گزارش  ٢مورد ولولوس در ناحيه ايلئوسكال روده اسب
٢
كيومرث كهوند*، ١،زهرا موسوى
 .١دستيار دكترى تخصصى پاتولوژى دامپزشكى،گروه پاتوبيولوژى،دانشكده دامپزشكى دانشگاه فردوسى مشهد
 .٢استاديار،دكترى تخصصى پاتولوژى دامپزشكى،گروه پاتوبيولوژى،دانشكده دامپزشكى دانشگاه فردوسى مشهد
kiyoomars.kahvand@mail.um.ac.ir
مقدمه :ولولوس از زبان رومى گرفته شده و ترجمه يونانى »ايلئوس« است كه براى توصيف درد شديد حفره شكمى و انسدادها در انسان بكار برده
مى شد .درحال حاضر ولولوس رودهاى چرخش بيش از ١٨٠درجه اى قسمتى از ژئوژنوم يا ايلئوم حول محور مزانتر تعريف مى شود .چرخش مزانتر
با فشردن عروق ناحيه كه در ابتدا با انسداد سياهرگها و سپس با افزايش فشار ،انسداد سرخرگها موجب ايسكمى ميگردد .بدليل اينكه سرخرگهاى
مزانتريك به لحاظ آناتوميك در برابر انسداد پايدارتر هستند ،خون وارد شده به ناحيه دچار چرخش ،امكان تخليه را نخواهد داشت .ادم ،احتقان،
خونريزى و در نهايت نكروز حادث ميشود .بنظر ميرسد افزايش حركات پريستالتيك ،همجوارى قسمتهايى از روده كه به صورت موقت يا دايم دچار
توقف حركات شدهاند و يا توقف ناگهانى حركات پريستالتيك ،پاتوژنز اوليه ولولوس باشد البته اين امر نيز محتمل است كه مكانيسم چرخش رودهها
ثانويه باشد .مواد و روش كار :دو مورد ﻻشه اسب در فاصله زمانى كوتاه با عﻼيم بالينى كوليك شديد قبل از مرگ ناگهانى به بخش كالبدگشايى
كلينيك دامپزشكى دانشگاه فردوسى مشهد ارجاع گرديد .بحث و نتيجه گيرى :در كالبدگشايى خون مردگى روى عضﻼت ناشى از سلف تروماى
قبل مرگ به دليل درد ناشى از كوليك مشاهده شد .در محوطه شكمى پيچ خوردگى رودهها حول محور مزانتريك در ناحيه ايلئوسكال باعث
تظاهر پرخونى شديد در روده ها شده بود و ظاهر اينفاركت داشت .وجود خون در لومن روده ها ،انباشته شدن خون در محوطه بطنى ،هيدروپريكارد،
خونريزى پتشى و اكيموتيك در سطح پريكارد قلب نيز ديده شد .همچنين در مقاطع هيستوپاتولوژيك آنتريت هموراژيك به همراه نكروز وسيع در
روده ،هايپرمى و آمفيزم در ريه و پرخونى خفيفى ناشى از پرخونى غيرفعال و انباشتگى سياهرگى در كبد رويت شد .مرگ اسبها در اثر ولولوس به
دليل ايسكمى بافتى ،هايپوكسى ،اينفاركشن ،نكروز و احتماﻻ يك يا چند نوع شوك )سپتيك ،نوروژنيك ،هايپوولميك( بوده است.
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دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران
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مقدمه :بيمار يك راس بره با سن  ٢هفته واقع در استان گلستان ،شهرستان گنبدكاوس مى باشد كه به علت عدم تغذيه و بيحالى و تب به كلينيك
دامپزشكى گزارش شده بود .بر اساس اظهارات صاحب دام جوش هايى نيز بر روى كشاله هاى ران و ناحيه ى مغابنى حيوان مشاهده شده بود.
پس از بررسى ساير دام هاى موجود در گله متوجه شديم اين جوش ها روى ديگر دام ها نيز ظاهر شده بود ،بنابراين اقدام به نمونه گيرى كرده و
به آزمايشگاه دامپزشكى ارجاع داديم .روش كار :پس از اعﻼم نتايج آزمايشگاه كه كشت آنتى بيوگرام صورت گرفته بود ،جوش هاى موجود جوش
استافيلوكوكى اعﻼم شد و اقدامات درمانى ﻻزم صورت گرفت .داروى مورد استفاده در اين مورد آنتى بيوتيك مورد استفاده پنى سيلين بود .همچنين
از فلونكسين مگلومين به عنوان تب بر و محلول موضعى تنتور يد براى استعمال بر روى جوش ها بهره برديم .بحث و نتيجه گيرى :معاينات بعدى
ترميم مناسب پوست و از بين رفتن جوش ها را نشان مى داد.
كلمات كليدى :جوش ،استافيلوكوك ،آنتى بيوگرام

