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ایرانورم ملتحمه در مبتال بهگزارش تخلیه چشم یک شترمرغ مولد 

پیشوا، دانشگاه آزاد اسالمی-دانشجوي کارشناسی ارشد علوم دامی، واحد ورامین:محمد پیغمبرنژاد

پیشوا، دانشگاه آزاد اسالمی-استادیار گروه علوم دامی، واحد ورامین:*کاظم کریمی

پرورش شترمرغمزارعو کلینیسین دامپزشک :امیر شهرآئینی

1391مهر :پذیرشتاریخ 1391بهشت یارد: خ دریافتیتار

شترمرغ مولدورم ملتحمه،کدورت قرنیه، تخلیه چشم، :کلمات کلیدي

هـاي چـشمی، یـک اتفـاق معمـول در حیوانـات             بروز آسیب 
نهـاي  باشدکه با توجه به عمق، شدت و موقعیت عارضـه، درما          می

ترین غشاء چشم بوده،  ملتحمه، بیرونی . نمایدمتفاوتی را طلب می   
. ها و سطح خارجی چشم را پوشانیده است       که سطح داخلی پلک   

این الیه، به دالیل گوناگون دچار التهاب، تورم، عفونت و تغییرات           
اي بـه نـام کـانژانکتیوایتیس را    گوناگونِ پاتولوژیک شده و عارضه    

کـانژانکتیواتیس، در گـام     هـدف از درمـان      ه  گرچا. شودسبب می 
؛ امـا   حفظ کره چشم و بازگردانیدن بینایی حیوان اسـت         ،نخست

در مورد این پرنده به علت عفونت شدید ملتحمه، نکروز قرنیـه و             
نیـز نابینـایی   هاي صورت گرفته وعدم پاسخگویی به سایر درمان   

کـاهش   مطلق و عدم احتمالِ بازگشتِ دیدِ پرنده، اجبـارا جهـت          
.خطر عود و گسترش عفونت، تصمیم به تخلیه چشم گرفته شد

بـه نـام ملتحمـه      ،سطح داخلی پلک و سطح چشم با پرده نازکی        
که ترشحات مخاطی را براي پوشاندن و نـرم          ،پوشیده شده است  

پرده بطور طبیعـی حـاوي      این. کندچشم فراهم می   حکردن سط 
عفـونی   گوناگونِ در اثر عوامل   که ممکن است   ،عروق خونی است  

اي بـه نـام    ملتهب گردیـده و سـبب بـروز عارضـه          ،یا غیر عفونی  
.)7و 2(گردد) Conjunctivitis(کانژانکتیوایتیس

هـاي عفونـت ،توانمیبروز کانژانکتیوایتیس   عفونی  از عوامل 
هـاي عفونتیا   )...استافیلوکوك و استرپتوکوك و    مانند(باکتریال  

هـاي شـوك دنبال  به   عموماًغیرعفونی   عوامل. ویروسی را نام برد   
.)7و 4(نمایدمیبروز فیزیکال هايمحركتروما و یا آلرژیک 

هاي تخلیه چـشم، در حیوانـات       دهه از ابداع روش    7بیش از   
هـاي متعـددي، در زمینـه القـاء         گذرد و در ایـن مـدت روش       می

گرچه ا). 6(.بیهوشی و نیز متدهاي جراحی به کار برده شده است 
راحی و تخلیه چشم، در سگ، گربه، اسب، میمون و بسیاري از            ج

انـد، درمـانی    هاي چشمی شده  حیواناتی که دچار اینچنین آسیب    
غیر مرسوم نیست؛ اما تا زمان نگارش ایـن مقالـه، انجـام چنـین               

.گزارش نشده استعملی در مورد شترمرغ
آلـی بـراي القـاء      الزم به ذکر است که شترمرغ کاندیـد ایـده         

بیهوشـی  ماننـد ، روشهابیهوشی عمومی نبود و کاربرد بسیاري از   
ــشاقی   ــدي و بیهوشــی استن ــت ســختی اســتفاده از  (وری ــه عل ب

.)3(اي همراه استبا مشکالت عدیده) ونتیالتور
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اینکه پیش معده شترمرغ، فاقد اسفنکتر   به  همچنین با توجه    
بـه  بایست در طول عمل جراحی، سـر پرنـده        باشد، می کاردیا می 

صورت مستقیم و باالتر از سطح بدن نگه داشته شده و از تکنیک            
؛ که اعمـال ایـن مـساله،        )11(گذاري در ناي بهره برده شود     لوله

. سازدانجام عمل جراحی بر روي ناحیه سر را با مشکل مواجه می      
هایی که معمـوال در زمـان ریکـاوري شـترمرغ رخ      همچنین تنش 

هـاي داخلـی و   تـشنج و آسـیب  دهد، گاها سبب بـروز عالئـم      می
.)8(عصبی جدي در پرنده خواهد شد

گفتنی است، با توجه به اینکه افت دماي بدن حین بیهوشی،          
باشـد؛ لـذا    هـا و پرنـدگان ضـعیف، محـسوس تـر مـی            در جوجه 

بایست همواره، عالوه بر باال بردن سرعت عمل، تمهیـداتی در           می
.)10(حفظ دماي بدن در نظر گرفتبراي

ال در چنـین ضـایعاتی، دو روش بـراي جراحـی چـشم              معمو
وجود دارد، که عموما بر اساس نوع حیوان،  شدت  و علت عارضه   

هاي تنها بخش ،  (Evisceration)در روش اول    . باشدمتفاوت می 
هاي سـالم کـره     آسیب دیده و نکروزه چشم حذف شده و قسمت        

ــی   ــا م ــه ج ــورده ب ــت نخ ــشم، دس ــا در روش دوم چ ــد؛ ام مانن
(Enucleation) ،  ،ــت گــسترده ــروز عفون کــه معمــوال پــس از ب

گردد، کل اوربیت   تروماي شدید و یا تومورهاي چشمی ایجاد می       
)1(.گرددچشم و محتویات آن تخلیه می

شایان ذکـر اسـت، در بـسیاري از حیوانـات خـانگی و سـایر           
حیواناتی که نگهـداري آنهـا جنبـه نمایـشی دارد، جهـت حفـظ               

از کاشـت  ، (Enucleation)هـاي  ز جراحـی  زیبایی حیوان، پس ا   
.)6(گرددو پروتزهاي چشمی، نیز استفاده میایمپلنت

هـایپرتروفی و التهـاب      عالئـم  با ،هفت ساله  نرِشترمرغ   عددکی
،هاپلکو تورم   به همراه چسبیدگی     ،ناحیه چشم راست   درشدید  

.)1شکل (گرفتقرار بالینی مورد معاینه 
عفونت  ،بودهدهیدراته   کمی حیوان مذکور ،اولیهاتدر معاین 

چـشم  شدید  درد  به همراه ،پنیري شکل و شیري رنگ در موضع      
اضطرابو تنفسی و نیز عفونت مزمن      سینوسی وسیعترشحات  و  

آب و خـوراك     پرنـده در یـافتن    .در پرنده قابل مشاهده بود    ،زیاد
بـه دلیـل    .بـود ننگه داشتن گـردن   صاف  مشکل داشته و قادر به      

نکـروزه و منجـر بـه    من بودن عارضـه، ملتحمـه چـشم کـامالً        مز
. چشم درگیر، گردیده بودکدورت کامل قرنیه و نابینایی مطلق

بیوتیـک تراپـیِ   به لحاظ شـدت و پیـشرفتگی عارضـه، آنتـی      
سیستمیک و موضعی و نیـز اسـتفاده از داروهـاي ضـد التهـاب،               

علـت عـدم   تاثیري در بهبود عفونت و التهاب ناحیه نداشته و بـه          
وجود گردش خون کافی، در بافـت ایـن ناحیـه، داروهـاي مـورد               
استفاده، به طور کامل در موضع منتشر نشده و اثر بخشی دلخواه         

ها چشمی معموال بـا     با توجه به اینکه درگیري    .اندرا ایجاد ننموده  
و شـترمرغ همـواره از      درد، خارش و التهاب موضع همـراه اسـت          

هاي چشمی استفاده   ن و تسکین واکنش   پاهاي خود، براي خاراند   
این مسأله به علت آلـوده بـودن پاهـا بـه گـل، لجـن و             . نمایدمی

ها  و عـدم پاسـخ بـه آنتـی           مدفوع یکی از علل مهم ادامه عفونت      
گـردد بیوتیک تراپی و نیز وخیم تر شـدن وضـعیت بیمـاري مـی     

).2شکل(

هااب سینوسلتهو اها هایپرتروفی و چسبیدگی پلک:1شکل

هـاي  آخـرین گزینـه در درمـان آسـیب         ،گرچه تخلیه چشم  ا
با توجه به نابینـایی مطلـق و عـدم احتمـالِ      باشد، اما چشمی می 

جهت کـاهش خطـر عـود و گـسترش         ناچارادیدِ پرنده،    بازگشتِ
.فته شدرعفونت تصمیم به تخلیه چشم گ
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ساعت پیش از شروع عمل جراحی، جهت جلوگیري از 24
کل در زمان بیهوشی، پرنده مورد پرهیز غذایی قرار شبروز م

در این مدت، به منظور پیشگیري از بروز ). 5(گرفت 
هاي بعد انتروتوکسمی ناشی از رژیم غذایی و پیشگیري از عفونت

درصد به نسبت 20از جراحی، از داروي اکسی تتراسایکلین 
. به صورت محلول در آب شرب پرنده استفاده گردید1000/2

در زمان مقرر، پرنده جهت انجام عمل جراحی، به جایگـاهی           
035/0(از داروي آتـروپین     .بهداشتی  و مناسب منتقـل گردیـد       

به عنوان داروي پـیش بیهوشـی        )گرم بر کیلوگرم وزن بدن    میلی
گرم بر کیلوگرم وزن    میلی 5(استفاده گردیده و داروهاي کتامین      

جهـت  )گرم وزن بـدن گـرم بـر کیلـو   میلـی 1(و زایالزیـن  ) بدن

پـس از   . )5(پرنده و به صورت عـضالنی تزریـق گردیـد         بیهوشی
بیهوشی کامل، شستشو و ضدعفونی موضع، پرنده آماده جراحـی          

هـا آزاد شـده و سـپس        در ابتـدا، اتـصاالت جـانبی پلـک        .گردید
هـاي نگهدارنـده کـره چـشم قطـع          عضالت چشمی و  لیگامنـت     

با توجه به نزدیکی موضع و       به علت افزایش خونریزي و      .گردیدند
هاي مغزي، از جمله انقباضات شدید و       مغز، و احتمال بروز آسیب    

در موضـع   )میلی لیتـر   2(آدرنالین    پارگی عروق مغزي از تزریق      
سـپس اوربیـت چـشم آورده و عـروق و اعـصاب             . استفاده گردید 

لیگاتور شـده   ) که در پشت چشم قراردارند    (خونرسانی کننده آن    
ود شدن عروق، اقدام به قطـع کامـل ارتبـاط چـشم بـا               و با مسد  

.جمجمه گردید

ملتحمه و کدورت قرنیهشدن نکروز -2شکل

اوربیت بزرگ چشم شترمرغ: 3شکل

) برابر چشم نـشخوارکنندگان    3حدود  (،چشم سایر حیوانات  
چشم از ناحیه، حفره بسیار بزرگی در حدقه اوربیتپس از خروج   

لوژیـک بطـور کامـل      فیزیو؛ کـه توسـط سـرم        )3شکل(ماندبجا
جهت حذف بافت نکروز شده ملتحمه،     ،  بعد مرحلهدر.شسته شد 

از  میلیمتـر  5بـه فاصـله      ،اقدام به برش و قطع لبه هـر دو پلـک          
ایـن  همچنـین   . انتهاي آنها و حذفِ قسمت فولیکوالر مژه گردید       

بخیـه  پـس از     هـا و فیوز شدن پلـک     ترمیمجهت تسریع در     ،کار
انجـام شـده تـا       ،روي موضع  ،یک دست  یسطحایجاد   زدن و نیز  
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به حـداقل کـاهش   در آینده   ،احتمال ورود عوامل پاتوژن خارجی    
یـک شماره  نایلون  بخیه  از نخ   ،اتصال پلک باال و پایین    براي  .یابد

؛زده شـد میلیمتـر  3تـا  2بـا فاصـله    یی  هـا بیـت استفاده شد و    
پـیش از   ،ثانویـه ي  هـا عفونـت بـروز   جهت جلوگیري از    همچنین

پـستانی   آنتـی بیوتیـک   تیوب   4تعداد   ،بخیه زدن چند بیت آخر    
شکل (شدبه کار برده براي پر کردن داخل حفره چشم        ،تترا دلتا 

4(.

هاوضعیت چشم پس از برش و بخیه زدن پلک-4شکل

و ي پس از عمل، هاپیشگیري از بروز عفونت   سپس به منظور  
ن عفونت تنفسی مزمن موجود در پرنده، پروتکـل آنتـی           درما نیز

:ذیل براي آن در نظر گرفته شدبیوتیک
روز5دت ـبه م، تزریقیدرصد 10تتراسایکلین اکسی-1

۶CC/١٢ h (Im-(Sc)Sing le٢۴CC

h ١٢/۵CCروز5به مدت ،پانتریسول-2 (Im)- Single

(Sc)٢٢CC

و پـایین    کین درد ، تـس  همچنین جهت کاهش التهاب موضع    
٢(گزامتـازون داز داروي ضد التهاب،هآوردن تب احتمالی پرند

CC/۶h (Im) ١ Day  (کتـوپروفن پـس از آن و)۶ CC/١٢h

(Im) ۵ Day-(Sc) Single٢۵CC(  الزم بـه  .اسـتفاده گردیـد
بـه  روز   3به مـدت    نیز   )١٢h/۵CC(اگزازپام  ي  از دارو ذکر است   

رامش حیوان در زمـان ریکـاوري       منظور کاهش استرس و حفظ آ     
،جهت کاهش احتمالی خونریزي موضع    همچنین.استفاده گردید 

و ٢۴h(Im))-(۵CC(Sc)Single/k٣٢CCاز داروي ویتامین 
از داروي   ،بیهوشـی گوارشـی داروهـاي     جهت کاهش عوارض    نیز  

3به مدت    )٨CC(Sc)Single-٢۴h(Im)/٢CC(متوکلوپرامید  
کـاهش  وبیت سـایت پس از پانسمان  ،پایاندر  .روز استفاده شد  

جهـت  اثر داروهاي بیهوشی و باال رفتن سطح هوشـیاري، پرنـده            
.طی دوره نقاهت به جایگاه اختصاصی منتقل گردید

ــسمان چــشم پروز از عمــل جراحــی، 3پــس از گذشــت  ان
و القـاء آرام     پرندهضمن مهار نمودن    روز بعد    20و   برداشته شده 

ي بخیـه  هاباز نمودن پل  سی وضعیت چشم و     بخشی، اقدام به برر   
ماه از عمل جراحی، التهـاب و  پنجپس از گذشت بیش از   .گردید

،عفونت چشم کامال از بین رفته، حیـوان بـا داشـتن یـک چـشم               
طبیعیت  ت جنسی پرنده به حال    ی، فعال مال طبیعی دارد  ارفتاري ک 
. رددامـی هنوز اندکی گـردن را مایـل نگـاه           وجودبا این   بازگشته  

پس از طی یک دوره پروتکل درمـانی        پرنده نیز،   درگیري تنفسی   
.مجدد بهبود یافته است
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Abstract

Ocular damages (ophthalmopathies) are possible in domestic animals and 
according to severity and position they need various treatments. Conjunctiva is 
outer layer of eyeball and conjunctivitis is generated by different factors like 
traumatic and/or pathogenic agents. Treatment of conjunctivitis aids to return 
the vision.  In severe cases like this male breeder ostrich  in according to acute 
conjunctivitis  corneal necrosis  general eyeball infection and unsuccessful 
previous treatments  right unconditional blindness, to reduction the risk of 
developing the infection and contagion to left eye, it was forced to 
ophthalmectomy (enucleation of eyeball).
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