهرگ وداج ،بهبود مدت

اجازه این کار را ندارند و یا مایع درمانی خوراکی کارایی

زمان پر شدن مویرگی ،مرطوب شدن مخاطات ،گرم شدن

ندارد ،ضروری است ( .)1پایه اصلی مایع درمانی وریدی

نواحی انتهایی بدن ،هوشیار شدن ،ادرار کردن) ظاهر شوند

استفاده از ترکیبات پلییونیک و ایزوتونیک کریستالوئیدی

ادامه مییابد (.)1

است .هرچند که برخی از بیماران نیاز دارند تا مایعات داخل

در مواردی مثل خونریزی ،کمبود پروتئین ،نارسایی قلب و

عروقی آنها به سرعت باز گردانده شود که برای این هدف

کلیه ،کمبود و یا زیاد بودن سدیم ،مایع درمانی به شیوه

باید از ترکیبات هایپرتونیک و یا ترکیبات سنتتیک کولوئیدی

بولوس امن نیست و باید با احتیاط انجام شود .خونریزی در

استفاده کرد (.)1

اسب های دچار کولیک رایج نیست مگر در مادیانها و پس از

محلولهای ایزوتونیک کریستالوئیدی

زایش ،اما تجمع خون در محوطه بطنی میتواند در اثر

محلولهای ایزوتونیک چند یونی کریستالوئیدی پرکاربردترین

آسیبهای دستگاه گوارش و پس از جراحیها رخ دهد.

نوع محلولها در احیا و حفظ بیماران کولیکی هستند.

کمبود پروتئین نیز پس از جراحی کولیک در اسبها رایج

ترکیباتی که برای نگهداری دام استفاده می شوند باید سدیم

نیست به ویژه در اسبهایی که دچار چرخشهای شدید و

و کلر کمتر و پتاسیم بیشتری داشته باشند .اسبهای بالغی

التهاب کولون شده باشند .اهمیت دانستن این نکات از آن

که فعالیت کلیوی نرمالی دارند میتوانند غلظت سدیم پالسما

جهت که در این بیماران باید از اوورهیدره شدن جلوگیری

را علیرغم باال بودن غلظت آن در سایر مایعات بدن در

کرد ،در چنین مواردی میتوان به صورت سریالی اقدام به

محدوده نرمال نگه دارند اما نوزادان چنین قابلیتی ندارند (.)1

گرفتن  PCVبیمار کرد و وضعیت مایعات داخل عروقی

به طور کلی میتوان مایع درمانی را به چندین فاز

راتخمین زد .تعیین پروتئین تام بدن و وضعیت فشار انکوتیک

تقسیمبندی کرد که عبارتند از :

( )Oncotic pressureخون نیز در تعیین پیش آگهی بیمار

 .1جایگزینی یا احیا

برای مایع درمانی اهمیت دارد و باید مرتبا کنترل شود (.)1

 .2نگهداری

هایپوناترمی یا کم شدن سدیم پالسما رایجترین نوع اختاللی

 .3جایگزینی الکترولیتها

است که در بیماران دچار اسهال رخ میدهد هرچند که در

 .4جایگزینی ترکیبات کولوئیدی

اسبهای دچار کولیک هم این اختالل یونی رخ خواهد داد .به

جایگزینی یا احیا :در این مرحله مایعات ابتدا جهت اصالح

طور کلی کمبود یا زیاد بودن سدیم باید به تدریج و آرام آرام

وضعیت دهیدراتاسیون و شوک مورد استفاده قرار میگیرند

جبران شود زیرا روند اتفاق افتادن آن تدریجی میباشد (حتی

که در اسبهای بالغ حجم باالیی از مایعات وریدی برای

بیشتر از  48ساعت) و بیشترین آثار جبران ناگهانی سدیم به

جبران آب از دست رفته الزم است برای مثال در یک اسب

صورت عصبی است و بیشتر در کره اسبها رخ میدهد (.)1
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اصلیترین عوامل محدود کننده در استفاده از ترکیبات

نکته کلیدی در این فاز انتخاب محلول مناسب از نظر

کریستالوئیدی ایزوتونیک ،حجم زیاد الزم برای عملکرد کافی

الکترولیتهای از دست رفته و کنترل پالسمایی آنهاست تا

و خروج سریع از داخل عروق بعد از تجویز است .بنابراین این

به میزان الزم و نزدیک به آن تامین شوند .در اسبهایی که

مایعات برای جبران دهیدراتاسیون ایدهآل هستند اما نه در

دچار اسهال هستند ممکن است کمبود سدیم رخ دهد .در

بیمارانی که شدیدا دچار کاهش حجم خون شدهاند .سالین

موارد مزمن (مواردی که بیشتر از  48ساعت طول کشیده

هایپرتونیک و نشاسته اصلیترین محلولهایی هستند که در

باشند) و کمبودهای شدید سدیم نباید مقدار سدیمی که

موارد شوک و کمآبیهای شدید مورد استفاده قرار میگیرند

برای اصالح وضعیت استفاده میشود از  0/5 mEq/L/hتا 1

زیرا حجمهای کم آنها برای جبران مایعات ازدست رفته

تجاوز کند به عبارت دیگر این مقدار نباید به بیشتر از

کافی است (.)1

 8 mEq/L/dتا  12برسد .دلیل بیان این مقدارها برهم

نگهداری :مقدار مایعاتی که برای نگهداری اسبهای بالغ الزم

خوردن

است  2میلیلیتر به ازای هرکیلوگرم وزن بدن در ساعت

( )Demyelination syndromeناشی از این تغییر فشار

است .دوز مایعات نگهدارنده در اسبهای آبستن و شیروار به

است .بنابراین ضروری است که جبران کمبود سدیم به جای

ترتیب  1/5تا  3برابر مقدار ذکر شده است .محلولهای مورد

حد نرمال در دامنه امن انجام شود (معموال این مقدار بیشتر

استفاده در این فاز محلولهای جایگزین کننده هستند .این

از  120میلیاکیواالن در لیتر نیست) .زیاد شدن

محلولها سدیم و کلر کمتر و پتاسیم ،کلسیم و منیزیم

خودبهخودی ادرار به دلیل سرکوب ثانویه هورمون ضد ادراری

بیشتری دارند .افزودن  20میلیاکیواالن در لیتر سدیم

( )ADHمیتواند به دلیل جبران بیش از حد سدیم و افزایش

میتواند مقدار کافی این یون را برای بیمار فراهم کند .کلسیم

حجم خون به صورت حساب نشده باشد .عالئم عصبی ناشی

بروگلوکونات ( )%23را میتوان به میزان  20میلیلیتر در لیتر

از جبران سریع سدیم در کره اسبها بیشتر از اسبهای بالغ

برای بیماران دچار کمبود کلسیم و اسبهای شیروار و آبستن

خود را نشان میدهد (.)1

استفاده کرد ( .)1کره اسبها به دکستروز به میزان  4تا 8

نیاز کره اسبها به سدیم حدود  1تا  3میلیگرم به ازای هر

میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه نیاز دارند

کیلوگرم وزن بدن در روز است که تقریبا در یک کره اسب

که میتوان آن را از طریق دکستروز  %5تا  %10تامین کرد

 50کیلوگرمی میتوان آن را با یک لیتر محلولهای چند

( .)1در زمان محاسبه مایعات نگهدارنده باید حجمی از

یونی ایزوتونیک تامین کرد .از آنجایی که کره اسبها نسبت

مایعات را که از دست خواهند رفت را نیز در نظر گرفت.

به اسبهای بالغ توان کمتری در تصحیح مقدار سدیم اضافه

معمولترین شکلی از مایعات که در بیماران کولیکی از دست

ارائه شده دارند بنابراین توصیه میشود که از یک محلول

میروند در اثر اسهال و یا رفالکس لوله معدی است .در زمان

دکستروز  %5به منظور منبع آب آزاد در کره اسبها همراه با

وقوع رفالکس میتوان مقدار آنها را به صورت لیتر در ساعت

محلولهای چند یونی استفاده کرد (.)1

تخمین زد و به مایعات نگهدارنده افزود .اما این کار در مورد

تامین پتاسیم جهت احتیاجات نگهداری دام الزم است ،به

اسهال سخت و غیر قابل انجام است بنابراین در زمان وقوع

ویژه در اسبها و کره اسبهایی که غذا نمیخورند .مقدار

اسهال حجم مایعاتی که تجویز می شود را  2تا  3برابر در نظر

مورد نیاز جهت احتیاجات نگهداری یک اسب بالغ 20

میگیرند تا به میزان کافی مایعات به بیمار رسانده شود (.)1

میلیاکیواالن در لیتر از ترکیب  KCLاست .نکته مهم در

جایگزینی الکترولیتها :به طور کلی موارد شدید غیر عادی از

رابطه با پتاسیم آن است که این یون را نمیتوان بیشتر از

عدم باالنس الکترولیتی در بیماران کولیکی زیاد رخ نمیدهد.

 0/5میلیاکیواالن به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در ساعت
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تامین کرد .میتوان برای کره اسبها  20تا  60میلیاکیواالن

رایج نیست ،مگر اینکه بیمار در اثر التهاب کولون و از دست

در لیتر را بر اساس میزان جریان مایعات استفاده کرد (.)1

دادن یون بیکربنات از طریق دستگاه گوارش دچار شود.

کمبود کلسیم در اسبهای دچار کولیک رایج است .در رابطه

اسبها و کره اسبهایی که دچار اسهال شدید شده باشند

با این یون باید دقیقا مشخص شود که این کمبود کلسیم

نیاز به تامین بیکربنات دارند .نکته مهم این است که در زمان

ناشی از کم شدن میزان آلبومین خون است یا مستقیما در

جبران سدیم و سدیم بیکربنات حتما باید دقت کافی را

اثر کم شدن سطح کلسیم یونیزه پالسما رخ داده است.

داشت.

جبران کلسیم در بیمارانی که دچار اندوتوکسمی و ضایعات

سالین هایپرتونیک :منظور از سالین هایپرتونیک یعنی محول

ناشی از برقراری مجدد جریان خون شدهاند هنوز مورد بحث

دارای  %7/2تا  %7/5سدیم کلرید باشد .این محلول را میتوان

است ( .)1طی روند اندو توکسیمی در اثر واسطههای التهابی

به اسبهایی که عالئم شدید شوک را نشان میدهند با دوز 3

مثل ایتنرلوکین  1و  6و فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا

تا  6میلیلیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تجویز کرد (2

( )TNF-αسبب سرکوب پاسخ غده پاراتیروئید به کاهش

لیتر برای یک اسب  500کیلوگرمی) .سالین هایپرتونیک به

سطح کلسیم خون میشوند .از طرف دیگر کلسیم در تولید

صورت زودگذر سبب افزایش حجم داخل عروقی ،افزایش

سیتوکینها نقش مهمی دارد ( .)14در زمان وقوع ضایعات

قدرت انقباضی قلب و افزایش برونده آن ،کاهش ادم اندوتلیوم

ناشی از برقراری مجدد جریان خون به شدت سطح کلسیم

و بافتها ،کاهش سیستمیک مقاومت عروقی ازطریق با اتساع

سیتوزولی که در حالت عادی در میتوکندریها بودهاند

آرتریولها و بهبود گردش خون مویرگی شده و بر

افزایش مییابد که این کلسیم نقطه کلیدی در شروع مرگ

اکسیژنرسانی بافتها و ویسکوزیته خون میشود همچنین

سلولی در زمان وقوع ضایعات ناشی از برقراری مجدد جریان

در برخی منابع از در مورد اثر تعدیل کنندگی سیستم ایمنی

خون خواهد بود (- .)15تامین کلسیم با استفاده از محلول

توسط سالین هایپرتونیک صحبتهایی به میان آمده است

کلسیم بروگلوکونات  %23در بیمارانی که وضعیت قلبی آنها

(.)16، 18-20

کامال پایدار شده به ویژه اگر در زمان بیهوشی عمومی دچار

آثاری که سالین هایپرتونیک بر خون میگذارد کوتاه مدت

کمبود فشار خون بودهاند و یا در زمان ریکاوری دچار ضعف

بوده و حدود  30دقیقه دوام دارند .این محلول حجم خون را

حرکتی هستند و در مادیانها در اواخر آبستنی و شیرواری

با توجه به اسمالریته باالی خود و جذب آب از فضای اطراف

توصیه میشود (.)1

عروقی و فضای بین سلولی افزایش میدهد بنابراین برای

منیزیم عنصر دیگری است که در بیماران کولیکی دچار

افزایش مایعات داخل عروقی و کاهش مایعات خارج عروقی

کاهش میشود اما این یون به طور معمول در محلولهای

است .برای جلوگیری از آسیبهای بعدی باید به ازای هر

چند یونی رایج وجود ندارد .هرچند که مزایای این یون در

لیتری که از سالین هایپرتونیک استفاده میشود 10 ،لیتر

بیماران کولیکی نادیده گرفته شده اما گزارشهایی وجود دارد

ترکیبات چند یونی ایزوتونیک را طی یک ساعت به اسب

که منیزیم سولفات دارای خواص ضد التهابی در طی بروز

تجویز کرد ( .)1از دیگر راههایی که سالین هایپرتونیک

اندوتوکسمی است و ممکن است در طی وقوع ضایعات ناشی

میتواند حجم مایعات عروقی را افزایش دهد ،تحریک آزاد

از برقراری مجدد جریان خون ویژگی حمایت کننده داشته

شدن هورمون ضد ادراری و اثر آن بر لولههای ادراری جهت

باشد (.)16، 17

باز جذب آب است ( .)18، 21سالین هایپرتونیک با جلوگیری

اسیدوز یا اسیدیمی که به مایع درمانی وریدی همراه با

از واکنش لوکوسیتی-اندوتلیومی سبب کاهش نشت عروقی و

برقراری جریان خون بافتی پاسخ ندهد در بیماران کولیکی

افزایش پیش بار قلب میشود ( .)22این محلول همچنین
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دارای خواص ضد التهابی نیز میباشد که آسیبهای بافتی را

توان خروج از فضای داخل عروقی را دارد و سبب محدودیت

کاهش خواهد داد ( .)20، 23سالین هایپرتونیک نسبت به

استفاده از آن برای افزایش فشار انکوتیک خون میشود .با

ترکیبات ایزوتونیک با سرعت بیشتری میتواند هایپوولمی

توجه به اینکه فشار انکوتیک پالسما از ترکیبات کولوئیدی

ایجاد شده را بر طرف کند اما به میزان بیشتری نیز سبب

تجاری پایینتر است اثر کمتری در وارد کردن حجم باالیی از

برهم خوردن تعدیل یونی بدن اسب میشود (.)24

مایعات را به فضای داخل عروقی دارد .به عالوه پالسما نسبت

ترکیبات کولوئیدی :از این ترکیبات ،پالسما و Hetastarch

به ترکیبات کولوئیدی ساختگی گرانتر است و با توجه به

در اسبهای کولیکی بیشترین کاربرد را دارند .دکستران

حجم باالیی که برای تجویز الزم است توجیه اقتصادی ندارد.

ترکیبی کولوئیدیست که به دلیل آثار ضد انعقادی و ازدیاد

همچنین به دلیل اینکه پالسما را باید به آرامی در آب گرم

حساسیتی استفاده نمیشود .آلبومین نیز از اعضای همین

ذوب کرد تا قابل استفاده باشد نمیتوان از آن در احیا

دسته از محلولهاست که با وجود اثبات آثار مثبت آن در

استفاده کرد .به عالوه باید پالسما را با ستهای انتقال خون

مدلهای انسانی و آزمایشگاهی هنوز در بیماران کولیکی به

فیلتردار تجویز کرد و بیمار به صورت مداوم برای واکنشهای

صورت گسترده استفاده نشده است .خون نیز نوعی محلول

ازدیاد حساسیتی تحت نظر باشد (.)25

کولوئیدی است که به ندرت در بیماران کولیکی استفاده

هیدروکسی اتیل استارچ (:)Hydroxyethyl starch/HES

میشود ( .)1ترکیبات کلوئیدی معموال در زمان احیا استفاده

هیدروکسی اتیل استارچ یک ترکیب اصالح شده شاخهدار

میشوند ،زیرا توان باالیی در تجدید مایعات داخل عروقی و

پلیمر گلوکز است ( HES .)20، 25در مقایسه با آلبومین

باال بردن فشار انکوتیکی خون در بیمارانی را دارد که دچار

سبب افزایش میزان تصحیح داخل عروقی میشود مخصوصا

کمبود پروتئین و یا از دست دادن پروتئین از طریق دستگاه

زمانیکه نفوذپذیری عروق در اثر اندوتوکسمی افزایش یافته

گوارش شدهاند.

باشد ( .)1گزارشاتی مبنی بر آثار مثبت  HESبر جلوگیری از

پالسما :پالسمای اسبسانان معموال به شکل یک ترکیب تازه

آسیبهای ناشی از برقراری مجدد جریان خون ،نشت ناپذیر

منجمد شده (انجماد پالسمای اخذ شده کمتر از  6ساعت

مویرگهای آسیب دیده ( ،)26-28کاهش واکنش بین

بعد از اخذ و بدون سرد شدن و نگهداری برای کمتر از یک

گلبولهای سفید و اندوتلیوم عروق باعث کم شدن چسبندگی

سال) و پالسمای نگهداری شده (پالسمایی که بیشتر از یک

بین این دو دسته سلول میشود و نهایتا میتواند نفوذپذیری

سال از تاریخ انجماد آن گذشته باشد) وجود دارند .پالسمای

عروق کوچکتر را کم کند و مانع آسیب بافتی شود (،27-30

تازه و منجمد توان تامین فاکتورهای پایدار ( II, VII, IX, Xو

 .)22بر اساس مطالعات ثابت شده است که تجویز  HESعالوه

 )V, VIII, von Willebrand’s factorانعقادی را دارند .اما

بر جبران فشار انکوتیک سبب جبران حجم داخل عروقی نیز

پالسمای نگهداری شده فقط توان تامین فاکتورهای پایدار

میشود (.)31

انعقادی را دارد و پالکت در هیچ کدام از پالسما های رایج
وجود ندارند.
آلبومین اصلیترین عامل تعیین کننده فشار انکوتیک خون
است همچنین این پروتئین یک حامل مهم برای داروها،
توکسینها و هورمونهاست اما به دلیل سایز نسبتا کوچکش
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Abstract in English

Principles of oral and injectable fluid therapy in equine colic
Fattah Iranmanesh1*, Fatemeh Heydari2, Ehsanollah Sakhaee3
1. Resident of Large Animal Internal Medicine, Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid
Bahonar University of Kerman
2. Veterinay Medicine Student, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman
3. Assistant Professor of Large Animal Internal Medicine, Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary
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Fluid therapy is one of the most important parts of the treatment protocol for horses with colic.
Fluid therapy methods include oral and intravenous administration. Although intravenous fluid
intake is the most basic form of fluid therapy in horses with colic, prudent use of oral fluid
therapy can be used as an adjunct or alternative treatment.
Key words: Fluid therapy, Horse, Colic
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مدیریت جراحی کولیک در اسبها :گزارش تجارب بخش جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر
کرمان
محمد مهدی علومی ،*1امید آذری ،2هادی حسیبی ،3امین پایدار ،3محمد فرج لی عباسی ،3رضا نیکزاد ،4محمد شهرکی،4
حمید رضا سیاهکوهی ،4البرز میرزاده ،4هانیه فاطمی ،4حسامالدین طرقبه ،4علیرضا کاوه4
 .1استاد بخش جراحی ،گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .2دانشیار بخش جراحی ،گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .3دانش آموخته دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .4دستیار تخصصی جراحی دامپزشکی ،گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
*oloumi.m@gmail.com

چکیده
از مهرماه  1395تا مهرماه  74 ،1398مورد ،اسب مبتال به کولیک به بیمارستان تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید
باهنر کرمان ارجاع گردید .در این مقاله ،مدیریت جراحی برخی از این موارد از زمان پذیرش در بیمارستان تا زمان ترخیص
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واژههای کلیدی :اسب ،کولیک ،جراحی

مقدمه
مدیریت جراحی اسبهای مبتال به کولیک ،کماکبان یکبی از

معاینبه رکتبال ،تغییبر در مبایع حفبره بطنبی ،وخبیم شببدن

چالش برانگیزترین جراحیهای اسب اسبت .ببدون توجبه ببه

پیشرونده رنگ مخاطات ،کاهش پیشرونده حرکات رودههبا ،و

عامل ایجاد کولیک ،تصمیم دقیق و به موقع برای ارجاع اسب

اتساع پیشبرونده حفبره بطنبی ،از جملبه نشبانههبای ببالینی

به جراحی ،از اهمیت به سبزایی برخبوردار اسبت .معیارهبای

هستند کبه اقبدام ببه ارجباع ببه بخبش جراحبی را ضبروری

بالینی وجود دارد که میتواند ،دامپزشک را برای اخذ تصمیم

مینمایند (.)1، 2

بین کولیک جراحی و غیر جراحی راهنمایی نماید :درد شدید

تجربیات بالینی

و راجعه پس از تجویز داروهای ضد درد ،ضبربان قلبب بباالی

از مهرماه  1395تا مهرماه  74 ،1398مورد اسب مبتال به

 60ضربان در دقیقه به طور مداوم ،خروج مایع از معده ،پبس

کولیک (از کرمان ،رفسنجان ،سیرجان و یزد) به بیمارستان

از لوله گذاری معدی ،بیش از  2لیتبر ،نشبانههبای مثببت در

تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
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ارجاع گردید .بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی بین آغاز

سپری شدن دوران بستری ( 5-7روز) ،از بیمارستان مرخص

نشانههای بالینی کولیک و اقدام به عمل جراحی 45 ،مورد

گردیدند.

( )%60/8به جراحی پاسخ مثبت دادند و پس از دوران

مدیریت قبل از جراحی

بستری ،از بیمارستان مرخص گردیدند .آرام کشی حیوانات به

درد حیوان ،نحوه پاسخ به درمان ضد درد ،میزان ضربان قلب

دلیل شدت آسیبهای وارده به کولون ها ناشی از

و وضعیت عروقی ( ،)CRTیافتههای معاینه رکتال و تابلوی

پیچخوردگیهای شدید ،در  11مورد ( ،)%14/8متعاقب

خونی ،مهمترین معیارهای ما برای اقدام یا عدم اقدام به عمل

الپاراتومی و مشاهده مستقیم رودهها ،انجام گرفت (شکل .)1

جراحی در اسبهای مبتال به کولیک است (.)1
 -1کنترل درد .کاهش حجم معده با قرار دادن لوله بینی
معدی و تجویز داروهای ضد درد .داروهایی که به این منظور
میتوانند مورد استفاده قرار گیرند و در سیستم دارویی ما
وجود دارند به شرح زیرند:
فلونکسین مگلومین ( 0/2 -1/1میلیگرم به ازای هر کیلوگرم،
وریدی)
دتومیدین هیدروکلراید ( 10-40میکروگرم به ازای هر
کیلوگرم ،وریدی)
زایالزین هیدروکلراید ( 0/2-1/1میلیگرم به ازای هر
کیلوگرم ،وریدی)
کتوپروفن ( 1/1-2/2میلیگرم به ازای هر کیلوگرم ،وریدی)
 -2مایع درمانی و حمایت از سیستم قلبی عروقی .تجویز
وریدی محلولهای باالنس الکترولیت پلییونی برای حفظ

شکل  .1آسیب شدید عروقی در کولون ،همراه با تغییر رنگ ناشی از مرگ
بافتی .در این موارد با موافقت صاحب حیوان اقدام به آرام کشی حیوان
میگردد.

حجم مایعات و بهبود وضعیت پرفیوژن بافتی که معموال در
کولیک دچار اختالل میگردد ،ضروری است .به این منظور

 12مورد ( ،)%16/2قبل از اقدام به جراحی و معموال به فاصله

میتوان از نرمال سالین ،سالین هپیرتونیک ،محلولهای

کوتاهی پس از رسیدن بیمار به بیمارستان تخصصی ،تلف

سالین/دکستروز (سرم قندی نمکی) ،گلوکز هیپرتونیک،

شدند که علت این وضعیت ،متعاقب کالبدگشایی،

بیکربنات سدیم ،همگی در بازار دارویی موجود بوده و باید

پیچخوردگیهای شدید کولون ،انباشتگیهای بسیار شدید ،و

برای این منظور مد نظر قرار گیرند.

پارگی معده در موارد مختلف گزارش گردید 6 .مورد (،)%8/1

 - 3پیشگیری از آسیبهای قطع و برقراری مجدد جریان

در فاصله زمانی  48تا  96ساعت پس از اقدام به جراحی

خون ( .)Ischemia-Reperfusion Injuries/IRIآسیبهای

اصالحی ،تلف شدند که علت اصلی آن متعاقب کالبدگشایی و

ناشی از قطع و برقراری مجدد جریان خون اغلب در زمان

نمونهبرداری سندرم پاسخ التهابی عمومی ( Systemic

اصالح جابهجایی ها و پیچخوردگیها ،غیر قابل اجتنابند .به

 )Inflammatory Response Syndrome/SIRSتشخیص

این دلیل کاهش این آسیبها در هنگام جراحی و پس از آن
بسیار ضروری است .ویتامین ث به عنوان یک آنتیاکسیدان و

داده شد .از این تعداد یک مورد به دلیل زمین خوردن شدید

خنثی کننده رادیکالهای آزاد میتواند به این منظور قبل از

و پارگی معده ،تلف گردید .به جز یک مورد ،سایر مواردیکه

جراحی به صورت وریدی تجویز گردد .همچنین تزریق

در ظرف  12ساعت از آغاز عالئم کولیک به بیمارستان ارجاع

لیدوکائین ( 1/3میلیگرم به ازای هر کیلوگرم به صورت

گردیده بودند ،به درمان جراحی پاسخ مثبت دادند و پس از

بولوس و ادامه آن با دوز  0/05میلیگرم به ازای هر کیلوگرم
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در دقیقه به شکل انفوزیون) )3( ،دارای اثرات حفاظت کننده

جلوی ناف آغاز میگردد .برای ورود به حفره بطنی الزم است

بر مخاطات روده در مقابل عوارض برقراری مجدد جریان خون

دقت کافی به کار گرفته شود زیرا در اغلب موارد لوپهای

میباشد .لیدوکائین همچنین ضربان قلب را کاهش داده و

روده پر از گاز چسبیده به دیواره شکم قرار دارند و کمترین

دارای خاصیت ضد التهابی و کنترل درد نیز اشد.

بیاحتیاطی میتواند منجر به سوراخ شدگی یا پارگی آنها و

 -4درمان آنتیبیوتیکی .درمان آنتیبیوتیکی برای تمام موارد

ورود حجم زیاد آلودگی به حفره بطنی گردد که پیش آگهی

ارجاع شده کولیک از زمان پذیرش بیمار ،آغاز میگردد.

را وخیم خواهد ساخت .پس از ورود به حفره بطنی ،شکاف به

آنتیبیوتیکهایی که در بخش جراحی دانشکده دامپزشکی

وسیله قیچی و با احتیاط کامل به حد الزم بزرگ میگردد.

دانشگاه شهید باهنر کرمان به این منظور تجویز میگردند

قبل از اقدام به هر نوع دستکاری یا مکاشفه در داخل حفره

شامل این موارد است:

بطنی الزم است ،گاز تجمع یافته در رودهها تخلیه گردد

سفتریاکسون ( 20میلیگرم به ازای هر کیلوگرم ،داخل

( )Decompressionبه این منظور میتوان سیلندر یک

وریدی ،هر  12ساعت ،به مدت  7-9روز)

سرنگ  5سیسی را خارج نمود و انتهای لوله ساکشن را

جنتامایسین ( 6میلیگرم به ازای هر کیلوگرم ،داخل وریدی،

داخل پیستون آن قرار داد و به وسیله یک نیدل شماره 20

هر  12ساعت ،به مدت  4روز)
مترونیدازول ( 10میلیگرم به ازای هر کیلوگرم ،داخل

اقدام به تخلیه گاز از لوپهای روده نمود (شکل  .)2ممکن

وریدی ،هر  12ساعت ،به مدت  4روز)

است الزم باشد که این عمل در چندین نقطه انجام گیرد ،تا

در مواردی که اسهال به دلیل تجویز سفتریاکسون اتفاق افتد،

رودهها کامال از گاز تخلیه شده و امکان دستکاری ،خارج

این دارو با پنیسیلین  5000000میلیون واحد با دوز

نمودن و مانورهای الزم را بیابند.

 20000واحد به ازای هر کیلوگرم به صورت وریدی و هر 12
ساعت یکبار ،جایگزین میگردد.

بیهوشی
از داروی زایالزین با دوز  1میلیگرم به ازای هر کیلوگرم ،و
پس از آن دیازپام با دوز  0/2میلیگرم به ازای هر کیلوگرم به
صورت وریدی به عنوان پیش بیهوشی و از کتامین با دوز 2
میلیگرم به ازای هر کیلوگرم به صورت وریدی به عنوان
داری القا کننده بیهوشی استفاده میگردد .پس از القا
بیهوشی ،لوله گذاری داخلی نای انجام گرفته و پس از انتقال
بر روی میز جراحی ،حیوان به دستگاه بیهوشی استنشاقی
متصل میگردد و ادامه بیهوشی با ترکیب گاز ایزوفلوران و
اکسیژن انجام میگیرد .کنترل بیهوشی در طول جراحی به
دقت با دستگاه مانیتورینگ انجام میشود.

شکل  .2تخلیه گاز لوپهای روده به کمک سرنگ  5سیسی متصل شده به
لوله ساکشن

تکنیکهای جراحی
اسب در موقعیت خوابیده به پشت بر روی میز جراحی قرار

پس از تخلیه گاز ،کولون بزرگ ،از سمت چپ بدن حیوان از

میگیرد و آماده سازی جراحی به صورت وسیع از باالی جناغ

حفره بطنی خارج میگردد و بر روی میز استیلی که از قبل

تا محدوده لگن انجام گرفته و شان گذاری کامل ناحیه انجام

ضد عفونی و با دو الیه شان نفوذناپذیر استریل پوشانده شده

میگیرد .رهیافت به حفره بطنی در امتداد خط وسط از

است ،قرار میگیرد (شکل .)3
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شکل  .3خارج نمودن کولون از سمت چپ و قرار دادن آن بر روی میز

در این مرحله بررسی دقیق کولون خارج شده و سایر

نرمال سالین گرم شستشو میشود .در این مرحله اگر کماکان

قسمتهای دستگاه گوارش انجام میگیرد و در صورتیکه

پیچخوردگی وجود داشته باشد اصالح میگردد.

آسیب عروقی شدید و یا تغییر رنگ شدید کولون به دلیل

در صورت وجود انباشتگیها (شکل  )5نیز ،شلنگ از محل

قطع خونرسانی و مرگ بافتی اتفاق افتاده باشد ،با موافقت

شکاف کولوتومی در خم لگنی به آرامی و با هدایت از سطح

صاحب حیوان ،اقدام به آرام کشی حیوان میگردد .در غیر

بیرونی به محل انباشتگی هدایت میگردد و با جریان آب گرم

این صورت ،کولون در ناحیه خم لگنی ( )Pelvic flexureباز

و ماساژ از سطح بیرونی روی ناحیه انباشتگی ،به تدریج و با

و محتویات آن حتی المقدور تخلیه می گردد( .تصویر شماره

آرامی و مالیمت ،محتویات به محل شکاف کولوتومی هدایت

 .)4در مواردیکه محتویات از قوام سفتی برخوردار باشند ،می

میشود .برای تخلیه کامل انباشتگیها ،گاه الزم است این

توان با قرار دادن شلنگ در داخل لومن کولون و جریان آب

مرحله چندین بار تکرار گردد.

ولرم به داخل آن و ماساژ از بیرون ،محتویات را به سمت

در مواردی که امکان برداشت قسمتهای آسیب دیده کولون

محل شکاف کولوتومی ( )Colotomyهدایت نمود .پس از

وجود داشته باشد ،میتوان نسبت به برداشت آن نواحی و

تخلیه کولون ،شکاف کولوتومی در دو الیه به داخل

آناستوموز مجدد رودهها اقدام نمود (شکل .)6

برگرداننده (اینورت کننده) بخیه و ناحیه کامال به وسیله
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شکل  .5انباشتگی شدید کولون

شکل .6باال ،نکروز بخشی از  Left dorsal colonبه دلیل گیر افتادن پشت Renosplenic ligament

پایین ،برداشتن قسمت نکروز شده
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قبل از بازگرداندن به داخل حفره بطنی ،کولون چند مرتبه

( 0/1-0/5میلیگرم به ازای هر کیلوگرم ،وریدی ،هر 12

توسط نرمال سالین گرم شستشو میشود و در موقعیت

ساعت) میتوان استفاده نمود .قدم بردن حیوان از روز پس از

طبیعی آناتومیک خود در داخل حفره بطنی قرار میگیرد .در

عمل به آرامی و با توجه به درجه تحمل حیوان آغاز میگردد.

این مرحله توجه به سکوکولیک لیگامان که بین نوار جانبی

زمان قدم بردن میتواند از  5دقیقه دو نوبت در روز آغاز شود

سکوم ( )Lateral cecal bandو نوار آزاد کولون شکمی

و با بهبود وضعیت عمومی حیوان ،افزایش یابد.

راست ( )Free band of right ventral colonقرار گرفته

تغذیه حیوان با توجه به وضعیت عمومی ،میتواند از 24

است ،برای اطمینان از اصالح کامل جابجایی/پیچخوردگی،

ساعت پس از عمل با مقادیر اندکی علوفه خیس خورده همراه

ضرورت دارد .پس از اصالح ،این لیگامان در موقعیت طبیعی

با روغن آغاز گردد و در صورت وجود حرکات گوارشی و دفع،

خود و به راحتی قابل رویت است (.)4، 5

به تدریج افزایش یابد .حیوان پس از بازگشت حرکات گوارشی

پس از قرار گرفتن کولون در وضعیت طبیعی ،حفره بطنی در

و اشتها و دفع مدفوع تازه ،از بیمارستان مرخص میگردد.

سه تا چهار نوبت با حجم کافی نرمال سالین گرم شستشو

توجه به کیفیت و کمیت مواد غذایی ،میزان آب مصرفی

میشود و مایعات به وسیله ساکشن تخلیه میگردند .سپس

حیوان و عالئم عود کولیک از جمله مواردی است که در

دیواره شکم در چهار الیه بخیه و حیوان برای بازهوشی به

هنگام ترخیص حیوان به صاحب آن تذکر داده میشود.

اتاق ریکاوری منتقل میگردد.

نتیجه گیری

مراقبتهای بعد از عمل

بیتردید ،مهمترین فاکتور در میزان موفقیت جراحیهای

اسبها پس از جراحی دستکم به مدت  5روز با مراقبتهای

کولیک در اسب ،ارجاع به موقع حیوان به بیمارستان و

 24ساعته ،در بیمارستان بستری میگردند .مایع درمانی بر

تصمیم گیری درست برای زمان جراحی است .این نکته باید

اساس وضعیت عمومی حیوان ادامه مییابد .نتایج

به دقت توسط دامپزشکان مورد توجه قرار گیرد .همچنین

آزمایشگاهی تابلوی خونی ،پروتئین تام ،و فیبرینوژن سرم به

پس از جراحیهای موفق ،مراقبتهای دقیق  24ساعته

صورت روزانه مورد بررسی قرار میگیرند .از محلولهای

دستکم به مدت  5روز ،ضرورت دارد .جراحی کولیک در

حمایتی و تقویتی که حاوی ویتامینها ،الکترولیتها و

است ،قطعا در فیلد قابل انجام نیست و تنها در شرایط کنترل

آمینواسیدها میباشند ،برای بهبود شرایط حیوان استفاده

شده بیمارستانی با تجهیزات مناسب اتاق عمل میتواند انجام

میگردد (محلولهایی مانند دوفالیت و آمینوسُل) .درمان

شود .بر این اساس به دامپزشکان فعال در فیلد اسب اکیدا

آنتیبیوتیکی حداقل به مدت  7تا  9روز ادامه مییابد .تزریق

توصیه میگردد که دستخوش وسوسه انجام این جراحی در

فلونیکسین مگلومین و لیدوکائین نیز ادامه مییابد .برای

فیلد نگردند.

جلوگیری از بروز زخمهای گوارشی ،از رانیتیدین (1/5
میلیگرم به ازای هر کیلوگرم ،وریدی ،هر  6ساعت) استفاده
میگردد .برای تحریک حرکات گوارشی از متوکلوپرامید
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Surgical management of colic in horses: experiences report of the
Surgical Section of Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar
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From September 2016 to 2019, 74 horses with signs of colic were referred to the Veterinary
Referral Hospital of Shahid Bahonar University of Kerman. In this article, surgical management
of some of these cases from the time of admission to discharge is described.
Key words: Horse, Surgery, Colic

53

التیام ،دوره  ،7شماره 1399 ،54-67 :1

Eltiam 7 (1): 54-67, 2020

التیام
eltiam.ivsa@gmail.com

کولیک ،بهروزرسانی و پیشرفتها
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چکیده
کولیک به عنوان یکی از مهمترین بیماریها در اسب نیازمند مداخالت اورژانسی به منظور حفظ جان بیمار است .تشخیص،
مدیریت و درمان به موقع اسبهای مبتال ،موجب بهبود پیشآگهی حاصل از درمان خواهد شد .علیرغم پیشرفتهای انجام
گرفته در تشخیص ،بیهوشی ،جراحی و مراقبتهای پس از عمل ،همچنان مدیریت کولیک یکی از مباحث چالشبرانگیز در
دامپزشکی است .در این مقاله ،برخی از مهمترین پیشرفتها در جنبههای مختلف کولیک ارائه شده است.
واژههای کلیدی :اسب ،کولیک ،پیشرفتها

مقدمه
واژه کولیک ( )Colicتوصیف کننده دردهای شکمی است کبه

موارد نامطلوب است .عالوه بر این حبدود  %50از اسببهبای

میتواند به واسطه عوامل مختلف رخ دهد .هر چند اخبتالالت

مبتال به کولیک ممکن است پس از درمان مجدد ببا کولیبک

و بیماریهای دستگاه گوارش اصلیترین دلیل رخداد کولیک

درگیر شوند ( .)3این عوامل باعبث شبده اسبت تبا همچنبان

در اسبها هستند امبا درگیبری سبایر ارگبانهبای شبکمی و

مدیریت کولیک یکی از مباحث چالشبرانگیبز در دامپزشبکی

عوامل متعدد دیگر نیز میتوانند موجبب ایجباد ایبن عارضبه

باشببد .لببذا در سببالهببای اخیببر بببا هببدف بهبببود روشهببای

شوند ( .)1در کنار استفاده از روشهای غیر جراحی ،مدیریت

تشخیصی ،جراحی و نتایج حاصل از درمان ،مطالعات متعددی

کولیک به روش جراحی ،از جمله موقعیتهایی است که یبک

صورت گرفته است که در ادامه به برخی از این موارد پرداخته

جراح باید تمام قابلیت خود را جهبت زنبده مانبدن اسبب در

میشود .تمایز بین اسبهای مببتال ببه کولیبک کبه نیباز ببه

حداقل زمان به کار گیرد .کار تیمی ،ارجاع به موقع ،اسبتفاده

درمان غیر جراحی و یا جراحی دارند یکی از مهمترین اهداف

از روشهای جراحی مناسب و مدیریت صحیح پس از عمل از

در مدیریت کولیک است زیرا مداخله به موقع جراحی موجب

جمله اقداماتی هستند که میتوانند ببر پبیشاگهبی کولیبک

اخذ نتایج مطلوب و بهبود پیشآگهی خواهد شد.

تاثیرگذار باشند ( .)2علیرغم این موارد ،پیشاگهی اسبهای

پیشرفت در روشهای تشخیصی

مبتال به کولیک به دلیل وجود عوامل خطر متعبدد در عمبده

علیرغم پیشرفت در روشهبای تشخیصبی هنبوز هبم وجبود
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دردهای متوسط و شدید ،عود مجدد درد پس از درمبانهبای

پیشرفت در روشهای جراحی تشخیصی و درمانی

دارویی و عدم حضور حرکات روده ،مهبمتبرین شباخصهبای

الپاراتومی ( )Laparotomyهنوز هم رایجترین روش مدیریت

اصلی به منظور انتخاب روش جراحبی ببرای مبدیریت اسبب

جراحی در اسبهای مبتال به کولیک است و بسیاری از موارد

مبتال به کولیک هستند ( .)3، 4اهمیبت اسبتفاده از تغییبرات

کولیک نیازمند رهیافتهای گسترده جراحی هستند .عمده

برخی فاکتورها و بیومارکرها ( )Biomarkersدر حبال حاضبر

موارد جراحیهای کولیک از رهیافت خط وسط شکم

در کولیببک اسببب مببورد توجببه قببرار گرفتببه اسببت .الکتببات

( )Ventral midelineو تحت بیهوشی عمومی انجام میشود

( )Lactateیکی از ترکیبباتی اسبت کبه در رونبد متابولیسبم

( .)9به دلیل خطرات بیهوشی و عوارض پس از عمل ،در

بیهوازی تولید میشود و افزایش آن در اسبهبای مببتال ببه

سالهای اخیر ،انجام الپاراتومی از رهیافت تهیگاه ،در اسب

کولیک به دلیل پرفیوژن ضعیف بافتی و هایپوکسی بافتها به

ایستاده و تحت آرامبخشی و بیحسی موضعی در برخی موارد

دنبال هایپوولمی قابل انتظار است در حالیکه در اسببهبای

کولیک مانند انباشتگی کولون کوچک ( Small colon

سالم مقبادیر الکتبات خبون و مایعبات صبفاقی براببر اسبت.

 )impactionمورد استفاده قرار گرفته و با نتایج قابل قبولی

مطالعات جدید موید آن است که اندازهگیری مقادیر الکتبات

همراه بوده است ( .)10علیرغم مزایای مرتبط با الپاراتومی

در مایعات صفاقی در مقایسه ببا انبدازهگیبری الکتبات خبون

ایستاده ،باید توجه داشت که انتخاب اسب مناسب و تشخیص

ارزش تشخیصببی بیشببتری دارد .افببزایش مقببادیر الکتببات در

صحیح عارضه قبل از انجام جراحی الزامی است زیرا بسیاری

مایعات صفاقی و یا افزایش نسبت آن به الکتات خون میتواند

از بخشهای دستگاه گوارش و رودهها قابلیت خروج از

نشان دهنده رخداد تغییرات ایسکمیک و انسدادهای اختناقی

رهیافت تهیگاه را ندارند و دستکاری بیش از حد و کشش

( )Strangulating obstructionدر رودهها باشد که به ویژه

زیاد بر روی مزانتر ( ،)Mesenteryممکن است توسط اسب

در مراحل ابتدایی تغییرات کمک کننده خواهد بود (.)2، 4-8

غیر قابل تحمل و با عکسالعمل حیوان همراه باشد( .شکل

پروتئینهای فاز حاد مانند فیبرینبوژن ( ،)Fibrinogenسبرم

.)11( ،)1

آمیلوئیبببد آ ( )Serum amyloid A/SAAو هببباپتوگلوبین
( )Haptoglobinنیز در اسبهای مبتال به کولیک مورد توجه
قرار گرفته اند .از این میان با توجه به نتایج مطالعات مختلبف،
به نظر میرسد سرم آمیلوئید آ ،شاخص بهتری ببرای تعیبین
وجود جراحات انسدادی در اسبهای مبتال به کولیبک باشبد
اما باید توجه داشت که به دلیل همپوشبانی مقبادیر  ،SAAدر
بیماریهای التهابی روده ،تفکیبک بیمباران نیازمنبد مداخلبه
جراحی از بیماران دیگر دشوار است ( .)4ارزیابی فعالیت الکل
دهیببدروژناز ( )Alcohol dehydrogenaseبببا اسببتفاده از
اسپکتوفوتومتر ( )Spectrophotometerببه عنبوان روشبی
سریع میتواند در کنار سایر شاخصها ،مفید واقع شود .تفاوت
معنیداری در افزایش این شاخص در اسبهای مبتال به پبیچ
خوردگی اختناقی در مقایسه با اسبهای با انسداد ساده وجود
شکل  .1اصالح انباشتگی کولون کوچک با استفاده از رهیافت تهیگاه چپ

دارد .همچنین اسبهایی با مقادیر بسیار باال الکل دهیدروژناز،

در اسب

احتمال پیشاگهی ضعیفتری جهت زنده ماندن دارند (.)4
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ابداع استفاده از جراحیهای غیر تهاجمی نظیر الپاراسکوپی
( )Laparoscopyدر طب اسب چندان هم قدیمی نیست اما
استفاده از آن در سالهای اخیر به منظور درمان برخی از
موارد کولیک مورد توجه قرار گرفته است .کاهش مرگ و میر
حاصل از بیهوشیهای طوالنی مدت ،کاهش عوارض مرتبط با
خط برش ،کاهش دوره نقاهت و بازگشت سریعتر اسب به
عملکرد ورزشی و فعالیت از جمله مزایای استفاده از
الپاراسکوپی در تشخیص ،مدیریت و درمان کولیک در اسب

شکل  .3نمای الپاراسکوپی از بیرون زدگی رودههای کوچک از حلقه
مغابنی

هستند ( .)12-14امروزه الپاراسکوپی تشخیصی با هدف
شناسایی عامل دردهای شکمی در اسب مورد توجه قرار
گرفته است .یکی از مزایای این روش ،امکان ارزیابی ساختارها
به ویژه ساختارهایی واقع در سطح پشتی محوطه شکمی
است که طی رهیافت الپاراتومی امکان مشاهده آنها وجود
ندارد و فقط باید مالمسه شوند ( .)13-16، 9بسیاری از این
ساختارها را میتوان با استفاده از الپاراسکوپ  30درجه به
طول  75سانتیمتر به راحتی مشاهده نمود ( .)11علیرغم

شکل  .4نمای الپاراسکوپی از جابهجایی خم لگنی ( )Pelvic flexureبه
سمت راست محوطه شکمی و قرارگیری آن بر روی کولون راست شکمی
()Right ventral colon

این مزایا ،گران بودن تجهیزات ،حضور جراح آموزش دیده،
احتمال سوراخ کردن احشا و ارگانها و آسیب به اتصاالت
صفاقی آنها و دشواری در دستکاری ارگانهای بزرگ شکمی
نظیر کولونهای بزرگ از جمله محدودیتهای استفاده از
الپارسکوپی در مدیریت و درمان کولیک در اسب هستند ،در
حالیکه جابهجایی و دستکاری رودههای کوچک و کولون
کوچک با استفاده از ابزار الپاراسکوپی به سهولت قابل انجام
است( .اشکال .)9، 13، 14( ،)2-5

شکل  .5نمای الپاراسکوپی از سمت راست شکم در یک راس اسب درگیر با
جابجایی و اتساع کولون بزرگ

در حال حاضر کاربرد الپاراسکوپی در مدیریت دردهای
شکمی و کولیک در اسب رو به گسترش است .اصالح برخی
موارد جابهجایی رودهها ،صحیح فتق مغابنی ( Inguinal

 ،)herniaفتق دیافراگمی ،خروج تودههای شکمی نظیر
لیپوما ( ،)Lipomaتثبیت کولون ( ،)Colopexyترمیم نواقص

شکل  .2نمای الپاراسکوپی از انسداد اختناقی روده کوچک

مزانتر ،بستن فضای بین کلیه و طحال و همچنین فضای
اپیپلوئیک ( )Epiploic foramenاز جمله این موارد است.
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استفاده از الپاراسکوپی در تشخیص ،مدیریت و درمان

ارجاعی در اسبها را به خود اختصاص میدهد .هرچند عامل

دردهای شکمی و کولیک در اسب را میتوان به عنوان روشی

مسبب آن مشخص نیست اما اختالل در حرکات کولون،

مناسب مورد توجه قرار داد ،معایب کاربردی مرتبط با

تجمع بیش از حد گاز در کولونها و عمق فضای بین کلیه و

الپاراسکوپی را میتوان با استفاده از ابزار مناسب و آموزش

طحال در رخداد گیر افتادن کولونها در این فضا دخیل

صحیح و بهبود مهارت جراح و انتخاب صحیح بیمار برطرف

هستند .اسبهای مبتال را میتوان با استفاده از روشهای غیر

نمود .در تمام مواردی که جراحی در اسب به صورت ایستاده

جراحی مدیریت کرد اما امکان رخداد مجدد عارضه در -%3/2

انجام میشود ،وجود امکانات مناسب جهت انجام جراحی و

 23%موارد ،وجود دارد لذا روشهای جراحی نظیر ،تثبیت

مقیدسازی صحیح و همچنین آرامبخشی و بیحسی کامل ،به

کولون ( ،)Colopexyبرداشت بخشی از کولون و بستن فضای

منظور جلوگیری از عکسالعمل اسب و در نتیجه عدم آسیب

بین کلیه و طحال از طریق کارگذاری بخیه بین فاسیای

اسب به خودش و تیم جراحی الزامی است (.)11-13

اطراف کلیه یا لیگامان طحالی-کلیوی ( Nephrosplenic

استفاده از الپاراسکوپی در مدیریت گیر افتادن کولونهای

 )ligamentو کپسول طحال توصیه میشود .تثبیت کولون را

چپ پشتی و شکمی در فضای بین کلیه و طحال

میتوان با استفاده از الپاراتومی یا الپاراسکوپی انجام داد که

( )Nephrosplenic entrapmentیکی از رایجترین موارد

هر دو این روشها مستلزم انجام بیهوشی و خطرات مرتبط با

کاربرد الپاراسکوپی در درمان کولیک در اسب در سالهای

بیهوشی است( .شکل .)9، 13، 17-21( ،)6

اخیر است .این عارضه ،حدود  %9-%25موارد کولیکهای

شکل  .6نمای الپاراسکوپی از سمت راست شکم در یک راس اسب درگیر با جابجایی و اتساع کولون بزرگ

پیشرفت در روشهای تشخیصی
بستن فضای بین کلیه و طحال را هم میتوان تحت بیهوشی

الپاراسکوپی تحت شرایط آرامبخشی و بیحسی موضعی،

عمومی انجام داد که مستلزم برش بر روی دندهها است و با

عالوه بر مزایای ذکر شده ،یعنی فراهم آوردن دید بهتر برای

عوارضی همراه است ( .)13بستن فضای بین کلیه و طحال با

جراح ،ظاهر مناسب ،کاهش خطرات مرتبط با بیهوشی،

استفاده از الپاراتومی تحت آرامبخشی و بیحسی موضعی و

کاهش دوره نقاهت و بازگشت سریعتر اسب به فعالیت خود،

همچنین الپاراسکوپی با کمک دست ( Hand-assisted

موجب کاهش عالئم مرتبط با جراحی الپاراتومی کولیک و

 )laparoscopyنیز مورد توجه و بررسی قرار گرفته است که

کاهش قابل توجه عود مجدد عارضه میشود .الپاراسکوپی را

میتواند موجب کاهش خطرات ناشی از بیهوشی ،کاهش

میتوان از طریق استفاده از دو یا سه پورتال و از فضای بین

مدت زمان جراحی ،هزینه و بازگشت سریعتر اسب به عملکرد

دندهای  17و  18و تهیگاه سمت چپ انجام داد( .شکل ،)7

خود شود ( .)9، 18مطالعات انجام شده در سالهای اخیر

(.)9، 18، 19، 22، 23

نشان داده است که تصحیح این عارضه با استفاده از
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شکل  .7بستن فضای بین کلیه و طحال با استفاده از الپاراسکوپی

استفاده از روش الپاراسکوپی به منظور اصالح این عارضه،
دارای محدودیتهایی نیز میباشد .یکی از این موارد ،قرار
دادن مطمئن سوزن در سوزنگیر ،اطمینان از کارگذاری
صحیح بخیه ها و استحکام گره نهایی است که هنوز هم
مهمترین ایراد این روش حتی در جراحان باتجربه است .به
همین دلیل امروزه بسیاری از ابزار کمکی مانند Endo-

،Stitch

sutureclips

absorbable

 Extracorporeal knot pushersو

شکل  .8بستن فضای بین کلیه و طحال با استفاده از سوزنهای بدون نیاز
به گره ()V-LocTM 180 barbed, knotless suture

،Lapra-TY

Unidirectional

استفاده از مشهای جراحی تحت هدایت الپاراسکوپی و قرار

 barbed suturesبه منظور کارگذاری بخیهها و اطمینان

دادن آن در سطح پشتی طحال و تثبیت آن به طحال و

گره حاصل در بستن فضای بین کلیه و طحال در اسب طی

فاسیای اطرف کلیه نیز از جمله روشهایی است که در

الپاراسکوپی توصیه میشود .در مطالعهای در همین

سالهای اخیر به عنوان مدیریت گیر افتادن کولونها در

زمینه ،Unidirectional barbed sutures،برای بستن

فضای بین کلیه و طحال به آن پرداخته شده است .استفاده از

فضای بین کلیه و طحال در اسب مورد ارزیابی قرار گرفته

مش در مقایسه با روش بخیه زدن میتواند موجب پیشگیری

است .برروی این وسیله ،زوائدی تعبیه شده و در انتهای نخ

از عوارضی مانند آسیب به کپسول طحال و بسته شدن فضای

یک لوپ طراحی شده است که از آن به جای گره زدن

بین کلیه و طحال در مدت زمان کوتاهتری شود .چسبیدن

استفاده میشود و بدین ترتیب نیازی به گره زدن نخواهد

مزانتر به کولون نزولی تنها عارضهای است که به ندرت به

داشت .مزایای این روش سهولت قرارگیری ،نگه داشتن

دنبال کارگذاری مش در این فضا گزارش شده است و بسیاری

مطمئن بافت ،کاهش پاسخ بدن به بخیه و از همه مهمتر

از عوارض گزارش شده در انسان و یا دام کوچک در اسب

ایجاد یک الگوی بخیه بدون گره است که موجب کاهش زمان

مشاهده نشده است( .شکل .)9، 25، 26( ،)9

جراحی و استحکام بخیه نهایی است( .شکل .)21، 24( ،)8

شکل  .9استفاده از مش تحت هدایت الپاراسکوپی به منظور بستن فضای بین کلیه و طحال در اسب
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یکی دیگر از موارد کاربرد الپاراسکوپی ایستاده در اسب،

اقدامی است که در عمده موارد نیاز به انجام الپارتومی دارد.

بستن نواقص ایجاد شده در مزانترهای روده در نواحی است

بستن نقیصه ایجاد شده در مزانتر جهت پیشگیری از رخداد

که امکان دسترسی به آن از طریق رهیافت الپاراتومی وجود

مجدد عارضه توصیه میشود اما در نواحی مانند مزانتر

ندارد .گیر افتادن رودهها در نواقص مزانتر ایجاد شده به

دوازدهه (مزودئودنوم )Mesodeodenum/به دلیل دسترسی

داللیل مادرزادی یا اکتسابی نظیر صدمات مکانیکی حدود %1

نا مناسب طی الپاراتومی ،بستن مزانتر مشکل خواهد بود و لذا

تا  %5موارد کولیک در اسبها را به خود اختصاص میدهد.

استفاده از الپاراسکوپی امکان دسترسی به آن را به سهولت

خروج روده و در صورت لزوم آناستوموز روده در بخش درگیر

برای جراح فراهم میآورد( .شکل .)9، 15، 27، 28 ( ،)10

شکل  .10ترمیم نقیصه موجود در مزودئودونوم تحت هدایت الپارسکوپی در اسب
جابهجایی و گیر افتادن رودههای کوچک در کانال مغابنی و

تجهیزات و ابزار الپاراسکوپی ندارد .در این روش ،با استفاده از

به دنبال آن صدمات اختناقی رودهها نیز یکی از موارد کولیک

یک کاتاتر و یا سوزن ،حدود  2میلیلیتر متیل سیانوآکریالت

در اسبها است که نیاز به مداخله سریع جهت درمان و

( )Methyl-cyanoacrylateو یا ان-بوتیل -2سیانوآکریالت

پیشگیری از آسیب گسترده به رودهها دارد ( .)9خروج رودهها

( )N-butyl-2-cyanoacrylateدر لبههای کانال مغابنی

از کانال و حلقه مغابنی ،بستن حلقه مغابنی ،استفاده از

تزریق و سپس لبههای کانال برای مدت  30ثانیه ،توسط

مشهای جراحی و فلپ صفاقی به منظور بستن حلقه مغابنی

پنس بابکوک ( )Babcock forcepsنگه داشته و فشار داده

از جمله روشهایی است که با هدف پیشگیری از رخداد

میشوند تا چسبندگی مناسب ایجاد شود( ،شکل .)29( .)11

مجدد فتق مغابنی مورد استفاده قرار میگیرد .در حال حاضر

جابهجایی رودههای کوچک و انسداد اخنتاقی رودههای

بسیاری از این روشها با استفاده از الپاراسکوپی و در اسب

کوچک در فضای اپیپیلوئیک %2/4-%8/4 ،موارد کولیک در

تحت بیهوشی عمومی و در اسب ایستاده بدون نیاز به

اسب را به خود اختصاص میدهد که به واسطه عوامل

بیهوشی قابل انجام است .استفاده از سیانوآکریالت

مختلفی مانند تحلیل لوب ( )Atrophyراست کبد ،گاز

( )Cyanoacrylateبه منظور بستن لبههای حلقه مغابنی،

گرفتن آخور یا اشیا افقی موجود در محیط اصبل()Cribbing

تحت هدایت الپاراسکوپی در اسب ایستاده ،یکی از روشهای

و استرس در هنگام خوردن غذا رخ میدهد .به دلیل موقعیت

جدید به منظور مدیریت پیشگیری از رخداد مجدد فتقهای

حفره اپیپلوئیک و شانس زنده ماندن کمتر اسبهای مبتال با

مغابنی که به عنوان جایگزین مناسب برای روشهای ذکر

این نوع جراحت به دلیل رخداد مجدد عارضه ،بستن حفره

شده قابل استفاده است و نیاز به استفاده از بسیاری از

اپیپیلوئیک با استفاده از مش تحت هدایت الپاراسکوپی
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توسعه یافته است .به دلیل عدم اطمینان از قرارگیری صحیح

مطلوبی همراه بوده است ( .)9، 30-35اگر چه در مطالعات

مش و احتمال جابهجایی مش حین بازگشت از بیهوشی،

تجربی اخیر ،بستن حفره اپیپلوئیک با استفاده از مش تحت

معموال بستن حفره اپیپلوئیک در جراحی اول توصیه

الپاراتومی و با هدف ارزیابی اثر آن در مرحله اول جراحی

نمیشود و به همین دلیل الپاراسکوپی در اسب ایستاده به

مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج مناسبی اخذ شده است،

عنوان مرحله دوم ،روش درمانی مناسبی است و با نتایج

(شکل .)32، 35( ،)12

شکل  . 11استفاده از سیانوآکریالت به منظور بستن کانال مغابنی تحت هدایت الپاراسکوپی در اسب

شکل  .12استفاده از اپلیکاتور مخصوص به منظور قرار دادن مش در حفره اپیپلوئیک در اسب تحت هدایت الپاراسکوپی

فتق دیافراگمی ( )Diaphragmatic herniaیکی از عوامل

از هپببارین ( ،)Heparinاسببید هیالورونیببک ( Hyaloronic

دیگر کولیک در اسبها است که طبق مطالعات اخیر دیگر به

 ،)acidکربوکسیمتیلسبلولز ( )carboxymethylcellulosو

دلیل بهبود روشها تشخیصی ،حدود  %0/67تا  %7/7موارد

فوکوئیدان ( )Fucoidanو شستشو و الواج محوطه بطنبی ببا

کولیک را به خود اختصاص میدهد .در حال حاضر استفاده از

استفاده از محلولهای کریستالوئیدی ،استفاده از درین و برش

الپاراسکوپی و همچنین توراکوسکوپی ()Thoracoscopy

و بخیه چادرینه ( )Omentectomyبه منظبور پیشبگیری از

برای ترمیم این جراحات مورد توجه قرار گرفته است( .شکل

چسبندگی قابل استفاده هستند .با این وجود هنوز هبم روش

.)7، 9، 36( ،)13

قطعی جهت پیشگیری از رخداد چسبندگیهبا وجبود نبدارد

چسبندگیهای شکمی از جمله مهبمتبرین عبوارض جراحبی

( .)9، 39-36سببدیم کربوکسببیمتیببلسببلولز ( Sodium

کولیک در اسب است که میتواند موجب درد ،انسداد مجبدد

 )carboxymethylcellulos/SCMCترکیبی پلیسباکاریدی

رودهها و در نتیجه مرگ حیوان در  %9تبا  %27مبوارد شبود،

است که با ایجاد یبک ژل شبفاف ببر روی رودههبا عبالوه ببر

(شببکلهببای  .)14-16تجببویز داروهببای ضببد التهبباب و

حفاظت مکانیکی از آنها ،مانع تثبیت لختههای فیبرینبی ببر

آنتبببیبیوتیبببک ،دیمتیبببل سولفوکسبببید ( Dimethyl

روی آنها خواهد شد .استفاده از این محلول با غلظبت  %1در

 ،)sulfoxide/DMSOتزریق داخل رگی لیدوکائین ،اسبتفاده

محوطه بطنی اسب موجب کاهش چسبندگی شده است .ایراد
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استفاده از سدیم هیالورونات (اسبید هیالورونیبک  %4نیبز ببه

این ترکیب جذب سریع آن میباشد (.)9

تنهایی یا در ترکیب با سدیم کربوکسی متیل سلولز ،ببر روی
الیه سروزی آسیب دیده رورده یبا محبل آناسبتوموز ،موجبب
کاهش چسبندگیهای شکمی در اسبب شبده اسبت( .شبکل
.)38( ،)17

شکل  .13فتق دیافراگمی در کره اسب

شکل  .17سدیم هیالورونات در ترکیب سدیم کربوکسی متیل سلولز جهت
استفاده بر روی محل آناستوموز روده

فوکوئیدان ترکیبی پلبیسباکاریدی کبه اثبرات مثببت آن ببر
چسبندگیهبای شبکمی مبورد ارزیبابی و تائیبد شبده اسبت.

شکل  .14نمای الپاراسکوپی چسبندگی بین کولون و چادرینه

استفاده از این ترکیب در اسب عارضه جانبی نداشته است اما
موجب تاخیر در روند التیام در نواحی از خط سفید شده است
( .)9علیرغم این اثرات ،استفاده از ایبن مبواد موجبب حبذف
کامل چسبندگی نخواهبد شبد و جراحبان بایبد همچنبان ببا
استفاده از تکنیبکهبای اتروماتیبک ،جهبت پیشبگیری از آن
متکببی باشببند ( .)40پببیشآگهببی اسبببهببای درگیببر بببا
چسبندگیهبای شبکمی مطلبوب نیسبت و مبدیریت آن نیبز
دشوار است .اگر چه برخی از جراحان ،الپاراتومی مجدد را ببه
شکل  .15نمای الپاراسکوپی چسبندگی بین رودهها

عنوان روش درمان انتخاب میکنند اما چسبندگی مجبدد در
 50%اسبهایی که تحت عمل جراحبی دوم قبرار گرفتبهانبد،
گزارش شده است ( .)9جداسازی چسبندگیهای شکمی نیبز
از دیگببر مببوارد کبباربرد الپاراسببکوپی در مببدیریت و درمببان
دردهبببای شبببکمی در اسبببب اسبببت ( .)36، 40جداسبببازی
چسبندگیها با استفاده از الپاراسکوپی در جراحیهای شکمی
در انسان مورد استفاده قرار گرفته و در  %80بیماران با نتبایج
مساعدی همراه بوده است .مطالعات انجام شده در اسبها نیز

شکل  .16جداسازی چسبندگیها تحت هدایت الپاراسکوپی
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موید اخذ نتایج مطلوب به دنبال استفاده از روش الپاراسکوپی

کاربرد الگوهای بخیه و نخ در جراحی کولیک نیز یکی از

در مدیریت چسبندگیها است (.)40

نکاتی است که در مطالعات مختلفی به آن توجه شده است.

استفاده از منگنه ( )Staplerبه منظور لیگاتور کردن عروق

استفاده از الگوهای تک در مقایسه با الگوهای سراسری ،با

مزانتر و برش آنها و همچنین آناستوموز رودهها و یا برش و

افزایش زمان جراحی ،افزایش احتمال نشت در صورت

آناستوموز همزمان ،یکی از پیشرفت های مهم در حوزه

کارگذاری نامناسب و باقی گذاشتن جسم خارجی بیشتر و در

کولیک در اسب است که هر چند استفاده از آن چندان جدید

نتیجه افزایش احتمال چسبندگی مرتبط است در حالیکه در

نیست اما در سالهای اخیر کاربرد آن مورد توجه قرار گرفته

الگوهای سراسری احتمال کاهش قطر و جمع شدگی مجرا

است .سرعت باال ،عدم مداخله دست ،کاهش عفونت و بهبود

( )Purse‐string effectبیشتر است .بخیه کردن محل

خونرسانی در بخش آناستوموز داده شده از جمله مزایای

آناستوموز در دو الیه نیز اگر چه احتمال نشت محتویات را

استفاده از این روش است .نتایج حاصل از استفاده از منگنهها

کاهش میدهد اما موجب افزایش زمان جراحی و کاش قطر

در آناستوز رودهها در اسب ،تحت تاثیر عواملی از جمله سایز

مجرا شود .اگرچه در مطالعهای اختالف معنیداری بین

منگنه ،نوع آناستوموز و محل آناستوموز قرار دارد .در کنار

الگوهای سرتاسری ساده ،لمبرت ( )Lembertو کوشینگ

مزایای این روش ،هزینه این تجهیزات و عوارضی مانند عدم

( )Cushingدر بستن محل آناستوموز مشاهده نشده است اما

استحکام مناسب در بخش آناستوموز و نشت محتویات روده و

استفاده از الگوی بخیه تک الیه لمبرت مزایای مختلفی از

یا تغییر در قطر روده که ممکن است به دنبال کارگذاری

جمله کاهش زمان جراحی و کاهش تنگی مجرا را نشان داده

نامناسب منگنهها رخ دهد از جمله معایب استفاده این

است (.)9

تجهیزات است و به همین دلیل بسیاری از جراحان هنوز هم

یکی از رایجترین عوارض پس از جراحی کولیک ،جدا شدن

بخیه زدن را به منظور آناستوموز رودهها ترجیح میدهند.

بخیهها ،عفونت و فتق در خط برش ()Incisional hernia

(شکلهای .)9، 38، 41-43( ،)18، 19

است .اگر چه کاهش سرعت جراحی مرتبط با استفاده از
منگنههای پوستی گزارش شده است اما مقایسه مطالعات
نشان دهنده افزایش رخداد درناژ جراحی و عفونت است.
بستن موضع جراحی در  2یا  3الیه امکانپذیر است اما فارغ
از تعداد الیههای بخیه شده ،توجه به کاهش فضای مرده زیر
جلد که نقش مهمی در پیشگیری از رخداد عفونت پس از
جراحی دارد ،حائز اهمیت است( .شکلهای 45( ،)20، 21
.)38، 44،

شکل  .18استفاده از منگنه برای لیگاتور و برش عروق مزانتر

شکل  .20عفونت پس از جراحی الپاراتومی جهت درمان کولیک در اسب

شکل  .19استفاده از منگنه برای آناستوموز در ژوژنوم
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ارزیابی برخی شاخصهای هیستوپاتولوژی است که از این بین
درجه خونریزی ،شاخص مناسبتری است .باید توجه داشت
انجام این روش نیازمند زمان و تجهیزات است که در عمده
موارد کاربرد بالینی حین جراحی ندارد اما میتواند به عنوان
یک فاکتور برای ارائه پیشآگهی بعد از جراحی مطرح باشد.
استفاده از میکروسکوپ زمینه تاریک ( Dark-field

 )microscopyبه منظور ارزیابی وضعیت شاخص پرفیوژن
( )Perfused vessel densityدر کولون اسب نیز یکی از

شکل  .21فتق ناشی از برش ،به دنبال جراحی کولیک در اسب

پیشرفتها در این حوزه است .نشان داده شده است که

استفاده از بانداژ شکم بعد از جراحی و برای حدود دو هفته

جراحات مختلف روده بزرگ دارای دانسیته پرفیوژن متفاوتی

پس از آن موجب کاهش معنیداری در عوارض مرتبط با

هستند .به عنوان نمونه ،در جراحات اختناقی این شاخص

محل برش از جمله ،آسیب به بخیهها در طی دوره ریکاوری،

بسیار کمتر از انسدادهای ساده است ( .)4، 9، 46همانگونه

تورم و ادم ،عفونت و فتق خواهد شد( .شکل .)7( ،)22

که ذکر شد بسیاری از این روشها نیازمند تجهیزات
اختصاصی و زمان هستند و همچنان بسیاری از جراحان،
محدوده برداشت و آناستوموز را با تکیه بر تجربیات خود بر
اساس ویژگیهای ظاهری روده انجام میدهند.
پیشرفت در ارزیابی پیشآگهی پس از درمان و جراحی
پیشآگهی حاصل از جراحی یکی از موارد مورد بحث در
جراحی کولیک است .مطالعات مختلفی نیز به منظور ارزیابی

شکل  .22استفاده از بانداژ شکم پس از جراحی کولیک به منظور حمایت از
محل برش ،کاهش تورم و احتمال رخداد فتق در محل جراحی

شاخصهایی جهت ارائه پیشآگهی پس از جراحی کولیک
انجام شده است .در یکی از این مطالعات ،بیومارکرهای

ارزیابی رودهها حین جراحی با هدف تعیین و وسعت بخش

مختلف سلولهای زایای روده در نمونههای بیوپسی اخذ شده

آسیب دیده رودههای کوچک ،سکوم و کولونها به منظور

از خم لگنی ( )Pelvic flexureبا استفاده از روش

برداشت بخش نکروز شده ،یکی از چالشهای مهم در بین

ایمنوهیستوشیمی مورد ارزیابی قرار گرفتند .در این مطالعه

جراحان است .این امر به ویژه در مورد کولونهای بزرگ،

افزایش -3فسفوهیستیدین ( ،)3-Phosphohistidineارتباط

دشوارتر از رودههای کوچک است و در مورده کولون کوچک

معنیداری در پیشبینی پیشآگهی نامطلوب پس از جراحی

هنوز هم به طور کامل بررسی نشده است .روشهای مختلفی

در اسب مبتال به پیچ خوردگی کولون ( Large colon

مانند قضاوت بر اساس مشخصات مختلف ظاهری روده،
ارزیابی فشار داخل لومن ،استفاده

 )volvulusبزرگ داشت (.)47

از فلورسئین

همچنین مطالعات نشان دادهاند که ارزیابی سریالی تروپونین

( ،)Fluoresceinروشهای فلورسانس (،)Fluorescence

 1قلبی ( )Cardiac troponin 1/cTn1به دنبال آسیب به

داپلر ( )Dopplerو پالساکسیمتری ( )Pulse oximetryاز

میوکارد ناشی از عفونت شدید و التهاب در سندرم پاسخ

جمله این روشها است .یکی از روشهایی که در دهههای

التهابی سیستمیک ( Systemic inflammatory response

اخیر به به منظور ارزیابی وضعیت کولونهای بزرگ توجه

 )syndrome/SIRSو الکتات در مراحل ابتدایی بعد از عمل

شده است ،اخذ بیوپسی از خم لگنی ( )Pelvic flexureو

میتواند شاخص مناسبی به منظور ارزیابی زنده ماندن اسب
63

التیام ،دوره  ،7شماره 1399 ،54-67 :1

Eltiam 7 (1): 54-67, 2020

کولیک موثر است .ارزیابی ریفالکس و مقادیر آن در لوله

در این بازه باشد ( .)4، 46افزایش آزادسازی میلوپروکسیداز
( )Myeloproxidaseو االستاز ( )Elastaseاز نوتروفیلها در

بینی-معدی

اسبهای درگیر با سندرم پاسخ التهابی سیستمیک قابل

الکترومایوگرافی ( ،)Electromyographyصداهای شکمی،

انتظار است .افزایش معنیدار در مقادیر  CD14محلول

مارکرهای زیستی و بیوشیمایی مانند کاهش معنیدار تعداد

اسبهای مبتال به

گرانولوسیتهای ( )Granulocytesخون در اسبهای مبتال

اندوتوکسمی ( )Endotoxemiaپس از عمل مطرح شده

به ایلئوس و ارزیابی وضعیت دفع و همچنین ارزیابی

است ( .)4، 48، 49اهمیت پروتئینهای فاز حاد در کنار سایر

اولتراسوگرافی حرکات روده پس از جراحی در تعیین رخداد

شاخصهای دیگر بالینی و بیوشیمایی ،در پیشاگهی اسبها

ایلئوس و ارائه پیشآگهی اسبها قابل استفاده هستند.

پس از جراحی کولیک نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین کاهش معنیدار تعداد گرانولوسیتهای خون در

نتایج نشان داده است که ارزیابی  ،SAAدر مایعات صفاقی و

اسبهای مبتال به ایلئوس ،در مقایسه با اسبهایی است که با

سرم ،معرف بهتری جهت تخمین پیشآگهی بقای اسب در

این عارضه درگیر نمیشوند (.)4

مدت کوتاهی پس از جراحی است ( .)50یکی دیگر از مباحث

در سالهای اخیر ،پیشرفتهای مهمی پیرامون کولیک در

مورد بحث پس از جراحی کولیک حفظ حرکات انقباضی

جنبههای مختلف از جمله روشهای تشخیصی ،مدیریت

رودهها و ارزیابی این حرکات پس از جراحی است .کاهش

دارویی ،روشهای جراحی و مراقبتهای پیش و پس از عمل

حرکات روده کوچک یا ایلئوس پس از عمل ( Post

حاصل شده است که بسیاری از آنها موجب بهبود

 ،)operative ileusیکی از عوامل تاثیرگذار بر پیش آگهی

پیشآگهی ،کاهش عوارض پس از عمل و افزایش شانس زنده

جراحی و یکی از دالیل مهم مرگ و میر پس از عمل در

ماندن اسب شده است .با این وجود هنوز هم جنبههای

اسبهایی است که تحت جراحی کولیک قرار میگیرند .این

مختلف کولیک و تاثیر این پیشرفتها بر آن ،ناشناخته مانده

عارضه به دالیل مختلف رخ میدهد .به عنوان مثال استفاده از

است .در کنار این پیشرفتها ،همچنان کولیک در اسب

مایعات گرم در شستشوی رودهها و کاهش مدت زمان بیرون

مستلزم انجام مطالعات بیشتر خواهد بود.

( )Soluble CD14/sCD14در

(tube

،)Nasogastric
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Colic as the most important equine disease requires emergency intervention to save patient’s life.
Early diagnosis, management, and, treatment of affected horses will improve prognosis of
treatment. Despite performed advances in diagnosis, anesthesia, surgery and postoperative care,
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