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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
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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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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.
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