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آرامبخشی داخل بینی به همراه بیهوشی تام وریدی در یک قطعه فالمینگو به منظور جراحی
قطع عضو؛ چالشها و راهکارها
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 .1گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل ،آمل -ایران.
 .2دامپزشک بخش خصوصی ،آمل -ایران.

دریافت 2 :دیماه 6044

پذیرش 5 :اردیبهشتماه 6046

چکیده
پرندگان حیات وحش نسبت به مقیدسازی فیزیکی که از ملزومات معاینات دام پزشکی است ،واکنش مطلوبی نخواهند داشت؛ بوویهه
که پرندگان دارای خصوصیات منحصر به فرد آناتومی و فیزیولوژی هستند که بیهوشی در آنها را متفاوت ساخته است .در چنین موواقعی
اعمال مقیدسازی شیمیایی به منظور کاهش استرس و عواقب مخاطرهآمیز در پرندهها ضروری است .یک قطعه فالمینگو بوا سوابقه آسویب
منجر به شکست گی بال سمت چپ و جراحی ناموفق در ناحیه استخوان شکسته به درمانگاه ارجاع داده شد که بوا توجوه بوه شورایم بیموار
تصمیم به قطع عضو گرفته شد .تجویز داخل بینی میدازوالم ( 2میلیگرم/کیلوگرم) به عنوان آرامبخش و در ادامه القا و نگهداری بیهوشی
با تجویز داخل وریدی ترکیب کتامین ( 24میلیگرم/کیلوگرم) و دیازپام ( 4/2میلیگرم/کیلوگرم) مدنظر قرار گرفت .رژیوم دارویوی موذکور
بیهوشی و بازگشت از بی هوشی قابل قبولی را در فالمینگو به منظور جراحی قطع عضو ،ایجاد کرده است .پیرو تجربه بالینی یواد شوده در
پرنده ارجاعی ،استفاده از آرامبخشی داخل بینی و بیهوشی وریدی مناسب ،در مواقعی که دسترسی به بیهوشی استنشاقی میسر نباشد،
بیخطر و موثر خواهد بود.
واژههای کلیدی :فالمینگو ،آرامبخشی داخل بینی ،بیهوشی وریدی.

مقدمه
اغلب پرندگان حیوات وحوش نسوبت بوه مقیدسوازی
فیزیکی که از ملزومات معاینات دامپزشکی اسوت ،واکونش
مطلوووبی نخواهنوود داشووت ( .)26مقیدسووازی شوویمیایی
پرندگان در اسارت به منظور کواهش اسوترس و آشوفتگی
آن ها (که این دو از عوامل کاهش موفقیت درمان هسوتند)
ضروری است ( .)1هیجان و استرس منجر به ازدیاد غلظت
کاتکولآمینها در خون میشود که این خود عامل آریتمی
قلبی به جهت اثر سوء بر میوکارد و عملکرد قلبوی خواهود
بود(.)0
بی هوشی از اصول مهم و چالش برانگیز در جراحوی و
طب پرندگان است .پرندگان ،دارای خصوصیات منحصر بوه
فرد آناتومی و فیزیولوژی هسوتند کوه تحوت تویثیر اعموال
بیهوشی قرار میگیرند .به منظوور انتخوار روش مناسوب
بووویهوشوووی ،درر درسوووت از خصوصووویات عملکوووردی

ساختارهای قلبی  -تنفسی در پرندگان ،بسیار مهوم اسوت
(.)8
یکی از مشکالت بیهوشی در فالمینگو ،توان حبس و
نگه داشت اختیاری تنفس است که از ویهگیهای منحصربه
فرد فیزیولوژیک ،در این گونه است و اگر سوریعاً تشوخی
داده شود ،پیامدهای منفی آن قابل پیشگیری است (،)22
در چنین مواقعی بایود امکوان تونفس مصونوعی از طریوق
لوله ی نایی تا زمان برگشت تنفس خود بوه خوودی بیموار
مهیا باشد .باید توجه داشت کوه احیوای تهواجمی تونفس
بیمار ،با هدایت فشار باالی هوا به سمت ریههوا منجور بوه
کاهش برونده قلبی میشود که عوارض وخیمی به هموراه
خواهد داشت ( 3و .)60
در شرایطی که فراهم کردن بیهوشی استنشواقی بوه
سهولت مهیا نباشد ،بوی هوشوی تزریقوی انتخوار نخسوت
خواهد بود ( .)8توسوعه ی پروتکول هوای ایمون و مووثر در
641
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زمینه بی هوشی تزریقی وریدی منجر بوه کواهش اسوترس
بیمار حین القای بیهوشی و از طرفی باعث بازگشت سریع
از بیهوشی خواهد شد ( .)62از مزایوای دیگور بویهوشوی
وریدی ،سهولت تجویز ،نیاز به لوازم اندر و عودم آلوودگی
هوای محیم است (.)65
به منظور ایجاد آرامبخشی در پرندگان اغلب تزریقوات
به شویوهی داخول عضوالنی و زیرپوسوتی اسوت .تزریقوات
داخل عضالنی معموالً در عضله سینهای اعمال میشود که
ممکن است با احتمال آسیب به عروق بزرگ هموراه باشود
( .)1تزریق در عضوالت ران احتموال آسویب بوه عصوب را
افزایش خواهد داد .در پرندگان بوه سوبب وجوود سیسوتم
پورتال کلیوی و دفع بویش از حود کلیووی ،ممکون اسوت
کوواهش مانوودگاری دارو در بوودن بیمووار پووس از تزریووق در
عضالت ران را شاهد بود ( .)26گواهی بوه دنبوال تزریقوات
عضالنی ،رخداد عالیم درد را میتوان شاهد بوود ،بوه ویوهه
اگر داروهای تجویزی محرر نسوج باشند.
ازینرو ،به منظور پیشگیری از ایجاد درد و اضوطرار
ناشی از تزریق عضالنی ،روش تزریق داخل بینی در انسوان
( 66و  )23و حیوان ( )68استفاده شده است .روش تزریق
داخل بینوی ،شویوهای مناسوب و غیرتهواجمی بوه منظوور
تحویل دارو به پرنده است .این شیوه تحویل دارو به بیموار،
توانایی الزم به منظور کواربرد بیشوتر در طوب پرنودگان را
دارد و جووایگزین روشهووای تزریووق داخوول عضووالنی و
زیرپوستی است (.)26
در پرندگان به دلیل نیاز به حجم بیشتری از کتوامین
برای وصول بوه بوی هوشوی و بوالتبع عووارض آن( ،ماننود:
انقباض و لرزش عضالنی ،بازگشت از بویهوشوی نوامالیم و
طوالنی) تجویز این دارو به تنهایی توصیه نمویشوود ( 1و
 .)61بووه منظووور تووامین شوولی عضووالنی ،عمووق مناسووب
بیهوشی و بازگشت بیخطر از بیهوشوی ،تجوویز ترکیوب
کتامین -بنزودیازپین توصیه شده اسوت ( .)24بایود توجوه
داشت که در بیهوشی متعادل با اعمال آرامبخشی پیش از
بیهوشی ،امکان کاهش میزان داروهای بویهوشوی تجوویز
شده فوراهم مویشوود .در پرنودگان و حیوانوات اگزوتیوک،
بی هوشی متعوادل کوامالً قابول پوذیرش بووده و توالش در
گسترش بیش از پیش این شیوه در آینده ،عوارض و مرگ
و میر ناشی از بیهوشی را کاهش خواهد داد (.)8
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تجویز داروهای پیشبی هوشی آرام بخش در پرنودگان
هیجانزده یا مضطرر ،کمک شایانی به آرامسازی و مقیود
کووردن آنهووا موویکنوود .فنوتیووازینهووا ،بنزودیووازپینهووا،
آگونیستهای آلفا  2و مخدرها ،در این دسته از داروها قرار
دارنود ( .)8بنزودیوازپینهووا از جملوه دیازپوام و میوودازوالم
دارای خواص آرام بخشی ،ضود اضوطرابی و شول کننودگی
عضالت هستند ( .)61عوارض بسیار اندر قلبی – عروقوی
و برگشتپذیری آن ها تجویز این دسوته دارویوی را بسویار
توصیهپذیر می کند .فلومازنیل به عنوان آنتاگونیست ،زمانی
که بنزودیازپینها تصوادفاً بویش از حود تجوویز گردنود یوا
موجب طوالنی شدن بازگشت از بویهوشوی باشوند ،قابول
استفاده است ( .)63عنوان شوده کوه تجوویز داخول بینوی
میدازوالم به عنوان یک ترکیب بنزودیازپینی ،به تنهایی یوا
در ترکیب با کتامین ،آرام بخشی و شولی عضوالنی مووثر و
قابل قبولی در پرندگان ،به منظوور انجوام معاینوات ایجواد
میکند (.)26
دلیل اصلی اعموال پرهیوز غوذایی پویش از جراحوی،
کاهش محتویات دستگاه گوارش و متعاقباً کاهش احتموال
بروز استفراغ و پنومونی استنشاقی است .منع مصور غوذا
پیش از بیهوشی فقم در پرندگان با جثه بزرگ و معوده و
پیش معدهی حجیم صوادق اسوت و در پرنودگان کوچوک
جثه به دلیل ذخیره محدود گلیکوژن کبدی ممنوع اسوت؛
بووه هموین دلیول زمووان مناسووب بوورای پرهیوز غووذایی در
پرندگان بسیار متفاوت است .عالوه بور ایون در مقایسوه بوا
پستانداران ،به دلیول سورعت بواالی متابولیسوم و ذخیوره
اندر گلیکوژن کبدی پرندگان ،ایون زموان معمووالً کوتواه
است (.)8
القای بیهوشی باید درمحیم آرام و کوم نوور صوورت
پذیرد .به دلیول فقودان دیوافراگم عضوالنی ،مقیود سوازی
فیزیکی نباید به نحووی باشود توا حرکوات قفسوه صودری
محدود و تبوادل هووایی مختول گوردد ( .)8هوایپوترمی از
عوارض رایج اما قابل پیشگیری در بیهوشی اغلب گونه ها
از جملووه فالمینگووو اسووت .آریتمووی قلبووی مقوواوم بووه
گلیکوپیرولیت و آتروپین از عواقب هایپوترمی است .همواره
باید به یاد داشت که پویشگیوری در مواجهوه بوا عووارض
بیهوشی بهتر از درمان آنها خواهد بود (.)8
پیش از مایع درمانی حتما سورم در نظرگرفتوه شوده
باید متناسب با دمای بدن بیمار گرم شود توا بیموار دچوار
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هیپوترمی نگردد .ترکیب سرم الکتات رینگر به همراه سرم
دکستروز  %2.5گزینه مناسبیبه منظور جایگزینی مایعوات
از دست رفته حین جراحی و جلوگیری از هایپوگالیسومی
خواهد بود که بوا سورعت  24- 64میلوی لیتور /کیلووگرم/
ساعت قابل تجویز است (.)8
بازگشت از بیهوشوی از لحظوات بحرانوی بویهوشوی
پرندگان محسور میشود ،لذا بهتر اسوت در ایون حوین از
طریق لوله نایی اکسیهن در اختیار بیموار قورار داده شوود،
پووس از آن هنگووامی کووه بیمووار مشووکل تنفس وی نداشووت،
هوشیار شد و واکنش بلع برقرار گشت ،لولهی نایی را بایود
خارج ساخت .به دلیل اجتنار از عووارض هایپوگالیسومی
بهتر است پس از بازگشوت از بویهوشوی در اسورع وقوت،
پرنده تغذیه شود؛ همچنین در زمان بازگشت از بیهوشوی
با تجویز چند قطره دکستروز  %54از راه دهان خطر ابتالی
بیمار به هایپوگالیسمی و عوارض آن قابل جلوگیری است.
تجویز ضد درد حین جراحی بوه مودیریت درد و بازگشوت
مالیم از بیهوشی کمک خواهد کرد (.)6
با توجوه بوه عودم دسترسوی بوه دسوتگاه بویهوشوی
استنشاقی در اکثر مراکز درمان دامپزشکی بخش خصوصی
کشور و اینکوه گوزارش مووردی پویش رو اولوین گوزارش
بیهوشی غیر استنشاقی فالمینگو در کشور است ،هود از
بررسووی حاضوور پیشوونهاد شوویوهای ایموون و کارآموود بوورای

بیهوشی این گونوه جوانوری ،بوه روش بویهوشوی داخول
وریدی همراه با آرامبخشی داخل بینی است.
مواد و روش کار
یک قطعه فالمینگو نر بوال ،،بوا وزن  3/1کیلووگرم بوا
سابقه نزاع و آسیب منجر به شکستگی بال سومت چوپ و
جراحی ناموفق در درمان استخوان شکسوته ،بوه درمانگواه
تخصصی دامپزشکی التیام واقع در شهرستان آمول ارجواع
شد.
در ابتدا اخذ تاریخچوه و معاینوات بوالینی از وضوعیت
اندام آسیبدیده و سالمت عموومی بیموار بوه عمول آمود.
عالیم حیاتی طبیعی بوده ،اما در بررسی اولیه اندام درگیر،
زخم باز عفونی مزمن همراه با شواهد خونریوزی از ناحیوه
مشاهده گردید .در تاریخچه بیمار سابقه درد و بی اشتهایی
کامل در ساعات گذشته گزارش شد؛ این در حالی بود کوه
از ماهها قبل به دلیل عدم امکان مراقبتهوای الزم پوس از
جراحووی پیشووین ،نتووایج درمووانی نووامطلور رد داده بووود.
ارزیووابی رادیوووگرافی انوودام درگیوور در دو نمووای جووانبی و
شکمی -پشتی انجام شد (شکل  .)6این بررسی ایجاد بافت
استخوانی جدید (نشانگر شماره  ،)6التهار و عفونت بافت
نرم (نشانگر شماره  )2و پینهای به جای مانده از جراحوی
ناموفق پیشین (نشانگر شماره  )3را نشان داد.

شکل  -6نمای رادیوگرافی از بال آسیبدیده .بافت استخوانی جدید (نشانگر شماره  ،)6التهار و عفونت بافت نرم (نشانگر شماره  )2و
پینهای به جای مانده از جراحی ناموفق پیشین (نشانگر شماره )3
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با رضایت صاحب بیمار به منظور حفظ حیوات بیموار
تصمیم به قطع عضو درگیر گرفته شد .در مرحله اول اقدام
به القای آرامبخشی و کارگذاری سووند وریودی بوه منظوور
مایع درمانی شد .بدین منظور از داروی میدازوالم (آمپوول
 5میلیگرم ،تولید شرکت داروسازی اکسیر ،ایوران) بوا دوز
 2میلیگرم/کیلوگرم به شیوه داخل بینی استفاده شود ()2

 .پس از آن به منظوور تسوهیل در وصوول بوه آرامبخشوی،
پرنده در فضای بی صدا و کوم نوور قورار داده شود .پوس از
رویت افتادگی پلک ها و گوردن ،حرکوات آهسوته و خووار
آلودگی که نشان از القای آرامبخشی بود ،اقودام بوه نصوب
سوووند وریوودی (سوووند وریوودی سووایز  ، 22تولیوود شوورکت
 ،vitromedهندوستان) در بال سالم شد (شکل .)2

شکل  -2نصب سوند وریدی در ورید بالی

به منظور مایع درمانی از ترکیب سرم رینگر (محلوول
قابوول تزریووق ،شوورکت داروسووازی شوویراز سوورم ،ایووران) و
دکستروز ( %5محلول قابل تزریوق ،شورکت فورآوردههوای
تزریقی و دارویی ایران ،ایوران) بوا سورعت  64میلویلیتور/
کیلوگرم /ساعت استفاده شد.
در ادامه بوه منظوور آموادهسوازی بیموار بورای انجوام
جراحی ،موضع عمل به شیوهی آسپتیک آماده گردیود .بوه
این منظور پرهای ناحیه چیده و محل جراحوی بوا محلوول
بتادین-اسکرار و الکل ضدعفونی شد.
پیش از القای بی هوشی پرنده به مدت پنج دقیقوه بوا
ماسک تحت استنشاق اکسیهن  %644قرار گرفت.
به منظور القای بی هوشی از ترکیب کتامین (کتوامین
 ،%64تولید شرکت برمر ،آلمان) و دیازپوام (دیازپوام 4/5%
تولید شرکت دارویی کاسپین ،ایران) به ترتیوب بوا دوز 24
میلیگرم/کیلووگرم و  4/2میلویگرم/کیلووگرم بوه صوورت
داخل وریودی اسوتفاده شود ( .)5در اداموه پوس از القوای
بی هوشی اقدام به کارگذاری لوله ی نایی شود (لولوه نوایی،
بدون کا  ،سایز  ،2تولید شرکت سوپا ،ایران) .بوه منظوور
تووامین اکسوویهن از دسووتگاه اکسوویهن سوواز ( ،GBAموودل
 ،LG501چین) استفاده شد .با نصب حسگر پالس اکسی-
متر(پووالس اکسوویمتوور  ،EDAN ،H100Bچووین) در حوود
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فاصل پرده بین انگشت دوم و سوم پوای سومت چوپ ،هور
پنج دقیقوه نسوبت بوه انودازهگیوری ضوربان قلوب ،مقودار
اکسیهن هموگلوبین ،تعداد تنفس و دما اقودام گردیود .بوه
منظور جلوگیری از افت دموای بیموار و عووارض ناشوی از
هیپوترمی از تشک حرارتی (تشک حرارتی مدل ،HHP-46
 ،Hermannآلمووان) در بسووتر بیمووار اسووتفاده شوود .بوورای
درمان آنتیبیوتیکی پیشگیرانه از سفازولین (سوفازولین 6
گرم ،تولید شرکت داروسازی جابرابن حیان ،ایران) بوا دوز
 22میلیگرم/کیلوگرم استفاده شود ،همچنوین بوه منظوور
نگه داری بی هوشی از ترکیب کتامین و دیازپام بوا دوز یواد
شده و به شیوه تیتراسیون (تجویز مکرر) استفاده گردید.
دو رهیافت جراحی پشتی و شکمی برای دسوترسوی
به ناحیه پوایینی اسوتخوان بوازو مطورت اسوت ( )5کوه در
بررسی پیش رو از رهیافت پشتی استفاده شود .بیموار روی
سینه قرار گرفته ،پوسوت را از قسومت یوک سووم فوقوانی
استخوان بازو تا اپی کندیل شکمی برش داده شد ،در ادامه
عصووب بووازویی ( )Radial nerveقطووع و عووروق ناحیووه
( )Brachial artery and veinلیگاتور و قطوع شود .از یوک
سانتی متر باالتر از خم شکستگی ،استخوان را قطع کورده
و عضوالت موجوود ( )Biceps brachii, Triceps brachiiرا
در انتهووای اسووتخوان بووه هووم نزدیووک و بووا الگوووی سوواده
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سرتاسری و نخ ویکریل بخیه و در نهایت پوست بوا الگووی
بخیه تشکی افقی و نخ نایلون بخیه شد .در پایوان جراحوی
به منظور تسریع بازگشوت از بوی هوشوی و کواهش اثورات
آرامبخشی بنزودیازپینهوا ،از فلومازنیول (انگزیوت ،4/45%
 ،Rocheبازل ،سوئیس) به شیوه ی تجویز داخل بینی (هوم
حجم با میدازوالم مصرفی) استفاده شد .در پایان جراحوی،
به منظور مدیریت دردِ پس از جراحی و تامین بازگشوت از
بویهوشووی آرام ،ملوکسوویکوام (ملوکسوویوت  ،%2شوورکت
البراتوارهووای رازر ،تهووران ،ایووران) بووا دوز  4/2میلووی-
گرم/کیلوگرم به شیوه ی داخل عضالنی تجوویز گردیود(.)1
بووه دلیوول نبووود تجهیووزات آزمایشووگاهی امکووان ارزیووابی
فاکتورهای خونی مانند حجم فشرده سلولی ،هماتوکریت و
پروتئین تام پالسما قبل و بعد از جراحوی میسور نشود .در
حین بازگشت از بیهوشی به منظوور توامین سوطا کوافی
اکسیهن خون ،امکان استنشاق اکسیهن  %644برای بیموار
فراهم شد.
نتایج
پس از القای بی هوشی عمومی ،اندام بیمار جراحوی و
قطع شد .بازگشت از بیهوشی بدون مشکل خاصی حودود
یک ساعت پس از اتمام جراحوی صوورت پوذیرفت و لولوه
نایی پس از مشاهده برگشت واکنش بلع ،از بیمار جدا شد.
در حین بازگشت از بیهوشی تغییرات قابل توجه در عالیم
ارزیووابی شووده بیمووار (ضووربان قلووب ،مقوودار اکسوویهن
هموگلوبین ،تعداد تنفس و دما) مشاهده نشد.
بحث
لوله گذاری نای در بیهوشوی پرنودگان نسوبتاً سواده
بوده و قابل توصیه است .از مزایای لوله گذاری نوای حتوی
برای زمان کوتاه ،باز نگه داشتن مجاری هوایی ،جلووگیری
از پنومووونی استنشوواقی و اِعمووال توونفس مصوونوعی اسووت.
احیووای بیمووار بووا کمووک توونفس مصوونوعی و اکسوویهن در
پرندگانی که متعاقوب ایسوت قلبوی دچوار ایسوت تنفسوی
هستند ،در صورت وجود لوله ی نایی بسیار کارآمد و سواده
خواهود بوود .مجورای نوای در پرنودگان بوه سوبب حضووور
حلقههای غضروفی کامل و مخاط شکننده ،نسبت به فشوار
حاصل از لولهی نایی بالوندار آسیب پذیر هستند ،لذا بایود
از لوله های نایی بدون بوالون اسوتفاده کورد ( .)8بوه دلیول

ویهگوویهووای منحصوور بووه فوورد آنوواتومیکی در فالمینگووو
دسترسی به نای کمی چالش برانگیز اسوت ( .)22اموا بوا
توجه به اهمیت ایون موضووع در خصووص بیموار مطالعوه
حاضر لوله گذاری نای صورت پذیرفت.
کاهش فشار نسبی اکسیهن خون ( )PaO2به کمتور از
 84میلیمتر جیوه ،هیپوکسی محسوور خواهود شود و در
صورت کاهش به کمتر از  14میلیمتر جیوه ممکون اسوت
زندگی بیمار را به خطر اندازد .در هیپوکسی شدید ،امکوان
آریتمووی قلبووی و در نهایووت ایسووت قلبووی وجووود دارد .در
بسیاری از موارد ،بیماران مبتال به هیپوکسی مخصوصوا در
زمان بازگشت از بیهوشوی ،تشوخی داده نخواهنود شود
( .)61به همین دلیل همانطور که در بررسی حاضر اشواره
شد پیش از القای بیهوشی و حتوی در زموان بازگشوت از
بیهوشی استنشاق اکسیهن  %644برای بیمار فراهم شد.
اسووتفاده از بنزودیووازپینهووا در پرنوودگان بووه همووراه
داروهای دیگر مانند کتامین ،منجر به شلی عضوالنی قابول
قبول ،آرام بخشی و اثرات ضود تشونج خواهود شود (.)64
بنزودیازپین ها ،همچنین حداقل عوارض قلبوی -عروقوی را
در پرنوودگان بووه همووراه خواهنوود داشووت ( .)64از ایوون رو
همان طور که نتایج این تجربه بالینی نشان داد در موواقعی
که دسترسی به بیهوشی استنشاقی میسر نباشد استفاده
از ایوون خووانواده دارویووی در ترکیووب بووا داروهووای دیگوور،
آرام بخشی و بی هوشی عمومی بوی خطور و مووثری فوراهم
خواهند کرد.
با توجه به ویهگیهوای بیولوژیوک منحصوربه فورد در
فالمینگو این پرنده توان حبس اختیاری تنفس را دارد ،که
این امر به دلیل عدم وصول گازهای بیهوشی بوه دسوتگاه
تنفس در روش بی هوشی استنشاقی ،منجر به عودم القوای
بی هوشی و سطحی شدن عمق بیهوشی خواهد شد ()22
که این نقصان در شیوهی مطرت شده در تجربه پیشرو بوه
سهولت قابل کنترل و اجتنار بوده است.
به نظر میرسود تجوویز داخول بینوی میودازوالم و در
ادامه القای و ادامه بیهوشی با ترکیوب کتوامین و دیازپوام
بوویهوشووی و بازگشووت از بوویهوشووی قابوول قبووولی را در
فالمینگو ایجاد کرده است.
قدردانی و تشکر
نویسندگان بر خود الزم می دانند از راهنمایی های
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Most species of nondomesticated birds may react adversely to handling, which is required during medical
and surgical procedures. Chemical restraint of captured birds is necessary to avoid stress, anxiety, and struggling
that may reduce the chances of survival after a procedure. Birds have unique anatomical and physiologic features
that have an important impact on anesthesia. A flamingo was taken to our clinic as a result of unsuccessful
surgery in another center, after traumatic wing fracture. Surgeon decided to amputate the wing. Administration of
intranasal midazolam (2 mg/kg) as a pre-anesthesia and intravenous ketamine (20 mg/kg) with diazepam (0/2
mg/kg) for induction and maintenance of anesthesia was done. Orthopedic surgery and anesthetic recovery were
done without any complications. This protocol made acceptable anesthetic and recovery period in flamingo,
when inhalation anesthesia is not available.
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