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بروز مسمومیت با خرزهره در يك راس اسب

چکید ه
خرزهره دارای گلیکوزیدهای قلبی بوده و به دلیل تلخ مزه بودن به راحتی مورد مصرف دام ها قرار نمی گیرد. مصرف بسیار اندک 
از این گیاه خصوصًا در مورد تک س�می ها که از حساس�یت بیش�تری در مقایسه با نشخوارکنندگان برخوردار هستند، باعث مرگ 
می ش�ود. در این گزارش یک راس اس�ب بومي دو س�اله با سابقه  ضعف و بي اشتهایي به  بیمارستان آموزشی و پژوهشی دانشکده 
دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع داده شد. نشانه بالینی برجسته این دام افزایش شدت ضربان قلب بود که تا فاصله تهیگاه سمت 
چپ هم شنیده می شد. الکتروکاردیوگرافي در روز اول نشان دهنده تاکي کاردي بطني  و در روز دوم بیان گر برادی کاردی و ریتم 
گریز بطنی بود. یافته های هیس�توپاتولوژیک بعد از مرگ بیمار، وقوع نکروز و دژنراسیون بافت میوکارد را مشخص کرد. با مراجعه 

به محل نگهداري دام، حضور خرزهره در محیط زندگي بیمار و خبر دسترسي ناگهاني و مصرف این گیاه توسط دام حاصل آمد.

کلمات کلید ي: : مسمومیت، خرزهره، اسب، الکتروکاردیوگرافي
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The occurrence of oleander toxicity in a horse
By: Bazargani, T.T. Professor of Large Animal Internal Medicine-Department of Clinical Science-University of Teh-
ran-Tehran-Iran., Moaddab, S.H. Torki, E. Postgraduate of Large Animal Internal Medicine-Department of Clinical 
Science-University of Tehran-Tehran-Iran. , Aghamohammadi, S. H. Graduate of Veterinary Medicine- University of 
Tehran-Tehran-Iran.M., Marjanmehr, Assistant Professor of Pathobiology Department- University of Tehran-Tehran-
Iran.
Oleander is originally a Mediterranean and Asian plant that is widely distributed in the world. Oleander has long been 
known to be poisonous to animal and human. All part of the plant either fresh or dried are toxic and contain cardiac 
glycosides. A tow years old horse was referred to the veterinary medical teaching and research hospital of Tehran 
university with a history of weakness and anorexia. The clinical signs included: Increased intensity of the heart sounds 
and electrocardiography showed sign of ventricular tachycardia. The next day, the arrhythmia changed into the brady-
cardia and ventricular escape rhythm. Postmortem histopathological findings showed: Necrosis and degeneration of 
myocardium. The access the animal to oleander and consumption of the plant was approved after investigation of the 
place that the horse was kept.

Key words: Oleander, Horse, Electrocardiography.

مقد مه
خرزهره گیاهي است همیشه سبز و با منشا مدیترانه که در حال حاضر 
در اکثری��ت مناط��ق جهان( از جمله ایران )خواه ب��ه صورت خودرو و خواه 
به صورت زینتي گس��تردگي فراوانی دارد)1٣(. این گیاه هم چون بسیاري 
از ان��واع دیگر گیاهان حاوي گلیکوزیده��اي قلبي تلخ مزه بوده و به راحتي 
توس��ط دام مصرف نمي گردد، مگر آنکه شاخ و برگ آن بعد از هرس کردن 
گیاه در دسترس دام هاي گرسنه قرار بگیرد یا آنکه برگ هاي تازه یا خشک 
ش��ده آن با علوفه دام مخلوط شود و باالخره آنکه مصرف گیاه توسط دام ها 
در باغ و بلوار و محوطه هاي س��بز حاوي این گیاه یا مناطق خش��ک و نیمه 
 خش��ک آل��وده به این گیاه واقعیت یابد و مس��مومیت ب��ا خرزهره رخ دهد 
)۲  ، 1٠(. با خش��ک شدن گیاه در کنار حفظ شدن خواص سمي از میزان 
تلخي این گیاه کاس��ته مي گردد)11(. مصرف مقادیر بسیار اندک این گیاه 
ب��ه ان��داز ه ٠/٠٠۵ %  وزن بدن دام مي تواند باعث مرگ در اس��ب گردد. در 
این رابطه، حساس��یت تک سمي ها نسبت به این مسمومیت بسیار بیشتر از 
نشخوار کنندگان مي باشد )۹(. حداقل پنج نوع گلیکوزید قلبي )اولئاندرین، 
دیژیتوکس��ي ژنین، نریین، فولینرین و رزاژنین( در گیاه خرزهره شناسایي 
ش��ده است، که این مواد در تمامي قس��مت هاي این گیاه حضور دارند. این 
گلیکوزیده��ا اثرات مرگبار خود را با اتصال و مهار آنزیم س��دیم، پتاس��یم، 

آدنوزین تري فسفاتاز )Na, K – ATPase( اعمال می کنند)11(.

مواد  و روش ها
یک راس اس��ب نر دو ساله که در یک واحد گاوداري نگهداري مي شد، 
با سابقه شش روزه از ضعف پیش رونده، بی اشهایی، بی حالی و کف کردن 
دهان به درمانگاه دانش��کده دامپزش��کي تهران ارجاع داده ش��د. شش روز 

قبل از ارجاع بیمار به درمانگاه، ش��ب هنگام اسب از جایگاهش آزاد شده و 
به تغذیه از آخور گاوها و س��بزه ها و علف ه��اي موجود در محوطه گاوداري 
مي پردازد. نکته قابل توجه در س��ابقه آن بود که چند روز قبل از این واقعه 
دام دار ب��ه منظور زیبایي محوطه گاوداري تعداد فراواني گلدان حاوي گیاه 
خرزهره را به این محل منتقل کرده بود. با توجه به ش��رایط موجود حیوان 
جهت درمان در درمانگاه دانش��کده دامپزش��کی بس��تری شد. هم چنین از 
اش��تقاق قاعده ای راس��ی جهت ثبت امواج الکتروکاردیوگرام و از داروهای 

لیدوکائین و آتروپین جهت درمان آریتمی های قلبی بهره گرفته شد.

مشاهدات و نتایج
ضعف شدید، بي حالی مفرط و دهیدراتاسیون بیمار در همان برخورد اول 
با دام جلب نظر مي کرد. دماي مقعدي ٣6/6 درجه سانتی گراد، زبان باردار 
و دس��تگاه گوارش کاماًل غیر فعال شده بود. در سمع قلب، عالوه بر آریتمي 
واضح و بي نظمي ضربان قلب، ش��دت باالي ضربان قلب و نبض س��رخرگي 
ب��ه حدي بود که صداه��اي قلبي در فاصله تهیگاه هم به گوش مي رس��ید. 
الکتروکاردیوگرام اخذ ش��ده در اش��تقاق قاعده اي راس��ي مبین ابتال دام به 
تاکي کاردي بطني با تعداد ضربان 8٠ عدد در دقیقه بود )شکل شماره 1(. 
بلوس داخل وریدي داروي لیدوکائین به میزان mg/Kg ٠/۵ در بازگش��ت 
ریتم سینوس��ي بي تاثیر بود. در روز دوم پس از بس��تری شدن بیمار، تعداد 
ضربان قلب به ۲8 ضربان در دقیقه کاهش یافته و در الکتروکاردیوگرام اخذ 
ش��ده برادی کاردی و ریتم فرار بطني مشاهده شد)شکل شماره ۲(. در این 
هنگام تزریق بلوس آتروپین به میزان mg/Kg ٠/٠۵ به تندتر شدن ضربان 
قلب یا بازگش��ت ریتم سینوس��ي منجر نشد. ضعف و برادي کاردي بیمار تا 
روز نه��م بیماري پا برج��ا بود و در نهایت در این روز دام بعد از زمین گیري 
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11 ساعته تلف شد.
در کالبد گشایي پر از کف بودن ناي و ادماتوز بودن ریه ها و وجود نواحي 
رنگ پری��ده در توده عضالني میوکارد جلب نظر مي نمود. در بررس��ي های 
ریزبین��ي جراحات، تغییرات دژنراتیو در نواحي مختلف میوکارد با وس��عت 
متفاوت به صورت تورم رش��ته هاي عضالني قلب، قرمز شدن سیتوپالسم و 
از دس��ت رفتن تخطط همراه با پیکنوزه شدن هسته مشاهده شد. به دنبال 
نکروزه شدن و از بین رفتن سلول هاي عضالني قلب شروع جایگزیني بافت 
همبند به جاي س��لول هاي تخریب شده در س��ایر نواحي میوکارد مشاهده 

گردید.

بحث
مشاهدات الکتروکاردیوگرافی و یافته های هیستوپاتولوژیکی دیده شده 
در ای��ن بیمار با یافته های حاصل از مس��مومیت ب��ا خرزهره در مورد دیگر 
حیوان��ات ه��م خوان��ی دارد)٣ ،۴ ، 6 ، 7 ، 1۲(. خرزهره ب��ا ایجاد آریتمی 
ه��ای قلبی خصوص��ا از نوع بطنی می تواند باعث مرگ در حیوان و انس��ان 
 Na/K ATP( بشود. گلیکوزیدهای قلبی موجود در این گیاه با مهار آنزیم
ase(باع��ث ایجاد خواص توکس��یک ب��ر روی ماهیچه های قلب می ش��ود. 
تجمع س��دیم در س��لول های تحریک پذیر بافت عصب��ی و میوکارد باعث 
افزایش ورود کلسیم در تعویض با سدیم به سلول شده و افزایش آزاد شدن 
کلس��یم از شبکه سارکوپالس��میک به دنبال این روند صورت می گیرد. به 
دنبال ورود کلس��یم به س��لول، فعال ش��دن آنزیم های فسفولیپاز و پروتئاز 
صورت گرفته و به اس��کلت س��لولی صدمه وارد می شود. از سوی دیگر این 
گلیکوزید ها سیستم هدایتی قلب را با تشدید اثرات کولی نرژیک به واسطه 
افزایش تونیسیته واگ متاثر می کنند و با حساستر کردن گره های سینوسی 
دهلیزی و دهلیزی - بطنی نس��بت به اثرات استیل کولین، باعث بروز انواع 
بلوک های قلبی می ش��ود. همچنین صدم��ات وارده به ماهیچه های قلب 
خ��ود از دالیل ایجاد کنن��ده آریتمی های قلبی در این نوع از مس��مومیت 
اس��ت)٣ ،۴ ، ۹ ، 11 ، 1۴(. رخداد ریتم فرار بطنی در این بیمار نش��ان گر 
ناتوانی گره سینوس��ی دهلیزی و دهلیزی بطن��ی در انتقال پیام الکتریکی 

اس��ت. از س��وی دیگر رخداد این آریتمی و دیگر آریتمی های دیده شده در 
ای��ن بیمار هم چون تاک��ی کاردی بطنی و ب��رادی کاردی می تواند نتیجه 
ای از حضور اختالالت الکترولیتی، کاردیومایوپاتی و حساس��تر ش��دن گره 
های سینوس��ی دهلیزی و دهلیزی بطنی نسبت به اثرات استیل کولین، در 
اثر افزایش تونیس��یته عصب واگ باش��د. آریتمی های مشاهده شده کاماًل 

 

جلوه گر اثرات س��می مسمومیت با این گیاه می باش��د. این نوع از آریتمی 
ها توس��ط دیگر پژوهش گران نیز در مس��مومیت با خرزهره گزارش ش��ده 

است)٣، ۴ ، ۵ ،1۲(.
 همچنی��ن یافته های هیس��توپاتولوژیک بیانگر تغیی��رات دژنراتیو در 
نواحی مختلف میوکارد بوده که این خود صدمات وارده به اس��کلت سلولی 
در اثر مهار آنزیم )Na, K – ATPase( و ورود کلسیم به سلول را توجیه 
م��ی کن��د. ضایعات دیده ش��ده در بافت ماهیچه ای قل��ب و ریه این بیمار 
ب��ا یافته های حاصل از مس��مومیت با خرزهره در دیگ��ر حیوات همخوانی 
دارد)٣ ، ۵ ،7 ،1۴(. گلیکوزیدهای قلبی موجود دراین گیاه باافزایش میزان 
سطح کلسیم در داخل سلول، خواص اینوتروپیک خود را اعمال می کند)۴(. 
س��مع قلبی در این حیوان بیانگر افزایش ش��دت باالی ضربان قلب بوده که 
کامال خ��واص اینوتروپیک بودن این گیاه را اثبات م��ی کند. تجویز داروي 
لیدوکائی��ن در زم��ان رخداد تاکي کاردي بطن��ي و آتروپین به هنگام وقوع 
ب��رادي کاردي و ریت��م فرار بطني، در بازگردانیدن ریتم سینوس��ي قلب به 
عل��ت ارجاع دی��ر هنگام بیمار ب��ه درمانگاه و درگیري ش��دید میوکارد که 
صح��ت این ادعا را بررس��ي هاي ظاهري و ریزبیني قل��ب ثابت کرد، موثمر 
ثمر واقع نش��د و در نهایت بیمار تلف گردید. این موضوع نش��ان گر اهمیت 
فراوان تش��خیص و درمان زود هنگام بیماران مبتال به مسمومیت با گیاهان 
حاوي گلیکوزیدهاي قلبي مي باش��د. از سوی دیگر، اکثر موارد گزارش شده 
از رخداد مس��مومیت با خرزهره در مورد نشخوارکنندگان می باشد که این 

خود بر اهمیت گزارش این مسمومیت در تک سمی ها می افزاید. 
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