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راهنمای نگارش مقاله

در صفحه اول مقاله عنوان مقاله ،نام نويسنده يا

مقاله ارسالي که بايستي با مضمون آموزش تکمیلي و با

نويسندگان ،درجه علمي و سمت دانشگاهي ايشان نوشته

هدف به روزآوری دانش جراحي و شاخههای وابسته به

شود .نويسنده مسئول با عالمت ستاره مشخص شود و

نفع دامپزشکان عمومي و دانشجويان عمومي و تخصصي

پست الکترونیکي وی ذکر گردد .مقاله بايد شامل

دامپزشکي و کارشناسان و کاردانان دامپزشکي باشد،

مقدمهای که به شکل مختصر اشاره به موضوع کلي دارد،

پیش از اين در مجله ديگری به چاپ نرسیده و يا همزمان

باشد .همچنین متن مقاله نیز شامل پاراگرافهايي با

برای مجله ديگری ارسال نشده باشد .ا توجه به ماهیت

عناوين مناسب با توجه به موضوع باشد .در انتهای مقاله

ترويجي-آموزشي نشريه ،شايسته است جهت حفظ

نیز پاراگرافي به جمعبندی مقاله اختصاص داده شود .در

انسجام مطالب و جلوگیری از پراکندگي مفاهیم مد نظر،

تمام صفحات مقاله بايد شمارهگذاری انجام شود.

تعداد نويسندگان که از اساتید و متخصصین فن ميباشند

مقاالت ارسالي بايستي دارای چکیده به زبانهای فارسي

حداکثر محدود به دو نفر باشد .کلیه مقاالت بايد به زبان

و انگلیسي باشند.

فارسي و مطابق با آيین نگارش فارسي نوشته شوند .تا حد

جداول ،نمودارها و زيرنويس تصاوير هر کدام در يک

امکان از به کار بردن کلماتي التیني که معادل فارسي

صفحه جداگانه با ذکر شماره ،عنوان و زيرنويسها در

مناسب و رسا دارند ،خودداری شود و در صورت عدم وجود

انتهای متن ،ضمیمه مقاله باشد .در متن شماره جداول،

معادل مناسب ،واژه اصلي به زبان انگلیسي در پرانتز نوشته

نمودارها ،تصاوير و محل قرار گرفتن آنها مشخص

شود .با توجه به اين نکته که هدف اين مجله ،باال بردن

شود .در صورت امکان ،منابع تصاوير مورد استفاده در متن

سطح دانش و آگاهي دانشجويان و دامپزشکان عمومي به

نیز در کنار زيرنويس مربوط به آنها ذکر گردد.

عنوان بخش گستردهای از مخاطبان است ،لذا سعي شود

عکسهای ارسالي بايد در فايلي جدا از متن مقاله و مطابق

تا متن مقاله ساده ،روان و همراه با تصاوير مناسب باشد.

با شماره داخل متن دخیره شوند .اين عکسها بايد دارای

مقاالت در قالب صفحه  A4با رعايت فاصله  5/51بین

وضوح  033 dpiباشند و با فرمت  JPEGيا  GIFارسال

خطوط و با فاصله  2cmاز حاشیههای جانبي و با قلم

شوند.

بينازنین (فونت  56برای عنوان مقاله ،فونت  55جهت
اسم نويسنده/نويسندگان و درجه علمي ايشان ،فونت 51

منابع بايد به ترتیب استفاده از آنها در متن مقاله

برای عناوين داخل متن و فونت  52برای متن اصلي) به

شمارهگذاری شده و به صورت عدد در پرانتز نوشته شوند.

صورت تک ستوني در برنامه  Microsoft wordتايپ

در نوشتن منابع از سبک مورد تائید کتابخانه ملي پزشکي

شود .لغات انگلیسي داخل متن مقاله با قلم Calibri

اياالت متحده در نمايه پزشکي ()Index Medicus

نگاشته شوند .مقاله ارسالي حداکثر مشتمل بر 0333

استفاده شود .در مواردی که تعداد نويسندگان بیش از 0

کلمه شود که جداول ،نمودارها و زيرنويس عکسها را

نفر باشد؛ بعد از ذکر نام نويسنده سوم ،از لغت et al

شامل نميشود .مقاله در  2نسخه شامل يک نسخه

استفاده شود .نمونههايي از روش ذکر منابع در ذيل ارائه

 wordو يک نسخه  pdfاز طريق آدرس الکترونیک مجله

شده است.

( )eltiam.ivsa@gmail.comارسال شود.

مقاله :نام خانوادگي و نام نويسندگان .عنوان مقاله .اسم
2

مجله سال انتشار؛ شماره جلد :شماره صفحات.

سایتهای اینترنتی :نام خانوادگي و نام نويسندگان

Kidd JA, Barr RS. Flexural deformities in
foals. Equine vet Educ 2002; 14 (6): 311321.

(درصورت موجود بودن) .موضوع .آدرس سايت ،تاريخ،
صفحات.
Kohnke J. Gastric Ulcers - causes and
management. Available at http://
www.kohnkesown.com/pdf 2011; C6:1-4.

کتاب :نام خانوادگي و نام نويسندگان يا گردآورندگان.
اسم بخش و يا فصل ،عنوان کتاب ،نوبت چاپ .محل
انتشار :ناشر ،سال انتشار؛ صفحات.

مسئولیت صحت علمي مطالب هر مقاله ،به عهده نويسنده

Stashak TS, Theoret C. Equine wound
management, 2ed. USA: Wiley-Blackwell,
2008; 81, 119,147.

يا نويسندگان است.
مقاالت پس از بررسي ،تصويب سردبیر و هیئت تحريريه
در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت.

مقاله ارائه شده در کنفرانس :نام خانوادگي و نام

امکان رد ،قبول ،ويرايش و اصالح مقاالت برای مجله وجود

نويسندگان .عنوان مقاله .مشخصات کنفرانس (اسم ,محل

دارد.

برگزاری و تاريخ) ،محل نشر و اسم ناشر در صورت امکان،

ترتیب درج مقاالت تابع مقررات مجله است و به درجه

شماره صفحات.

علمي نويسندگان بستگي ندارد.

Lawrence LA, Pagan JA. Nutritional
management
of
developmental
orthopedic disease in the equine, in
Proceedings. The 3rd MANC, Timonium,
Maryland. USA 2005; 177-184.

پس از چاپ ،يک نسخه از مجله برای نويسندگان ارسال
خواهد شد و متن کامل مقاله در وب سايت انجمن جراحي
برای دانلود قرار داده ميشود.

پایاننامه :نام خانوادگي و نام نويسنده .عنوان کامل
پاياننامه .مقطع و رشته تحصیلي ،نام دانشگاه و سال؛
شماره صفحات.
Fugler LA. Matrix metalloproteinases in
the equine systemic inflammatory
response: implications for equine
laminitis. Submitted in partial fulfillment
of the requirements for the degree of
Doctor
of
Philosophy
in
the
Interdepartmental Program in Veterinary
Medical Sciences. Louisiana State
University 2009; 12, 67.
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چكيده
پرورش شتتر مرغ به عنوان صتنعتي رو به رشتد در ايران به شتمار مي رود .با توجه به توستعه روز افزون آن ،نیاز اين صنعت به
خدمات بهداشتتتي و دامپزشتتکي امری اجتناب ناپذير استتت .پرورش صتتنعتي شتتتر مرغ همانند ستتاير گونههای حیواني باعث
گرديده تا برای رفع برخي از مشتکالت شامل عوارض دستگاه های گوارشي ،حرکتي و  ...به برخي مهارت های جراحي از جمله
پروتکل بیهوشي احساس نیاز و توجه بیشتری گردد .در اين مقاله سعي شده است اطالعاتي منظم و منسجم از داروهای پیش
بیهوشي ،بیهوشي و میزان مصرف آنها در شترمرغ ،ارائه گردد.
واژههای کليدی :شترمرغ ،بیهوشي ،پیش بیهوشي ،آرامبخشي

مقدمه
شتترمرغ بزر ترين حیوان بال دار است .اين پرنده در گذشته

جراحي که دامپزشتتکان فعال در زمینه شتتترمرغ با آن مواجه

تنها در آمريکا و استتتترالیا زندگي مي کرده و دارای ستتتاختار

هستتتتند مشتتتکالت اندام حرکتي ،شتتتکستتتتگي و جابجايي

آناتومیکي متفاوت استتتت .شتتتترمرغ در کالس پرندگان یر

استخوان ها ،بیماری های دستگاه گوارش ،وجود جسم خارجي

پروازی تقستتیم بندی ميشتتود .متوستتن وزن زنده پرنده بالغ

در دستتگاه گوارش ،مشکالت تغذيه ای و رفتاری است (.)0-1

 515-513کیلوگرم بتا ارتفاع تا  2/1متر و ظاهری متفاوت با

انستداد ناقص و يا کامل پیش معده و سنگدان که در ارر اشیا

ستری کوچک و گردني بلند استتت .طول عمر شترمرغ حدود

خارجي ايجاد مي شود از جمله مشکالت متداول در شترمرغ و

 03سال است .اين پرنده با پاهايي قوی سرعتي در حدود 13

بهخصوص در سنین جواني محسوب ميگردد ( .)8، 3هدف از

تتتا  03کیلومتر بر ستتتاعتتت دارد ( .)1-5از مهم ترين موارد

اين مقاله مروری بر داروهای مورد استفاده معمول و ترکیبات
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دوز داخل ماهیچه ای زايالزين هیدروکلرايد در شتتترمرغ 5-1

آنها در آرام بخشي ،مقیدسازی و بیهوشي شترمرغ است.

 mg/kgتوصتیه شتده و تجويز داخل وريدی آن بهدلیل اررات

داروهای پيشبيهوشی و بيهوشی مورد استفاده

قوی اين دارو بر دستتتتگاه قلبي عروقي و تنفستتتي پیشتتتنهاد

داروهای پیش بیهوشتتي مورد استتتفاده در شتتترمرغ شتتامل

نمي گردد ( .)56، 50، 23بتاال بردن دوز اين دارو مي تواند ارر

زايالزين ،ديازپام ،میدازوالم و يا ترکیبي از اين داروها استتتت

آرام بخشي آن را در شتر مرغ افزايش دهد.)23( .

(.)52-53
در بیهوشي با استفاده از کتامین ،هنگامي که با ديازپام ترکیب

آسپرومازین

شتتود و با زايالزين يا میدازوالم ادامه پیدا نمايد ،کیفیتي قابل

اين دارو از دستتته ترکیبات فنوتیازيني استتت که گیرنده های

اطمینان و يکنواخت را ايجاد مي نمايد .البته بیهوشي عمیق تر

دوپامین را در بخش عقدههای قاعدهای مهار ميکند .همچنین

با استتتفاده از تیلتامین -زوالزپام به صتتورت داخل وريدی و يا

اين دستته از دارو ها مي توانند باعث کاهش فشار خون گردند.

داختل ماهیچه ای با به هوش آمدن مشتتتکل و طوالني مواجه

بنابراين در بیماران مبتال به افت فشتتتار خون و شتتتو

منع

خواهتد بود .بهترين محل برای تزريق داخل ماهیچه ای ،توده

مصتترف دارد و در حیوانات ناتوان و مستتن نیز بايد با احتیاط

ماهیچه ای ضتتتخیم در ديواره جانبي ستتتاو پا بوده و بهترين

استفاده گردد ( .)51دوز مصرف اين دارو در شترمرغ mg/kg

محل تزريق داخل وريدی استتفاده از وريد وداجي خصوصا در

 3/21گزارش شتده است ( . )23اين دارو به صورت ويال های

سمت راست ،وريد براکیال در بال و يا وريد متاتارس است که

 13و  533میلي لیتری در دسترس است.

بیهوشي سريعي را بهدنبال خواهد داشت (.)51-52

دیازپام
زایالزین هيدروکلراید

اين دارو از گروه داروهای بنزوديازپیني استتت و با تشتتديد ارر

بهطور گستتترده به عنوان آرام بخش در بیهوشتتي دامپزشتتکي

گاما آمینوبوتريک استتید (گابا) که يک انتقال دهنده عصتتبي

مورد استتتتفاده قرار مي گیرد .اين دارو با تحريک گیرنده های

مهاری استتت ،ارر خود را اعمال مي کند ( .)51اررات اين دارو

آدرنرژيک آلفا  2در ستتیستتتم اعصتتاب مرکزی و به دنبال آن

شتتامل آرام کنندگي ،آرام بخشتتي و neuroleptanalgesic

کاهش میزان آزاد شدن نوراپي نفرين در اعصاب ،به ايجاد آرام

استت .در شتر مرغ موارد مصرف آن در پیش بیهوشي ،اصالح

بخشي و بروز خواب آلودگي مي انجامد .از ديگر اررات آن شلي

رفتار ،مهار شیمیايي و ضد تشنج است .توصیه ميشود ديازپام

عضتالني و بي دردی استت .آگونیستت های آلفا  2در ستیستم

به صتورت تزريق داخل وريدی و آهستته صورت گیرد و زريق

قلبي عروقي نخستتتت با تحريک گیرنده های محیطي آلفا يک

عضتتتالني اين دارو کته به دلیل رو ني بودن دردنا

استتتت

انقباض عروقي و پس از آن افزايش فشار خون را سبب ميشود

پیشنهاد نميگردد (. )51،58،53

و در مرحله بعدی به دلیل تاریر بر  CNSفشتتار خون را کاهش

طبق گزارشتتتات موجود ،ديتازپتام به طور خفیفي افت قلبي

مي دهد .به دلیل افزايش فعالیت پاراستمپاتیک ،کاهش ضربان

عروقي و تنفستتي ايجاد مي کند .تجويز وريدی اين دارو ممکن

دهلیزی بطني درجه  2نیز ممکن استتتت

استت باعث کاهش ضتربان قلب و افت فشار خون گردد .البته

روی دهد .زايالزين حستتاستتیت قلب را در برابر بي نظمي های

هیچ گونه ارر توکستیک بر کبد و کلیه مشتاهده نگرديده است

قلبي نتاشتتتي از اپي نفرين افزايش مي دهتد .به دلیل کاهش

( .)53، 23در منابع آمده است که بهترين ارر آرام کنندگي را

ضتتتربان قلب ،افزايش مقاومت عروو و کاهش انقباض پذيری

اين دارو در مواقع شکار و مهار شتر مرغ دارد (.)58، 53

قلب ،میزان برون ده قلبي تا نزديک  03درصد کاهش مي يابد

دوز توصیه شده ديازپام در شتر مرغ  3/5-5 mg/kgبه صورت

(.)51

وريدی و  3/5-0 mg/kgبه صتورت ماهیچه ای است (23، 23

قلتب و حتي بلو
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 .)52،اين دارو در آمپول هتتای  53میلي گرم در  2میلي لیتر

مي شوند ( .)28تايلتامین از مشتقات سیکلوهگزامین است که

وجود دارد.

از نظر فارماکولوژيکي مشابه کتامین است .زوالزپام يک داروی
بنزوديازپیني استتتت .اررات فارماکولوژيک اين ترکیب همانند

کتامين هيدروکلراید

ديازپام-کتامین استت .زوالزپام خطر تشنج ناشي از تايلتامین

اين دارو از فن ستتیکلیدين مشتتتتق شتتده استتتت .کتامین با

را کاهش ميدهد و به ايجاد شلي عضالني نیز کمک ميکند.

جلوگیری از ارر انتقتال دهنده عصتتتبي تحريکي گلوتامات بر

دوز تزريق اين داروی ترکیبي در شترمرغ شامل mg/kg 1-1

گیرنده های ان-متیل-دی آسپارتات ارر بیهوش کنندگي خود

عضالني و  8-2 mg/kg( 0-0/0 mg/kgتايلتامین و mg/kg

را اعمال مي کند .امروزه کتامین به عنوان يک داروی مشتتتهور

 2-52زوالزپام) وريدی استتت (  .)53، 51، 21، 23، 28اين

بتیتهوشتتتي در دامپزشتتتکي کتتاربرد دارد ( .)51اين دارو

ترکیتب با نام تجاری تالزول (در آمريکا) يا زولتیل (در اروپا)

 neuroleptanalgesiaاست و داروی مناسب در بیهوشيهای

در دسترس است .تالزول به صورت پودر لیوفیلیزه حاوی 213

عمومي محستتوب مي گردد .هنگامي که بیهوشتتي ستتريع نیاز

 mgتايلتامین و  213 mgزوالزپام عرضته مي شود که پس از

استتتت ،در میتتان ستتتاير دارو هتتای آرام بخش بهترين و کم

حتل کردن در  1 mlآب مقطر استتتتريل محلول  1درصتتتد

خطرترين دارو کتتتامین استتتت ( .)25، 22، 20اين دارو بتتا

بهدست ميآيد(.)51

تحريک اعصاب سمپاتیک به افزايش ضربان قلب ،فشار خون و
برون ده قلبي منجر مي شتتود .به دلیل افزايش توان انقباضتتي

ایزوفلوران

قلب ،میزان اکسیژن مصرفي قلب افزايش مييابد)51( .

اين دارو از طريق کارگذاری لوله نايي در شتر مرغ قابل استفاده

اگر استتتتفتاده از کتتامین بته همراه ديازپام و يا زايالزين و يا

است ( .)21، 26از آنجا که پرندگان اپيگلوت ندارند ،حلق در

میدازوالم ادامه پیدا کند ،در شتتتترمرغ بیهوشتتتي مطمئني را

آنها به راحتي در دسترس است در نتیجه لوله گذاری نايي در

به دنبال خواهد داشت ( .)25، 22، 20در صورت استعمال اين

شتر مرغ همانند ساير پرندگان ساده انجام ميپذيرد (.)3، 20

دارو به تنهايي احتمال بروز تشنج و صرع وجود دارد .به همین

بسته به اندازه پرنده لوله نايي با قطر داخلي  53-58میليمتر

دلیتل اين دارو معموال بته صتتتورت ترکیتب با ديگر داروهای

مناسب است ( .)52، 20استفاده از ايزوفلوران در نگهداری

تضعیف کننده  CNSبکار برده مي شود .داروی ديازپام از لحاظ

حالت بیهوشي توصیه ميشود .برای شترمرغهای زير 503

فیزيکي با کتامین ستتازگار استتت بنابراين مي توان به صتتورت

کیلوگرم از دستگاههای بیهوشي استنشاقي ويژه دامهای

مخلوط در يک ستترنا استتتفاده نمود ( .)51با تزريق وريدی

کوچک و برای شترمرغهای بزرگتر از دستگاههای بیهوشي

اين دارو بیهوشتتتي فورا در شتتتترمرغ اتفاو مي افتد (22، 20

استنشاقي ويژه دامهای بزر

بايد استفاده نمود .لظت القای

 .)25،از آنجا که کتامین تحريک بافتي ايجاد نميکند ،ميتوان

بیهوشي اين دارو  1-1درصد است که اين لظت برای نگهداری

هر دو راه تزريق وريدی و عضتتتالني را توصتتتیه نمود 56-21

وضعیت بیهوشي به  2-0درصد کاهش مييابد .برای رسیدن به

 mg/kgعضتتالني و  0/56-8 mg/kgوريدی (.)58، 21، 23

وضعیت پايدار بیهوشي  03-63دقیقه زمان الزم است (22

اين دارو بتته صتتتورت ويتتال  53میلي لیتری  13 mg/mlدر

 .)51،در مدت دوره بههوش آمدن ،بايد اجازه داد تا شترمرغ

دسترس است.

در محیطي تاريک ،ساکت ،مسقف با ديوارهای صاف و بستری
نرم و مناسب بههوش آيد .در صورت نیاز ميتوان از داروی

تایلتامين -زوالزپام هيدرو کلراید

بنزوديازپین برای جلوگیری از آسیب بیشتر در حین بههوش

ترکیتب دارويي تتايلتتامین و زوالزپام نیز در شتتتترمرغ قابل

آمدن استفاده نمود (.)53، 20

استتتفاده استتت که با نستتبت های مستتاوی با يکديگر ترکیب
6
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پروپوفل

استفاده کرد (.)53، 20

اين دارو از طريق تشتديد ارر انتقال دهنده عصبي مهاری گابا

برای کاهش خطر استفراغ و آسپیره در طول دوره بیهوشي در

ايجتاد بیهوشتتتي مي کنتد و کتاهش متتابولیکي مغز را باعث

شترمرغ های بالغ  52تا  21ساعت قبل از بیهوشي ،بايد ذا را

مي گردد .بته طور کلي پروپوفتل  23-13رتانیه بعد از تزريق

از دسترس آن ها خارج نمود ( .)02از آنجايي که اين پرندگان

وريدی بیهوشتتي را القا ميکند .کوتاه بودن طول ارر اين دارو

میزان متابولیستتم بااليي دارند ،شتتترمرغ هايي که بیش از 21

به دلیل توزيع مجدد ستتريع دارو از مغز به ستتاير بافت ها و

ستتاعت گرستتنگي را تحمل کنند ،دوره بیهوشتتي مشتتکل و

متابولیستتم ستتريع آن استتت .استتتفاده از داروهای آرام بخش

پیچیتده تری دارنتد ( .)00منع مصتتترف تذايي برای جوجه

پیش ا ز القای بیهوشي با پروپوفل الزامي نیست ،زيرا اين دارو

شتتتترمرغ ها توصتتتیه نمي گردد چرا که دچار هیپوگلیستتتمي

ستبب تحريک و تشتنج نخواهد شد ( ،)51لذا داروی مناسبي

ميشوند ( .)02در روند بیهوشي شترمرغ ،توجه به مراحل القا،

برای موارد فوريت بشمار ميآيد ( .)51، 23داروی پروپوفل در

کیفیتت القتا  ،مرحلته نگهداری ،زمان و کیفیت بازگشتتتت از

ايجاد بیهوشتي در شتترمرغ ايمن است ،اما میزان حجم مورد

بیهوشي بسیار مهم است (.)23

نیاز اين دارو برای ايجاد بیهوشي زياد است و دلیل آن لظت

در تحقیقتتات نشتتتان داده شتتتده استتتت کتته بعتتد از تجويز

 53 mg/mlپروپوفل در داروهای تجاری است .دوز تزريق اين

آستتپرومازين تغییر خاصتتي در عالئم حیاتي پرنده مشتتاهده

دارو در شترمرغ  1 mg/kgگزارش شده است ( .)23اين دارو

نگرديده و پرنده ستتتاکت و آرام بوده و به راحتي مقید شتتتده

در ويالهای  13میليلیتری و لظت  53 mg/mlدر دسترس

است.هنگام استفاده از زايالزين به عنوان داروی پیش بیهوشي

است.

ارراتي چون عدم تحر  ،ش تلي عضتتالني ماليم و آرام بخشتتي
مشتتاهده شتتده استتت که با افزايش دوز اين دارو اين اررات

بحث و نتيجهگيری

تشديد شده است (.)23

بته دلیل تفاوت در فیزيولوژی تنفس در پرندگان ،عمل جذب

بتا تجويز وريتدی زايالزين براديکتاردی و عتدم تعتادل ماليم

اکسیژن و دفع دی اکسید کربن با کارآيي بااليي انجام مي شود

مشتتاهده شتتده استتت ( .)03از اين دارو به تنهايي برای القای

زيرا بر خالف پستتتتانداران ،به دلیل وجود کیستتته های هوايي

آرام بخشتي و عدم تحر

در شترمرغ و يا به صورت ترکیب با

تبتادل گتازی در هر دو مرحله دم و بازدم انجام مي گیرد .اين

کتتامین جهتت مقید کردن های طوالني مدت استتتتفاده مي

مسئله سبب سرعت در القای بیهوشي استنشاقي و بازگشت از

شتود .از آنجا که زايالزين ارر کاهنده بر سیستم قلبي-تنفسي

آن شتود .در صتورت دستترستي ،بیهوشي استنشاقي بهترين

دارد بنابراين در شتترمرغهای بیمار استفاده نميشود ( .)23با

روش برای القا و ادامه بیهوشي به شمار مي آيد .به دلیل داشتن

اين وجود از اين دارو برای انجام دستکاری های اند

جراحي

ديتافراگم نتاقص ،در جراحي هتای محوطته شتتتکمي بايد به

و انجام روش های تشتتخیصتتتي همانند راديوگرافي استتتتفاده

شتتترمرغ تنفس مصتتنوعي داده شتتود .به هنگام بازگشتتت از

ميشود (.)28

بیهوشتي ممکن استت پرنده به شدت بال بزند و يا با حرکات

در شتترمرغ ديازپام به عنوان شل کننده عضالت و ضد تشنج

تند پاها به افراد اطراف خود آستتتیب وارد نمايد ( .)51در اين

در مرحله بازگشتتت از بیهوشتتي استتتفاده ميشتتود .از آنجا که

مرحله بهتر استتتت پرنده در محیطي تاريک ،ستتتاکت ،دارای

جذب اين دارو از طريق بافت ماهیچه ای آهسته و همراه درد

ستقف بلند با ديوار های صتاف ستطوح با پوشش مناسب قرار

است ،تجويز وريدی آن توصیه ميشود ( .)53، 23بعد از مقید

داده شود ،به نحوی که در ارر برخورد به آن ها آسیبي به پرنده

کردن بیمار ،دارو را بايد از طريق وريد وداجي راست و يا وريد

وارد نشود .همچنین در صورت نیاز مي توان از داروهای مشتق

براکیال تزريق شتود .از آنجا که وريد وداجي راست برجسته تر

بنزوديازپینها برای جلوگیری از ورود آسیب و جراحات بیشتر

است ،استفاده از آن در تزريق وريدی مناسبتر است (.)23
0
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استفاده از ديازپام در شترمرغها باعث ميشود تا دوره بازگشت

کیفیت خوبي در القای بیهوشتي و بازگشتتت از بیهوشي دارد.

از بیهوشتتي يکنواختي داشتتته باشتتد و استتتفاده از داروهای

 53تتا  23رتانیه پس از تجويز وريدی اين دارو ،شتتتترمرغ ها

بیهوشتتي راحت تر صتتورت گیرد .محققان معتقدند اين دارو را

به راحتي خوابانیده مي شتتوند ( .)23با استتتفاده از اين دارو در

مي توان هم در پرندگان ستتالم و هم بیمار استتتفاده نمود و از

القای بیهوشتتي ،شتتترمرغ ها عالوه بر شتتلي عضتتالني کامال

آنجا که اين دارو اررات آرام کنندگي مناستتتبي در شتتتتر مرغ

بي تحر

هستند و وضعیت ايستاده خود را از دست مي دهند

دارد ،توصتتتیه مي شتتتود که به هنگام مقید کردن ،از اين دارو

( .)05اين تتاریرات و همچنین ستتتازگتاری ديازپام با کتامین

استفاده شود (.)58، 53

نشتتتان مي دهتد کته اين ترکیب ،بیهوشتتتي يکنواختي را در

در تزريق وريدی کتامین هیدروکلرايد در شتتترمرغ هايي که از

شترمرغ ايجاد مي نمايد و از آنجايي که عوارض جانبي به دنبال

زايالزين به عنوان داروی پیش بیهوشتتي استتتفاده شده است،

نداشتتته استتت ،اين ترکیب برای ايجاد بیهوشتتي در شتتترمرغ

تشتنج ،تحريک پذيری و افت تنفستي مشتاهده گرديده است

منتاستتتب عنوان شتتتده استتتت ( .)28بعتد از تزريق ترکیب

( )52، 21و ريستتک بااليي دارد .اما تجويز وريدی اين دارو در

تايلتامین-زوالزپام در شتتر مرغ ها ،تشتنج و اضطراب مشاهده

شتتتترمرغ هايي که از ديازپام به عنوان داروی پیش بیهوشتتتي

شده است (.)52، 21

استتتفاده شتتده استتت هیچگونه تشتتنج ،تحريک پذيری و افت

در پايان مي توان عنوان کرد که آشتتتنايي با داروها و ترکیبات

تنفستي را به دنبال نداشتته استت و دستگیری و مقید کردن

مورد استتتتفاده در آرام بخشت تي و مقیدستتتازی ،بیهوشت تي و

آنها به سادگي صورت پذيرفته است (.)53، 23

مراقبت های آن برای دامپزشتتتکان فعال در طب اين پرنده از

در شترمرغهايي که با پروپوفل القای بیهوشي شدهاند تغییرات

اهمیت شاياني برخوردار است.

مهمي در عالئم حیاتي آن ها مشتتاهده نشتتده استتت .اين دارو
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Abstracts in English

Review of sedative and anesthetic protocols in ostrich
Ostrich breeding is considered as a growing industry in Iran. Due to its increasing development, the
industry's need for health and veterinary services is inevitable. Industrial Ostrich raising, like other
animal species, has made it necessary to pay attention to some surgical skills such as anesthetic
protocol to address some of the problems including complications of gastrointestinal, motor limbs
and other. In this paper, we have tried to provide regular and coherent information on preanesthetic, anesthetics drugs and their consumption in ostriches.
Key words: Ostrich, Anesthetic, pre-Anesthetic, Sedative
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چكيده
معاينه و کارهای درماني بر روی پرندگان مثل ساير حیوانات نیاز به مقید سازی دارد .برای پرندگان ميتوان از روش مقید سازی
فیزيکي و شیمیايي استفاده کرد .در موارد اعمال جراحي روی آنها ،آرام بخشي و بيدردی الزم است .بهخاطر تفاوتهای
آناتومیکي و فیزيولوژيکي پستانداران با پرندگان استفاده تکنیکهای معمول بیهوشي در پستانداران محدوديتهايي در بیهوشي
پرندگان دارد .بیهوشي استنشاقي روش انتخابي ميباشد که دارای مزيتهای زيادی مثل القا و برگشت از بیهوشي سريع است.
بیهوشي تزريقي مزيتهايي دارد که شامل استفاده آسان در حیات وحش و طبیعت ،ارزان بودن و در دسترس بودن تجهیزات،
روش آسان تزريق و القای سريع ميشود .يکي از معايب اين روش بیهوشي حذف دارو از بدن است که بستگي به متابولیسم و
دفع دارو دارد .برای بیهوشي در پرندگان با توجه به گونه ،نوع عمل جراحي ،مدت زمان الزم برای بیهوشي و آرام بخشي و
همچنین امکانات موجود بهترين روش بیهوشي و کم خطرترين انتخاب و استفاده شود.
واژههای کليدی :بیهوشي ،پرندگان ،بیهوشي استنشاقي ،بیهوشي تزريقي

مقدمه
در طي ستتالیان اخیر شتتاهد رشتتد بيستتابقه شتتاخههای علم

سیستم اعصاب مرکزی ،از دست رفتن هوشیاری و عدم پاسخ

دامپزشتتتکي در جوامع علمي دنیتا بوده ايم که هر يک از اين

بته تحريکات دردنا

اطالو مي گردد .استتتتفاده تکنیک های

شتاخه ها به ستتهم خود پرده استترار نهان دنیای شتتگفت انگیز

معمول مورد استتتتفاده بیهوشتتتي در حیوانات ديگر به خاطر

حیوانات از جمله پرندگان را کنار مي زند و برای رفع معضالت

تفاوت های آناتومیکي و فیزيولوژيکي پرندگان محدوديت هايي

آنها ميکوشد .معاينه و کارهای درماني بر روی پرندگان مثل

دارد .در موارد اعمال جراحي روی آن ها بستتته به نوع و مدت

ستتاير حیوانات نیاز به مقید ستتازی دارد .برای مقید ستتازی

زمان عمل آرام بخشي و بي دردی الزم مي باشد .قبل از اين که

پرندگان مي توان از روش مقید ستتتازی فیزيکي و شت تیمیايي

به روش های بیهوشتتي و آرام بخشتتي در پرندگان بپردازيم به

استتتفاده کرد .بیهوش تي عمومي به مستتمومیت قابل برگشتتت

برخي خصوصیات فیزيولوژيکي و آناتومي آنها اشاره ميکنیم.
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آناتومی

کاهش فشار هوا بین کیسههای هوايي و اتمسفر شده که هوا

دستتتگاه تنفس پرندگان با دستتتگاه تنفس پستتتانداران تفاوت

وارد سیستم تنفسي ميشود و در هنگام دم  13درصد هوا وارد

عمده ای دارد زيرا عالوه بر شتتش ها کیستته های هوايي ( Air

ششها و کیسههای هوايي قدامي و  13درصد ديگر وارد

 )sacنیز ملحق به دستتتگاه تنفستتي استتت .شتتش بین قفستته

کیسههای هوايي خلفي ميشود .انقباض عضالت بازدمي (بین

ستینه قرار گرفته و به دنده ها چسبیده است .نای در پرندگان

دندهای داخلي و شکمي) هوا را از کیسههای هوايي خلفي به

از دو قستتتمت يکي در باالی حنجره ( )Larynxکه کار ايجاد

سمت ششها و کیسههای قدامي هدايت ميکنند و هوای

صوت را بر عهده دارد و در پايین سیرنکس ( )Syrinxتشکیل

ششها وکیسههای هوايي قدامي از طريق نای خارج ميشوند.

شده است .نای در انتها به دو نايچه تقسیم مي شود که هريک

بنابراين در هنگام مقید کردن آنها بايد به اين نکته توجه

بته يتک ريه وارد مي شتتتود .طناب های صتتتوتي در پرندگان

داشت که آنها محکم نگه داشته نشوند بهخاطر اينکه اين امر

فوو العاده قوی استت و در قستمت پايین حنجره تولید صوت

موجب اختالالت تنفسي در آنها خواهد شد (.)2

مي کنتد .در جلو ريته ها بوستتتیله يک پرده و ديافراگم کاذب
محدود مي شتود .کیسه های هوايي به هر يک از دو ريه متصل

مالحظات پيش بيهوشی

مي شتود .اين کیسه ها چهار جفت است که از قسمت گردن تا

در پرندگان هم به مانند ساير حیوانات ارزيابي بیمار برای

کمر در دو طرف ستتون فقرات قرار گرفته استت و يک کیسه

بیهوشي و جراحي اهمیت بااليي دارد .ارزيابي پیش بیهوشي

هوايي ديگر در محوطه ستتینه قرار دارد .اين کیستته در ناحیه

شامل تاريخچه و معاينات بالیني مانند ارزيابي سیستم قلبي-

گردن ،بطن ،ستتینه و بین ترقوه واقع شتتده استتت .وجود اين

تنفسي ،لمس چینهدان برای وجود ذا يا مايعات ،میزان

کیسههای هوايي عالوه بر اينکه به عمل تنفس کمک ميکند

هیدراتاسیون بدن و لمس شکم برای وجود تخم يا تودههای

ستبب ستبک شدن بدن و در نتیجه تسهیل پرواز و همچنین

ديگر است .آزمايشهای پاراکلینیکي بسته به وضعیت عمومي

ستتتبتب حفظ تعتادل بدن در هنگام پرواز مي گردند ( .)5در

بیمار انجام ميشود .در مورد مساله پرهیز ذايي بحثهای

هنگام تنفس هوا بداخل کیسههای هوايي مي رود و مقداری از

مختفي است بهطوریکه ميتوان گفت پرهیز ذايي در

گازها در اين کیستته ها جذب مي شتتود بدين ترتیب عالوه بر

گونههای که بیش از  5کیلوگرم وزن دارند به مدت 8-52ساعت

شتش ها اين کیسه های هوايي نیز به کار تنفس کمک مي کند

و گونههای با وزن کمتر به مدت حدود  0-6ساعت و گونههايي

در ضمن مسیر عبور هوا به صورتي است که هم موقع دم و هم

با وزن کمتر از  533گرم ،هیچگونه پرهیز ذايي در آنها داده

موقع بتازدم پرنتده هوای تتازه جتذب مي کند بر خالف ديگر

نميشود ( .)0همینطور بهخاطر متابولیسم باال در پرندگان در

حیوانتات که فقن در موقع دم هوا جذب مي نمايند .البته نای

صورتي که پرهیز ذايي در آنها بهطور بسیار طوالني انجام

در گونههای مختلف پرندگان نیز تفاوت دارد بهعنوان مثال در

گرفته باشد ،دچار هیپوگلیسمي شده و بايد مايع درماني صورت

ادامه

گیرد .در پرندگان داروهای پیش بیهوشي بهندرت استفاده

دارد بعد برمي گردد و قبل از وصتل شتدن به سیرينکس وارد

ميشود و از داروهای آنتيکولینرژيک مثل آتروپین بهخاطر

درنتای امريکتايي ( )Grus americanaنای تا کلوآ

لیظ شدن ترشحات نای و احتمال انسداد استفاده نميشود

قفسه سینه ميشود (.)5

( .)0درنهايت قبل از بیهوشي و جراحي بیمار آمادهسازی وسايل

فيزیولوژی

و داروهای مورد نظر ضروری است.

پرندگان بهخاطر اينکه فاقد ديافراگم هستند در نتیجه
فعالیتهای تنفسي آنها تحت کنترل عضالت ناحیه است .در

بيهوشی استنشاقی

هنگام دم انقباض عضالت دمي (بین دندهای خارجي) باعث

بیهوشي استنشاقي روش انتخابي ميباشد که دارای مزيتهای
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زيادی مثل القا و برگشت از بیهوشي سريع است .کنترل عمق
بیهوشي هم با توجه به تجهیزاتي که مورد استفاده قرار

 .5ماسکها بهصورت تجاری در دسترس برای سا و گربه

ميگیرد ،قابل انجام است اما با توجه به اينکه نیاز به تجهیزات

طراحي شدهاند که ميتواند برای القای بیهوشي پرندگان استفاده

گرانقیمت دارد استفاده از اين روش در طبیعت يا حتي

شود .البته با بستن انتهای اين ماسکها با دستکش التکس و

بیمارستان محدوديتهايي دارد .بیهوشي استنشاقي معموال

ايجاد سوراخ بیضي شکل در وسن دستکش ميتوان برای

بیش از بیهوشي تزريقي در پرندگان استفاه ميشود .ايزوفلوران

بیهوشي پرنده استفاده کرد ( شکل  .)2استفاده از يک دستکش

در حال حاضر داروی انتخابي بیهوشي استنشاقي است ،اگر چه

التکس برای واشر که اگر بیمار (بهعنوان مثال ،يک طوطي با

سووفلوران بسیار عالي است ،البته گرانتر است ( .)1مزايای

منقار بزر ) دستکش را گاز بگیرد ،ساده و ارزان است و

استفاده از سووفلوران در مقابل ايزوفلوران در پرندگان شامل

هنگاميکه کار رو به اتمام است ،دستکش التکس دور انداخته

القا و بهبود سريعتر به علت حاللیت کمتر آن در خون و بافتها

ميشود و ماسک ضد عفوني شده و در بیمار بعدی استفاده

است ( .)1القا بیهوشي استنشاقي در پرندگان از پستانداران به

ميشود .اندازه ماسک اجازه ميدهد تا تمام سر و منقار در آن

دلیل داشتن سطح ريه بیشتر که باعث تبادل بیشتر داروهای

قرار داده شود ،در حاليکه فضای مرده به حداقل ميرسد .ماسک

استنشاقي از آلوئولها به خون ميشود ،سريع تر است (.)6

ميتواند بهطور گستردهای در تغییرات آناتومیک متنوع از

بنابراين نظارت بر بیهوشي و تنظیم تبخیر کننده بايد با دقت

گونههای پرندگان ساخته شود مثال ،برای مرغ عشق و فنچ ،از

انجام شود.

سرنا 0يا  6سيسي ميتوان استفاده کرد بهطوری که از وسن
برش داده شود و قسمت جلويي آن استفاده گردد ،نمونه ديگر،

روش بيهوشی استنشاقی

استفاده از يک بطری نوشیدني  5تا  2لیتری نرم است.

بیهوشي استنشاقي در پرندگان نیز به علت مشاهده و دسترسي
آسان به نای (پشت زبان) به راحتي امکان پذير است اما با اين
وجود در پرندگاني که وزني کمتر از  533گرم دارند اين مسئله
با مشکل روبرو خواهد شد و در نتیجه بايد فرآيند بیهوشي
استنشاقي را با ماسک صورت و يا با قرار دادن آنها در محفظه
بسته انجام داد .يک روش تناوبي استفاده از داروهای استنشاقي
در پرندگان ،کاتتر گذاری کیسه هوا (شکل  )5و تجويز داروها
از اين مسیر است .اين روش در زمان انجام جراحيهای مختلف
بر روی دهان و يا زمانيکه انسداد راههای هوايي وجود دارد
بسیار مورر خواهد بود.

شكل  .2ماسکهايي که با بستن انتهايي آنها با دستکش التکس برای
پرندگان استفاده ميشود.

 .2مقید سازی فیزيکي و استفاده از ماسک
 .0بیهوشي استنشاقي در پرندگان نیز به علت مشاهده و
دسترسي آسان به نای ( پشت زبان ) بهراحتي امکان پذير است
اما با اين وجود در پرندگاني که وزني کمتر از  533گرم دارند
اين مسئله در آنها با مشکل روبرو خواهد شد و در نتیجه بايد
فرآيند بیهوشي استنشاقي را با ماسک صورت و يا با قرار دادن
شكل  .1بیهوشي استنشاقي از طريق گاتتر گذاری در کیسه هوايي پرنده

آنها در محفظه بسته انجام داد ( .)5، 0يک روش تناوبي
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استفاده از دارو های استنشاقي در پرندگان ،کاتتر گذاری کیسه

عیب اين لوله های نايي اين استتت که طول کوتاه دارند و تنها

هوا و تجويز داروها از اين مسیر است ( .)5اين روش در زمان

 5/1تا  2ستانتي متر لوله به داخل نای قرار داده مي شود ،پس

انجام جراحي مختلف بر روی دهان و يا زمانيکه انسداد راههای

در نگه داشتتن آن ها در نای بايد دقت زيادی شود( .شکل .)1

هوايي وجود دارد بسیار مورر خواهد بود .با توجه به مطالب

لولههای نايي بدون کاف يک جايگزين مناسب برای نوع Cole

گفته شده در اين بررسي سعي شده است به تمامي روشهای

استت .لوله نايي با اندازه مناسب برای پرندگان با وزن کمتر از

استفاده از داروهای استنشاقي و تزريقي ،در گونههای مختلف

 533گرم به صتورت تجاری در دستترس نیست .لوله معدی را

پرندگان اشاره شود.

ميتوان قطع کرد ،به صورت مورب بريد و با سمباده صاف کرد

بیهوشي تزريقي ،مانند پروپوفول يا مدتوديمدين-کتامین

و بهعنوان لوله نايي استفاده کرد اما احتمال انسداد نای در ارر

ممکن است برای مکانهايي که در آن استفاده از گازهای

تجمع مخاط هنگام استتتتفاده از لوله های کوچک در پرندگان

بیهوشي خطرنا  ،پیچیده و يا ممنوع است يا برای استفاده در

حین عمل جراحي وجود دارد (.)8

که القای ماسک ممکن است به چالش کشیده

گلوت در وضتتتغیت خلفي زبان استتتت .لوله نايي با باز کردن

پرندگان بزر

شود (به عنوان مثال ،شترمرغ) ،قابل استفاده است .بیشتر

منقتار بتاال و پتايین و قراردادن در ناحیه پشتتتتي زبان از زير

اطالعات مربوط به بیهوشي در پرندگان را مي توان در

فضتای  Intermandibularکارگذاشته مي شود ،در حالي که

بیهوشيهای تزريقي يافت.

برای قرار دادن لوله نايي زبان به جلو کشیده ميشود.
هنگامي که لوله نايي کار گذاشته شد ،مهار کردن فک و گردن

لوله گذاری داخل نای

برای جلوگیری از پیچ خوردگي نای انجام شتتتود .کاپنوگرافي

در پرنتدگتان برای جراحي هتايي کته بیش از  03دقیقه طول

برای نظارت بر تهويه مناستتب در طول بیهوش تي بس تیار مفید

ميکشد لوله گذاری الزم است .قرار دادن لوله نايي وقتي است

استتت .اگر در پرنده دی اکستتید کربن افزايش يافته يا تنگي

که پرنده در سطح بیهوشي متوسن باشد (همراه با شل شدگي

نفس و يا اگر فاز بازدمي طوالني باشد ،نای دچار پیچ خوردگي

عضالت يا عدم پاسخ به تست پینچ) .لوله بايد طوری باشد که

يا انستداد شده است .لوله گذاری بايد به آرامي به انجام شود،

گتازها به بیرون نشتتتت نکنند و همچنین به ديواره نای نبايد

زيرا ضربه به نای باعث نکروز  ،فیبروز يا تنگي ميشود (.)8

فشتتار بیاورد .به خاطر اين که حلقه های نای در پرندگان کامل
استت از لوله های نای بدون کاف استتفاده شود .لوله های نايي
نوع  Coleبرای پرنتدگتاني متاننتد طوطي ،کبوتر ،و بیشتتتتر
شتتکاری استتتفاده مي شتتود چون که اين لوله ها در دهانه ی
حنجره به خوبي قرار مي گیرند و نشت گاز از اطراف آن خیلي
کم است (( ،)5، 0، 8شکل .)0

شکل  :1لوله گذاری نای و تثبیت آن به طور صحیح  ،در ناحیه گردن پرنده
پیچ خوردگي نداشته باشد.

بيهوشی تزریقی
بیهوشي تزريقي مزيتهايي دارد که شامل استفاده آسان در

شکل  .0انواع لوله نايي بدون کاف مورد استفاده در پرندگان
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هیجان ايجاد ميشود (.)53

حیات وحش و طبیعت ،ارزان و در دسترس بودن تجهیزات،
روش آسان تزريق و القای سريع ميشود .از معايب اين روش

روشهای استفاده از داروهای بيهوشی تزریقی

بیهوشي ميتوان به حذف دارو که بستگي به متابولیسم و ترشح

داروهای بیهوشتي تزريقي بیشتر به طور معمول به صورت تزريق

دارو از بدن دارد ،را نام برد (.)0

وريدی ،عضالني و زير پوستي بهکار ميروند ( .)5، 0، 8البته اين

اررات فیزيولوژی و دوزهای درماني داروهای بیهوشي تزريقي

روش های تزريق در پرندگان با توجه به گونه های مختلف دارای

برای پرندگان بسیار متنوع است .بعضي از آنها سطح بیهوشي

محدوديتهايي است .تزريقات عضالني در پرندگان را (شکل ،)1

کافي ايجاد نميکنند که زندگي پرنده را به خطر مياندازد .از

مي توان در عضتتالت ستتینه و ران انجام داد اما در عضتتله ران

آنجاييکه اکثر داروهای بیهوشي تزريقي شاخص درماني

به بخاطر ستتیستتتم باب کلیوی همیشتته مقداری دارو در کلیه

نزديک به هم دارند و پاسخ گونههای مختلف پرندگان متنوع

تجزيه مي شتود و عضتله سینه نیز چون در پرواز پرندگان نقش

است به دامپزشکان توصیه ميشود که از دوز پايینتر برای

به ستتتزايي را ايفا مي کند ( ،)0تزريقات دارو در اين ناحیه باعث

بیهوشي شروع کنند ( .)8کتامین يک داروی بیهوشي تزريقي

اختالل در پرواز آنها ميشود.

است که در گونههای مختلف حیوانات استفاده شده است (.)3
کتامین بهتنهايي برای بیهوشي استفاده نميشود و برای کم
کردن يا حذف برخي از اررات سو اگر بهتنهايي استفاده شود با
داروهای تزريقي ديگر مثل آلفا دو آگونیستها يا بنزوديازپینها
ترکیب ميشود .در پستانداران کتامین از طريق کبد و کلیه
متابولیزه و دفع ميشود ولي در مورد پرندگان مطالعهای در
مورد متابولیسم کتامین در پرندگان وجود ندارد ( .)8پروپوفول
دارويي ديگر است که برای القای سريع و آرام استفاده ميشود
و بهخاطر اينکه متابولیسم آن سريع انجام ميشود برگشت از
بیهوشي نیز سريع است .اين دارو همچنین برای بیماران با

شکل  .1بیهوشي در يک بهله سارگپه به روش عضالني با ترکیب کتامین–ديازپام–

ترومای سر استفاده ميشود چون فشار خون در مغز را پايین

ترامادول (دانشکده دامپزشکي لرستان)

ميآورد .در يک مطالعه بر روی جوجه مرغ استفاده پروپوفول

با اين اوصتتاف بهعنوان يک اصتتل ميتوان گفت که پرندگاني که

( 1/3-1/0بهازای يک کیلوگرم) ،باعث کاهش فعالیت قلبي

پرواز مي کننتد ( پلیکتان ،درنا ،لک لک ،مرغ ماهي خوار ،عقاب،

تنفس شد و تزريق مداوم (3/1میليگرم بهازای يک کیلوگرم)

قوش و  )...بهتر استتت داروها را در عضتتله ران و آن هايي که راه

آن برای  23دقیقه باعث مر جوجه ها شد .در مطالعهای ديگر

مي روند ( مرغ و ارد

استفاده ازپروپوفول در جغد شب ( 1( )Bam owlمیليگرم به

خانگي) تزريقات در عضتتله ستتینه انجام

گیرد .البته اين روشهای تزريق در پرندگان با توجه به گونههای

ازای يک کیلوگرم برای القا و  3/1میليگرم به ازای يک

مختلف دارای محدوديتهايي استتتت .به طور مثال در پرندگان با

کیلوگرم در هر دقیقه) بیهوشي مطمئن و مورر ايجاد کرده است

وزن کمتر از  533گرم تزريق دارو در ر

( .)5بنزوديازپینها ميتوانند شلي عضالني بدهند و بهعنوان

و حتي عضتتله س تینه

ممکن استتت باعث تزريق اشتتتباه دارو (مثال قلب) شتتود و باعث

داروهای آرام بخش ميتوانند اضطراب و هیجان زمان القا و

مر

برگشت از بیهوشي را کم کنند .آلفا دو آگونیستها مانند

شود ( .)53امروزه با پیشرفت علم ،روش تزريق داخل بیني

داروهای بیهوش تي در پرندگان گزارش شتتده که با نتايج نستتبتا

زايالزين داروهای شل کننده عضالني ،آرام بخش و ضد درد

خوبي هم همراه بوده است (شکلهای  6و .)50-53( ،)0

هستند که القا و برگشت از بیهوشي با استفاده از آنها بدون
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 تزريق داخل بیني در پرنده.0 شکل

) روش تزريق داخل بیني در يک کالغ (دانشکده دامپزشکي لرستان.6 شکل

نتيجهگيری
موجود بهترين روش بیهوشي و کم خطرترين را انتخاب و

در انتها ميتوان يادآور شد که برای بیهوشي در پرندگان بايد

.استفاده کرد

، نوع عمل جراحي،با توجه به خصوصیات گونهای که دارند
مدت زمان الزم برای بیهوشي و آرام بخشي همچنین امکانات
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Abstract in English

A review on anesthesia and sedation in birds
Restraint is requiring for clinical examination and treatment on birds like others animals. Both
physical and chemical restraint can be used in birds. In surgical procedures on birds sedation and
analgesia are important. Because mammals have different anatomy and physiology, there are
limitations to the use of common anesthesia techniques in avian anesthesia. Inhalation anesthesia
is the veterinarian’s method of choice that has many advantages such fast induction of anesthesia
and recovery from anesthesia. Ease of use in the field and Wildlife, better speed of induction of
anesthesia, the need for minimal equipment and low cost are some advantages for injectable
anesthesia. One disadvantage of this method is elimination of drug from body that is dependent
on biotransformation and excretion. For avian anesthesia, according to species, type of surgical
procedure, duration of anesthesia and sedation and availability of equipment, the best method of
anesthesia and least dangerous should be chosen and used.
Key words: Anesthesia, Birds, Inhalation anesthesia, Injectable anesthesia
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چكيده
شو

مرحله پاياني يا پايان مسیر بسیاری از بیماریهاست .معموال فکر ميکنیم که شو

رويدادی است که بهدنبال خونريزی

شديد يا اندوتوکسمي رخ ميدهد و باعث تاکيکاردی ،تاکيپنه ،کاهش فشار خون ،دپرشن ،گیجي ،کما ،دهیدراتاسیون و
شاهای مخاطي یرطبیعي ميشود .اين عالئم بالیني شايد وابسته به شو
هم ديده ميشوند .عالئم بالیني شو

باشند و سريع شناسايي شوند اما در شراين ديگر

منعکس کننده پاسخهای همودينامیک است .اين پاسخها در نتیجه مکانیسمهای کنترل

شده عصبي-هورموني است که بهوسیله کاهش حجم مورر در گردش راه اندازی ميشوند .شو

بهعنوان عدم تعادل بین دريافت

و مصرف اکسیژن هم شناخته ميشود .سرعت دريافت اکسیژن از خون بايد با احتیاجات متابولیکي بافت برای ادامه متابولیسم
هوازی متعادل باشد زيرا اکسیژن در بافت ذخیره نميشود .وقتي احتیاج اکسیژن برای متابولیسم بیشتر از اکسیژن دريافتي
بافت باشد ،متابولیسم یرهوازی شروع ميشود که در نتیجه متابولیسم هوازی تولید انرژی کاهش مييابد و وقتي سلولهای
اين بافت تغییر قابل مالحظهای در عملکرد ارگان ايجادکنند ،اين شراين بهعنوان شو
نشود ،هیپوکسي پیشرونده بافت منجر به تغییر متابولیسم سلولي ،مر

شناخته ميشود .اين شراين اگر درمان

سلول ،نارسايي ارگان و در نهايت مر

حیوان ميشود.

در اين مقاله به معرفي موارد اورژانس در دهان و دندان پرداخته ميشود .همچنین عاليم کلینیکي و تظاهرات بالیني ،طرح
تشخیصي و درمان اورژانسي مناسب در هر مورد توصیف ميگردد.
واژههای کليدی :شو  ،عصبي-هورموني ،حجم در گردش ،اکسیژن ،متابولیسم
 .)5،اکسیژن رساني بستگي به برونده قلب و مقدار اکسیژن

مقدمه
شو

سرخر

يک تصوير بالیني از اختالل گردش خون است که

دارد ( .)0مصرف اکسیژن نشاندهنده توانايي سلول

اکسیژن رساني و رساندن مواد الزم برای متابولیسم به سلولها

برای دستیابي به اکسیژن و تبديل آن به انرژی است .هیپوکسي

و همینطور مصرف اکسیژن توسن سلول را درگیر ميکند (2

بافت به علت تحويل يا مصرف ناکافي اکسیژن ايجاد ميشود.
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تحريک اعصاب بر عروو (شو

پاسخ بدن به هیپوکسي يا شو  ،باعث شروع مکانیسمهای
جبراني برای حفظ عملکرد ارگانهای حیاتي و زنده ماندن

شوک هيپوکسيک ()Hypoxic shock

بیمار ميگردد .اين مکانیسمهای جبراني بهعنوان نشانههای
بالیني شو

عصبي) ايجاد شود (.)2، 1

در شو هیپوکسیک پرفیوژن بافتي مناسب است ولي محتوای

ظاهر ميشوند که شامل :تاکيکاردی (تحويل

اکسیژن سرخر

اکسیژن را افزايش ميدهد) ،تاکيپنه (اکسیژنه شدن خون را

کافي نیست يا مصرف اکسیژن سلولي

مناسب نیست .بیشترين علل معمول شو

افزايش ميدهد) ،انقباض عروو محیطي (حفظ پرفیوژن

کمخوني و هیپوکسمیا است .شو

اندامهای حیاتي) ،افسردگي (در پاسخ به کاهش پرفیوژن يا

هیپوکسیک ميتواند

وابسته به سمیتي که باعث اختالل در توانايي هموگلوبین برای

هیپوکسي ايجاد ميشود) است .عالئم بالیني ،ناشي از

باند شدن با اکسیژن ميشود مانند متهموگلوبین (مسمومیت

حساسیت سلول ،بافت ،ارگان و پاسخ بافت به هیپوکسي است.

با استامینوفن در گربهها) يا مسمومیت با مونوکسید کربن و يا

تغییرات برونده قلبي و محتوای اکسیژن سرخرگي پاسخ

مسمومیت با سیانید باشد .در شو

همودينامیک اولیه را فعال ميکند و باعث تغییرات در

متابولیک يا سیتوپاتیک

باوجود مناسب بودن سطح اکسیژن بافتي ،سلول نميتواند

متابولیسم انرژی و بیان ژن ميشود .اختالل در بازسازی

انرژی کافي تولید کند .اين نوع شو

اکسیژن بافت باعث مر سلول و پیشرفت برگشتناپذير شو

(مانند سپسیس ( )sepsisو توکسین) ايجاد ميشود (.)2، 1

طبقه بندی شوک

تقسیم بندی شو

شوک هيپوولميک ()Hypovolemic shock

درمان مستقیم آن مفید است .اما شو

است که به علت کاهش حجم خون در

درنتیجه عدم توانايي قلب برای حرکت دادن جريان خون ايجاد

ميتواند به علت خونريزی (داخلي يا خارجي) يا کاهش ديگر

ميشود .شو

مايعات بدن (اتالف در فضای سوم ،معدی-رودهای ،ادرار و

خون (نارسايي سیستولیک) مداخله کند ،ايجاد شود .اين نوع
شو

شوک توزیعی ()Distributive shock

باعث اختالل در پر کردن يا

خالي کردن قلب ميشود (.)2، 1

بد حجم گردش خون و اتساع عروقي عمومي مشخص ميشود.
کاهش مقاومت عمومي عروو باعث ميشود که مقدار خون

پاتوفيزیولوژی شوک

داخل گردش خون برای پر کردن فضای عروو کافي نباشد و

اختالالت همودينامیک و متابولیک مرتبن با شو

ايجاد هیپوولمي نسبي ميکند .بیشترين علل معمول شو

توسن

مکانیسمهای مختلفي پاسخهای جبراني را فعال ميکنند .هدف

توزيعي عفونت و سندرم پاسخ التهاب عمومي ( Systemic

اين پاسخها محافظت از ارگانهای حیاتي با رساندن اکسیژن

) )inflammatory response syndrome (SIRSاست.
(شو

شامل علل خارج قلبي نیز هست که از طريق

فشردهسازی قلب يا عروو بزر

توزيعي با اختالل در مکانیسم تنظیم تون عروقي ،توزيع

آنافیالکتیک ،)Anaphylactic :داروها (بیهوشي) و

کارديوژنیک ميتواند متعاقب هر عاملي که با

توانايي قلب برای پر شدن (نارسايي دياستولیک) يا پمپ کردن

سوختگي) ايجاد شود (.)2، 1

شو

يک روند دينامیک

شوک کاردیوژنيک ()Cardiogenic shock

به قلب و کاهش برونده قلب ايجاد ميشود .شو هیپوولمیک

توزيعي ميتواند بهوسیله واکنشهای آنافیالکتیک

برای تشخیص پاتوفیزيولوژی شو

و

است و ممکن است در يک بیمار علل مختلفي داشته باشد (.)2

گردش ايجاد ميشود .اين شو به وسیله کاهش برگشت خون

شو

هیپوکسیک بهوسیله

تداخل درونسلولي با جذب اکسیژن و تولید انرژی یرهوازی

ميشود (( ،)1شکل .)5

مهمترين نوع شو

هیپوکسیک

کافي به آنهاست که شامل :حفظ فشار خون متوسن (فشار و
حجم گردش خون) ،حداکثر عملکرد قلبي ،توزيع مجدد
خونرساني و بهینهسازی تخلیه اکسیژن است .کاهش حجم در

آسیب شديد سیستم اعصاب مرکزی وابسته به کاهش ناگهاني
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گردش توسن بارورسپتورهايي ( )Baroreceptorsکه در

( )Angiotensinوازوپرسین ( )Vasopressinافزايش مييابد.

سرخر های قفسه سینه حضور دارند (سینوس کاروتید و

آنژيوتنسین در طول هیپوولمي از طريق فعالسازی سیستم

کمان آئورتي) ،حس ميشود و کاهش فشار توسن گیرندههای

کلیوی

(-)Reninآنژيوتنسین-آلدسترون

کشش در دهلیز و سرخر های ريوی حس ميشود .تحريک

( )Aldosteroneدر پاسخ به کاهش کشش شريان آوران

اين گیرندهها باعث فعالسازی فوری (در عرض چند رانیه)

گلومرولي و کاهش سديم تحويلي در سطح ماکوالدنسا

رفلکس سمپاتیک است ( )5که منجر به:

( )Macula densaتولید ميشود .سیستم رنین-آنژيوتنسین-







رنین

انقباض اکثر آرتريولها که باعث افزايش مقاومت عمومي

آلدسترون بهطور مستقیم ميتواند بهوسیله تحريکات

عروقي و تغییر مسیر جريان خون به سمت ارگانهای

سمپاتیک فعال شود .رنین ،آنژيوتنسینوژن را به آنژيوتنسین II
برای

حیاتي ميشود.

تبديل ميکند که يک تناکننده عروقي و محر

انقباض وريدها و ونولها باعث افزايش برگشت عروقي

احتباس آب و يون سديم در کلیه است .آنژيوتنسین II

() )Capillary Refill Time (CRTو کاهش حجم عروقي

همچنین افزايشدهنده ترشح آلدسترون است که باعث افزايش

ميشود (در شراين معمول وريدها حاوی  63درصد حجم

نگهداری سديم در خون ميشود ( .)5هورمون وازوپرسین

گردش خون هستند).

توسن هیپوتاالموس سنتز و از هیپوفیز خلفي ترشح ميشود و

افزايش مشخص ضربان قلب که باعث افزايش برونده قلب

ترشح آن توسن اسموالريته پالسما تنظیم ميشود .در شراين

ميشود (.)1

فیزيولوژيک باعث حفظ آب در مجرای جمع کننده کلیهها

تحت اين شراين جريان خون بهطور انتخابي به سمت

ميگردد .در طول هیپوولمي ،کاهش فشار و حجم خون باعث

ارگانهای حیاتي تغییر مسیر ميدهد که جريان از طريق يک

آزادسازی وازوپرسین ميشود .در اين شراين وازوپرسین نه تنها

سیستم خودتنظیم شونده حفظ ميشود .اين جريان وابسته به

باعث بقای آب در کلیه ميشود بلکه بهعنوان يک تناکننده

سیستم سمپاتیک و فشارخون است .اين مکانیسمهای

عروقي قوی هم عمل ميکند (.)5

محافظتي به حفظ پرفیوژن کافي کمک ميکنند .افزايش

يک بخش از پاسخ نورواندوکرين به شو  ،فعال کردن سیستم

مقاومت عروقي در پوست و گردش خون احشايي رخ ميدهد

هیپوتاالموس-هیپوفیز-بخش مرکزی آدرنال توسن سیستم

ميشود که شامل :کمرنا بودن

اعصاب سمپاتیک است که هورمون آزادکننده کورتیکوتروپین

شاهای مخاطي ،افزايش زمان پرشدن مجدد مويرگي و

( )Corticotropin releasing hormoneاز هیپوتاالموس،

و باعث بعضي از عالئم شو

سردی اندامهای انتهايي است (.)5، 1

هورمون

کمورسپتورها ( )Chemoreceptorsوابسته به بارورسپتورها

 )hormoneاز هیپوفیز و در نهايت کورتیزول از ده آدرنال

هستند و در بدنه کاروتید و آئورت قرار دارند .اين گیرندهها در

ترشح ميشود .کورتیزول به همراه هورمون رشد (مترشحه از

پاسخ به کاهش اکسیژن و افزايش دیاکسید کربن يا يون

هیپوفیز) ،اپينفرين و گلوکاگون (با تحريک سمپاتیک از

هیدروژن ،سیستم اعصاب سمپاتیک را فعال ميکنند.

پانکراس ترشح ميشود) باعث ميشود که گلوکز خارج سلولي

کمورسپتورهای محیطي مانند بارورسپتورها عمل ميکنند ولي

و انرژی در دسترس افزايش يابد (.)5

نقش مهمتری در تنظیم تهويه دارند .فعالسازی کمورسپتورها

کاهش متوسن فشار سرخرگي همراه با انقباض آرتريولهای

باعث افزايش تعداد تنفس ،افزايش اکسیژنه شدن خون و حذف

پیشمويرگي منجر به افت فشار هیدروستاتیک موير ها

دیاکسید کربن ميشود (.)5، 1

ميشود که باعث تغییر جهت مايعات بدن از فضای بینابیني به

فعالسازی

سمپاتیک

()Neuroendocrine

پاسخ

نورواندوکرين

داخل عروو و افزايش حجم گردش خون ميگردد .اين

آزادسازی

آنژيوتنسیون

مکانیسم جبراني يک علت مهم برای کاهش پروتئین تام و

بهوسیله
با

آدرنوکورتیکوتروپي

( Adrenocorticotropic
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هموراژيک ميتواند

هدف اصلي پاسخهای عصبي و عصبي-هرموني در شو  ،حفظ

مشاهده شود .در سا کاهش هماتوکريت نسبت به پروتئین

و بازسازی حجم داخل رگي و جريان خون به بافتهاست (.)5

تام کمتر قابل پیشبیني است زيرا سیستم سمپاتیک باعث

هیپوکسي بافت باعث کاهش فشار اکسیژن بافت ميشود که

انقباض طحال و آزادسازی حجم باالی گلبول قرمز به داخل

منجر به انتشار اکسیژن به بافت ميگردد .عالوه بر اين توسعه

هموراژيک حاد هماتوکريت

اسیدوز موضعي باعث کاهش پیوستگي اکسیژن با هموگلوبین

گردش خون ميشود .در شو

 01-11درصد و پروتئین تام  1/1-1 g/dlاست (.)1
کاهش فشار خون

ميشود که تخلیه اکسیژن در بافت را افزايش ميدهد.
هیپوولمي

کاهش برونده قلبي

فاکتورهای سرکوبکننده
پرفیوژن ضعیف بافتي
کاهش بازگشت وريدی
نتولید واسطههای التهابي
شکل  .5جريان شو

در يک نگاه ()5

سيستمهای تشخيص و نظارت

مکانیسمهای جبراني پارامترهای همودينامیک را از طريق

شو نقطه پايان بالیني شراين پاتولوژيک مختلف است .رخداد

افزايش میزان متابولیسم و مصرف انرژی ،رابت نگه ميدارند.

ميشوند ،يکسان است.

عالئم حیوان در اين مرحله شامل :تاکيکاردی ،مقدارجزئي

عالئم و تاريخچه شايد اطالعات مفیدی برای تشخیص علت

کاهش فشار خون ،اندامهای انتهايي گرم CRT ،نرمال ،تاکيپنه،

اولیه بیشتر بیماراني که دچار شو
شو

کاهش دفع ادرار و از لحاظ رواني نرمال است (.)2، 1

فراهم کند (.)1

 .2ابتدای غيرقابل جبران

ارزیابی بالينی و معاینه فيزیكی
يک آزمون فیزيکي کامل برای مديريت بیمار تحت شو

مکانیسمهای جبراني نميتوانند برای مدت طوالني ربات

ضروری است .تشخیص و درمان سريع نقش کاربردی در بهبود

گردش خون را حفظ کنند (فشار سرخرگي يا پرفیوژن بافتي)

بیمار ايفا ميکند و تشخیص اولیه بايد بر اساس عالئم بالیني

و شو

بهطور مکرر پیشرفت ميکند .جريان خون ترجیحا به

باشد .معاينه فیزيکي اولیه بايد بر روی مشکالت تهديدکننده

سمت ارگانهای حیاتي ميرود و پرفیوژن ساير ارگانها دچار

زندگي در سیستمهای قلبي-عروقي ،تنفس و اعصاب متمرکز

نقص ميشود .عالئم حیوان در اين مرحله شامل :تاکيکاردی

هیپوولمیک ساده سیستمهای بدن در شیوهای

يا تاکيپنه ،نبض محیطي ضعیف ،سیاه شدن شای مخاطي،

نسبتا قابل پیشبیني واکنش نشان ميدهند و سیستمهای

 CRTبیشتر از  2تا  0رانیه ،کاهش درجه حرارت و دپريشن

جبراني فعال ميشوند .عالئم کلینیکي به مقدار ،نوع و سرعت

است (.)2، 1

شود .در شو

از دست دادن مايعات بستگي دارد (.)2، 1

 .4انتهای غيرقابل جبران
شو

مراحل بالينی شوک

پیشرفت کرده است به حدی که بهطور موضعي

واسطههای گشادکننده عروو نسبت به واسطههای تناکننده

 .1جبرانی

عروو الباند و منجر به کالپس قلبي-عروقي ميشوند.
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پرفیوژن برای مدت طوالني در اندامهای حیاتي حفظ نميشود

دارد .هیپوپرفیوژن مداوم باعث عملکرد بد بسیاری از ارگانها

و توقف قلبي-ريوی قريبالوقوع است .در اين مرحله ،بهبود

ميشود مانند :دپرس عمیق رواني ،کاهش مشخص دفع ادرار و

ضعیف است ،حتي اگر احیای شديد انجام

عالئم معدی-رودهای (انسداد روده ،اسهال و ملنا) .عالئم

شود .نشانههای پروگنوز ضعیف شامل :برادیکاری،

معدی-رودهای بهطور خاص مربوط به سا است که بهعنوان

هیپوگاليسمي ،هیپوترمیا ،اسیدوز و انعقاد داخل رگي

ارگان شو

در نظر گرفته ميشود .هیپوپرفیوژن معدی-

منتشر( )DICاست (.)2

رودهای به ديواره روده آسیب ميزند و بهدنبال آن باکتریها در

عالئم بالیني وقتيکه فرآيندهای پیچیدهای وجود دارد ،کمتر

ديواره روده جايگزين ميشوند و باعث ايجاد عفونت ميگردند.

هیپوولومیک فعالسازی سیستم

در گربه ارگان شو

ريه است و عالئم ديسترس تنفسي شايد

سمپاتیک منجر به افزايش ضربان قلب و مقاومت عروو

در گربه تحت شو

مشاهده شود .گربهها به افزايش بیشازحد

محیطي ميشود که به حفظ فشار مناسب سرخر ها کمک

مايعات حساسترند که باعث افزايش حرکت پروتئین به داخل

بیمار تحت شو

ديده ميشود .در شو

ميکند .در فاز اولیه شو

ريه و بهدنبال آن باکتريمي ايجاد ميشود (.)1

هیپوولومیک عالئم بالیني شايد

نامحسوس و شامل :تاکيکاردی ماليم ،تاکيپنه ،نبض مکرر و

در شو

هیپرکنیتیک (( )Hyperkineticبلند و عريض) و زمان پرشدن

صدای قلبي همراه با مرمر ( ،)Murmurگالوپ ( )Gallopيا

مجدد مويرگي طبیعي يا مقداری افزايشيافته باشد .در اين فاز

آريتمي باشد .ادم ريوی کارديوژنیک يا پلورال افیوژن اگر وجود

حیوان مقداری دپرس است و با پیشرفت شو  ،مکانیسمهای

داشته باشد به علت ديسترس تنفسي است و صدای کراکل

جبراني دچار شکست ميشوند و عالئم بالیني بیشتر قابل

( )Crackleو صدای ريوی ضعیف از ريه شنیده ميشود .سمع

مشاهده ميشود .ضربان قلب بهطور مشخص افزايش مييابد و

قفسه سینه اطالعات مناسبي برای تشخیص افیوژن پریکارد

اين نشانه بارز شو

کارديوژنیک ،اتساع وريد وداج شايد ديده شود و

( )Pericardial effusionيا رد کردن ديگر علل شو

در سا است و کمتر در گربه ديده

وابسته

ميشود .افزايش ضربان قلب برونده قلبي را بهطور مشخص

به ديسترس تنفسي را فراهم ميکند و برای تشخیص علل

افزايش ميدهد .مکانیسم جبراني به مقدار کم منجر به افزايش

کارديوژنیک هیپوپرفیوژن سمع قفسه سینه مهم است زيرا مايع

ضربان قلب تا  213در سا ميشود و در بیماران با افزايش

درماني شديد که برای شو

توزيعي و هیپوولومیک استفاده

شديد ضربان قلب ،آريتمي اولیه بايد در نظر گرفته شود.

ميشود ،باعث تشديد نارسايي قلبي خواهد شد (.)1

افزايش مقاومت عروقي و نقص پرفیوژن بافتي پیشرونده بر

مانيتور کردن یا نظارت بر شوک

رنا شای مخاطي (از صورتي کمرنا تا سفید يا خاکستری)

شو

و زمان پرشدن مجدد مويرگي (بهطور شديد افزايش مييابد)

فشارهای مختلف ميشوند .فشارخون سرخرگي مترادف با

تأریر ميگذارد ،درنتیجه اندامهای انتهايي سرد ميشوند،

پرفیوژن نیست .در طول شو

کیفیت نبض کاهش مييابد و نبض محیطي (سرخر

هیپوولومیک انقباض عروقي و

تغییر مسیر جريان خون ،باعث حفظ فشار سرخرگي ميشود

متاتارس) قابل مالمسه نخواهد بود .عدم لمس نبض در

اما نقص زيادی در اکسیژنرساني به بافت وجود دارد بنابراين

سرخر های محیطي نشان دهنده فشار سیستولیک

فشار پايین سرخرگي نشانه دهنده مرحله یرقابل برگشت

( )Systolicکمتر از  83mmHgاست در حاليکه عدم لمس
نبض در سرخر

و سپسیس باعث نقص پرفیوژن ارگانهای حیاتي در

شو

راني نشانه کاهش شديد فشار خون است و

است .فشار پايین سرخرگي (فشار متوسن سرخرگي

کمتر از  63میلي متر جیوه) نشانه هیپوپرفیوژن شديد است

در اين موقع فشار سیستولیک سرخرگي کمتر از 63mmHg

ولي فشارخون نرمال هیپوپرفیوژن را رد نميکند .اندازهگیری

است ولي اين ت فسیرها از لحاظ بالیني تايید نشده است زيرا

فشار سرخرگي تنها يک روش تشخیصي نیست و ميتواند به

توانايي لمس نبض بستگي به فاکتورهای بیمار مانند چاقي نیز
22
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عنوان يک راهنما جهت درمان هم استفاده شود .فشارخون

ميشود .بدين منظور کاتتر در سا و گربه در سیاهر

سرخرگي سیستولیک در اسب بین  83 mmHgتا  511و

قدامي يا خلفي يا دهلیز راست قرار داده ميشود و فشار وريد

دياستولیک بین  13 mmHgتا  531است (.)1

مرکزی در سا و گربه بین  1-3 cmH2Oاست .در اسب از

سیستم مانیتور فشارخون به دو دسته مستقیم و یرمستقیم

کاتتر گیج  52استفاده ميشود که در وريد وداج راست قرارداده

تقسیم ميشود .اندازهگیری مستقیم نیاز به يک کاتتر شرياني

ميشود و میانگین  CVPدر اسبهای بالغ در حالت ايستاده

متصل به مبدل الکترونیکي دارد .در اين روش امکان

 52 cmH2Oاست .اما مقداری تفاوت شخصي گزارششده

اندازهگیریهای پیوسته  SAP ،MAPو  DAPوجود دارد و

است.

ميتوان از خون شرياني به آساني نمونهگیری کرد.

فشار وريد مرکزی ميتواند تحت تاریر نوسانات فشار قفسه

در دام کوچک محل معمول کاتترگذاری سرخرگي ،شريان
پدال پشتي و راني و در اسب سرخر

سینه برای سیاهر

اجوف

اجوف قدامي و محوطه شکمي برای

دمي است.کاتتر شرياني

سیاهر اجوف خلفي باشد .بنابراين اندازهگیری آن در بیماران

با وجود مزيتهايي که دارد ،زمانگیر است و باعث هماتوم،

با ديسپنه و تحت تهويه با فشار مثبت يا پاتولوژی محوطه

ترومبوز ،خونريزی ،التهاب و نکروز اندامهای انتهايي ميشود

شکمي بايد بهطور مداوم ارزيابي شود .فشار مرکزی وريد

(بخصوص در گربههايي که کاتتر سرخرگي بیشتر از  6ساعت

هنگامي که انسداد عروقي وجود ندارد ،بستگي به فشار انتهای

در محل باقي ميماند) (.)0

دياستول بطن راست دارد .اين اندازهگیری برای تخمین حجم

روشهای یرمستقیم نسبت به مستقیم کمتر تهاجمي هستند

بطن راست در پايان دياستول بهوسیله قانون فرانک-

و آسانترند اما دقت کمتری دارند .روشهای یرمستقیم اجازه

استارلینا ( )Frank-Starling lawاستفاده ميشود و اين

مانیتور کردن پیوسته را نميدهد .سیستم معمول برای

يکي از مهمترين عوامل تعیینکننده حجم ضربهای است .فشار

اندازهگیری فشار خون یرمستقیم داپلر ( )Dopplerو

مرکزی وريد برای ارزيابي وضعیت حجم در گردش و عملکرد

اوسیلومتريک ( )Oscillometricاست که در هر دو روش نیاز

سمت راست قلب استفاده ميشود .مانیتور فشار مرکزی وريد

به قرارگیری يک کاف متورم با سايز مناسب در باالی يک

اجازه مايع درماني بهتری نسبت به ارزيابي بالیني بهتنهايي

دارد .برای کاهش خطا ،پهنای کاف بايد  13درصد

ميدهد .مانیتور فشار مرکزی وريد در حین مايع درماني برای

سرخر

دور اندام باشد.

بررسي برگشت حجم مناسب خون به قلب استفاده ميشود و

در روش اوسیلومتريک ،کاف بهوسیله دستگاهي متورم و تخلیه

از مايع درماني ناکافي يا ازدياد حجم جلوگیری ميکند .در

ميشود که دستگاه تفاوت فشار کاف با خون شرياني را اندازه

بیماران مبتال به شو

هیپوولمي يا اتساع عروو ،فشار مرکزی

ميگیرد و  SAP ،MAPو  DAPرا محاسبه ميکند .در روش

وريد بهطور معمول کاهش مييابد ( .)<0 cmH2Oدر شو

داپلر پراب اولتراسوند باالی يک شريان انتهايي روی کاف قرار

کارديوژنیک ا لب فشار مرکزی وريد افزايشيافته است ( >10

ميگیرد و جريان خون تبديل به يک صدای قابلشنیدن

 .)cmH2Oعلل معمول افزايش فشار مرکزی وريد ،نارسايي

ميشود .هرچند که روش داپلر فقن فشار سیستولیک را

سمت راست قلب ،ازدياد حجم ،افیوژن پريکارد ،بیماری فضای

اندازهگیری ميکند اما نسبت به روش اوسیلومتريک دقیقتر

جنب و افزايش فشار داخل قفسه سینه است (.)0، 1

است .در ساها و گربههای کوچک و در بیماران با فشار خون

تغییرات فشار مرکزی وريد به دنبال دريافت مايعات ميتواند

پايین يا آريتمي ،روش اوسیلومتريک فشار خون را پايین نشان

برای هدايت مايع درماني استفاده شود .اگر فشار مرکزی وريد

ميدهد و يا قابل قرائت نیست (.)1

افزايش نیابد يا افزايش گذرا داشته باشد ،افزايش حجم مايعات

فشار مرکزی وريد () )Central Venous Pressure (CVPيک

مورد نیاز است .جايگزيني مناسب مايعات منجر به افزايش

فشار هیدروستاتیک است که بهوسیله کاتتر اندازهگیری

پايدار در فشار مرکزی وريد (رنج فیزيولوژی )6-0 cmH2O
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همراه با بهبود ساير پارامترهای بالیني مانند ضربان قلب،

کیفیت نبض ،دفع ادرار و فشارخون ميشود (.)1

برونده قلبي عامل تعیینکننده اصلي پرفیوژن عمومي بوده و

الکتات و نگهداری لظت آن در محدوده فیزيولوژيک ،حتي در

اندازهگیری آن ،همراه با محتوای اکسیژن وريد و سرخر است

حضور هیپوپرفیوژن دارند .در مقابل بیماری که پاکسازی

بنابراين برونده قلبي ميتواند برای ارزيابي روشهای درماني و

الکتات را تحت تأریر قرار ميدهد ،شايد باعث افزايش الکتات

تحويل اکسیژن به بافت استفاده شود .برای اندازهگیری برونده

خون شود ،هرچند تولید الکتات نرمال باشد .جمعآوری و حمل

ريوی قرار داده

نامناسب نمونهها ميتواند باعث افزايش مصنوعي لظت الکتات

ريوی ميتواند ديگر متغیرهای قلبي

شود .علت معمول افزايش الکتات خون اکسیژنرساني نامناسب

ريوی را نیز اندازه

به بافتهاست (اسیدوز الکتات نوع  )Aاما هیپرالکتاتمي با

بگیرد .در حال حاضر اندازهگیری برونده قلبي در مديريت

اکسیژنرساني مناسب هم ميتواند رخ دهد (اسیدوز الکتات

بالیني دام کوچک بهندرت استفاده ميشود .برای اندازه گیری

نوع  .)Bاسیدوز الکتات نوع  Bوقتي رخ ميدهد که در عملکرد

محیطي و يک

میتوکندری اختالل ايجاد شود (بهطور مثال ،داروها ،توکسینها

وداج قرار داده ميشود و همینطور ميتوان از

و عفونت) .اين نوع هیپرالکتاتمي وابسته به بیماریهايي مانند

قلبي در دام کوچک کاتتر داخل سرخر
ميشود .کاتتر سرخر

مانند :فشار مرکزی وريد و فشار سرخر

برون ده قلبي در اسب يک کاتتر داخل يک ر
کاتتر داخل ر

داپلر سونوگرافي استفاده کرد (.)1

عفونت ،ديابت ملیتوس و نئوپالزی است .هیپوکسي طوالني

افزايش لظت الکتات ( )Lactateخون و اسیدوز متابولیک يک

ميتواند باعث آسیب میتوکندری و ايجاد هر دو نوع اسیدوز

است و يک روش خوب

شود .بعد اولین اکسیژنرساني به بافت الکتات ميتواند به

برای مانیتور کردن مصرف اکسیژن توسن بافت اندازهگیری

عنوان منبع سوخت بافتهايي مانند :قلب ،مغز ،کبد و ماهیچه

الکتات سرم يا خون است .الکتات خون بهعنوان يک نشانه

اسکلتي استفاده شود (.)0، 1

نشانه معمول در بیماران تحت شو

برای تشخیص شو و ارزيابي کارهای درماني استفاده ميشود.

پرفيوژن

کاتابولیسم یرهوازی تنها منبع تولید الکتات نیست و منابع

برونده قلبي ،فشارخون و لظت الکتات منعکسکننده

ديگر افزايش الکتات خون شامل :نارسايي کبد و نقص در

وضعیت پرفیوژن کلي است .به علت تفاوت در جريان خون و

پاکسازی الکتات توسن کبد ،آلکالوز ،فعالیت شديد عضالني و

اکسیژنرساني در طول شو  ،اين شاخصهای عمومي شايد

تولید توسن میکروبهای روده است .به همین دلیل ارزيابي

انعکاس مناسبي از وضعیت پرفیوژن يک اندام يا بافت نباشند.

پاکسازی الکتات يا روند تغییرات لظت الکتات در خون بهتر

کاهش جريان خون بعضي ارگانها بهويژه پوست و سیستم

از به دست آوردن يک عدد واحد است .برای مثال ،روند رو به

معدی-رودهای قبل از هیپوپرفیوژن عمومي ظاهر ميشود.

کاهش الکتات به دنبال مايع درماني در شو  ،از لظت پايین

توانايي مانیتور کردن جريان خون و اکسیژنرساني به اين

الکتات در يک نمونه عالمت بهتری است .افزايش پايدار الکتات

بسترهای عروقي ميتواند به تشخیص و درمان اولیه نقص

نشاندهنده پیشآگهي ضعیف است .مطالعات بالیني نشان داده

پرفیوژن کمک کند .روشهای زير برای ارزيابي جريان خون و

است که ميتوان از لظت الکتات بهعنوان شاخص تشخیصي

اکسیژنرساني منطقهای استفاده ميشود (.)0، 1

در سا استفاده کرد .لظت طبیعي الکتات در ساهای بالغ



و گربهها معموال زير  2 mmol/Lاست و باالی 6 mmol/L

دمای مقعدی :جريان خون مجرای معدی-رودهای در
طول شو

نشاندهنده افزايش شديد الکتات خون است .الکتات بهعنوان

کاهش مييابد .يک تغییر اساسي به همراه

کاهش پرفیوژن کولون و رکتوم کاهش درجه حرارت

شاخص هیپوپرفیوژن در بعضي مشکالت است .لظت الکتات

مقعدی است .تشخیص هیپوترمي در بیماران تحت شو

در خون تحت تأریر تعادل بین تولید و پاکسازی آن است .در

بايد فقن بعد از بهبود پرفیوژن بافتي باشد .در بیماران با

شراين نرمال کبد و کلیهها تاریر بااليي در متابولیزه کردن
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هیپوپرفیوژن و انقباض عروو محیطي ،ممکن است دما

دامپزشکي مورد آزمايش قرار نگرفته است .کپنومتری

نرمال باشد (.)1

زيرزباني ،فشار دیاکسید کربن زير زبان را اندازه ميگیرد

کپنومتری زيرزباني ( )Sublingual capnometryيا

و يک روش دقیق برای بررسي هیپوپرفیوژن بافتي است

تنومتری معدی ( :)Gastric tonometryتنومتری

ولي آزمايش بالیني در اينباره در دامپزشکي انجام نشده

معدی تکنیکي است که پرفیوژن سیستم معدی-رودهای

است (.)1


را از طريق اندازهگیری فشار دیاکسید کربن بخشي از

طیفسنجي نزديک مادون قرمز ( Near-infrared

موکوس معده ارزيابي ميکند .برای اين منظور يک لوله

 )spectroscopyيک روش یر تهاجمي است که برای

با بالون سیلیکون متورم نفوذپذير به دیاکسیدکربن وارد

مانیتور اشباع اکسیژن بافت ماهیچه اسکلتي استفاده

لومن معده ميشود .بالون با سالین پر شده است .پس از

ميشود .طريقه بررسي آن خاصیت جذبي متفاوت

 33-63دقیقه بالون خارج ميشود و فشار دیاکسید

هموگلوبین اکسیژنه و یر اکسیژنه است (.)1

کربن تعیین ميگردد .اگر لظت بيکربنات سرخرگي
تعیین شود pH ،مخاط رودهای را ميتوان با معادله
هندرسون ( )Hendersonتعیین کرد .اين تکنیک در
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Abstract in English

Shock, emergency condition in animals
Shock is the end stage or final common path of many diseases. We commonly think that shock is
an event that follows severe hemorrhage or endotoxemia and causes tachycardia, tachypnea,
hypotension, depression, stupor, coma, dehydration and abnormal mucous membranes. These
clinical signs may be associated with shock and are easily recognized, but they are common to
many other condition. The clinical signs of shock reflect hemodynamic responses that are the
result of exquisitely controlled neurohumoral mechanisms triggered by depletion of effective
circulating volume. Shock can be defined as an imbalance between oxygen delivery and oxygen
consumption. Because oxygen is not stored in tissues, the rate of oxygen uptake from the
capillaries must match the metabolic requirements of the tissues for aerobic metabolism to
continue. When metabolic demand for oxygen exceeds the rate of oxygen uptake by the tissues,
anaerobic metabolism ensues, resulting in decreased energy production. When cell dysoxia
produces a measurable change in organ function, the condition is commonly known as shock. If it
left untreated, progressive tissue hypoxia leads to altered cellular metabolism, cell death, organ
failure, and, ultimately, the death of the animal.
Key words: Shock, Neurohumoral, Circulating volume, Oxygen, Metabolism
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چكيده
چسبندگي شکمي از عوارض مهم پس از اعمال جراحي ناحیه شکمي و لگني است .متعاقب  13تا  533درصد بعد از همه
جراحيهای ناحیه شکمي رخ ميدهد و ميتواند باعث انسداد ناقص يا کامل رودهها ،ناباروری در حیوانات ماده و دردهای مزمن
شکمي شود .کمبود دستورالعملهای بالیني برای تشخیص ،درمان و مواد مناسب برای کاهش چسبندگي احساس ميشود .در
برابر اين پس زمینه ،اين مقاله به اين موضوع پرداخته است.
•

افزايش آگاهي کلینیسینها از چسبندگيها و عواقب ناشي از آن

•

ارائه مروری برآسیب شناسي چسبندگي

•

توصیف روشها و سیاستهايي کاربردی جهت کاهش تشکیل چسبندگيها

•

معرفي محصوالت تجاری برای کاهش چسبندگي

واژههای کليدی :چسبندگي بعد از عمل ،عوارض ،پیشگیری

تعریف

پس از آستتتیب پريتونئال ( ،)Peritonealناشتتتي از جراحي

چستبندگي های صفاقي اتصاالتي یر معمول در میان بافت ها

شتتکمي استتت .اما به میزان کمتر ناشتتي از شتتراين التهابي،

و اعضتا هستتند ،که به دنبال آستیب به ستطوح صفاقي ايجاد

عفونت داخل شکمي و يا تروما به شکم ميباشد (.)2، 0

مي شتتوند .اين اتصتتاالت مي توانند به صتتورت باند (با يا بدون

تشخيص

عروو خوني) شتفاف و ظريف يا متراکم و ستفت باشند ،و نیز

چستبندگي های داخل شتکمي عمدتا موقع جراحي تشخیص

مي توانند به صتورت چسبیدن دو سطح به يکديگر بدون وجود

داده ميشوند .اخذ تاريخچه دقیق ميتواند کمک کننده باشد.

باند بین آن ها مشتتاهده شتتوند ( .)5چستتبندگي مي تواند به

بتتا اين حتتال هیچ روش قتتابتتل اعتمتتادی برای تشتتتخیص

صتورت اکتستابي يا مادرزادی ايجاد شود .نوع اکتسابي عمدتا

چستبندگي شکمي وجود ندارد و عاليم مربوط به چسبندگي
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یر اختصتاصتي هستتند .باندهای چستبندگي ممکن است با

آستان کشتي مي شوند و گزارشات اپیدمیولوژيک ارائه شده در

حرکات نرمال روده ها و فرآيند انتقال مواد ذايي در طول آن

اين زمینه ا لب مربوط به موارد انستاني مي باشند .در اسب ها

مداخله کنند .در مجموع هر کدام از عالئم نفخ مزمن (دائمي

شتیوع چسبندگي های بعد از عمل جراحي با تظاهرات بالیني

يا موقت) ،کرامپ شکمي و صدای قر قر شکمي ،تغییر حاالت

حدود  %3-%02گزارش شتده است .گروی و همکاران در يک

دفعي،يبوستت يا مدفوع اسهالي ،حالت تهوع ،عالئم مربوط به

مطالعه گذشتتتته نگر  5351مورد کولیک متعاقب جراحي در

انستتتداد کتامل يا ناقص روده ،خونريزی مقعدی و درد هنگام

طي شتتش ستتال گزارش کردند .از اين تعداد  33مورد نیاز به

مدفوع کردن ممکن استتت ناشتتي از چستتبندگي های داخل

الپاروتومي مجدد که در  %02آن ها چسبندگي تشخیص داده

شتتتکمي باشتتتد .در تک ستتتمي ها کولیک راجعه بعد از عمل

شتتد .در استتبها ،چستتبندگي ا لب چستتبندگيهای همراه با

جراحي ناش تي از چستتبندگي بس تیار شتتايع استتت .در ضتتمن

آسیب روده کوچک ( )٪16در مقابل مشکالت مربوط به روده

بیماراني که عالئم بالیني چستتتبندگي آن ها تشتتتخیص داده

بزر

( )٪11گزارش شده است %31 .از چسبندگيهای روده

نشتتده و درمان مورر انجام نمي شتتود يا به اشتتتباه اختالالت

کوچک در مقابل  %05از چستتبندگي های روده بزر

عملکردی روده ،مانند ستتتندرم روده تحريک پذير تشتتتخیص

همراه با عاليم بالیني هستند (.)1

داده مي شوند .شواهد نشان مي دهد اولتراسونوگرافي با وضوح

استتب

پاتوژنز

باال و يا  MRIمي توانند در زمینه تشتخیص چسبندگي مفید

در زمتان اعمال جراحي آستتتیب مزوتلیال اولیه موجب ايجاد

باشند در هر دو تکنیک حرکات محدود ارگانها در ارر احتمال

صتتفحهای خالي و بدون ستتلول ميشتتود که بهعنوان هستتته

چسبندگي به ارگانهای ديگر قابل تشخیص است .با اين حال

شتتتروع ترمیم زخم يا ايجاد چستتتبندگي عمل مي کند .اين

هیچ يتک از اين دو روش در تشتتتخیص بتالیني معمول جای

آسیب مزوتلیال و آشکار شدن ماتريکس سابمزوتلیال موجب

ندارند.

فعال شتدن آبشتار انعقادی و رستتوب فیبرين در محل ضايعه

عوارض ناشی از چسبندگیهای بعد از عمل جراحی

مي شتتتود .در شتتتراين طبیعي اين اگزودای فیبريني به عنوان

چستتتبندگي های شتتتکمي که از ابتدای جراحي شتتتروع به

صتتتفحه ای برای شتتتروع فرآيند ترمیم عمل مي کند ولي در

شتکل گیری مي کنند مي توانند سبب مشکالتي در آينده برای

شتتراين پاتولوژيک خاص ،اين رستتوب فیبرين ممکن استتت

حیوان شوند .انسداد ناقص يا کامل رودهها ،اختالالت حرکتي

به عنوان پلي بین بافت های مجاور عمل نمايد .در طول مدت

روده ها ،ناباروری در جنس ماده و دردهای مزمن ناحیه لگني

کوتاهي زخم و بافت های اطراف آن مورد حمله ستتتلول های

از عوارض چسبندگي شکمي هستند (.)1

التهابي از منشتتتا عروو صتتتفاو يا مايع داخل صتتتفاقي قرار
مي گیرنتتد .اين رونتتد  1-1روز پس از جراحي بتته حتتداکثر

همه گير شناسی
تخمین زده مي شتود که به دنبال  %33از اعمال بزر

مي رسد پس از آن پروسه فیبرينولیز و جذب مواد تجزيه شده

شکمي

انجام شتتده و منجر به اپیتلیالیزه شتتدن مجدد بافت و ترمیم

 %11-%533از اعمال جراحي لگني چسبندگي ايجاد مي شود.

مناستتب بافت مي شتتود .فعالیت فیبرينولیتیک معموال از روند

در واقع بروز چستتبندگي ،عارضتته گريز ناپذير اعمال جراحي

تشکیل چسبندگي های فیبريني در عرض  02-36ساعت بعد

شتکمي و لگني است .تعیین شیوع دقیق چسبندگي های بعد
از عمل جراحي و نقش آن ها در مر

از بروز آستتیب جلوگیری مي کند .در هر صتتورت اگر فعالیت

و میر حیوانات در فیلد

فیبرينولیتیک پريتوئن سرکوب گردد ،فیبروبالستها مهاجرت

دامپزشتتکي یر ممکن استتت به دلیل اين که ا لب حیوانات با

نموده و تکثیر پیدا خواهند کرد و چستتتبندگي های فیبری با

عالئم کولیتک هتای راجعته بعتد از عمل جراحي تحت درمان

رسوب کالژن و تکثیر عروقي ايجاد خواهد شد (.)1، 6

دارويي قرار مي گیرنتتد ي تا بتتدون نکروپستتتي ()Necropsy
28

التیام ،دوره  ،0شماره 5031 ،20-00 :2

Eltiam 1(2); 11-20, 2015

دهیدراتاستیون ستتطوح ستتروزی در معرض ،در ارر گرما و نور

فیبروزی مي شتتتود .هتدف از ايجاد اين بافت ممانعت از بروز

زياد در الپاروتومي ،دهیدراتاس تیون ناش تي از فشتتار باالی گاز

آس تیب ايستتکمیک با ايجاد شتتبکه خونرستتاني جديد استتت.

 ،Co2استتتفاده از گاز خشتتک در الپاروستتکوپي ،عدم رعايت

آلودگي حفره پريتونئتال بتا مواد خارجي (پودر تالک ،نخ های

شتراين استپستي ،آستیب حرارتي (استفاده نادرست از الکترو

بخیه ،ذرات مدفوعي) منجر به بروز پاستتتخ التهابي و به دنبال

سرجری و و ترموکوتر) ،ديسکشن وسیع بافتي ،ايسکمي ،مواد

آن تشکیل بافت فیبروزی ميشود ( .)0، 8عفونت باکتريال هم

خارجي (انواع پروتزها مثل انواع مش های شتتتکمي و نخ های

پاستخ مشتابه تولید ميکند .شتکل  5خالصته پاتوژنز تشکیل

بخیه) ،خون ،باکتری و برخي داروها مي توانند باعث تغییر در

چسبندگي بعد از عمل جراحي را نشان ميدهد.

پاستخ های التهابي و ترمیم بافتي شوند .هر آسیب بافتي که با
قطع و يا کاهش خون رساني به محل ضايعه همراه شود مانند
بخیه  ،له شتتدگي و يا بستتتن عروو منجر به تشتتکیل بافت

شتکل  )5خالصته پاتوژنز تشتکیل چستبندگي بعد از عمل جراحي  .استیب صتفاو و ساير بافت های داخل شکمي منجر به ترشح اکسودای ني از سیتوکین های
التهابي و انواع ستلولها مي شتود .اين فرايند به نوبه خود باعث فعال شتدن ابشار انعقادی و تشکیل فیبرين مي شود .در نهايت به دنبال فیبرينولیز و از جذب فیبرين
تشکیل شده يا بلوغ و تبديل ان به اتصاالت چسبندگي بین سطوح ميشود.
)(Allison HM, Michael Mc. Intra-abdominal adhesions: Cellular mechanisms and strategies for prevention. Int J Surg 2011; 9: 589-594.

آنتيبیوتیک پروفیالکسي در صورت لزوم

پيشگيری
ستیاستت کاهش چسبندگي براساس مکانیسم پاتوفیزيولوژی
چسبندگي بنا شده است (.)53، 55

 -استتفاده از روشهای جراحي که تهاجم کمتری برخوردارند

 -انجتام جراحي در شتتتراين استتتپتیتک و استتتتريل ،تزريق

و بافت کمتری در روند جراحي درگیر ميشود.
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 -آسیب به سروز و استفاده از اجسام خارجي در داخل شکمي

( )Pneumoperitoneumدر هنگام خونريزی اشاره کرد (50

بايد به حداقل برستد ،استفاده از بزرگنمايي ،دستکاری ظريف

 .)52،اما اين روش معايبي هم دارد از جمله آن که فشار ناشي

بافت ،پرهیز از وارد کردن آستتیب های صتتفاقي و تماس های

از گاز دمیده شده خطر آسیب به مزوتلیال را افزايش مي دهد

اضافي

که اين مشتتکل با رطوبت و گاز گرم شتتده کاهش مي يابد اما

 -هموستاز دقیق ،استفاده از وسايل میکروسرجیکال ،استفاده

هیچ نظر جامعي نستتبت به اين موضتتوع که در الپاراستتکوپي

از بخیه های ظريفي که حساسیت بافتي ايجاد ننمايند و به هم

احتمال رجعت چستتبندگي نستتبت به الپاراتومي کمتر استتت

رساندن دقیق بافتها.

وجود ندارد (.)51، 51

 -خون و لخته داخل صفاقي به عنوان يک عامل بالقوه تشکیل

مواد تجاری با تايیديه ستازمان ذا و داروی امريکا شده برای

چستبندگي محسوب مي شوند ،چرا که فیبرين اضافي بايستي

جلوگیری از تشکیل چسبندگي های صفاقي که به طور وسیعي

توستتن فعالیت فیبرينولیتیک صتتفاو تجزيه شتتود ،توصتتیه

استفاده ميشود به شرح زير است:

ميشود قبل از بستن ديواره ،محل مورد نظر با دقت با استفاده

 -مواد دارويي

از محلول سالین و رينگر بهطور مکرر شست و شو داده شود تا

 -محلولهای کلوئیدی و کريستالوئیدی

لختههای خون اضافي با شستشو خارج شوند.

 -جداکنندهها :به شتتکل مايع کدر صتتفاو ريخته ميشتتود يا

 -کاهش زمان جراحي ،گرما و نور

به صورت صفحات فیزيکي در محل های مشخص و بین سطوح

 -حداقل کارگذاری اجسام خارجي داخل شکمي مثل مش ها

احشتتا کارگذاری مي شتتوند تا از ايجاد چستتبندگي جلوگیری

و نخ بخیه

کنند .اخیرا استتتفاده از پلیمرهای زيستتت ستتازگار و زيستتت

 -استتفاده از پدهای مرطوب شتکمي و مرطوب کردن سطوح

تخريبپذير در ستاخت مواد جداکننده رو به گستتترش بوده و

احشتتا با محلول نرمال ستتالین به منظور به حداقل رستتاندن

بهصورت تجاری آماده و دسترس هستند.

دهیدراتاسیون سطوح مزوتلیال

دارو درماني مي تواند شتتامل عوامل ضتتد التهاب موضتتعي يا

 -در جراحي الپاراتومي از دستتتکش های جراحي که عاری از

سیستمیک ،فیبرينولیتیک ها و محلول های آنتي بیوتیک باشد.

پودر هستند استفاده شود.

محلولهای کولوئیدی (دکستران) و محلولهای کريستالوئیدی

 -در جراحي الپاراستکوپي گازهای مرطوب شده و با فشار کم

(رينگرالکتتتات ي تا ستتتالین) کتته بتته تنهتتايي يتا همراه بتتا

استفاده شود.

کورتیکواستتتروئیدها و يا هپارين در محوطه صتتفاقي اس تتفاده

 -دربیماران پر خطر مي توان از ستتتدهای جدا کننده در بین

ميشتتود .ستتپرافیلم (ترکیب هیالورونیک اس تید و کربوکس تي

سطوح استفاده کرد.

متیل ستتتلولز)  ،استتتپری ژل پلي اتیلن گلیکول ،اينترست تید،

معرفي روش جراحي الپاراستتکوپي در زمینه جراحي ،احتمال

ايکودکستتترين جز مواد ستتد کننده با منشتتا طبیعي بوده و

بروز چستتبندگي را بهطور قابل مالحظهای کاهش داده استتت.

بهصورت تجاری شده در بازار موجود هستند (.)56، 50

بهنظر ميرستتد میزان کم گستتترش چستتبندگي در مداخالت
الپاراستتکوپي ميتواند برگرفته از کاهش آس تیبهای صتتفاقي

ستتپرافیلم :يک شتتا مصتتنوعي قابل جذب استتت که از دو

باشتتد .عالوه بر آن کاهش آلودگي در محوطه شتتکمي و عدم

پليساکاريد ساخته شده است .پس از استفاده 21-18 ،ساعت

نفوذ يا تماس اجسام خارجي که بهطور بالقوه باعث چسبندگي

بعد ستتپرافیلم به اليه ژالتیني تبديل شتتده و تا يک هفته بعد

ميشوند سبب کاهش چسبندگي ميشود .از ديگر مزايای اين

جذب مي شود .در حال حاضر سپرافیلم فقن در جراحي های

روش ميتوان به حداقل رستتاندن احتمال وقوع عفونت پس از

باز استفاده میشود.

جتتراحتتي و ارتتر تتتامتتپتتونتتاد نتتومتتوپتتريتتتتتونتتئتتوم

استپری پلیاتیلن گلیکول :که يک هیدروژل ستتنتزی است که
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پس از اسپری کردن در سطح بافت تبديل به ژل مي شود .اين

قرار گیرند و چسبندگي آن ها به وسیله اسکالپل يا الکتروکوتر

ژل به مدت  0-51روز در ستطح بافت باقیمانده ،سپس جذب

برداشتته شود .مشکل اين است که تشکیل چسبندگي بعد از

شده و از کلیه ها ترشح ميشود.

برطرف کردن رايج استت .گفته مي شتود رجعت چسبندگي با

اينترستید :يک شا محافظ قابل جذب است .وقتي در سطوح

روش الپاراستتکوپي کمتر نستتبت به جراحي باز استتت .با اين

پريتونئال آسیب ديده قرار مي گیرد ،تبديل به ژل شده و تمام

حال ،صترف نظر از اينکه چسبندگي در جراحي الپاراسکوپي

ستطح را پوشانده و مانع چسبندگي اعضا به يکديگر مي شود.

کمتر از جراحي باز استت يا نه ،التهاب ناشي از برش مي تواند

اين ماده پس از دو هفته به طور کامل جذب مي شتتود .قبل از

باعث چسبندگي مجدد شود.

استتفاده از اينترستید ،هموستاز کامل بايد برقرار شود .آ شته

نتيجهگيری

شتتدن اينترستتید با خون ممکن استتت ،باعث تشتتديد ايجاد

از آنجا که درمان جراحي چسبندگي به شدت احتمال دارد با

چسبندگي شود.

ايجاد چستتبندگي جديد همراه باشتتد ،همواره پیشتتگیری و

ايکودکستتترين :يک محلول  1%ايزواستتموالر و یر چستتبنده

کاهش چسبندگي بايد به عنوان هدف اول جراح مد نظر باشد.

استت .در واقع پلیمری از گلوکز استت .خاصتیت اسمتیک آن

روشهای پیشتتگیری و نتايجي که در اين مقاله مروری مطرح

ستتبب مي شتتود که مايعات را به ستتمت خود جذب کند در

شد مي تواند به صورت گسترده تر مورد آزمايش قرار گیرد و به

نتیجه در محلي که اين ماده تزريق مي شود ارگان ها و سطوح

اجرا گذاشتتته شتتود .داروهای تجاری مي توانند به عنوان يک

آسیب ديده صفاقي از هم فاصله مي گیرند و اين روند به مدت

بازوی کمکي برای جراح مورد استفاده قرار گیرد تا از عوارض

 0تا  1روز طول مي کشتتتد و ستتتپس توستتتن کلیه ها حذف

نتاشتتتي از جراحي بکتاهند البته از عوارض جانبي اين داروها

ميشود.

نبايد چشتتتم پوشت تي کرد که اين امر زمینه را برای تحقیقات

درمان

گستتتترده تر جهت کاربرد داروهای مطمئن تر و رهیافت های

بیماران بايستي تحت عمل جراحي الپاراسکوپي يا الپاراتومي

جراحي ايمن تر فراهم ميکند.
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Abstracts in English

Post-operative abdominal adhesions: prevention and treatment
Intra-abdominal adhesion is one of the most important post-surgical complications in pelvic and
abdominal operations. They occur after 50% to 100% of all surgical intervention in abdomen and
can cause intestinal obstruction (partial/complete), female infertility and chronic abdominal pain.
There is a lack of clinically oriented guidelines for the diagnosis, treatment and options for reduction
of adhesions. Against that backdrop this article sets out to:
● Increase clinicians’ awareness of adhesions and their consequences
● Offer an overview of the pathogenesis of adhesions
● Describe universally applicable and readily implemented strategies to reduce the occurrence of
adhesions
● Introduce commercial products for reduction of adhesions.
Key words: Post-operative adhesion, Complications, Prevention
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ارزیابی تغييرات لوکوسيتی ،شاخصهای التهابی و آسيب عضالنی در سرم متعاقب ترميم
جراحتهای عضالنی ناشی از زخمهای تروماتيک در سگ
زهرا نيكوصفت* ،1موسی جاودانی

2

 -5استاديار بخش علوم درمانگاهي ،دانشکده دامپزشکي دانشگاه رازی کرمانشاه
 -2استاديار بخش جراحي و راديولوژی دانشکده دامپزشکي دانشگاه شهرکرد
*nikousefatz@razi.ac.ir

چكيده
وقوع فرآيند التهاب ،پاستخي ضتروری جهت التیام و ترمیم عضتله استت که توستن ستیستتم ايمني اعمال مي شود .به دنبال
جراحت های عضتالني ناشتي از زخم های تروماتیک ،سیستم ايمني مي تواند در فرآيند ترمیم و بازسازی عضله و بافت همبند
پیراموني نقشتي مهم ايفا کند .تجمع پروتئین های تخريبي مي تواند پاسخ التهابي را به راه اندازد و در اين میان پاسخ بدن به
جراحتهای عضتالني ،مشتابه واکنش در مقابل عفونتهای حاد ميباشتد .تنظیم پاسخهای ايمني به آسیب و التهاب عضالني
توستن پیامرساناني به نام سايتوکاين از جمله  MCP-1صورت ميگیرد .نشانههای آزمايشگاهي تخريب عضالني شامل افزايش
کراتین کیناز و الکتات دی هیدروژناز در سترم استت .همچنین لوکوستیت ها در بازسازی و ترمیم بافت عضالني پس از تخريب
شترکت دارند .از اين رو ،با اندازهگیری لوکوستیتها ،شتاخصهای التهابي و ستايتوکاينهای حاضر در خون ميتوان به شدت
پاسخ ايمني و التهابي پس از آسیب عضالني پي برد و روند التیام را پیگیری نمود .هدف از اين مطالعه ارزيابي نحوه پاسخدهي
فاکتورهای ايمني و لوکوسیتي در پاسخ به روند التهاب و التیام در جراحت های تروماتیک عضالني در سا مي باشد .از اين رو
تعداد  6قالده سا واجد زخم و جراحت تروماتیک مورد مطالعه قرار گرفت .بدين منظور فاکتورهای التهابي و عضالني سرم و
تغییرات لوکوستتتیتي در زمتان مراجعه اولیه و پس از التیام زخم مورد مطالعه قرار گرفت .نتايج نشتتتان داد که لوکوستتتیتوز
نوتروفیلي و لنفوستیتوز ،افزايش معني دار کورتیزول و  CPK ،MCP-1و  LDHدر موارد آسیب های تروماتیک عضالني مشاهده
مي شتتود .پس از التیام زخم  CPKو  LDHو کورتیزول به حد پايه بازگشتتته و تغییرات لوکوستتیتي به صتتورت مونوستتیتوز و
لوکوس تیتوز خفیف بدستتت آمد و مقادير  MCP-1واجد افزايشتتي معنيدار به نستتبت زمان مراجعه اولیه بود .ميتوان نتیجه
گرفت که متعاقب اقدامات درماني و ترمیم مناستب با گذشتت زمان فاکتورهای آزادشتده در خالل تخريب عضالني و التهاب
تشديد نميشوند و از اندازهگیری  MCP-1جهت ارزيابي فعال بودن روند التیام ميتوان بهره جست.
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واژههای کليدی :سا ،جراحت تروماتیک عضالني ،شاخصهای التهابي

مقدمه

بدن با دهیدراتاسیون يا استرس حرارتي همراه شود ،ممکن

آسیبهای تروماتیک و بهدنبال آن جراحات عضالني،

است منجر به مشکالت مخاطرهآمیزی همچون رابدومیولیز ،از

مجموعهای از پاسخهای التهابي را به راه مياندازد ( )5که

کار افتادگي کلیوی حاد ،هیپوکالمي و در مواردی آسیبهای

مرحله اول آن دارای ماهیت مکانیکي است و مستقیما ناشي از

جبران ناپذير به اعصاب ميگردد (.)6

درگیری تارهای عضالني است؛ در حالي که تخريب رانويه ناشي

در بررسيهای آزمايشگاهي ،شاخصهای تخريب عضله

از افزايش جريان لوکوسیتها به فیبرهای آسیب ديده و افزايش

اسکلتي،

تولید سايتوکاينهای التهابي است ( .)2در واقع اولین مرحله

الکتاتدیهیدروژناز ( )LDHمعرفي شدهاند (.)0، 8

التهاب شامل فراخواني و فعالسازی لوکوسیتها و پروتئینهای

کراتینکیناز ( )CKدارای سه ايزوآنزيم سیتوپالسمي است که

پالسما در محل به منظور نابودی عوامل تخريب کننده بافتي

از اين میان تنها  KC-MMدر عضله اسکلتي وجود دارد و در

است .پس از وقوع تخريب عضالني ،سلولهای کشنده طبیعي،

حدود  1تا  53درصد کل آن در ساختار خن  Mدر مرکز

مونوسیتها و نوتروفیلها در جريان خون افزايش مييابند.

سارکومر ميباشد .خن  Mتنها ساختار سارکومری است که

مونوسیتها به بافت نفوذ کرده و به ماکروفاژها تمايز مييابند.

رشتههای ضخیم میوزين را مستقیما به هم متصل نگه ميدارد

سلولهای عضالني زير گروهي از سايتوکاينها به نام

و پايداری فیزيکي در طي انقباض برای میوزينها فراهم

کموکاينهای التهابي مانند Monocyte Chemotactic

ميکند .بنابراين ،تخريب در ساختارهای سارکومری موجب

) Protein-1 (MCP-1را آزاد ميکنند که نوتروفیلها را به

افزايش  CKسرمي ميشوند ( .)3اما مقدار کل کراتینکیناز

عضله تخريب شده جذب ميکند ( .)0نوتروفیلها با تحريک

پالسمايي نیز نميتواند شدت تخريب را به خوبي انعکاس دهد؛

تخريب اکسايشي در شاء سلول عضالني و دفع بقايای سلولي

زيرا از ايزوآنزيمهای مختلف ( )CK-BB ،CK-MB ،CK-MMبا

همراه با فعالیت فاگوسیتوزی ماکروفاژها در ترمیم عضله درگیر

منشاء متفاوت تشکیل شده است ( .)53الکتاتدهیدروژناز ،نیز

نقش دارند .سلولهای کشنده طبیعي احتماال برای حفظ

مانند  ،CKدر زمان تخريب عضالني به طور معناداری افزايش

فراخواني مستمر مونوسیتها و نوتروفیلها به جريان خون از

دارد .افزايش پاسخ  0 ،LDHتا  1روز پس از تخريب عضالني

طريق مبادالت سايتوکاني عمل ميکنند ( .)1در واقع پاسخ

ادامه دارد و در موارد نادری جريان  LDHاز بافت به جريان

سلولي متعاقب آسیبهای عضالني همراهي فعالیت سلولهای

خون تا  3روز پس از تخريب نیز کماکان ادامه مييابد (.)8

کشنده طبیعي با عملکرد نوتروفیلي و پاسخ لنفوسیتي ميباشد.

 MCP-1به طور کلي به عنوان يک سايتوکاين پیش التهابي در

پاسخ التهابي موضعي در مرحله بعدی با پاسخ سیستماتیک

نظر گرفته ميشود و يکي از عوامل بسیار مهم در فعالسازی و

آشکاری همراه ميشود که پاسخ مرحله حاد نامیده ميشود.

تمرکز فاگوسیتهای تک هستهای مونوسیت در ناحیه التهاب

اين پاسخ با ايجاد تب ،بياشتهايي ،بيحالي ،افزايش سنتز

عنوان شده است .اين سايتوکاين با فعالسازی اينتگرينها عمل

هورمونهايي مانند هورمونهای آدرنوکورتیکوئید و کورتیزول،

ميکند و عامل کموتاکسي محسوب ميشود (MCP-1 .)55

افزايش لوکوسیتوز و تغییر در تولید انواع پروتئینهای کبدی

توسن انواع مختلف سلولي مانند سلولهای اندوتلیال و

مانند پروتئین واکنشگر )CRP( C-مشخص ميشود .اين

میوسیتها ترشح ميشود (.)52

پروتئینها که سطح آنها در طي التهاب تغییر ميکند ،به

پژوهشي مبني بر ارزيابي آزمايشگاهي آسیب عضالني در سا

پروتئینهای مرحله حاد معروف هستند ( .)1اگر تخريب

و پیگیری روند ترمیم عضالت در اين حیوان يافت نشد .لذا،

عضالني بسیار شديد باشد و يا بر ارر مديريت ضعیف وضعیت

مطالعه حاضر تغییرات لوکوسیتي ،شاخصهای التهابي و آسیب
06

لظت

سرمي

کراتینکیناز

()CPK
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عضالني در سرم ساهای مبتال به جراحات تروماتیک عضالني

صورت گرفت .سپس در نمونههای سرم ،به کمک دستگاه

را متعاقب ترمیم اين جراحتها ارزيابي ميکند.

اتوآنالیزور  ،Hitachi 717آنزيمهای  CPK ،CRPو  LDHنیز
ارزيابي شدند .همچنین کورتیزول و  MCP-1به کمک دستگاه

مواد و روش کار

 Liazonو کیت تشخیصي (eBioscience, Lot# 88-7399-

در پژوهش يک ساله حاضر ،تعداد  6قالده سا گله نژاد مخلوط

 )22و با تکنیک کمي لومینسانس بر روی نمونههای سرم

با سن  8-23ماه از هر دو جنس مبتال به آسیبهای تروماتیک

اندازهگیری شدند .يافتههای پژوهش حاضر به فرم Mean±SD

عضالني مورد مطالعه قرار گرفت .ساهای مورد ارزيابي در

گزارش شد و ضمن مقايسه اين يافتهها با دامنه طبیعي اين

زمان ارجاع فاقد تب بوده ،لیکن واجد پارگي محرز پوست و

شاخصها در سا ،با استفاده از آزمون آماری تي استیودنت

عضالت بوده که نوع زخمها تمیز-آلوده بوده و البته فاقد بافت

تغییرات ربت شده در دو زمان پیش از التیام (زمان ارجاع) و

گرانوله در محل جراحت بودند .اين جراحات دربرگیرنده

پس از التیام مقايسه ( )P >3/31شد.

عضالت اندام حرکتي قدامي و خلفي ( 1مورد) و عضالت ناحیه
تنه ( 5مورد) بود .اين حیوانات مبتال به دريدگي ناشي از گاز

نتایج

گرفتگي ( 1مورد) و بريدگي عضالت ناشي از اجسام برنده (2

جدول  5دادههای بدست آمده را به اختصار نشان ميدهد .در

مورد) بودند که مديريت درماني اين جراحات شبیه به يکديگر

ارزيابي شاخصهای به دست آمده در زمان ارجاع بیماران به

بوده و شامل الواژ و شستشوی فراوان جرح ،دبريمان دقیق،

درمانگاه و پیش از التیام آسیب عضالت و مقايسه با دامنه

بخیه يک اليه پوست و بافتهای زيرين با استفاده از نخ نايلون

طبیعي آنها ،لوکوسیتوز ،نوتروفیلي ،لنفوسیتوز ،افزايش

و بانداژ محل جراحت و عضو درگیر بود .صرفاً يک دوز

معنيدار کورتیزول و  CPK ،MCP-1و  LDHربت شد .پس از

آنتيبیوتیک تجويز شده و هیچگونه داروی ضد التهاب و

التیام جراحت CPK ،و  LDHو کورتیزول به حد پايه بازگشته

حمايتي تجويز نشد .شاخصهای التهابي و آسیب عضالني در

و تغییرات لوکوسیتي به صورت کاهش تعداد لنفوسیتها،

سرم در اين حیوانات در زمان ارجاع به درمانگاه و در زمان

مونوسیتوز و لوکوسیتوز خفیف ربت گرديد و مقادير MCP-1

التیام مشخص بالیني مورد مقايسه قرار گرفتند .به دنبال

دارای افزايش معنيدار به نسبت زمان مراجعه اولیه نشان داد.

جمعآوری نمونههای خون در ويالهای حاوی و فاقد  ،EDTAو

همچنین میزان  CRPدر زمان التیام بیش از زمان مراجعه اول

بهدنبال بررسيهای هماتولوژی با دستگاه سل کانتر Sysmex

و قبل از التیام بود (جدول .)5

 ،K21تعداد کل گلبولهای سفید و شمارش افتراقي آنها
جدول  .5تغییرات لوکوسیتي ،شاخصهای التهابي و آسیب عضالني در سرم ساهای مبتال به جراحات تروماتیک عضالني

پيش از

کورتيزول

مونوسيت

لنفوسيت

نوتروفيل

()%

()%

()%

1±5

23±1

06±1

LDH
()IU/L

CPK
()IU/L

MCP-1
()Nanog/dl

CRP
()mg/dl

()µgr/dl

010±21

165±52

83±8

2±2/5

0/1±2/5

لوکوسيت
(x103/µl
)
22/1±0/5

آغاز التيام
پس از

551±50

12±53

555±52

5/2±3/1

6±2/1

53±0

23±1

65±1

53/2±2/0

روند التيام
وجود تفاوت معنيدار ( )P>3/31در تمام پارامترهای اندازهگیری ديده ميشود( CRP .پروتئین واکنشگر )C؛ )Monocyte Chemotactic Protein-1( MCP-1؛ CPK
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(کراتینکیناز سرمي)؛ ( LDHالکتاتدهیدروژناز)

بحث
حین و بالفاصله پس از آسیب عضالني را الباً به علت افزايش

مطالعه حاضر برای نخستین بار با ديدگاهي آزمايشگاهي به

تعداد نوتروفیلها و به میزان کمتری لنفوسیتها ميدانند .هر

ارزيابي زخمهای تمیز-آلوده عضالت و فرايند ترمیم رشتههای

چند که تعداد مونوسیتها نیز ممکن است افزايش پیدا کند.

عضالني در سا پرداخته است .ايجاد جراحتها و آسیبهای

برخي از پژوهشگران عقیده دارند که افزايش گلبولهای سفید

پوستي-عضالني در سا به وفور ايجاد ميشود .اين جراحات

خون بیشتر متارر از آسیب عضالت اسکلتي است .اين گونه

ميتواند به دنبال آسیبهايي چون گازگرفتگي توسن ديگر

آسیبها باعث آ از پاسخي التهابي شده که در نتیجه آن

حیوانات ،اجسام محیطي تیز و آسیبرسان و تصادفات روی

نوتروفیلها به بافت آسیب ديده مهاجرت ميکنند و پس از آن

دهد .بسته به شکل و فرم جراحت و عامل آسیبرسان طبقه-

افزايش مونوسیتها شروع ميشود ( .)51نوتروفیلها منبع

بندیهای مختلفي برای اين زخمها قايل ميشوند .ساهای

اصلي سلولهای ايمني واجد سايتوکینهای التهابي در پاسخ

مورد ارزيابي در اين مطالعه به گونهای انتخاب شدند که همگي

به آسیب عضالني مطرح شدهاند؛ چرا که به طور چشمگیری

آسیب عضالني مشابه يکديگر داشته ،واجد جراحتي تازه و زمان

پس از تخريب عضالت افزايش پیدا ميکنند .با اين وجود بر

ايجاد آسیب کمتر از يکروز بوده و عالوه بر آن ،درمان آنها

نقش مونوسیتها در روند التیام و رهايي  MCP-1در مقايسه

مشابه بود .در حقیقت ايجاد آسیبهای تروماتیک شديد ،همراه

با نقش نوتروفیلها تاکید شده است ( .)51پايداری تخريب

يا بدون وجود عفونت ،ميتواند پاسخ التهابي عمومي بدن

عضالني 2 ،تا  0روز پس از آسیب اولیه به دلیل تجزيه رانويه

برانگیزد .التهاب را پاسخي فیزيولوژيک و محافظت کننده

تشديد ميشود .التهاب رانويه توسن فعالیت فاگوسیتي و تولید

عنوان کردهاند .بر اساس يافتههای اين پژوهش ،پاسخ ايمني

راديکالهای آزاد در سلولهای عضالني تخريب شده احتماالً

سلولي و سیستمیک به آسیب عضالني و التیام آن مشهود است.

آسیب استرس مکانیکي اولیه را تشديد ميکند ( .)56در اين

افزايش تعداد کل لوکوسیتها و زيرجمعیتهای نوتروفیلي و

زمان احتماال مقدار  MCP-1حداکثر افزايش حداکثری يافته و

مونوسیتي ديده ميشود .پس از ايجاد جراحتهای تروماتیک

مونوسیتها به سمت بافتهای آسیب ديده حرکت ميکنند

و به دنبال افزايش در رهايي سايتوکاينهای التهابي ،لوکوسیت-

( .)51، 50در مطالعه ويور و همکاران ( )2351با استفاده از

ها به بافت تخريب شده فراخواني شده و پاسخ التهابي شروع

يک مدل به ايجاد تخريب عضالني به بررسي پاسخهای اولیه

ميشود .همچنین ،کاهش تدريجي لوکوسیتها ،نوتروفیلها و

نوتروفیلها و مونوسیتها در جريان خون پرداختند .نتايج به

افزايش مونوسیتها در زمان التیام ،ميتواند مويد کاهش پاسخ

اين ترتیب بود که آسیب متوسن تا شديد ماهیچهای بالفاصله

ايمني به التهاب و تخريب بافتي بوده و از سوی ديگر نفوذ آنها

هماهنا با افزايش معنيداری در فعالیت  CPKسرمي بود

از خون به بافت آسیب ديده و باز توزيع آنها از خون به ديگر

( .)58در مطالعهای ديگری توسن اسمیت و همکاران (،)2330

بافتها نیز علت اين کاهش باشد .از طرفي ديگر کاهش نسبي

تغییراتي در تعداد نوتروفیلهای گردش خون پس از آسیب

تعداد لنفوسیتها پس از تخريب عضالني احتماالً به دلیل

عضالني مشاهده گرديد .تعداد نوتروفیلها به طور معنيداری

افزايش ديگر زير جمعیتهای لوکوسیتي شامل نوتروفیلها و

در زمانهای  0 ،2و  1ساعت پس از تخريب عضالني افزايش

مونوسیتها باشد ( .)50همانند نتايج بدست آمده در مطالعه

داشت .همچنین تعداد مونوسیتها نیز افزايش معنيداری در

حاضر ،علت افزايش تعداد گلبولهای سفید خون محیطي در

بازه زماني  1تا  52ساعت پس از تخريب عضالني مشاهده
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گرديد ( .)55در مطالعه نیمن و همکاران ( ،)2350به مقايسه

گذشته افزايش  CRPرا به همراه دارد که اين موارد با کاهش

پاسخهای التهابي ،تخريب و کوفتگي عضالني و عملکرد ايمني

 CPKسرم نیز همراه است.

ذاتي پرداخته شده است .ايشان افزايشي معنيدار در MCP-1

در تحقیقي ديگر سطوح کراتینکیناز ( )CKپالسما،

را در نتیجه تخريب و کوفتگي عضالني و التهاب سیستمیک

الکتاتدهیدروژناز ( ،)LDHگلوتامیک اگزالواستات ترانسآمیناز

گزارش کردند ( .)53پاسخ دستگاه ايمني به تخريب عضالني با

( ،)GOTتعداد لوکوسیتها و سطوح سرمي  IL-1bو  IL-6قبل

اندازهگیری تغییرات در تعداد لوکوسیتها صورت گرفته است.

و پس از القا تخريب عضالني اندازهگیری شد .تغییراتي

همچنین پاسخ التهابي با اندازهگیری  MCP-1بررسي شده و

محسوس در اکثر اندازهگیریها به استثناء در تعداد لکوسیتها

مشخص شده که يکي از عوامل بسیار مهم در فعالسازی و

مشاهده شد .تغییرات مشاهده شده در سايتوکاينها با تغییرات

تمرکز فاگوسیتهای تک هستهای و مونوسیتها در ناحیه

در لوکوسیتها مرتبن نبود .آزادسازی تاخیری زيادی در

پديده التهاب است ( .)23فراخواني لوکوسیتها به محل التهاب

سطوح پالسمايي  LDH ،CKو  GOTدر گردش خون پس از

شديداً توسن عمل سايتوکاينهای کموتاکتیکي همچون

ساعات اولیه از القاء تخريب عضالني مشاهده شد .اما در يک

 MCP-1و  MIP-1βتقويت ميشود که برای تمرکز دفاع ايمني

هفته پس از وقوع تخريب عضالني و آ از روند ترمیم ،افزايش

و التهابي در اطراف میکروارگانیسم مهاجم يا آسیب عمل

مشاهده نشد که با نتايج بدست آمده در مطالعه حاضر مطابقت

ميکنند .کاهش فعالیت و يا فراخواني نوتروفیلي را از  02ساعت

دارد ( .)23ايجاد تغییرات در سطوح کراتینکیناز پس از آسیب

پس از وقوع آسیب عضالني گزارش کردهاند ( .)55تحلیل

عضالني مشاهده شده است ،که اين تغییرات به گونهای

دادهها در اين پژوهش ،اختالفي معنيدار در مقادير کورتیزول

معنيدار در زمانهای  3 ،6 ،0و  52ساعت پس از وقوع تخريب

پیش از التیام و پس از دوره التیام را نشان داد .افزايش

عضالني مشاهده شد ( .)55در نتیجه ميتوان گفت که آسیب

کورتیزول به دلیل آزادسازی اينترلوکین )IL-6( 6-ميباشد که

عضالني موجب افزايش اولیه سريع در تعداد نوتروفیلها و

در پاسخ حاد به آسیب عضالني نقشي اصلي را ايفا مينمايد.

لوکوسیتوز نوتروفیلي ميشود .نفوذ نوتروفیلي به محلهای

همزمان با افزايش کورتیزول ،افزايش انرژی مصرفي ،افزايش

تخريب عضالني ميتواند تا  18ساعت پس از آسیب ادامه يابد

لیپولیز ،افزايش اکسیداسیون چربي و افزايش رهاسازی گلوکز

( .)25ساعاتي پس از تخريب عضالني ،ماکروفاژها و نوتروفیلها

با کاهش سیگنالدهي انسولین اتفاو ميافتد .در مطالعهای

در عضله اسکلتي حضور مييابند .بنابراين ،ماکروفاژها و

ديگر سطوح باالتر  CRPدر  08ساعت پس از تخريب عضالني

نوتروفیلها احتماالً دارای نقش مهمي در استرس اکسايشي و

در مقايسه با ساير سايتوکاينها مشهود بود ( .)53در مورد عدم

التهاب پس از تخريب و جراحت عضالني داشته باشند .سپس،

مشاهده تغییرات در  ،CRPميتوان عنوان کرد که احتماالً در

لنفوسیتها از ديگر ذخاير بافتي به جريان خون فراخواني

بازههای زماني بیش از  21ساعت پس از آسیب عضالني،

ميشوند .تعداد سلولهايي که به گردش خون وارد شدهاند ،با

تغییرات مشاهده ميشود .به نظر ميرسد که آزادسازی IL-6

شدت محر

تعیین ميشوند .اگر آسیب عضالني بهصورت

موجب افزايش سنتز و ترشح  CRPکبدی ميگردد؛ اما افزايش

مزمن و يا همراه با شدتي بسیار باال باشد ،لظت کل

 ،CRPهم سو با مطالعه حاضر ،در دوره ترمیم عضالني مشاهده

لنفوسیتها کاهش مييابد .مکانیسم اين امر احتماالً کمبود

شود؛ که عامل بازسازی و پا سازی سلولهای آسیب ديده و

سلولهای بالغي باشد که ميتوانند فراخواني شوند و همچنین،

ساز و کارهای ترمیم بافتي ميباشد .افزايش  CRPبه صورت

باز توزيع لنفوسیتها از جريان خون به اندامها و بافتها است.

وابسته به زمان مشاهده ميشود و تنها در آسیبهای عضالني

نفوذ ماکروفاژها به بافتها با کموکاينهايي چون MCP-1

که در زمان مراجعه اولیه بیش از  0روز از جراحت عضالني

میانجيگری ميشوند و لظت پالسمايي  MCP-1افزايش
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.ميبابد و در زمان روند التیام همچنان در سطح بااليي ميماند

 با گذشت زمان فاکتورهای التهابي،درماني و آ از ترمیم مناسب

تصور ميشود مونوسیتوز متعاقب نتايج تاخیری آسیب عضالني

 تشديد نميشوند و تنها از اندازهگیری،و عضالني آزادشده

از آزادسازی کاتکولآمینها و کورتیزول منشا گرفته باشد و در

 جهت ارزيابي فعال بودن روند التیام ميتوانMCP-1 شاخص

زمان روند التیام نیز ناشي از افزايش جريان خون عروقي حاوی

.بهره گرفت

 در اين میان متعاقب اقدامات.)5، 25(  باشدMCP-1 فاکتور
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Abstracts in English

Assessment of leukocyte changes, inflammatory markers and muscular
damage in serum following the repair of traumatic muscular wounds in
dogs
Occurrence of Inflammation process is a vital response induced by immune system for muscle
repair. Following of muscular damage in traumatic wounds, immune system may play an important
role in rehabilitation and repair of muscular and surrounding connective tissue. Aggregation of
destructional proteins may initiate inflammatory responses which would be similar to acute phase
reactions. Regulation of immune responses to muscular damage and inflammation is modulated by
special messengers named cytokines including MCP-1. Increased activity of Keratin kinase and
Lactate dehydrogenase values considered laboratory signals of muscular destructions. Additionally,
leukocytes are participating in rehabilitation and repair of muscular damage. Therefore, the severity
of immune reactions and inflammatory responses after muscular damage and also repair process
would be assessed by leukocyte count, inflammatory markers and presenting cytokines in the
blood. The aim of this study was to evaluate the immune and leukocyte responses in inflammation
and repair process in macular traumatic wounds in dogs. To this point, 6 number of dogs with ulcer
and traumatic wounds were selected, serum inflammatory and muscular markers and leukocyte
changes were studied in the first referral and after wound repair. The results showed that
neutrophilic leukocytosis and lymphocytosis, significant increase of cortisol level and MCP-1, CPK
and LDH were observed in traumatic wounds. After tissue repair, CPK and LDH were returned to
the basic value and leukocyte changes were found as monocytosis and slight leukocytosis and MCP1 value climbed markedly compared to the first referral. It would be concluded that released factors
in the time of muscular damage and inflammation were not accelerated after performing
appropriate treatment and repair and measurement of MCP-1 values would be helpful in
determination of active repair process.
Key words: Dog, Muscular traumatic wound, Inflammatory markers
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