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چکيد ه 

آسپرومازین در حیوانات کاربرد آرام بخشی داشته و بدون هیچ گونه اثرات قابل توجهی در دام های اهلی استفاده می شود. در حیات 
وحش آسپرومازین برای خزندگان، دوزیستان و پستانداران کوچک توصیه شده است ولی برای جربیل ها منع مرصف دارد. هدف از این 
مقاله بررسی علل احتاملی مرگ در یک راس کل بود. یک راس کل حدودا 5 ساله بدون هیچ گونه سابقه ای از بیامری و بدون رعایت 
امر حیوان عالئم شدید  بدو  در  داده شد.  انتقال  آباد  قرنطینه سفید کوه خرم  به پست  گونه،  این  نقل مختص  و  استانداردهای حمل 
اضطراب و بی قراری، افزایش تعداد و عمق تنفس داشت. به منظور آرام کردن حیوان 2 میلی گرم آسپرومازین تجویز شد. بعد از حدود 
15 دقیقه حیوان تلف شد. در کالبد گشایی حیوان عوارضی از رضبه در ناحیه فک و چشم، ادم و پرخونی ریوی، پرخونی و خونریزی در 
نای، خونریزی در اندوکارد قلب و پرخونی مننژ مشاهده شد. ارزیابی های هیستوپاتولوژیکی پرخونی و خونریزی شدید ریوی، افزایش 
قطر دیواره ی آلوئول ها،  نفوذ شدید سلول های آماسی تک هسته ای به همراه نشت خفیف فیربین در آلوئول ها را نشان داد. نتایج 
استفاده از آسپرومایزین در بز کوهی پیرنه نشان داد این ترکیب عوارض زیان بار اسرتس زنده گیری را کاهش می دهد. اگرچه فرصت نا 
کافی از رشوع روند بیامری تا مرگ بروز کامل ضایعات را محدود کرد اما به نظر می رسد علت مرگ  فرم فوق حاد یا سندرم شوک ناشی 

از زنده گیری باشد.

 
  كلامت كليدی: مایوپاتی؛ زنده گیری؛ کل و بز؛ آسپرومازین
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Aspromazine has a sedative effect in animals and is used without any significant effects on domestic animals. 
Aspromazine in the wildlife has been recommended for reptiles, amphibians and small mammals but is contraindi-
cated for gerbils. The aim of this article was to investigate the possible cause of death in wild gout. Wild gout, about 5 
years old, without complying with species-specific transportation standards was transferred to Khorramabad quaran-
tine post (Kaldar-Sefid kooh) without any history of illness. At first the animal has severe symptoms of restlessness, 
increased number and depth of breathing. In order to sedate the animal 2 mg Aspromazine was administered. After 
about 15 minutes the animal was died. At the necropsy, complications of trauma in the jaw and eye area, edema and 
congestion in lung, congestion and hemorrhage in trachea, endocardial hemorrhage, and meningeal hemorrhage were 
observed. Histopathological evaluations show hyperemia and severe pulmonary hemorrhage, severe infiltration of 
mononuclear inflammatory cells with mild fibrin leakage in the alveoli. However, the inadequate time from the onset 
of the disease process to the death has restricted the full incidence of lesions; it seems that the cause of death is hyper 
acute or capture shock syndrome.
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مقدمه
کردن  مقید  وحش  حیات  دام پزشکان  روی  پیش  چالش های  از  یکی 
جانوران و مدیریت صحیح اسرتس حاصل از زنده گیری حیوانات است. 
بومی  گونه های  مورد  در  شیمیایی  مقیدسازی  اطالعات  نشدن  منترش 
ایران نیز بر حجم مشکالت افزوده است. آسپرومازین از جمله داروهای 
کاربرد  حیوانات  در  که  است  فنوتیازین ها  دسته ی  از  آنتی سایکوتیک 
آرام بخشی دارد )3(. این دارو بدون هیچ گونه اثرات قابل توجهی در 
دام های اهلی استفاده می شود )11(. در حیوانات حیات وحش این دارو 
برای راسو (ferrets) خرگوش، موش، همسرت، رت، چین چیال و خوکچه 
هندی، خزندگان و دوزیستان توصیه شده است. اگر چه برای جربیل ها 
بیامری غیر  Capture Myopathy یک  بیامری   .)4،1( دارد  منع مرصف 
با   (Hirola) بار در سال 1964 در هیروال  اولین  برای  عفونی است که 
گزارش شد )2(. عالئم کالسیک بیامری   Beatragus hunteri نام علمی 
خمیده  لرزش،  تنفس،  و  قلب  رضبان  تعداد  افزایش  اضطراب،  شامل 
است. در  تیره  قرمز  ادرار  و  (torticollis)، هایپرترم شدن  شدن گردن 
اواخر بیامری عالئم شامل افرسدگی، کاهش پاسخ نسبت به تحریکات 
فلج  ترمور،  عضالنی،  سفتی  ضعف،  تعادل،  رفنت  دست  از  محیطی، 
هر  در  بیامری  این  است.  مرگ  نهایتا  و  شوک  زمین گیری،  عضالنی، 
برخی  اگر چه  بیفتد.  اتفاق  می تواند  اسرتس شدید  در رشایط  حیوانی 

گونه ها به دلیل رفتارها و مشخصات فیزیکی متفاوت، نسبت به دیگران 
پرندگان،  وحشی،  سم داران  در  بیامری  این  دارند.  بیشرت  حساسیت 
.)9( است  شده  شناخته  گورکن ها  و  کایوت ها  دوزیستان،  ها،  ماهی 

گزارش درمانگاهی
یک راس کل وحشی با سن تقریبی 5 سال بدون هیچ گونه سابقه ای از 
 ,248740;X( بیامری، به پست قرنطینه سفید کوه خرم آباد، استان لرستان
Y;3716338( انتقال داده شد. در بدو امر حیوان عالئم شدید اضطراب 
با  افزایش تعداد و عمق تنفس نشان می داد.  و بی قراری را همراه 
بعد  تجویز شد.  آسپرومازین  میلی گرم   2 حیوان  کردن  آرام  منظور  به 
عوارضی  حیوان  کالبد گشایی  در  شد.  تلف  حیوان  دقیقه   15 حدود  از 
از توروما در ناحیه رس، ادم و پرخونی ریوی، پرخونی و خون ریزی در 
)شکل  مشاهده شد  مننژ  پرخونی  و  قلب  اندوکارد  در  نای، خونریزی 
شدید  خونریزی  و  پرخونی  هیستوپاتولوژیکی  ارزیابی های   .)4 تا   1
ریوی، افزایش قطر دیواره ی آلوئول ها،  نفوذ شدید سلول های آماسی 
تک هسته ای به همراه نشت خفیف فیربین در آلوئول ها را نشان داد.

بحث و نتیجه گیری
توصیه شده  حیوانات  کردن  آرام  برای  آسپرومازین  بزرگ  دام های  در 



146

همراه  عضالنی  شل کنندگی  خواص  دلیل  به  دارو  این   .)11،3( است 
تجویز  اهلی  بزهای  در  داد  نشان  تحقیقات  می شود.  تجویز  کتامین  با 
بر  را  اثر  کمرتین  کیلوگرم  بر  میلی گرم   0/05 میزان  به  آسپرومازین 
سیستم قلبی تنفسی داشت )7(. در دام کوچک نیز این دارو توصیه شده 
است و مهم ترین مشکل ناشی از تجویز آسپرومازین کاهش فشار خون 
و بی نظمی های قلبی است. این عوارض به دلیل شل شدن عضالت صاف 
در کپسول طحال و الیه عضالنی دیواره عروق است. )10،6(. به طور 
معمول این عوارض کشنده نیست و تجویز این دارو در کل مذکور که 
در رشایط اسرتس شدید قرار داشت به کاهش فشار خون کمک می کرد.

 Rupicapra(  این دارو به تنهابی به منظور آرامبخشی در بز کوهی پیرنه
رضبان  تغییرات  که  داد  نشان  نتایج  است.  شده  استفاده   )pyrenaica
 PCV هموگلوبین،  غلظت  اریرتوسیت ها،  میزان  بدن،  دمای  قلب، 
درمان  آسپرومازین  با  که  حیواناتی  در  رسم  کیناز  کراتین  فعالیت  و 
زیان  اثرات  ترکیب  این  لذا  و  است  شاهد  گروه  از  پایین تر  شده اند 
)5(. میزان مرصف آسپرومازین در کل  را کاهش می دهد  بار اسرتس 
میلی گرم(   2/5( پیرینه  بز  با  مقایسه  در  که  بود  میلی گرم   2 مذکور 
.)5( می شود  رد   (overdose) شدن  آوردز  احتامل  لذا  و  است  پایین تر 

که   )1 )نوع  رسیع  حساسیت  افزایش  موارد  در  نشخوارکنندگان  در 
اصلی  هدف  عضو  ریه  بگیرد،  شکل  دارو ها  تجویز  دنبال  به  می تواند 
محسوب می شود. در این حالت تعداد تنفس زیاد شده و دشواری حاد و 

شدید تنفس همراه با گشاد شدن منخرین و کشیده نگه داشنت رس اتفاق 
می افتد. )12(. این عالئم اگر چه شبیه به کل مذکور است ولی قبل از تجویز 
باشد. داروئی  مرگ حساسیت  علت  منی تواند  و  می شد  مشاهده  دارو 

ولی  است  گاو  در  رایج  باکرتیایی  بیامرهای  جمله  از  ریوی  پاستورلوز 
و  گوسفند  از  درصد   3/7 که  دادند  نشان   )13( همکاران  و   Valada
خالف  بر  مذکور  کل  در  هستند.  باکرتی  این  به  آلوده  ایران  در  بز ها 
دارد  قدامی-شکمی  الگوی  بیشرت  کانسولیدیشن  که  ریوی  پاستورلوز 
همه بافت ریه درگیر بود )شکل 2(. همچنین به لحاظ ماکروسکوپی در 
با غالبیت فیربین مشخص  اگزوداتیو  پنومونی  پاستورلوز ریوی معموال 
است که حتی گاهی به شکل پریکاردیت فیربینی قابل مشاهده است 
عالئم  دیگر  از   .)3 )شکل  نشد  دیده  مذکور  کل  در  عالئم  این  ولی 
پاستورلوز ریوی سفت شدن بافت ریه است که در برش عرضی نواحی 
نکروز  خونریزی،  اثر  در  ترتیب  )به  خاکسرتی  و  سفید  قرمز،  نامنظم 
دیده  بز مذکور  در  این مورد هم  کانسولیدیشن( مشاهده می شود.  و 
مشاهدات  در  انعقادی  نکروز  حضور  عدم  فوق  موارد  بر  عالو  نشد. 
تنفسی  مجاری  در  چرک  حضور  عدم  و  ریه،  بافت  میکروسکوپی 
  .)13،3( می کند  کم رنگ  را  پاستورلوز  بیامری  بروز  احتامل   )3 )شکل 
مایوپاتی ناشی از زنده گیری در اثر خستگی و مرصف شدید آدنوزین تری 
فسفات )ATP( عضالنی، کاهش اکسیژن تحویلی به بافت ها و افزایش 
و  آمده  پدید  متابولیک  اسیدوز  ادامه  در  می کند.  بروز  الکتیک  اسید 

شکل 1: پرخونی ریوی )به شکل اختصاصی در عروق( به همراه نفوذ شدید سلول های التهابی تک هسته ای در بافت بینابینی ریه، رنگ 

آمیزی هامتوکسیلین- ائوزین بزرگ منایی 10.

مرگ ناشی از تجویز آسپرومایزین یا مایوپاتی ناشی از  ...
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شکل 2- بافت ریه، ادم، پرخونی و کانسولیدیشن.  

شکل 3- ریه، پرخونی و خونریزی در مجاری هوایی، عدم حضور چرک و فیربین.
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باعث نکروز عضالنی می شود. این بیامری  در سم دارانی مانند آهوی دم 
 ،Bighorn)، pronghorn antelope) سفید، بز کوهی، گوسفند شاخ بزرگ
بایسون، گوزن شاملی (Moose)، گوزن های Elk، گزارش شده است )9(.

عالئم کالبدگشایی که در این بیامری گزارش شده است شامل خونریزی 
چند کانونی در مایوکاردیم، اپیکارد و پریکارد، خونریزی وسیع در عظالت 
اسکلتی و بزرگ و پرخون شدن کلیه است. عوارض مشاهده شده در کل 
مذکور با گزارش Nuvoli و همکاران هم خوانی دارد )شکل شامره 4(.

شده  منترش  مقاالت  جمع بندی  با   ،2019 سال  در  همکاران  و   Breed
فرم شامل   4 به  را  زنده گیری  از  ناشی  مایوپاتی  بیامری  اشکال  همه ی 
 Ataxicسندرم یا  حاد  فرم  زنده گیری،  شوک  سندرم  یا  حاد  فوق  فرم 
فرم  و  شده  پاره  عضالت  سندرم  یا  حاد  تحت  فرم   ،myoglobinuric
 Chronic debility or delayed) ناتوانی مزمن یا سندرم فوق حاد تاخیری
بیامری  حاد  فوق  فرم  در  کردند.  طبقه بندی   (per-acute syndrome
بیامری  رخداد  زمان  با  که  می افتد  اتفاق  ساعت   6 تا   1 در طی  مرگ 
آگاهی  و  شده  ذکر  موارد  به  توجه  با  دارد.  هم خوانی  مذکور  کل  در 
مرگ حیوان  علت  نظر می رسد  به  اصولی حیوان  غیر  نقل  و  از حمل 
مذکور فرم فوق حاد یا سندرم شوک ناشی از زنده گیری باشد )2( )8(.

تقدیر و تشکر
جهت  به  پیرزادی  مهندس  آقای  جناب  زحامت  از  وسیله  بدین 
می گردد. تشکر  و  تقدیر  هیستوپاتولوژی  های  الم  تهیه ی 
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