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 راهنمای نگارش مقاله

شود و در همین راستا  وم دامی منتشر میمجله ی  دامپزشکان جوان با هدف توسعه ی علوم دامپزشکی ،دامپروری و عل

 مقاالت زیر را در این حوزه به چاپ می رساند:

  (Original Article ) مقاالت تحقیقی.1

  ( Case Report ) گزارش مورد.2 

  (Review Article ) مقاالت مروری .3 

 :یاصول کل

ه های منتشر شده توسط مجلـ ند. چاپ نوشتارها و نگارهچاپ رسیده باشای بهنوشتارهای ارسالی نباید قبالً در هیچ مجله-

 باشد.های دیگر ممنوع میمجله تحقیقـات دامپزشکی بدون ذکر مأخذ در

ـ مقاالت رسیده در شورای سردبیری مورد بررسی اولیه قرار گرفته و نتایج آن حداکثر در مدت یک ماه اعالم می شود.  

 .شوندداوری ارسال می مقاالت تایید شده در این مرحله برای

 .شونداند بـرای تأیید نـهایی به نویسنده ارجـاع میـ مقاالتی که برای چاپ آماده شده  

 .)گان( است مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده نویسنده -  

  :ی مقالههئنحوه ارا

    urmia.vet.journal@gmail.com درس طریق پست الکترونیک مجله به آاز توانند مقاله خود را نویسندگان می

 نمایند.ارسال 

 :برای کسب اطالع از آیین نگارش مقاله می توانید به سایت زیر مراجعه فرمایید 

basij.ir-www.uu 
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 سخن سردبیر

 ضمن عرض ادب و احترام خدمت اساتید بزرگوار و دانشجویان محترم مقاطع تحصیلی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

در ابتدای کالم شایسته است که از زحمات و تالش های شبانه روزی برای گردآوری و نشر این مجموعه نهایت تقدیر و  

خود به عمل آورم و اعتراف نمایم که هر چه هست ثمره همت این دوستان است. ترجیح  تشکر را از همکاران سخت کوش

 دادم که در آغاز کار این مجموعه، کمی صمیمانه بنویسم:

مشغول تفکر در مورد مجموعه ای از کلمات هستم دانشجو، علم، دامپزشک، دانشکده دامپزشکی ارومیه و.... . از دانشجو 

گذرد با هزاران هزار امید وآرمان و آرزو دانشجو شده است، آمده که دنیا را دگرگون کند اما هر چه میبگویم؟!! چه بگویم؟!! 

ش ارسد شاید فقط توانسته کمی چهره اش را دگرگون کند! احتماال در کل دوره دانشجوییو به پایان دوره تحصیلی می

نقدر بیهوده به این در و آن در زده و کسی دستهایش را هایش نبوده و اگر هم بوده آهم اصال متوجه وظایف و مسئولیت

گیرند، کاًل اند که مچ او را بنگرفته که عطایش را به لقایش بخشیده! بگذریم از این که به جای دستگیری خیلی تالش کرده

 بگذریم.

شود پایان و نتایجش را یهایی که در روز آغاز، به راحتی ماز علم بگویم؟! خیلی کوتاه! چه بسیارند تحقیقات و پژوهش

شوند آن هم با ایمپکت باال!! بنده خدا نوشت و چه بسیارند مقاالتی که در ازای پرداخت مبالغی پول چه آسان تکثیر می

علم! خودش هم نمیداند که چه بالیی به سرش آورده ایم، ای کاش روزی برسد که مالک ارزیابی و پیشرفت هر چیزی 

ت یک فرد، ای کاش! البته حتماً  هستند محققین و پژوهشگرانی که جوانی و توان چشمشان را باشد غیر از تعداد مقاال

 کنند ای علم!صرف تو می

 رسد: سر درگم!بگذار از دامپزشک بگویم، بدون لحظه ای درنگ فقط یک کلمه به ذهنم می

نزلتی داشته، روزگاری بوده که بزرگترین از دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه بگویم؟! روزگاری بوده که برای خودش م

ی های دامپزشکدانشکده  دامپزشکی خاورمیانه بوده، روزگاری هم دومین و سومین رنکینگ کیفیت را در بین دانشکده

ه اش کردند ککشور داشته و.... اما در ایامی که شاید شما هنوز دانشجو نشده بودید آنقدر بر سرش کوفتند و بی محلی

ط دلش به این خوش است که روزگاری یک چیزی بوده!! از کمبود امکانات درمانگاهش بگویم یا از آزمایشگاهای اکنون فق

 اش؟ ولی بگذار از اساتید و کارمندان و دانشجویان با صفایش بگویم ، بگذار از محبت و مهربانی بگویم و بس! قدیمی

 ود مفاهیمی برداریم که سالهاست راهشان را گم کرده اند.صحبت طوالنی شد امیدوارم قدم های مفیدی در راستای بهب

 94واپسین روزهای زمستان                                                                                                                                                  

 علیرضا یوسفی دکتر                                                                                                             
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 مصاحبه با پروفسور روز علی باتوانی:

 لهای تولید مثبیماری  و مامایی مدیریت گروه و سرپرست دکترای تخصصی

 ی استمپزشکدادر رشته  پذیرش دانشجو  ه ینحوبزرگترین چالش پیش روی دامپزشکی 

 

 
 

 ؟لطفا خالصه ای از بیوگرافی خود را برای خوانندگان ما بفرمایید -1

در  1355در سال  در شهرستان فریدون شهر استان اصفهان در یک خانواده کشاورز متولد شدم. 1336من در سال 

به عنوان دانشجوی  1364کنکور سراسری شرکت کردم و در رشته دامپزشکی دانشگاه شیراز قبول شدم و در اردیبهشت 

به عنوان مربی مامایی و  1364در مهر  موفق به اتمام دورة دکترای عمومی دامپزشکی شدم. 3/17ممتاز با معدل 

در اولین دوره دکترای تخصصی مامایی و  1369های تولید مثل در دانشگاه ارومیه استخدام شدم. در سال بیماری

به مرتبه استادی دانشگاه  1392دانشیار و در سال  1383در سال  قبول شدم.های تولید مثل در دانشگاه تهران بیماری

سال خدمت شاغل در آموزش و پرورش ارومیه، پسرم پزشک و در حال خدمت  30همسرم دبیر  .گردیدمارومیه نائل 

امتحان پری  کنکور سراسری و نفر دوم 18چابهار و دخترم نفر  هفتة آخر سربازی در بیمارستان نیروی هوایی کنارک
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یولوژی و سونوگرافی دانشگاه علوم پزشکی تهران می ددر حال حاضر دانشجوی دکترای تخصصی را انترنی پزشکی،

 باشند.

 

 ؟ایدعنوان رشته ی تخصصی انتخاب کردهه مثل را ب چرا دامپزشکی و تولید -2

انب نیز در دوران طفولیت و نوجوانی ضمن اینج، از آنجایی که خانواده اینجانب و اغلب آشنایان کشاورز و دامپرور بودند

های دامی )البته نه با نام علمی دقیق( را از نزدیک دیده و خسارات مشارکت در تولیدات غذایی کشاورزی، انواع بیماری

ارد عالقه وبا ها و با داشتن این زمینه ها را لمس کرده بودم.اقتصادی و تألمات روحی و روانی وارد بر خود و صاحبان آن

تر شد. بیشنیز عالقة بنده به این رشته ، تحصیل با رسیدن به مرحلة درمانگاهی دوران رشته دامپزشکی شدم و در طول

دادند ضمن گوش دادن دقیق و یادداشت برداری، ذهن بنده به دوران نوجوانی و ها را درس میزمانی که استاد بیماری

اوج یادگیری عملی و مسئولیت  63کارآموزی تابستان  شد.معطوف میم دها را دیده بوها قبل آنهایی که سالبیماری

های تولید مثل و به دلیل پذیری انفرادی بنده بود. در همین زمان با توجه به تعداد باالی مراجعات مامایی و بیماری

 مند شدم. هالقهای تولید مثل دام عاهمیت اقتصادی این رشته در مدیریت دامپروری به تخصص مامایی و بیماری

 

 ؟دادیدهایی انجام میهایی بودید و چه فعالیتدر دوران دانشجویی عضو چه تشکل -3

از این جهت در سال  های سیاسی و انقالبی مصادف شد،با اوج گیری فعالیت 57تا  55های دوران دانشجویی من در سال

ه تهران همراه با عموم جامعه مشارکت داشتم. بعد در اوج اعتراضات مردمی در اغلب تظاهرات تهران، خصوصاً دانشگا 57

از انقالب با عضویت در انجمن اسالمی دانشکده بیشتر در روستاهای  اطراف شیراز خدمات دامپزشکی رایگان ارائه می 

 ندر دبیرستان عالمه امینی تهرا هادر دو سال تعطیلی دانشگاهو  به عنوان کار دانشجویی کتاب ترجمه می کردم دادم.

 شناسی و زبان انگلیسی تدریس کردم. تمام وقت به عنوان دبیر دروس زیست

 

فعالیت در این قسمت چه  اید؟در حال حاضر و یا در گذشته در بخش خصوصی فعالیت داشته -4

 ؟مزایایی دارد

صی کار کردم. مزیت داران اطراف تهران و ارومیه در ارتباط با رشته تخصبله. عالوه بر دانشگاه در خدمت دامداران و اسب

ها و رفع مشکالت نیازمندان به تخصصم های خود را در عمل برای درمان دامآن این بود که عالوه بر درآمدزایی، دانسته

ا رفع درد ب کار بردم، با کار عملی تجربیاتم روز به روز بیشتر و با گذشت زمان مشکالت مردم را بهتر برطرف می کردم.هب

 کردم.رضایت شغلی بیشتری احساس می بردم ولذت وصف ناپذیری می هاصاحبان آنحیوان و دعای خیر 
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 ؟حقوق دریافتی شما چقدر است -5

هزار تومان  هشت میلیون و چهارصد مرتبه استادی حقوق دریافتی من حدود 35با داشتن چند پایه تشویقی و در پایه 

 می باشد. 

 

 ؟دانیدبزرگترین چالش پیش روی دامپزشکی را چه می  -6

گری به تجدید نظر و بازن بسیار زیاد استهای دانشگاهی و خصوصاً دامپزشکی پذیرش دانشجو در بسیاری از رشته تعداد

جدی نیاز دارد. نیاز واقعی جامعه به دامپزشک عمومی و متخصص با جمعیت دامی متأسفانه رو به کاهش کشور سازگار 

ها، متأسفانه شاهد خسارات جبران ناپذیر گذشته به عواقب این ناهماهنگیهای الزم در دو دهة نیست و علیرغم گوشزد

فردی و اجتماعی آن از قبیل کاهش انگیزه در دانشجویان دامپزشکی در حال تحصیل، ضربه به جایگاه علمی و مرتبه 

 هستیم.... آموختگان این رشته و  اجتماعی دامپزشک، هجرت یا فرار بدون بازگشت دانش

 

کی در وضعیت دامپزش مسئول بلند پایه در دامپزشکی باشید چه تغییر و یا تغییراتی را اگر شما -7

 ؟کنیدکشور ایجاد می

در  70دامپزشکی دولتی تهران، شیراز، مشهد، ارومیه و اهواز بنده و بسیاری از عزیزان از سال  هایبا وجود دانشکده

های جدید اعم از دولتی و آزاد مجوز صادر نشود و از پذیرش ایم که برای تأسیس دانشکدهجلسات مختلف اصرار داشته

بی رویه دانشجو بدون در نظر گرفتن نیاز جامعه پرهیز شود. در عوض با تأمین امکانات آموزشی و تجهیزات مدرن پژوهشی 

زشکی دامپ دامپزشکان عمومی و تخصصی ماهر و با کیفیت تربیت شود. در ارتباط با سازمان ،و تشخیصی در مراکز فوق

ا اند تا مجموعه را بو ادارات ذیربط و دانشکده های دامپزشکی، بزرگوارانی از اول انقالب تا کنون تالش های زیادی داشته

توجه به سنخیت با علوم پزشکی با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی همگام سازند و یا مجموعة فوق و بخشی 

ریاست جمهوری اداره نمایند. حل این مسائل با کارشناسی دقیق با مشارکت فعال از محیط زیست را مستقاًل زیر نظر 

 وزارتین آموزش عالی کشور، سازمان و نظام دامپزشکی قابل تحقق است.

 

 بهترین و تلخ ترین خاطره ی شما در زندگی علمی تان چیست؟ -8

 ههای نظری و عملی را بشجویان که آموزشخاطره های شیرین از ادب، مسئولیت پذیری و استعداد ذاتی بسیاری از دان

شدم. البته اندک دانشجویان نادری نیز ها باخبر میکردند و بعد از دانش آموختگی از موفقیت کاری آنخوبی دریافت می

یص ماه تشخ 5های یکسان گاو آبستن را غیرآبستن و گاو غیر آبستن، گاو تازه زا و گاونر را آبستن بودند که علیرغم آموزش

 می دادند. 
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 ؟اگر به عقب برگردید بازهم دامپزشکی و تولید مثل را انتخاب خواهید کرد -9

ام و اگر همان شرایطی که قبالً وجود داشت که دانشجوی فارغ التحصیل با با این تخصص زندگی کرده با این رشته و

 بله. ،کفایت این رشته دغدغه ای برای اشتغال نداشت

 

 ؟موفق خود را نام ببریدچند نفر از شاگردان  -10

دکتر آرش خردمند )استاد تمام دانشگاه لرستان(، دکتر بابایی )استاد تمام دانشگاه کرمان(، دکتر آبشناس )دانشیار 

دانشگاه کرمان(، دکتر طباطبایی )دانشیار دانشگاه رامین اهواز(، دکتر اسدپور )دانشیار دانشگاه تبریز(، دکتر محمد قاسم 

 جوان سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی بابل(زاده )دانشمند 

 

 ؟کنیدمی های بعدی مجله چه افرادی را برای مصاحبه پیشنهاددر شماره -11

 عزیزی، سرکار خانم دکتر نائم دکتر آقایان دکتر دلیر نقده، 

 

 چیست؟دامپزشکی  توصیه تان به دانشجویان  در آخر  -12

رف امروزه ص کند.ا مشکل کار هست و دامپزشکی و غیر دامپزشکی فرقی نمیهدانشجویان عزیز بدانند االن در همه رشته

د باید سطح علمی و توان کاری خو و داشتن مدرک دکتری دامپزشکی برای یافتن کار و ادارة زندگی خودتان کافی نیست

ی نیز ری زبان انگلیسکنید با یادگی سعی را در زمینة رشتة خود افزایش دهید تا جایگاهی داشته باشید و موفق شوید.

 بتوانید از منابع علمی روز بهره ببرید.
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 مصاحبه با دکتر علی اسماعیلی:

 دامپزشک بخش خصوصی

تعداد زیاد فارغ التحصیالن و عدم وجود دامداری صنعتی به معنای حقیقی در ارومیه  مهمترین 

 مشکالت ماست

 
             کنید بیان خود را مختصر بیوگرافی لطفا به طور -1

 دانشکده وارد1353 سال و در گرفتم 1352 سال در را دیپلم .هستم ارومیه شهرستان در 1333متولد  اسماعیلی علی

سه  .کنممی فعالیت دامپزشکی زمینه در که است سال 34و  کردم ازدواج 1357 در سال .شدم تهران دانشگاه دامپزشکی

 است. اییاجر مدیریت و شیوا مهندس میکروبیولوژی لیسانس فوق میترا خترانماست، د  دامپزشک پویان دارم، پسرم فرزند

                           کردید؟ انتخاب را چرا دامپزشکی -2

 ستمدو با پیشنهاد اما .بود کتابدار هم چین جمهور مائو رئیس آقای کهآن ویژهبه داشتم عالقه کتابداری ی رشته به من

  می شود. داده حقوق تومان 500ماهانه رشته این دانشجویان به که بودم شنیده و از طرفی شدم دامپزشکی ی رشته وارد

    ؟دادیدمی انجام علمی غیر فعالیت بودید؟ آیا دانشجویی چطور دانشجویی در دوران -3

  کردم.می تدریس(غیرانتفاعی)ملی دبیرستان در دوم سال و از بودم کالس پنج رتبه من
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                                                                 دارید؟ طبابت ی سابقه چند سال -4

در  .پرداختم طبابت و به شدم دولتی بخش استخدام در زابل 1360 در سال .سال به کار طبابت پرداختم 34در مجموع 

 ربهت را دامپزشکی اهمیت شدم ماستخدا زابل در کهزمانی ولی توجه داشتم دانشگاه و درس به کمتر دوران دانشجویی

 سازمان در افراد ترینجزو فعال کهطوریکردم، به شروع جدید نگرشی با را مطالعاتم از جدیدی ی و دوره شدم متوجه

 طبابت به ظهرها هم و بعد از شدم ارومیه دامپزشکی سازمان استخدام آمدم و ارومیه به 1363 سال در .بودم دامپزشکی

 و به شدم خصوصی بخش وارد1367ازسال .داشتم بروسلوز و سل با طبی ی مبارزه طرح در را زیادی شو تال بودم مشغول

 طبابت پرداختم. ادامه

                                                            کردید؟ انتخاب را برای فعالیت بزرگ دام چرا حوزه ی کاری -5

 یم مدیریت درفشانی و غیره را دکتر  طیور های کیس و من را بزرگ دام های کیس مرحوم، درفشانی دکتر پیشنهاد به

 .کردیم

                                                         دارید؟ آمد در چقدر ماهانه میانگین طوربه -6

 8 امآمد ماهانه در انگینو می هزار تومان 70تا 50 من القدم حق .هستم معروف گران دامپزشک به دامداران میان در من

  کنم.می دریافت تومان هزار 150 کیس و هر کیس 3روزانه  میانگین طوربه .است میلیون تومان 12 تا

 است؟ چقدر آن درمان مبلغ است؟ و بزرگ دام بیماری کدام به شما مربوط ویزیت بیشترین -7

                                                                          هزارتومان250_ (از زایمان پس هیپوکلسمی)زایمان از پس فلجی

 چیست؟ هستیم مواجه بزرگ دام در آن با که هاییبیماری ترین شایع -8

 پنومونی و پریتونیت

 است؟ چطور بزرگتر شهرهای با مقایسه در ارومیه در دامپزشکی وضعیت -9

تند. بلکه درحال حاضر تمامی رشته ها و ر تمامی شهرها مشکالت فقط دامپزشکان فارغ التحصیل بامشکالت مواجه نیس

خاص خود را دارند و این مشکالت مختص دامپزشکی نیست.وجود دودانشکده دامپزشکی در ارومیه ، تعداد زیاد فارغ 

 التحصیالن و عدم وجود دامداری صنعتی به معنی حقیقی در ارومیه  مهمترین مشکالت ماست.

 

 رغ التحصیالن دامپزشکی برای کاهش مشکالتشان چیست؟توصیه شما به فا -10

سعی کنند از شهرهای مرکزی استان به شهرهای حاشیه رفته و آنجا فعالیت کنند و خودشان به سمت تولید و دامپروری 

 بروند.
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اگر به عقب برگردید و از وضعیت کنونی دامپزشکی مطلع باشید بازهم دامپزشکی را انتخاب می  -11

 کنید؟

کند ولی اگر قرار باشد مجددا انتخاب رشته کنم و خوشحالی دامدار مرا خوشحال میزشکی راضیم و به آن افتخار میاز دامپ

 کنم.کنم، پزشکی را انتخاب می

 اید بیان کنید؟ترین اقداماتی را که در کار دامپزشکی انجام دادهمهم -12

 ایران تشخیص تب سه روزه با همکاری دکتر بازرگانی برای اولین بار ر (1

 تشخیص اورنیتو بیالزیاتور کستانیکوم با همکاری دکتر درفشانی (2

 ای الرو شیستوزومیازیستشخیص فرم روده (3

 گزارش یک مورد تریپانوزومیازیس برای اولین بار در آذربایجان (4

 تثبیت جایگاه و اهمیت دامپزشکی در استان (5

 مهم ترین عناوین و سمت هایی که داشتید را بیان فرمایید؟ -13

 دار نمونه در چندین سال متناوبدام (1

 دامپزشک نمونه در چندین سال متناوب (2

 رییس هیئت مدیره تعاونی دامداران (3

 سه دوره رییس نظام دامپزشکی (4

 چند نفر از بهترین کارآموزان خود را نام ببرید؟ -14

 دکتر گودرز صادقی و دکتر رحیم حب نقی دکتر بهرام دلیرنقده، دکتر مسعود مهام،

 ببرید؟ نام را خود اساتید تریناز به چند نفر -15

دکتر  -دکتر بازرگانی و دکتر نادعلیان)درونی دام بزرگ(  -دکتر زاکاریان)پاتولوژی(  -دکتر نوروزیان)جراحی( 

 زوهری)طیور(

 اگر شما یک مسئول عالی رتبه سازمان دامپزشکی کشور باشید، چه اقداماتی انجام خواهید داد؟   -16

ه باید به ک: در نظام دامپزشکی فقط تنبیه و تهدید متوجه دامپزشکان است، در حالیتغییر قانون نظام دامپزشکی (1

 دامپزشکان قدرت اجرایی داد.

ها و خیلی از اصالح قانون کلی دامپزشکی: برخی کارها ویژه دامپزشکان است ولی متاسفانه دامپرورها، کاردان (2

 اند.ما را محدود کرده موارد پزشکان دایره فعالیت های
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 کنید؟ می توصیه را دامپزشکی در اید؟ آیا تخصص نگرفته تخصص چرا -17

 تابک به هم هنوز البته نداشت وجود تخصص به اقدام برای مجالی جوانی دوران در شدید طبابت و کاری ترافیک دلیل به

 باشد زمال اگر و حتی ندک اقدام تخصص برای که کردم توصیه فرزندم به و بارها کنم می پیگیری را و مقاالت کرده مراجعه

 برود. کشور خارج به

 چیست؟ کنیدمی توصیه دانشجویان به که هاییکتاب ترینمفید -18

 ، اسمیت(ام خوانده را بار آن 10حداقل)بالد :دامپزشکی هایکتاب

 جوزامی) نوشته مصطفی مستور( های دست خوک و ، استخوانهای(آبادی دولت محمود نوشته)کلیدر :علمی غیر

 چیست؟ کاریتان دوران در خاطره ترینو شیرین ترینتلخ -19

 ینب در کردم حرکت دامداری سمت به کهزمانی شد، گرفته تماس با من دامداری یک گاوهای ویزیت برای ترین: روزیتلخ

 کردند. و زورگیری اخاذی به اقدام اسلحه زور نفر با چندین راه

 دارم. خوبی خیلی حس بیاورم دنیا به را سالم گوساله هازایی در سخت توانم می زمانی که :ترین شیرین

 دهید؟می انجام را هاییکار چه برگردید گذشته به اگر -20

 و مستمر. دائمی درآمد یک داشتن برای دامپزشکی خدماتی شرکت یک تاسیس

 اسماعیلی... دکتر ناگفته حرفهای و در آخر -21

 انرژی به وکمتر شوند عیار دکتر تمام یک واقعا که بخوانند طوری یا نخوانند درس یا که  است این دانشجویان از خواهشم

 کنند. توجه( باالییان سال)منفی های

 بسیار اما اند،گذاشته سر پشت را معده سرطان بیماری پیش و چندی دارند سن سال 61 حدود اسماعیلی دکتر کهاین با

 دهند. می امهاد طبابت به و همچنان بوده رو و خنده شاداب

 به امید سالمتی و سربلندی  ایشان
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Hypospadiasis in a goat: a case report in the Faculty of Veterinary Medicine, 

University of Urmia 

 هیپوسپدیازیس در بزغاله: گزارش موردی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

 *2زادهعلی سلیمان  ،1علیرضا کبیریان بجستانی

 دانشگاه ارومیه  های تولید مثل دامرزیدنت مامایی و بیماری .1

 استادیار دپارتمان مامایی و طیور دانشگاه ارومیه .2

 چکیده

جرای م تناسلی است که در آن ته کیسه ای در مسیر - آنومالی مادرزادی مرتبط با دستگاه ادراری نوعیهیپوسپدیازیس 

کنون گزارش شده است. دلیل بره و بزغاله است که تا ،رضه بیماری کمیابی در گوسالهآید. این عاخروجی ادرار به وجود می

 ایجاد آن دخیل فاکتورهای محیطی را در ایجاد این بیماری بطور قطع شناخته نشده است اما عوامل ژنتیکی و هورمونی و

 ند.اهدانست

ماهه ارجاعی به کلینیک دامپزشکی  2د بزغاله نردر این گزارش عالیم بالینی و عکس رادیوگراف تهیه شده از یک مور

 مثل مورد توصیف قرار گرفته است. های تولیددانشگاه ارومیه)ایران( بخش مامایی و بیماری

اوری، تورم در ناحیه قضیب، تجمع و نفوذ ادرار به ته کیسه ادراری موجود بود. نزول  بیمار مبتال به دیس اوری، استرانگ

م به شکل کامل نبوده و بیضه ها به سختی قابل لمس بودند و در محل آناتومیکی طبیعی خود حضور بیضه ها به اسکروتو

 نداشتند. بعد از تایید تشخیص هیپوسپدیازیس، بیمار به بخش جراحی ارجاع شد.

 مقدمه

زادی هیپوسپدیازیس یک نقص مادر (.4هیپوسپدیازیس در واقع نقص در بسته شدن کامل مجرای خروجی ادرار است)

 (.7تولد طبیعی یک مورد ابتال در انسان گزارش شده است) 250(. به ازای هر 1کمیاب بین پستانداران محسوب می شود)

حیوانات مبتال به هیپوسپدیازیس به غیر از نقص در بسته شدن کامل یورترا ، معموال به آنومالی های دیگر از جمله 

(. این عارضه همراه با آترزی آنال و رکتوم و همچنین 2ی نیز مبتال هستند)بین دوجنس و کریپتورکیدیسم هیپوپالزی بیضه،

همراه نیز همچنین هیپوسپدیازیس با هیپوپالزی کورپوس کاورنوسوس  (.3واژینال نیز اتفاق می افتد) فیستول رکتو

 (.8است)

 ,glandular, penileم های هیپوسپدیازیس بر اساس اینکه مجرای خروجی ادرار در کدام ناحیه باز شده است به فر

scrotal, perineal و anal  (2تقسیم می شود.) 
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های هورمونی و علت ایجاد هیپوسپدیازیس بطور قطع شناخته نشده است، اما فاکتورهای محیطی و ژنتیکی و ایمباالنس

این (. 6و5ند)اهآن ذکر کردها را از دالیل ایجاد ها  و نقص در سوخت و ساز بدن و سنتز هورموننقص در گیرنده هورمون

 0.05mg/kg IV)بدین منظور بیمار را با زایالزین تحت تسکین قرار می دهند ،عارضه را می توان با جراحی اصالح کرد

کنند. جهت بی حسی میاسکراب  %7.5را با پویدین ایودین  perinealسپس بیمار را به پشت خوابانده و ناحیه خلفی و  (،

 penileاطراف ناحیه درگیر را می توان بی حس کرد. سپس از قسمت قدامی نقص با  %1ن هیدروکاراید موضعی از لیدوکائی

urethrostomy اپیتلیوم مجرار را به پوست ناحیه بخیه می کنند. مراقبت بعد از جراحی را با پنی  0-3 بوسیله نایلون

 (.9و2ها کاربرد دارد)ستفاده از پماد نیتروفورازانروز و ا 5واحد / کیلوگرم بمدت  20000استرپتومایسین با  –سیلین 

 گزارش

به کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه ارجاع داده  1393کیلوگرم در خرداد  6به وزن   ماهه 2یک مورد بزغاله نر 

 ,dysuriaبیمار مبتال به  د.ناله مواجه بو شد. بیمار توانایی ادرار کردن بصورت نرمال را نداشته و با عالیم درد و دپرسیون و

stranguria  و anorexia  بوده و در بازرسی بالینی با ته کیسه ای در قسمت شکمی آلت تناسلی پر از مایع روبرو شدیم

(. در هنگام فشار 1ادرار در آن تجمع یافته بود)تصویر وکه در واقع نشانگر نقص در بسته شدن مجرای خروجی ادرار بود 

دادند و بطور (. بیضه ها درجاتی از هیپوپالزی را نشان می2شد)تصویردرار از انتهای مجرای ادراری خارج میا ،این ته کیسه

که ادرار در سطح شکمی در بافت زیر  کامل در اسکروتوم وجود نداشتند. بیمار مشکوک به هرمافرودیت کاذب بود. با این

ی از سوختن بافتهای اطراف در اثر ادرار مشاهده نگردید. دمای بیمار جلدی در ته کیسه ای تجمع یافته بود اما هیچ نشانه ا

نرمال بود ولی تنفس سریع همراه با ناله و تاکی کاردی نیز داشت. جهت تایید تشخیص از بیمار تصویر رادیوگراف تهیه 

 سیته پایین در ته کیسه(. همچنین با سونوگرافی نیز توده با اکوژنی3شد که ته کیسه کامال در تصویر مشخص است)تصویر

(. در نهایت جهت 4دهنده وجود مایع)ادرار( در ته کیسه بود که در تصاویر زیر مشخص است)تصویر مشاهده شد که نشان

ادرار از ته کیسه با استفاده از سرنگ مجهز به سرسوزن استریل با احتیاط کامل و با هدایت  ،برداشتن فشار از بیمار

 پس بیمار به بخش جراحی بیمارستان دامپزشکی ارجاع شد.سونوگراف خارج گردید و س

 

 شکمی آلت تناسلی قسمت در ادرار از پر کیسه ته -2یرتصو ت شکمی آلت تناسلیقسم در ادرار مایع از پر کیسه ته -1 تصویر



 94زمستان  -شماره اول                                                                              دامپزشکان جوان آموزشی-علمی مجله

 
 

 15 

                                                                                           

 بحث

 ی بافتیزها، فعالیت آنزیمی، عملکرد هورمونی و بازساژنتیک، تمایز سلول به تکمیل و شکل گیری اندام تناسلی خارجی نر

. تمامی فاکتورهای فوق الذکر و همچنین توکسین های محیطی و زنو استروژنها در شکل گیری هیپوسپدیازیس بستگی دارد

ها در ها و استروژن(. بنابراین نقص در هر کدام از عوامل مذکور از جمله ایمباالنس هورمونی بین آندروژن10نقش دارند)

 ایجاد بیماری نقش دارند.

 (.9تغذیه بز از برگ پوسته پسته را عامل هیپوسپدیازیس در بزغاله ذکر کردند) 2009آذری در سال  سخایی و

های زیاد است همانند شبدر قرمز و یا کودهای ارگانیک باعث هیپوسپدیازیس می استروژنتغذیه با موادی که حاوی فیتو

 (.18گردد)

التهاب غیر  وم پزشکی انجام گرفته است، استفاده از داروهای ضددر عل 1999و  1986های  در مطالعه پایه ای که در سال

 (.14و13استروئیدی طوالنی مدت در ایجاد بیماریهای مادرزادی از جمله هیپوسپدیازیس نقش دارد)

های اهلی که البته در دام )11(ترین ناهنجاری مادرزادی در انسان استهایپوسپدیازیس بعد از کریپتورکیدیسم شایع

 (.12موارد همراه با ناهنجاری کروموزومی است) %31اتفاق می افتد. هیپوسپدیازیس در مردان در  بندرت

DeniS  (.15) گزارش کرده است %0.2میزان شیوع هایپوسپدیازیس را در بره ها  2004در سال 

Hayes & Wilson  (.16) گزارش کرده است %0.003میزان شیوع هایپوسپدیازیس را در سگها  1986در سال 

 (.17مواردی از درگیری بیماری به شکل انفرادی در گاو و اسب و گربه گزارش شده است)

در اندام تناسلی مواردی  sheathو  penileمدگی تناسلی، عدم توسعه آ، جدا بودن پیشابراه از برpenisکوتاه بودن طول 

 (.19(نیز این عالیم مورد تایید قرار گرفتاست که ممکن است همراه با هیپوسپدیازیس رویت شود که در بیمار مذکور 

 ارزیابی رادیوگراف -3تصویر  ارزیابی سونوگراف -4تصویر
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توسعه ارگانهای جنسی در نر وابسته به هورمونهای جنسی است ، لذا در دامهای  1966به گفته بیگرز و مک فیلی در سال 

هایی از قبیل هرمافرودیت با درجاتی از نقص در سنتز هورمونهای جنسی روبرو هستیم که دام را مستعد آنومالی

 (.20زیس می کنند این نظریه با کیس مورد گزارش مطابقت دارد)هیپوسپدیا

، به دلیل خطر باال رفتن میکروارگانیسم های آلوده از دستگاه تناسلی باالخص نگهداری از حیوان بعد از ترمیم جراحی نقص

 بسیار حائز اهمیت است. در محیط های آلوده
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Stereotypies in animals; etiology, manifestations and prevention 

 قالبی در حیوانات؛ سبب شناسی، تظاهرات و پیشگیریرفتارهای 

 2، سجاد مرادی2، مهدی کیان*1علی شالیزار جاللی

 دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه .1

 دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، دانشجوی سال پنجم .2

 سبب شناسی:

 ی ناهنجاریرفتارها بروزافزایش سبب حیوانات نادرست پرورش و  محل نگهداریمشخص شده است که شرایط نامناسب 

 .موجب می گردند باغ وحش و آزمایشگاهی فعالیت های جایگزینی را در حیوانات مزرعه، که می شود قالبیمانند رفتارهای 

ی الگوهای محرک های داخلی و خارجدر پاسخ به غیر جاندار  تحت شرایط طبیعی حیوانات در تعامل با محیط جاندار و

محیطی متفاوت آماده می کند. در حیوانات  های شرایط ابرای انطباق پذیری برا نشان می دهند که آنها را  یرفتاری معین

در  .گردند تنظیم می آنها در اجداد وحشیموجود بسیاری از مکانیسم های رفتاری هنوز هم به همان شیوه نیز  خانگی

 یا وانات نتوانند خود را با محیط زندگی جدید وفق دهند و یا در نبود مجموعهغیر طبیعی ممکن است حی مکانیشرایط 

قالبی می رفتارهای  که این امر اغلب موجب بروز سازگار کنندبا محیط جدید خود را  ،مناسب از محرک های تنظیمی

 ی،دارند. اگر حرکات برای جابجایکه هدف و عملکرد خاصی نمی باشند رفتار هایی تکراری و نا متنوع  قالبی،رفتارهای گردد. 

زیستی دیگر نباشد می تواند در حوزه رفتارهای  طبیعیتار فارتباطات اجتماعی و یا هر ر تمیز کردن بدن، خوردن غذا،

 کمتر به صورت تصادفی اتفاق می افتند. و بودهاین رفتار ها دوره ای و دارای الگو  قرار گیرد. قالبی

یا حیواناتی که در باغ  مانند حیوانات آزمایشگاهی، حیوانات مزرعه، حیوانات خانگی واسیر نات اهمیت این رفتارها در حیوا

و ممکن است احتمال آسیب یا  بودهوحش ها زندگی می کنند به این دلیل است که نشانه عدم رفاه و سالمت حیوانات 

رکزی می م نشان دهنده اختالل در سیستم عصبی بیقالرفتار های از آنجایی که استعداد ابتال به بیماری را افزایش دهند. 

ر سوال و اعتبار تحقیقات را زی نبودهرفتارها را نشان می دهند برای تحقیقات پزشکی مناسب این قبیل حیواناتی که  باشد،

د می نرو رفتار آن ها اثر می گذا اتکه بر روی محیط زندگی حیوان پیرامون فراسنجه هایی داشتن دانش بیش تر می برند.

رایط شمورد نیاز برای تحقیقات بکاهد. حیوانات از تعداد ممکن است  اثر گذاشته و تغییر پذیری نتایج آزمایش درتواند 

 .دگردافزایش استرس نیز موجب و  دهمی تواند باعث کاهش حس کنجکاوی حیوانات ش محل نگهداری حیواناتنامناسب 

زیاد افراد در محیط زندگی حیوانات تردد و نور رسانی بیش از اندازه  ،صوتی آلودگی های مکانی نامناسب،ایط رعالوه بر ش

جدا کردن حیوانات نوجوان از والدین قبل از به دنیا آمدن نوزادان  .گردد در حیوانات قالبیمی تواند باعث بروز رفتارهای 

 . شته باشندقالبی نقش دابروز رفتارهای در تواند نیز مینامناسب جیره غذایی و نیز دیگر 

 تظاهرات

ادن ی ساده مانند تکان دیو می تواند شامل رفتارها ی دیده می شوندمتفاوتبه اشکال در حیوانات مختلف  قالبیرفتارهای 

 جویدن میله های قفس، بدن و یا رفتارهای پیچیده مانند نوازش کردن خود باشد اما به طور کلی شامل کوبیدن سر،
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تمایل بیش از حد به سمت رفتارهای خاص مانند  تکراری، عطش بیش از حد و یا پرخوری،نظافت  ،چرخیدن به دور خود

 پنجه کشیدن، گاز گرفتن آخور در اسب ها، باال و پایین پریدن ،پیچ و تاب دادن بدن وا،ه بلعیدن پارس کردن در سگ ها،

 .مختلف مشاهده می شودکه در حیوانات  می باشد رفتارهایی از این دست و

 

 :پیشگیری و درمان

 بهترین راه برای درمان این رفتارها تغییر در شرایط زندگی حیوانات است که با غنی سازی محیط زیست اتفاق می افتد.

 انتخاب های ،ایجاد ساختارها و تغییراتی در محیط زیست حیوانات ه واسطهکه بمی باشد غنی سازی یک فرایند پویا 

 و رفاه حیوانات را افزایش می دهد.با گونه حیوانی شده ناسب تم های رفتاربب بروز س مناسب را موجب گشته،رفتاری 

 کاهش، مزمن یکاهش استرس ها، افزایش رفاه حیوان، حفاظت از حیوانمی بایست اهدافی نظیر غنی سازی محیط زیست

 را دنبال نماید. حیوان در حد مطلوب شرایط سالمتی و فراهم نمودن رفتارهای غیر طبیعی

محیط زیست حیوانات آزمایشگاهی بیش تر براساس نیازهای انسانی طراحی شده است و طبیعت زندگی حیوانات را خیلی 

است  شده اسیر گزارشزیادی در رابطه با بهبود محیط زندگی حیوانات  راهکارهای در نظر نمی گیرند. وجهکم و یا به هیچ 

ه مواد مورد نیاز برای آشیان، تامین بازی در قفس حیواناتوسایل دن نموراهم فکه برخی از آنها عبارتند از: ایجاد سرگرمی و 

 یواناتح نگهداری محل تغییر و حیوانات سایر یا انسان با خانگی حیوانات رابطه افزایش ،سازی مانند مواد کاغذی و یا نرم

  ها. وحش باغ و غذا دادن پراکنده در

به  بیش تری نسبتو تحرک حیط های غنی زندگی می کنند حس کنجکاوی تحقیقات نشان داده است حیواناتی که در م

 کنند.عمل می ترر واکنش به موقعیت های جدید پویاد وحیواناتی که در محیط های استاندارد زندگی می کنند دارند 

 

 در اسب (Crib-biting)ر : گاز گرفتن آخو1تصویر 

(www.horseandhound.co.uk) 

 

 : باال و پایین پریدن به صورت مداوم در خرس قطبی2تصویر 

www.zoochat.com 
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A succinct review on probiotics and their benefits 

 ها و فواید آن هامرور اجمالی بر پروبیوتیک

 1شیوا سلمانی

 دانشجوی دکترای حرفه ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه .1

 چکیده:

پاتولوژیک  هستند که اثرات مفیدی روی فرایند های فیزیولوژیک و  های غذایی میکروبی زنده ایپرو بیوتیک ها مکمل

 Metchnikoffاست و اولین بار توسط یک دانشمند روسی به نام  fot life پروبیوتیک در لغت به معنای میزبان دارند.

Eli  .در اوایل قرن بیستم مطرح گردید 

ایی از هاده  به عنوان پروبیوتیک هستند؛ هرچند که گونههای مورد استفها رایج ترین میکروارگانیسمالکتوباسیلوس 

یا کالی ها به نام اشریشکلی فرمهای گرم منفی از گروه ها، بیفیدوباکتریوم و گروهی از باکتریها، استرپتوکوکانتروکوک

 و مخمر ساکارو مایسس نیز به عنوان پروبیوتیک استفاده می شوند.1917سویه نیسل 

ل توان به موارد ذیها میها اثرات مفیدشان بر سالمتی انسان است؛ از خواص مهم پروبیوتیکوبیوتیکترین جنبه پرمهم

 اشاره نمود:

تواند باعث تقویت پاسخ ایمنی علیه تومور . در مطالعه ای مشخص شده است که مصرف روزانه الکتو باسیلوس کازئی می1

تواند به عنوان یک عامل حمایت کننده در درمان  این پروبیوتیک میخاطره ای( و احتماال Th-1شده )با تحریک سلولهای 

 سرطان به خصوص سرطان کولون مطرح شود.

 . الکتو باسیلوس اسیدوفیلوس  دارای اثرات مفیدی علیه سالمونال که یک انتروپاتوژن مهم است، می باشد.2

و کمترین  ممانعت کنندگی را بر روی شیگال فلکسنری ترین اثر. الکتوباسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم انیمالیس بیش3

ا در هتر از این باکتریشود بیشاثر بر روی اشریشیا کالی دارد. با توجه به این اثر ممانعت کنندگی مناسب توصیه می

 صنعت استفاده شود.

 . کمک به هضم الکتوز و اثر بر کاهش فشار خون 4

 رک رشد و پیشگیری از ابتال به اسهالها به عنوان مح. نقش مفید پروبیوتیک5

 تناسلی و عفونت های ایجاد شده توسط هلیکو باکتر پیلوری  –های مجاری ادراری . تاثیر بر روی عفونت6

مطالعات نشان داده است که کاربرد پروبیوتیک ها در مقابله با کریپتوسپوریدیوم شدت بیماری زایی، عالیم کلینیکی و 

کاهش داده است؛ به طوری که الکتوباسیلوس اسیدو فیلوس ،الکتوباسیلوس روتری و بیفیدو باکتریوم طول دوره بیماری را 

 به طرز کامال معنی داری باعث کاهش تعداد اووسیست های زنده در مدفوع شده است.
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 مقدمه:

ها و تحقیقات مروزه بحثاند و اای. سالمت و حتی درمان پیدا کردهها امروزه جایگاه خاصی در مباحث تغذیهپروبیوتیک

 ها در حال انجام است.زیادی در مورد پروبیوتیک

پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های "ها ارایه کرده است از پروبیوتیک WHOطبق تعریفی که سازمان بهداشت جهانی 

 "ها باعث ایجاد اثرات مفید و سالمتی بخش می گردد.ای هستند که مصرف کافی و به موقع آنزنده

های آنتی بیوتیکی و دانستن اثرات زیان بار آن ها بر سیستم ایمنی بدن، نیازمند  اطالعات امروزه به دلیل ایجاد مقاومت

 ها هستیم.بیشتری در زمینه استفاده از پروبیوتیک

 یافته ها:

 1400و وزن مغز حدودا گرم 1600ها حدود های بدن انسان از وزن مغز بیشتر است )وزن پروبیوتیک. وزن کل پروبیوتیک1

 گرم است(.

های باکتریایی و مخمر موجود در یک بدن سالم به تریلیون سلول در بدن وجود دارد اما تعداد پروبیوتیک 10. حدود 2

 رسد.برابر بیشتر می 10تریلیون یعنی  300تا  100حدود 

بسیاری از نقاط و اعضای بدن مثل بینی، ریه،  رغم تصورات عامه فقط در روده حضور ندارند بلکه درها علی. پروبیوتیک3

 گوش و ... حضور دارند.

ها قرار می گیرد، آپاندیس مقادیری نشان دادند هنگامی که بدن مورد تهاجم پاتوژن  2007. راندل و همکارانش در سال 4

 .های مهاجم برخیزندکند تا به مبارزه با باکتریاز پروبیوتیک ها را در داخل بدن رها می

 ها می توان شمرد.فایده برای پروبیوتیک 100نوشته کیسی آدامز بیشتر از   Probiotics. بر اساس کتاب 5

 های طبیعی تولید می کنند.ها  آنتی بیوتیک. در کتاب پروبیوتیک کیسی آدامز  آمده است که پروبیوتیک6

تژی و نوع ها استراها، در صورت مقاومت پاتوژنبیوتیکها عالوه بر تولید آنتی . نکته جالب توجه این است که پروبیوتیک7

 آنتی بیوتیک تولیدی خود را تغییر می دهند.

 شوند.های واژینال و واژینوز میها برای سالمتی زنان حیاتی هستند و باعث کاهش عفونت. پروبیوتیک8

 نتیجه گیری و بحث:

ی سنتی اقصی نقاط کره زمین اتفاقا غذاهایی غنی از هاها هزاران سال است که شفا بخش هستند؛ غذاپروبیوتیک

 شود.ها هستند. مشهور ترین آنها کفیر است که مدتی است در کشور ما عرضه میپروبیوتیک

کنند از جمله: ویتامین آ، کا و ویتامین های گروه ها مقادیر زیادی از ویتامین ها را تولید میثابت شده است که پروبیوتیک

ها سبب افزایش جذب و فراهم زیستی انواع مختلفی از عناصر  مغذی  مانند مس، روی، کلسیم، وبیوتیکب. همچنین پر

 شوند. منیزیوم ،آهن، پتاسیم و... می
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درصد پاسخ ایمنی بدن به  70-80درصد از ایمنی بدن ما هستند. بر اساس کتاب کیسی آدامز  70ها مسئول پروبیوتیک

کنند؛ همچنین تا ماکروفاژها را شبیه سازی می Tها هر چیزی را از سلولهای شود. پروبیوتیکیها ایجاد موسیله پروبیوتیک

 ردند.گها منجر به پاسخ های مناسب  سیستم ایمنی بدن میکنند و اینهای فاگوسیتی را فعال میسایتوکاین ها و سلول

ی را های سودمند، سیستم ایمنها و باکتریبیوتیکپرو ها در کنار اثرات مفیدشان با کاهش مقداراز آنجا که آنتی بیوتیک

تضعیف و مقاومت بدن را در مقابل بیماری کاهش می دهند نیازمند استفاده بهینه از پروبیوتیک ها هستیم. لذا بر این 

 اساس بایستی به  مطالعات و بررسی های بیشتر در زمینه پرو بیوتیک ها پرداخته شود. 

 منابع:

. 2010ها}خالصه مقاله{.اکتبر عنوان پروبیوتیک در برابر اینترو پاتوژنها بهرمه م. نقش الکتوباسیلوسامین م، سو-1

 دومین سمینار انتریک پاتوژن ها در سنندج؛ ایران.

یزدی م، سلطان دالل م، محمد حسن ز، هوالکویی ز ،پیمان آبادی محتسب ت، آقامیری س. بررسی اثر الکتوباسیلوس -2

.دومین سمینار انتریک 2010بیوتیک بر روند رشد تومور در سرطان پستان موش}خالصه مقاله{اکتبرعنوان پروکازئی به

 پاتوژن ها در سنندج ؛ایران.

.دومین سمینار انتریک پاتوژن ها 2010ادهمی غزاله.کاربرد پروبیوتیک ها در کریپتوسپوریدیوزیس}خالصه مقاله{.اکتبر-3

 در سنندج؛ایران

نش ژ،صادقی ش،جلیلیان ن.نقش پروبیوتیک ها در کنترل عفونت های روده ای }خالصه دزفولی م-4

 .دومین سمینار انتریک پاتوژن ها در سنندج ؛ایران2010مقاله{.اکتبر

پورحاجی باقر م،خداویسی ص.کاربرد واثرات پروبیوتیک ها در پیشگیری ودرمان اسهال های میکروبی }خالصه -5

 ج؛ایران .سنند2010مقاله{.اکتبر 

6- Casey Adams. Probiotics: Protection Against Infection : Using Nature's Tiny Warriors 

to Stem Infection and Fight Disease; 1388. 

7- K. Hatakka, A.J. Ahola, H. Yli-Knuuttila, M. Richardson, T. Poussa, J.H. Meurman and 

R. 

Korpela. Probiotics Reduce the Prevalence of Oral Candida in the Elderly, Randomized 

Controlled 

Trail: J DENT RES FEBRUARY 2007: 125-130. 

8-Saran, S. Gopalan and T.P. Krishna. 2002. Use of fermented foods to combat stunting 

and failure to thrive. Nutrition 18: 393–6. 
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An overview of hematopoietic stem cells 

 مروری بر سلول های بنیادی خون ساز

 3، رسول شهروز2، فرهاد محمدی1علی کریمی

 دانشگاه ارومیهدانشکده دامپزشکی، دانشجوی دکتری تخصصی بافت شناسی،  .1

 دانشگاه ارومیهدانشکده دامپزشکی، دانشجوی کارشناسی ارشد بافت شناسی،  .2

 انشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیهدگروه علوم پایه ،  .3

 ده:چکی

های بدن هستند. این وظیفه دشوار و بی وقفه های خونی مسئول حفظ ثبات و حفاظت ایمنی بسیاری از انواع سلولسلول

های پوست، ملزم به داشتن قدرت خود بازسازی بیشتر، نسبت به هر بافت دیگری های خونی و همانند آن سلولسلول

 است.

های بنیادی خونساز می شناسند که مسئول و ایمنی را به عنوان سلول نیهای خوی سلولهای بنیادی تولید کنندهسلول

 نوسازی دائم خون هستند، یعنی تولید میلیاردها سلول خونی جدید در هر روز.

های زیادی این حقیقت را می دانستند و بر آن تاکید سال در درمان بیماری 50پزشکان و محققان علوم پایه برای بیش از 

ه دست آمد کی خون از مطالعات انجام شده بر مردمی بهولین مدرک و تعریف از سلول های بنیادی تولید کنندهاند. انموده

 ای از پرتو افشانی قرار گرفته بودند.در معرض دز کشنده 1945در سال

ی بردند نشمندان پتحقیقات بنیادی به زودی پیگیری شد، بعد از آن با مدل سازی بیماری ناشی از پرتو افشانی در موش، دا

 ها را با استفاده از پیوند مغز استخوان یک حیوان سالم، از مرگ نجات دهند.توانند موشکه می

تیل و مک کالوک شروع به تجزیه و تحلیل  مغز استخوان نمودند، تا دریابند کدامیک از اجزاء مغز  1960در اوایل دهه 

 (1استخوان مسئول بازسازی خون است.)

تواند می -2تواند خودش را بازسازی نماید می -1اخص اصلی برای سلول بنیادی خونساز تعریف نمودند: ها دو شآن

 های خونی تبدیل شود.هایی تولید نماید که به تمامی انواع مختلف سلولسلول

 

 سلول  بنیادی خونساز چیست؟

تواند خودش را بازسازی نماید و به ه و میسلول بنیادی خونساز، سلولی است که از خون یا مغز استخوان جداسازی شد

تواند خارج از مغز استخوان، در گردش خون حرکت نماید و های تخصصی یافته تمایز یابد. این سلول میانواعی از سلول



 94زمستان  -شماره اول                                                                              دامپزشکان جوان آموزشی-علمی مجله

 
 

 25 

های مضر و غیر ضروری دچار خود تخریبی می تحت روند مرگ برنامه ریزی شده یا آپوپتوز قرار گیرند، که در آن سلول

 .شوند

به بعد انجام گرفت که منجر به  1960عمده  ترین پیشرفت تحقیقات پایه ای در مورد سلول بنیادی خونساز از دهه ی 

 های بنیادی گردید.های این سلولشناسایی و تعیین ویژگی

ان روی انسهای بنیادی خونساز با مطالعاتی روی موش آغاز شد و زمینه را برای کار های سلولشناسایی و تعیین ویژگی

سلول مغز استخوان یک سلول بنیادی وجود  15000تا  10000رود. تقریباً در هر نیز فراهم نمود. البته از آنجا که گمان می

سلول خونی است. به  100000رسید. این نسبت در جریان خون معادل یک در داشته باشد، کار بسیار دشواری به نظر می

های بنیادی هایی برای اثبات خود بازسازی و شکل پذیری سلوله اندازی آزمایشهمین خاطر دانشمندان شروع به را

 اند.خونساز نموده

های مغز  استخوان موش مورد پیوند قرار گرفته را، بتوان به موشی دو نوع سلول بنیادی خونساز وجود دارد، اگر سلول

ی چند ی پیوند، طسیستم خونسازی آن موش گیرنده ای از پرتوافکنی قرار گرفته وپیوند زد که تحت تابش دوز کشنده

آورند، که قادرند های بنیادی بلند مدت به حساب میهای بنیادی موجود را جزو سلولماه به حال اول بازگشت، سلول

را  ههای موجود در مغز استخوان که بالفاصله قادرند تمام سلول های خونی تمایز یافتخودبازسازی انجام دهند. سایر سلول

توانند برای مدت طوالنی خودبازسازی انجام دهند، سلول های پیش ساز دوباره تولید نمایند، ولی در شرایط طبیعی نمی

ز های کامالً تمایهای نسبتًا نابالغی هستند که پیش ساز سلولهای پیش ساز سلولشوند. سلولکوتاه مدت خوانده می

قادرند تکثیر یابند. اما قابلیت آنها در تمایز یافتن به بیش از یک نوع سلول) مثل ها ی همان نوع بافت می باشند. آنیافته

رمز های قسلول های بنیادی خونساز( محدود است. برای مثال ممکن است یک سلول پیش ساز خونی فقط بتواند گلبول

 خون را تولید نماید.

کوتاه مدت موش، ممکن است برای سه تا چهار ماه پیش ساز خونی هایهاریسون و همکارانش گزارش نمودند که سلول

(، ولی طول عمر آن برای سلول های بنیادی کوتاه مدت 2سیستم خونسازی را بازسازی نموده و به حال اول برگردانند)

انسان بطور دقیق بیان نشده است. سلول بنیادی خودبازساز واقعی باید بتواند برای تمام طول عمر یک موجود زنده، 

 ازسازی نماید.خودب

های  های سلولی مبتنی بر سلولهای بنیادی خونساز بلند مدت تکثیر شونده هستند که برای استفاده در درماناین سلول

ان، ها از جریان خون یا مغز استخواند در زمان برداشت سلولبنیادی خونساز اهمیت دارند. متاسفانه تاکنون محققان نتوانسته

 از سلول های کوتاه مدت تشخیص دهند. های بلند مدت راسلول

توان سلول های بنیادی خونساز برای آزمایش توانایی خودبازسازی و خونسازی این سلول ها در طول عمر یک موش، می

انسان را به برخی از موش های تغییر ژن یافته پیوند زد. اما نتیجه این آزمایش در انسان که ممکن است ده ها سال عمر 

 به صورت یک سوال باقی است. کند، هنوز

 سه مشکل در رابطه با شناسایی سلول های بنیادی خونساز وجود دارد:
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 سلولی که دارای توانایی خودباسازی طوالنی مدت باشد کمیاب است. (1

 چندین نوع سلول بنیادی وجود دارد. (2

 رسند.                                                میهای بنیادی شبیه به بسیاری از دیگر سلول های خونی و مغز استخوان به نظر سلول (3

یابند؟ رهیافت متداول، استفاده از نشانگرهای سطحی سلول های سلولی مورد نظرشان را میپس محققان چگونه جمعیت

 است.

ه کارانش توجدر یک تالش جهت ایجاد یک ابزار مطمئن برای شناسایی این سلول ها، ایروینگ ویسمن و هم 1998در سال

رفت سلول های های خونی موش که احتمال زیادی میخود را بر یکسری نشانگرهای پروتئینی موجود در سطح سلول

ای از نشانگرهای قابل مقایسه را (. چهارسال بعد، این آزمایشگاه دسته3بنیادی خونساز بلند مدت باشند، متمرکز نمودند)

 (.4د )برای سلول  بنیادی انسان پیشنهاد نمو

چنین سلول هایی را می توان با  پادتن های مونوکلونال متصل شده به یک نشانگر فلئورسنت، عالمت گذاری و توسط  

 آنها  را از مغز استخوان جمع آوری نمود. تفکیک سلول های دارای فعالیت فلئورسنس

د که هایی هستنبوده و حاوی سلول های سلولی که به این ترتیب با نشانگرهای سطحی تفکیک می شوند، هتروژنگروه

ساز بلند مدت نیستند. گروه ویسمن نشان دادند که اگر فقط پنج سلول دارای بر برخی حقیقتاً سلول های بنیادی خود باز

های بنیادی به موش هایی که تحت پرتوافکنی کشنده قرار گرفته اند، تزریق شوند، چسب ژنی را همراه دز بیشتری از سلول

های نشانداری از تمامی دودمان های سلول ول ها در مغز استخوان موش مستقر شده و برای تمام عمر موش، سلولاین سل

ها را برای هفت هفته تولید تواند همه ی دودمانهای خونی تولید می نمایند. در واقع یک سلول برچسب دار به تنهایی می

(. 5بیشتری از سلول های پشتیبان، برای نجات موش کافی است) عدد سلول خالص شده بدون نیاز به دزهای 30نماید و 

ای از نشانگرهای سلول بنیادی خونساز، که بیش  از سایرین به طور دائم ها محققان هنوز بر سر دستهرغم این تالشعلی

 (.6،7بیان می شوند، به توافق نرسیده اند)

 

 منابع سلولهای بنیادی خونساز

 مغز استخوان

سال پزشکان با بیهوش نمودن فرد اهداء  40های بنیادی خونساز مغز استخوان است. برای بیش از منبع کالسیک سلول

کننده ی سلول بنیادی، سوراخ نمودن استخوان آن)معموال استخوان ران( و بیرون کشیدن مغز استخوان توسط سرنگ، 

ها سلول بنیادی خونساز بلند سلول مغز استخوان یکی از آن 100000پیوند مغز استخوان را انجام داده اند. تقریبا از هر 

های موجود عبارتند از: سلول های استرومایی، سلول های بنیادی استرومایی، سلول های پیش مدت است و دیگر سلول

 های سفید و قرمز بالغ و در حال بالغ شدن خونی.ساز خونی، و گلبول
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 خون محیطی

های بنیادی خونساز بطور مستقیم از استخوان به منظور کاربرد درمانی، به عنوان  منبع سلولگرفتن مغز استخوان به 

شود. امروزه برای پیوند درمانگاهی سلول های بنیادی خونساز در انسان، پزشکان سرعت در تاریخ به فراموشی سپرده می

اند. ده ها سال است که می معطوف ساخته های اهداء کننده از جریان خون محیطی،توجه خود را به جمع آوری سلول

سال گذشته محققان  10دانند در جریان خون محیطی مقادیر اندکی از سلول های بنیادی و پیش ساز وجود دارد .اما در 

 سلول توان به مقدار زیادیی لوکوسایت های دانه دار میهایی مثل فاکتور محرک پرگنهاند که با تزریق سایتوکایندر یافته

-Gکرد. به فرد اهداء کننده سلول، چند روز قبل از جمع آوری سلول ها،  ها را وادار به مهاجرت از مغز استخوان به خون

CSF دهند و خون آن را از شود، سپس پزشکان یک لوله داخل وریدی درون ورید فرد اهداء کننده قرار میتزریق می

های قرمز را بیرون کشیده و گلبول +CD34های سفید خونی بولدهند. این سیستم گلسیستم تصفیه کننده عبور می

درصد سلول های بنیادی خونساز واقعی خواهند  20تا  5های جمع آوری شده فقط گرداند. از سلولخون را به فرد باز می

 تخوان صدق میبود، که با این توصیف عماًل بکار بردن عنوان سلول بنیادی برای آن نادرست است. ولی در مورد مغز اس

مخلوطی از سلول های بنیادی، پیش ساز و گلبول های سفید خونی در درجات مختلف بلوغ  +CD34های نماید و سلول

 هستند.

 خون بند ناف

 پزشکان شناسایی این موضوع را که خون موجود در بند ناف و جفت انسان منبع 1990و اوایل دهه  1980در اواخر دهه

ی خونساز است را آغاز نمودند. این بافت ها که در طی دوران بارداری، تکامل جنین را حمایت می غنی از سلول های بنیاد

شوند و معمواًل دور ریخته می شوند. از زمان اولین موفقیت در پیوند خون نمایند در هنگام زایمان همراه نوزاد خارج می

 .ها به سرعت پیشرفت کردی از این سلولبند ناف در کودکی با آنمی فانکونی جمع آوری و استفاده درمان

 

 ازسلول های بنیادی خونس -1تصویر 

 www.miltenyibiotec.com 
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In vitro fertilization in mouse: practical manual 

 لقاح آزمایشگاهی در موش : راهنمای کاربردی

 1علیرضا نوریان ، 1مهدی کیان

 دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، دانشجوی سال پنجم -1

 

 مقدمه:

ه ب  IVF)1(ی لقاح آزمایشگاهی روش درمان استفاده از 7197سال رد بار اولین برای خرگوش، روی بر اولیه مطالعات از پس

 گزارش شد. دکتر ادوارد و همکارانش در انسانوسیله 

های رحمی، اختالالت تخمک گذاری، اندومتریوز، امروزه از این روش درمانی برای ناباروری های ناشی از انسداد و نقایص لوله

 شود.فاکتور های مردانه و نیز ناباروری با علل نامشخص استفاده می

نوان بهترین مدل لقاح آزمایشگاهی شناخته شده است. بررسی فاکتور های موثر بر در این میان موش آزمایشگاهی به ع

تکوین جنین، تولید حیوانات ترانسژنیک و ... اهمیت لقاح آزمایشگاهی را افزایش می دهد. فرایند لقاح از زمانی شروع 

د، نماینها به صورت اختصاصی عمل میتخمک ثانویه متصل شود. این گیرنده   2های پرده شفافشود که اسپرم به گیرندهمی

 باشد.به طوری که اسپرم گاو تنها قادر به باور ساختن تخمک گاو می

باشد و اولین جسمک قطبی خود را آزاد کرده باشد. اسپرم نیز  IIبرای این که تخمک بتواند لقاح یابد، باید در مرحله متافاز

دیابی، واکنش آکروزومی و افزایش فعالیت، که این تغییرات باید قبل از باید تحت تاثیر سه تغییر مهم قرار گیرد: استعدا

 لقاح صورت گیرد. 

گردند و نر و ماده تشکیل شده و با هم ادغام می چندین ساعت بعد از ورود هسته اسپرم به داخل تخمک، پیش هسته

ود که در طی آن، تخم لقاح یافته شمی 4شوند. سپس این سلول وارد مرحله شکافتگیمی 3منجر به تشکیل سلول تخم

  شود.تقسیم و مراحل رشد و نمو جنینی آغاز می

دستگاه تولیدمثلی ماده باعث کاهش تعداد  In vivoاسپرمی است. در شرایط ترین مشکل در روند لقاح، وقوع پلیعمده

 شود.اسپرم رسیده به تخمک می

                                                           
1 In Vitro Fertilization 
2 Zona Placida 
3 zygote 
4 cleavage 
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 (IVF)لقاح آزمایشگاهی 

IVF آزمایشگاه و سپس انتقال جنین از راه دهانه رحم به داخل رحم است. این روش شامل  لقاح تخمک با اسپرم در

 آوری تخمک، آماده کردن اسپرم، لقاح و کشت جنین است.تحریک تخمک گذاری، جمع

 مراحل انجام لقاح آزمایشگاهی در موش

 های کشت.تهیه محیط1

یک محیط  T6تلفی از محیط های کشت استفاده می شوند. از انواع مخ 5ARTبرای انجام کارهای تحقیقاتی در زمینه 

مناسب ترین محیط  M16و  M2کشت پایه می باشد که جهت اسپرم و تخمک به کار می رود. اما محیط های کشت 

هم هستند که در چند سال اخیر  HTFو  KSOMجهت جنین می باشند. عالوه بر این محیط های کشت، محیط های 

های مورد و کشت جنین به کار می روند. کلیه محیط کشت IVFز آن ها می شود و به ویژه برای استفاده گسترده ای ا

در صورت باال یا پایین بودن آن،  pHشوند. پس از اندازه گیری استفاده با استفاده از آب دوبار تقطیر اتوکالو شده تهیه می

، زیر 2/0رسند. سپس با استفاده از فیلتر می 2/7-4/7حدود  pHنرمال( به  1/0) NaOHو  HCLبه ترتیب با استفاده از 

ماه نگهداری  1درجه سانتیگراد برای حداکثر  4لیتری در دمای میلی 15های شوند و در فالکونهود المینار فیلتر می

ها ساعت قبل از کشت تخمک و جنین، کلیه محیط کشت 12تا  5شوند. برای به تعادل رسیدن محیط کشت، حدود می

 شوند.( انکوبه می5%) 2COدرجه سانتیگراد و  37ر انکوباتور با دمای د

 HTF: روش تهیه محیط 1جدول 

 گرم/لیتر مولمیلی .SIGMA catalog N ترکیبات

NaCl S5886 101/6 9375/5 

KCl P5405 4/69 3496/0 

KH2PO4 P5655 0/37 0504/0 

MgSO4.7H2O M1880 0/2 0492/0 

Na lactate 
(60%Syr.) 
(ml/Liter) 

L7900 4/21 42/3 لیترمیلی 

Na pyruvate P4562 33/0 5/0 

                                                           
5 Associated reproductive Technology 
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Glucose G6152 78/2 5/0 

NaHCO3 S5761 25 3/0 

CaCl2.2H2O C7902 04/2 3/0 

Penicilin-G P7794 - 075/0 

Streptomycin 
sulfate 

S9137 - 05/0 

Phenol red (1%) 
(ml/Liter) 

P0290 - 2/0 

BSA - - 4 

 لیترمیلی 100 _ _ دیونیزه آب

5. Et al 2003 Richard Behringer 

 

 T6: روش تهیه محیط 2جدول 

 لیتر(گرم/میلیغلظت)میلی ترکیبات

NaCl 473 

KCL 11 

4PO2NaH 5 

MgCl2,6H2O 10 

CaCl2,2H2O 26 

NaHCO3 21 

Sodium Lactate(98%) 20 لیترمیکرو 

Sodium Pyruvate 3 
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Glucose 100 

Penicillin 6 

EDTA 6/0 گرممیلی 

Streptomycin 5 

Phenol Red 1 

 لیترمیلی 100 آب دیونیزه

5. Et al 2003 Richard Behringer 

 KSOM mediumروش تهیه محلول 

 لیتر آب دو بار تقطیر بریزید.میلی 75ترکیبات زیر را پس از وزن کردن، داخل  .1

 KSOM: روش تهیه محیط 3جدول 

 گرم(مقدار مورد نیاز )میلی .Catalog N ترکیبات

EDTA, disodium salt (ADD 
FIRST) 

(FW 372.2, Sigma) 38/0 

NaCl (FW 58.44, Fisher) 5/559 

KCl (Sigma) 5/18 

KH2PO4 (FW 136.09, Sigma) 75/4 

MgSO4.7H20 (Sigma) 95/4 

DL-Lactic Acid, sodium salt (MW 112.1, Sigma L-
1375) 

 لیترمیلی 174/0

D-Glucose (FW 180.16, Sigma G-
6152) 

6/3 

NaHCO3 (FW84.01, Sigma) 210 

L-Glutamine (MW 146.1, Sigma G-
5763) 

5/14 
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Pyruvic Acid, sodium salt (FW 110.0, Sigma P-4562) 2/2 

Penicillin G (FW 372.5, Sigma P-7794) 3/6 

Streptomycin 
Sulfate 

(FW1457.4, Sigma S-9137) 5 

MEM Essential Amino 
Acids 

(GibcoBRL 11130-051)-10 
?l/ml 

 لیترمیلی 1

MEM Non-essential AA (Sigma M-7145)-5 ?l/ml 5/0 لیترمیلی 

5. Et al 2003 Richard Behringer 

 لیتر آب دوبار تقطیر حل کنید.میلی 25را در  2CaClگرم میلی 25 .2

3. 2CaCl لیتر برسد.میلی 100ا به مواد تشکیل دهنده باال اضافه کنید تا حجم نهایی به حل شده ر 

 را به محلول اضافه کنید. 1لیتر از محلول فنول رد %میلی 1/0 .4

 دقیقه هوادهی کنید. 10به مدت  2Nو  2CO 5% ،2O 5%پیپتی را وارد محلول کنید و محلول را با استفاده از  .5

 م گاوی کریستالیزه شده اضافه کنید.گرم از آلبومین سرمیلی 100 .6
 محلول را توسط فیلتر کردن و هوادهی قبل از دخیره کردن استریل کنید. ) پیپت را درون محلول فرو نکنید(*

 

 شود. می ریخته (Mineral Oil) معدنی روغن جنین، کشت های محیط روی بر معموال

 دهد:را انجام می الیه کامل روغن به عنوان بخشی از سیستم کشت اعمال زیر

ها و ذرات موجود در اتمسفر کند و قطرات محیط کشت را از پاتوژنعمل می 6روغن به عنوان یک سد فیزیکی (1

 کند.پیرامون جدا می

 ، درجه حرارت و اسموالریتیpHاندازد و بدین ترتیب، ثبات می تاخیر را به 8شده و انتشار گاز 7روغن مانع تبخیر (2

 در زیاد 10ها را از نوسانات جنین نهایت بیشتر شده و در هاگامت  یا و جنین 9کاریطی دست  در محیط کشت

 کند.خود محافظت می 11ریز محیط

                                                           
6 physical barrier  
7 evaporation  
8  gas diffusion 
9 manipulation 
10 fluctuation 
11 microenvironment 



 94زمستان  -شماره اول                                                                           شکان جواندامپز آموزشی-علمی مجله

 

 34 

از محیط کشت، به رشد و نمو  12های محلول در چربیتواند با برداشتن توکسینپیشنهاد شده است که روغن می (3

نظیر آمونیاک می شود و بدین  13نتشار محصوالت فرعیها کمک کند. از طرف دیگر الیه کامل روغن مانع اجنین

 دهد.ترتیب غلظت آمونیاک را که برای جنین سمی است، در محیط کشت جنین افزایش می

بهتر است محیط کشت حداکثر برای دو هفته تهیه شود تا فعالیت ترکیبات آن تا پایان مصرف حفظ شود و در صورت 

  ده گردد.آلودگی فقط مقدار محدودی از آن آلو

 

 قطره گذاری برای استحصال تخمک

 روش:

 شوند.دیش قرار داده میمیکرولیتری به طور منظم در پتری 100با استفاده از یک میکروپیپت قطرات  (1

 شود.ها توسط روغن معدنی پوشانده میها، روی آنبالفاصله بعد از قرار دادن قطره (2

ساعت درون انکوباتور قرار داده شوند تا دما و  12-16د به مدت های قطره گذاری شده قبل از استفاده، بایمحیط (3

 ها با دما و گاز انکوباتور موازنه گردد.میزان گاز آن

های محیط کشت زیر روغن قرار داده ها پس از استحصال از اویداکت با استفاده از پیپت دهانی درون قطرهتخمک (4

 شوند.می

 عرض دمای اتاق و خارج از انکوباتور به حداقل برسد.توجه شود که مدت زمان قطره گذاری در م

 
 : مراحل قطره گذاری1تصویر

u.ac.jp-www.card.medic.kumamoto 

 

 

                                                           
12 lipid –soluble toxins 
13 by-product 

http://www.card.medic.kumamoto-u.ac.jp/
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 IVF برای  گذاری قطره

 میکرولیتری 111 ها قطره ینا است. BSA لیتر میلی بر گرم میلی 15 حاوی T6 کشت محیط شامل IVF های قطره

 .شوند می انکوبه انکوباتور در در طول شب استفاده قبل از و بوده

 جنین تکوین برای گذاری قطره

 111 ها قطره این .شود می استفاده BSA لیتر میلی بر گرم میلی 4 حاوی T6 کشت محیط از ها جنین تکوین جهت

 .شوند می انکوبه انکوباتور رد در طول شب استفاده از قبل و میکرولیتری بوده

 گروهی تصور به یا و کم حجم در جنین که مسئله این .است جنین بر انکوباسیون محیط حجم رثا اهمیت توجه، قابل نکته

 پستانداران از چند گونه دهد، در می افزایش را بالستوسیست سلولهای تعداد نیز و داده بالستوسیست تشکیل بطور مشخصی

 موضوع این علت دهد.می افزایش انتقال از پس را حیات قابلیت کوچک های محیط در جنین کشت. است رسیده اثبات به

 حیطم همان در را جنین و نموده تحریک را جنین رشد که است مخصوصی پاراکرین یا اتوکرین فاکتورهای تولید از ناشی

ق شدن فاکتور و در نتیجه غیر مؤثر بودن آن رقی موجب بزرگ های محیط در جنین کشت بنابراین .کنند می احاطه رشد

می شود. در دو پستاندار موش و گاو ثابت شده است که کاهش نسبت حجم انکوباسیون به جنین به طورخاصی رشد و 

  را تحریک می کند. 14ICMتکامل 

 تحریک تخمک گذاری

نین های به دست آمده از هر موش، موش در مطالعات مربوط به لقاح آزمایشگاهی، به منظور افزایش تعداد تخمک ها و ج

 ها با استفاده از گنادوتروپین ها برای تخمک گذاری تحریک می شوند.

اندروژن عمل می کنند و باعث می  FSHتزریق می شود. این دارو ها مانند  PMSGیا  hMGبرای این منظور ابتدا 

اندوژن عمل می  LHمانند  hCGاستفاده می شود.  hCGشوند تعداد زیادی از فولیکول ها وارد فاز رشد شوند. سپس از 

کند و باعث بلوغ نهایی تخمک ها و رها شدن آن ها از تخمدان می شود. القا درست تحریک تخمک گذاری در موش به 

 چندین عامل بستگی دارد:

 سن و وزن موش های ماده (1

 دز تزریق گنادوتروپین (2

 زمان تزریق (3

 .یردگسویه موشی که مورد تزریق قرار می (4

 

                                                           
14 Inner Cell Mass  
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 دوز و زمان تزریق گنادوتروپین

 IU 5/2به صورت داخل صفاقی است، بعضی از سویه ها به  IU  5برای اکثر سویه ها  PMSG اگر چه دوز معمول تزریق

باید آن را در آب   PMSG به طور کلی به صورت پودر وجود دارد. برای تزریق PMSGدهند. بهتر جواب می IU 10تا 

توان محلول را می  PMSGاز آن را برداشته و تزریق گردد. IU 5/7استریل حل کرد. سپس مقدار   PBSمقطر استریل یا 

یک ماه نگهداری کرد. بنابراین بعد از تهیه محلول در صورتی که همه آن مورد  مدت حداقل برای -C 20°در دمای 

نگهداری نمود. برای هر  -C 20° کرد و در فریزراستفاده قرار نگیرد، باید آن را بالفاصله در سرنگ انسولین تقسیم بندی 

 46-52معموال  .گرددشود و پس از ذوب شدن به حجم رسانده و به حیوان تزریق میبار استفاده، سرنگ بیرون آورده می

است. معموال   hCG اندوژن( بهترین زمان برای تزریق LHساعت قبل از رهایی 2-3)یعنی  PMSGساعت بعد از تزریق 

 شود.تخمک گذاری انجام می hCGساعت بعد از تزریق  13-10

 روش تحریک تخمک گذاری

 :روش

ساعت تاریکی( با دسترسی  12ساعت روشنایی،  12هفته در شرایط کنترل شده دما و نور ) 6-8موش های ماده به سن 

، ساعت  PMSG تزریق بوده و زمان IU 7.5 به مقدار hCG و PMSG آزاد به غذا و آب نگهداری میشوند. دز تزریقی

صبح روز بعد  8به صورت داخل صفاقی است. موش ها ساعت  PMSG ساعت بعد از تزریق hCG  48-46 ظهر و 12

 .شوندبرای گرفتن تخمک آسان کشی می

 آناتومی دستگاه ادراری تناسلی در موش ماده

 تخمدان (1

 اویداکت (2

 شاخ رحمی (3

 مثانه (4

 مجرای ادراری (5

 واژن (6

 غدد کلیتوریس  (7

 فرج (8

 

 یابی اندام های تناسلی موش ماده و گرفتن تخمکز کردن حفره شکمی و مکانبا

 روش:

 .شوداستفاده میهای گردن جایی مهرهجابه روشبرای آسان کشی موش ها از  (1
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 هم و گردیده استریل محیط هم تا شودمی آغشته % 70 الکل با و خوابانده ذباج کاغذ روی پشت به حیوان (2

 .نگردد آلوده موش بدن موهای با داخلی هایاندام وانحی شکم کردن باز هنگام

 .شودمی زده کنار شکمی حفره پوست و شودمی گرفته دست دو انگشتان با شکم پوست (3

 شاخ دو تا شودمی زده کنار داخلی احشاء و روده و شده بریده( صفاق) بدن دیواره قیچی و پنس از استفاده با (4

 اویداکت سپس. گردد نمایان رحمی هایلوله و ها تخمدان تا شودمی نبالد رحمی های شاخ. گردد نمایان رحمی

 برش آمپول ناحیه در کشت محیط در دادن قرار از پس و کرده جدا است شده داده نشان شکل در که محلی از را

 خارج پوالآم ناحیه از آرامی به آنها به چسبیده گرانولوزای هایسلول همراه به بالغ های تخمک. کنیممی ایجاد

 جدا کتتک بصورت را ها تخمک پیپت به ها تخمک خروج و ورود تکرار یا پیپتینگ عملیات با سپس. شوندمی

 .کنیممی

 

 
 

: موش بعد از آسان کشی. حتما قبل از باز کردن محوطه بطنی، باید سطح زیر شکم را با پنبه و الکل 2شکل 

 استریل کرد. 
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: طریقه برداشت اوویداکت در سوری 3تصویر
www.edoc.hu-berlin.de 

 

 : مکان یابی اوویداکت در  موش 4تصویر 

 : مراحل جداسازی اوویداکت و قرار دادن در قطره 5تصویر

 

: اوویداکت در زیر لوپ. بعد از پاره کردن 6تصویر
 قسمتی از اوویداکت تخمک ها خارج می شوند.
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درصد مایع اویداکتی قبل از لقاح، موجب افزایش مونواسپرمی  30تا  10نمودن اووسیت در محیط کشت حاوی  انکوبه

شود. مایع اویداکتی حاوی فاکتورهای الزم برای ایجاد مونو اسپرمی و جلوگیری بدون هیچگونه اختالل در نفوذ اسپرم می

پرمی باالست و اگر تخمک خیلی پیر باشد، رشد رویانی، غیرهای پیر در صد لقاح چند اساسپرمی است. در تخمکاز پلی

 گیرد.طبیعی شده یا آن که از اول ، لقاحی صورت نمی

 آناتومی دستگاه ادراری تناسلی در موش نر

 وزیکول سمینال (1

 غدد کوپر (2

 مثانه (3

 پروستات (4

 مجرای وازودفران (5

 بیضه (6

 اپیدیدیم (7

 مجرای ادراری (8

 پنیس (9

 

به همراه توده ی  II: اووسیت در میوز  7تصویر
 نمای زیر میکروسکوپ لوپ –گرانولوزا 

 

 اجزاء مختلف دستگاه تناسلی نر: 8تصویر

www.images.slideplayer.com 

 

 

http://www.images.slideplayer.com/
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 لقاح آزمایشگاهی

 :روش

شوند. پتری دیش حاوی محیط کشت قطره ای از عمل تلقیح ظروف و محیط های کشت مورد نیاز آماده می روز قبل (1

 شوند.درجه سانتی گراد قرار داده می 37ساعت قبل از کشت تخمک ها در انکوباتور در دمای  12-16تقریباً 

درجه سانتی گراد انکوبه  37در دمای  نمونه اسپرمی همان طور که در باال شرح داده شد یک ساعت قبل از عمل تلقیح (2

 شود.می

نمونه اسپرم به هر  μl 2-1 گیرد و سپس به مقدارقرار می IVF تخمک در هر قطره 4-5برای تلقیح تخمک ، تعداد  (3

شود به طور دقیقه پس از اضافه کردن اسپرم دوباره کنترل می 15-20شود. حجم اسپرم اضافه شده قطره  افزوده می

 الیه اسپرم دیده شود. 2اطراف هر تخمک حد اقل کلی باید 

 

 

 : اووسیت بعد از لقاح ، دو پیش هسته ی  نر و ماده مشاهده می شود 8شکل 

 www.santatifertility.com در این مرحله تشخیص تفریقی بین دو پیش هسته نر و ماده از هم به وسیله ی لوپ امکان پذیر نیست.

 

 مشاهده پیش هسته نر و ماده

اند هایی که لقاح یافتهشوند. در آنهای حاوی اسپرم برداشته میهای لقاح یافته از قطرهساعت، تخمک 4-6پس از گذشت 

های لقاح یافته را شست توانیم پیش هسته نر و ماده را مشاهده کنیم. سپس تخمکاند میو تقسیمات میوز را از سرگرفته

 دهیم.ط تکوین جنین بود، انتقال میو شو داده و در قطره جدید که همان محی

تخمک های برهنه شده از سلول های کومولوس در بزرگ نمایی باالتر جهت تشخیص پیش هسته های نر و ماده مورد 

 بررسی قرار می گیرند که احتماالً شامل یکی از موارد زیر است:

 حضور دو پیش هسته بیانگر حضور یک اسپرم به داخل تخمک است. .1
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یش هسته نشانه آن است که اسپرمی به داخل تخمک نفوذ نکرده و تخمک در اثر تحریک، شروع به حضور یک پ .2

 تقسیم نموده است. این گونه تخمک ها را تخمک های پارتنوژنز یا بکر زا می گویند.

در صورتی که بیش از یک اسپرم به داخل تخمک نفوذ کند به جای دو پیش هسته، پیش هسته های اضافه تری  .3

 ه می شوند که به این فرایند پلی اسپرمی گفته می شود.دید

 IVFهایی که کمتر از دو و یا بیشتر از دو پیش هسته داشته باشند، غیر طبیعی محسوب شده و از چرخه تخمک .4

 حذف می شوند.

 منابع:

 1393مرداد  23. کارگاه لقاح آزمایشگاهی در موش، پژوهشگاه رویان، دکتر پوپک افتخاری یزدی، اعظم دالمن ، 1

 1394شهریور  24-26.کارگاه لقاح آزمایشگاهی، پژوهشکده علوم تولید مثل، دکتر مرتضی انوری، آرزو خرادمهر، 2

 ، دکتر حسین نصر اصفهانی، مرضیه توالیی، انتشارات پژوهشگاه رویان(IVF). لقاح آزمایشگاهی 3

4. Selvakumar E, Prahalathan C, Sudharsan PT, Varalakshmi P.     Chemoprotective 

effect of lipoic acid against cyclophosphamide-induced                                        changes 

in the rat sperm. Toxicology 2006; 217: 71-78 

 5.  . Richard Behringer, Marina Gertsenstein , Kristina Vintersten Nagy , Andras Nagy. 

Manipulating the Mouse Embryo: A Laboratory Manual.Third edition. Cold Spring 

Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor 2003. 

6. www.card.medic.kumamoto-u.ac.jp 

7. www.learnivf.org 

8. www.images.slideplayer.com 

9. www.santatifertility.com 

 

 

 

 

 

http://www.card.medic.kumamoto-u.ac.jp/
http://www.learnivf.org/
http://www.images.slideplayer.com/
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Effect of lameness and foot lesions on the health and production of cattle 

 ید در گاواثر لنگش و ضایعات پا بر روی سالمتی و تول

 1امین نیک پسند

 ارومیه کده دامپزشکیدانشجراحی، گروه جراحی و تصویر برداری تشخیصی، رزیدنت  .1

 چکیده:

لنگش یکی از مهم ترین بیماری های اندمیک در گاوها به خصوص گاو های شیری می باشد. این بیماری اثر مشخصی بر 

می شود. این مقاله با دقت به بررسی تحقیقات انجام شده پیرامون سالمتی و آرامش حیوان دارد و منجر به کاهش تولید 

 اثر لنگش بر گاو و سالمتی و تولید آن می پردازد.

شواهدی ارزشمند از سراسر جهان وجود دارد که بیان می کنند لنگش تولید شیر را کاهش می دهد. توضیح خالصه و 

کاهش در سراسر یک منطقه محاسبه می شود، بیشترین آن ها  تعریف این دامنه کاهش مشکل است؛ اما زمانی که میزان

کیلوگرم است. دقت به این نکته مهم است که هم اکنون مدرک آشکاری وجود دارد که  574تا  270در بین محدوده 

می  لنگش یک بیماری در گاوهای با تولید شیر باال است، یعنی حیوانات با تولید باال با احتمال بیشتری به لنگش مبتال

شوند. این اثرات لنگش، بر تغذیه و شرایط بدن پیچیده به نظر می رسد. تمامی مقاالت پیشنهاد می کنند که لنگش منجر 

به کاهش مدت زمان تغذیه می شود. یک همبستگی مثبت بین نمره بدنی پایین و لنگش در محدوده ای از مطالعات نشان 

ای لنگ وزن زیادی را در نتیجه اثرات منفی بیماری از دست می دهند. داده شده است. از گذشته تصور می شد که گاوه

به طور روز افزون، مدارکی پدید آمد که بیان می کردند همراهی نمره بدنی پایین و لنگش ممکن است در حقیقت به سایر 

رژی کاهش می دهد و فاکتورهای محیطی مربوط باشد، مانند تولید شیر که شرایط بدن را در دوره های باالنس منفی ان

حیوان لنگ می شود. اثر لنگش بر باروری که در مطالعاتی از سراسر جهان اندازه گیری شده است، صریح می باشد. لنگش 

اثرات منفی بر باروری و پارامترهای تولید مثلی در مناطق وسیعی دارد. شواهد همراهی لنگش و حذف دام پیچیده است. 

می دهند حیواناتی که از لنگش رنج می برند با احتمال بیشتری حذف می شوند، اگرچه  اکثریت مقاالت چاپ شده نشان

 موارد متناقض هم گزارش شده است.

بررسی تحقیقات انجام شده در این منطقه چگونگی اثرات منفی لنگش بر سالمتی و تولید گاوها را از دید آماری نشان می 

لحاظ سالمتی و هم عملکرد اقتصادی قرار می گیرند. مطالعه دیگری برای دهد. اثرات در محدوده وسیع و مشخصی هم از 

 کنترل این بیماری و ایجاد شرایط پیشگیری مهم می باشد.

 مقدمه:

لنگش گاو بخصوص در گاوهای شیری، یکی از بیماری های اندمیک مهم مشکل ساز برای سالمتی و آسایش حیوان بوده 

یماری تنها موردی است که در دهه های اخیر همزمان با افزایش تالش برای باال بردن و با کاهش تولید همراه است. این ب
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میزان تولید به منظور تأمین غذای جمعیت رو به رشد، افزایش یافته است. معرفی اثرات این بیماری بسیار حیاتی می باشد 

 برای کنترل آن محاسبه گردد.تا اهمیت آن را برای صنعت مشخص نموده و منافع مالی نسبی ناشی از مداخله 

لنگش در گاو یک عالمت انحصاری نیست بلکه عالمتی از یک محدوده وسیعی از بیماری های مختلف می باشد. اتیولوژی 

. این مقاله به بررسی مقاالت (Huxley, 2012)و بیماری زایی بسیاری از این بیماری ها نسبتاً نامشخص باقی مانده اند 

ثرات لنگش بر میزان سالمتی و تولید در گاو می پردازد. این مقاله خود به تنهایی به بررسی جداگانه انگلیسی پیرامون ا

 بیماری نمی پردازد بلکه خواننده را به منابع استاندارد و مرور مقاالت برای کسب اطالعات بیشتر ارجاع می دهد.

 اثرات لنگش بر تولید شیر .1

پیرامون اثر لنگش بر تولید شیر در گاوهای شیری وجود دارد؛ مطالعات هم جهت  امروزه شواهد با ارزشی از سراسر جهان

 Rajala-Schultz et)، فنالند (Green et al., 2010)، شیلی (Mitev et al., 2011)با این نظریه از بلغارستان 

al., 1999) فرانسه ،(Coulon et al., 1996) مجارستان ،(Gudaj et al., 2012) اسرائیل ،Yeruham et al., 

 Amory et al., 2008; Archer et al., 2010b; Green)، انگلیس (Pavlenko et al., 2011)(، سوئد (2000

et al., 2002; Onyiro et al., 2008; Reader et al., 2011) و ایاالت متحده )and the USA (Bicalho et 

al., 2008; Faust et al., 2001; Hernandez et al., 2002, 2005a; Juarez et al., 2003) همگی بیان )

 کرده اند که لنگش اثری منفی بر تولید شیر دارد.

در مقاالتی که اثرات بالینی بیماری لنگش را بررسی کرده اند، کاهش تولید را به دالیل مختلفی ناشی از لنگش دانسته اند 

، درماتیت انگشتان، نکروباسیلوز بین انگشتی و کف مانند ضایعات اختصاصی شامل اولسرهای کف پا، بیماری خط سفید

پایی دو الیه. کاهش وزن همچنین برای حیواناتی که با استفاده از یک محدوده از سیستم های نمره دهی مختلف به عنوان 

که  تیموارد غیر قابل قبول در طی نمره دهی حرکتی شناسایی می شوند هم به کار می رود )به این معنا که تمام حیوانا

 لنگ محسوب می شوند، لزوماً درمان نمی شوند(.

خالصه و مقایسه سایر دالیل مشخص شده از علل کاهش وزن بسیار دشوار است زیرا محدوده وسیعی از تفاوت های 

 شناخته شده برای توضیح لنگش، متدولوژی استفاده شده برای آنالیز، شیوه ارائه داده ها و مشکالت همراه با موارد کاهش

تولید در حیوان دارای کاهش وزن استفاده شده اند. بسیاری از مقاالت گزارش کرده اند که کاهش در تولید شیر باعث 

کاهش کلی در کیفیت می شود. زمانی که محققان کاهش تولید شیر را در طی یک دوره شیردهی گزارش کردند، با در 

تا  270دهی به شکل چشمگیری مشابه بوده و در محدوده نظرگیری موارد حذفی، مقدار کلی کاهش در طول دوره شیر

کیلوگرم قرار داشت. تعدادی از مقاالت کاهش شیر را پس از لنگش گزارش کرده اند. مقاالت رو به افزایشی وجود  574

تواند دارد که آغاز کاهش تولید را قبل از آنکه حیوان شناسایی و درمان شود توضیح می دهند، در مواردی این زمان می 

 ماه ها قبل از شناسایی لنگش باشد.

ممکن است در این قسمت بر این نکته تأکید شود که لنگش در گاوهای شیری یک بیماری همراه با تولید باالی شیر است. 

سال گذشته مقاالتی بیان کرده اند که حیوانات با تولید باال به میزان بیشتری در خطر ابتال به لنگش می  30در طول 
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کیلوگرم افزایش در طول  100بار به ازای هر  06/1د. برای مثال در یک مطالعه از هلند میزان اختالف ابتال به لنگش باشن

 342روز در تولید شیر طی دوره شیردهی بیشتر می بود. در مطالعه ای اخیراً حیواناتی که حتی لنگ هم بودند  100

 SUال اصالً لنگ نشده اند شیر تولید کردند. این اثر برای ضایعات شاخ کیلوگرم بیشتر در مقایسه با حیواناتی که تا به ح

هم درست به نظر می رسد. این یافته مانند اثرات حقیقی لنگش بر تولید مهم بوده و ممکن است در مطالعاتی  WLDو 

 305کیلوگرم به ازای  342که این اثر را بررسی نکرده اند به چشم نیایند. دقت به این نکته جالب است که افزایش تولید 

روز شیردهی بین هر دوره لنگش و زمانی که گاوها اصالً لنگ نیستند، بسیار شبیه زمانی است که کاهش تولید به علت 

لنگش وجود دارد، یعنی گاوهای با تولید باال که لنگش داشته اند به میانگین تولیدی باالتری در گله برگشته اند. بر طبق 

لید همراه با لنگش تحت تأثیر شدت ضایعه، سرعت شناسایی گاو دارای لنگش و درمان بر اساس پروتکل این گفته کاهش تو

 قرار می گیرد. بنابراین به نظر می رسد درمان اولیه و مؤثر ضایعات ممکن است کاهش تولید را محدود کند.

 اثر لنگش بر وزن بدن و کیفیت الشه .2

ده به دلیل ضایعات پا بر کیفیت الشه منتشر شده است که ممکن است به این اطالعات کمی پیرامون اثر لنگش ایجاد ش

گاو نروژی قرمز  2645دلیل باشد که لنگش پا در گاوهای در حال رشد کمتر رایج است. در یک مطالعه در نروژ بر روی 

که حیوانات ضعیف گله بیان شد در صورتی بین کیفیت الشه و لنگش رابطه ای وجود خواهد داشت  112جدا شده از 

مرتباً حذف شوند. لنگش در اولین دوره شیر دهی و سومین یا بیشتر با نمره ظاهری ضعیف تری همراه است. در مقابل 

SU .در دومین دوره شیردهی با رتبه ظاهری باالتری همراه بود 

 که در گاوهای دارای تغذیه همراهی لنگش با شرایط بدنی پیچیده به نظر می رسد. در گذشته عاقالنه به نظر می رسید

شیوع لنگش بالینی به میزان بسیار زیادی  USضعیف لنگش به عنوان یک اثر منفی دیده می شود. برای مثال، در مطالعه 

در مقایسه با شرایط بدنی باالتر می بود، در پنج گله هونگرین به  5/2بیشتر از گاوهای دارای نمره بدنی کمتر یا مساوی 

گاوهای لنگ نمره  UKوها نمره بدنی بسیار باالتری نسبت به گاوهای لنگ داشتند، و در یکی از گله های نظر می رسد گا

بدنی پایین تری داشتند. به طور مشابه، در مطالعاتی که در استرالیا و آلمان انجام شد، گاوهایی که در پایین ترین رتبه 

یا باالتر با احتمال کمتری نسبت  4ش را دارا بودند و گاو با نمره بدنی شرایط بدنی قرار داشتند، باالترین ریسک ابتال به لنگ

به ابتالی به لنگش همراه بود. با این وجود، تعداد کمی از مطالعات دریافته اند که هیچ ارتباطی بین شرایط بدن و لنگش 

دام حرکتی همراه بود، یعنی احتمال وجود ندارد و در یکی از مطالعات اسکاتلندی نمره باالی شرایط بدنی با اشکال در ان

 ابتالی لنگش بیشنر می بود.

شواهد بیشتری در دست است که بیان می کنند همراهی شرایط بدنی و لنگش ممکن است در حقیقت وابسته به آنچه 

ی در آلمان ا باشد که قباًل در نظر گرفته شده است، یعنی در گاوهایب ا نمره بدنی پایین لنگش اتفاق افتاده است. مطالعه

هفته در دوران شیردهی به شکل چشمگیری از  10-4نشان می دهد که گاوهای با نمره بدنی کمتر از سه در گوسالگی و 

خطر ابتال به لنگش رنج می بردند و مطالعه ای در مجارستان نتیجه گرفت که نمره بدنی ثبت شده در دو ماه گذشته در 

وده است. شرایط بدنی ضعیف و لنگش ممکن است در خطرات تصادفی رایجی شریک گاوهای سالم باالتر از گاوهای لنگ ب

شوند )مانند افزایش متابولیکی(. متناوباً همراهی ممکن است از طریق اثرات  کاهش وزن بر اندازه بالشچه انگشتان صورت 
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این ضخامت به شکل به شکل چشمگیری با ضخیمی بالشچه انگشتان همراه است و  SUو  WLDبگیرد؛ پیشگیری از 

 مثبت با نمره بدنی همراه می باشد.

بنابراین ممکن است در حقیقت یک چرخه ناقص شامل تولید شیر، نمره بدنی و تعذیه به عالوه تمام فاکتورهای مدیریتی 

ل دوره ا در اوایمیزبان که بر این نواحی اثر می گذارد، وجود داشته باشد. برای مثال، گاوهای با تولید شیر باال چربی بدن ر

شیردهی برای حمایت از افزایش تولید آماده می کنند، که با کاهش وزن بدن آن ها را درد خطر ابتالی لنگش قرار می 

دهد، و رفتار تغذیه ای آنها را در نتیجه کاهش تولید شیر تغییر می دهد. این ممکن است یک مثال کلی از اطالعات موجود 

 چیدگی و تناقض را در یافته های مطالعات مختلف در این مناطق نشان دهد. باشد اما توانست تا حدی پی

 اثرات لنگش بر تغذیه .3

تعدادی از مطالعات اثرات لنگش بر تغذیه و رفتار غذایی را بررسی کرده اند. به طور کلی به نظر می رسد که لنگش منجر 

یچیده به نظر می آید. در یک مطالعه در اسپانیا، به کاهش مدت زمان صرف شده برای تغذیه می شود هرچند اثرات آن پ

( و تعداد وعده های غذایی در روز همراه با افزایش 5تا  1دقیقه کمتر از نمره حرکتی بین  28زمان صرف شده برای تغذیه )

نمره حرکتی در نتیجه کاهش شدید در جذب کلی ماده خشک در بیشتر گاوهای لنگ کم شده بود. در دو مطالعه در 

گله، افزایش نمره حرکتی منجر به کاهش شدید مدت زمان صرف شده برای تغذیه شد  16گاو از  205مریکا، در بررسی آ

و ویلست و همکارانش دریافتند که یک تفاوت عددی بین زمان تغذیه و افزایش نمره حرکتی وجود دارد اما تفاوت آشکار 

کاهش زمان تعذیه و تعداد وعده های غذایی در روز و افزایش سرعت  نبود. در گله انگلیسی، اختالالت حرکتی حاد منجر به

تغذیه شد. در مقابل، تعدادی از مطالعات مشخص کرده اند که هیچ تفاوتی بین لنگش و استحکام بدنی حیوانات وجود 

ها در زمان ن گروهندارد. گالیندو و بروم دو حیوان لنگ و غیر لنگ را با هم مقایسه کرده و مشخص کردند هیچ تفاوتی بی

صرف شده برای تغذیه وجود ندارد و در گله های تغذیه شده در چراگاه هیچ اختالفی بین زمان چرا یا نشخوار بین حیوانات 

لنگ و سالم دیده نشد، هرچند گاوهای لنگ به شکل چشمگیری سرعت جویدن بسیار پایین تری نسبت به گاوهای سالم 

در مقایسه با گروه  SUیا  DD، هیچ تفاوت مشخصی در رفتار غذایی بین حیوانات درگیر با داشتند. در مطالعه ای در سوئد

مدت زمان نشخوار بیشتری در زمان ایستادن سپری می کردند.  DDکنترل سالم مشاهده نشد، اگرچه حیوانات درگیر با 

، در یک مطالعه کانادایی، گاوهای دارای تواند به ندرت رخ دهددر نتیجه به نظر می رسد که مداخله تغذیه و لنگش هم می

ضایعه در کف پا در میان دوره شیردهی با سرعت بیشتری غذا خورده و وعده های غذایی بیشتری در طول دوره قبل از 

ساعت پس از گوساله زایی گاوهایی که ضایعات گسترده دارند غذای بیشتر به  24گوساله زایی دارا می باشند. در طی 

 ر و در اولین هفته پس از گوساله زایی غذای بیشتر با مقدار بیشتر مصرف می کنند.دفعات باالت

اثرات لنگش بر تغذیه و رفتار غذایی پیچیده به نظر می رسد. اگرچه تغییر رفتاری در زمانی که حیوان لنگ است می تواند 

ان(، اثرات موقتی آن جالب تر بوده و با درجه ای از ناراحتی حیوان همراه باشد )بسته به تشخیص، شدت ضایعه و درم

توضیح آنها مشکل تر می باشد. گسترش ضایعات شاخی ناخن ماه ها زمان می برد. رفتار غذایی قبل از زایمان ممکن است 

مستقیماً خطر ابتال به لنگش را با افزایش فشار بر ساختارهای پا با استفاده از تغییر زمان ایستادن در زمان گوساله زایی 

اال برد. رفتارهای تغذیه ای قبل از زایمان ممکن است خطر ابتال به لنگش را مستقیماً از طریق اثر بر سرعت و درجه ب
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کاهش نمره بدنی در اوایل شیردهی افزایش دهد و بنابراین همراه با آن می تواند با استفاده از اثر بر بالشتچه انگشتی 

ل از زایمان و لنگش ممکن است با خطرات معمول شناخته نشده ای در هر دو توضیح داده شود. در نتیجه رفتار غذایی قب

زمینه همراه باشند. تالش های دیگری در این زمینه نیاز است تا به درک بهتر سبب شناسی و کنترل این موقعیت مهم و 

 دردناک کمک شود.

 اثر لنگش بر تولید مثل .4

به دست آمده از سراسر جهان شامل انگلیس، سایر کشورهای اروپایی،  اثر لنگش بر باروری خالی از ابهام است؛ اطالعات

ایاالت متحده، مکزیک، هند و نیوزیلند بیان کرده اند که اثری منفی بر محدوده وسیعی از عملکرد تولید مثلی دارد.این 

 شده اند. اثرات در طول دوره طوالنی و در گاوهای مدیریت شده با سیستم های متفاوت تولید مثلی بررسی 

دالیل این اثرات بر عملکرد تولید مثلی نامشخص باقی مانده است، اگرچه مشخص شده است لنگش اثری منفی بر چرخه 

ها و آغاز استروس دارد. پیش از شروع دوره، گاوهای لنگ با افزایش اختالفاتی در چرخه های تأخیری و میزان بیشتر 

ی تولید مثلی بیشتری دریافت می کنند؛ اختالف بیشتر در دریافت درمان کیست های تخمدانی همراه بوده و هورمون ها

آن استروس وجود داشته و از احتمال کمتری در تخمک گذاری برخوردار بودند. در سه مطالعه در انگلستان، وقتی که 

ی شد و گاوهای گاوهای لنگ زمان کمتری برای جفتگیری نرها اختصاص می دادند، استروس با احتمال کمتری مشاهده م

لنگ به میزان چشمگیری اوستروس کمتر با دفعات جفتگیری پایین تر نشان می دادند. یک مطالعه انجام شده در هند 

 بیان کرد که تکرار ایستادن دام ماده برای جفتگیری به میزان چشمگیری در حیوانات لنگ هشت برابر کمتر بود.

وع همچنان نامشخص باقی مانده اند. نتایج ممکن است با اختالالتی در مکانیسم های فیزیولوژیکی مرتبط با این موض

مجموعه هورمونی تولید مثل و محرک های فولیکوالر که نشان داده شده است در گاوهای لنگ در مقایسه با سایر حیوانات 

یرات و تغذیه باشد. اگر تغیبا ایجاد دردسر همراهند، میانجی گری شوند. این موضوع می تواند در نتیجه ارتباط بین لنگش 

توضیح داده شده در رفتار غذایی منجر به کاهش کلی در بازجذب ماده خشک شود، اثرات حاصل شده بر وضع انرژی می 

توانست باعث ناباروری از طریق فولیکولوژنز و تخمک گذاری ناقص گردد. در نتیجه این تشخیص رو به افزایش است که 

عملکرد تخمدان بازی می کند. این احتمال وجود دارد که عفونت باعث بیماری در مکان های ایمنی سلولی نقش مهمی در 

 دورتر شود، در این مثال پا، ممکن است مستقیماً بر عملکرد تولید مثلی اثر داشته باشد.

 اثر لنگش بر حذف  .5

ند حیواناتی که از لنگش رنج می اکثریت مقاالت منتشر شده پیرامون همراهی انگش با حذف دام های وا زده بیان می کن

برند با احتمال حذف بیشتری همراهند، اگرچه اطالعات متناقضی هم عنوان شده است. مطالعه بر روی تعداد کمی از گله 

برابر می میرند با  7/1های ایاالت متحده ، نیویورک نشان داده است که گاوهای دارای ضایعات شاخی انگشتان به میزان 

و نسبت پیشامد حذف برای گاوهای لنگ نیمه اول دوره شیرواری دو برابر گاوهای غیر لنگ بود. در مطالعه حذف می شوند 

ایالت نشان می دهد که تفاوت یک گله در دسته باالتر  21فارم در  953وسیعتری در آمریکا، اطالعات به دست آمده از 

بود که از لنگش با درجه باال و متوسط رنج می بردند. در طبقه بندی شده، مرگ و میر گاوهای شیری  بیشتر از دسته ای 

روز برای گاوهای بدون ضایعات  188گله( مدت زمان متوسط برای حذف  157گاو در  6500یک مطالعه وسیع در کانادا )
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 روز برای گاوهای دارای ضایعه بود. پس ار مدلسازی داده ها، نسبت پیشامد حذف بی میزان چشمگیری در 157پا و 

( در زمان تیمار باالتر بود؛ ضایعات عفونی پا با حدف حیوان همراه 36/1) SH( و 26/1) WLD (72/1 ،)SDحیوانات دارای 

روز پس از گوساله  70گاو در پنج گله در نیویورک نتیجه گرفته شد که اگر در  1800نبودند. از داده های بدست آمده از 

و  45/1ذف یا مرگ افزایش یافته است، برای گاوهای لنگ و به شدت لنگ زایی لنگ تشخیص داده شد، نسبت پیشامد ح

بار بیشتر  4/8بار به ترتیب در مقایسه با گاوهای غیر لنگ بیشتر است. مطالعه کوچکتری نشان داد که گاوهای لنگ  74/1

ای مشابهی بیان کردند. در در خطر حذف نسبت به نرهای سالم گله قرار دارند. دو مطالعه وسیع در اسکاندیناوی یافته ه

باالتر در دومین شیردهی  SHگله نروژی نمونه گرفته شده بود، لنگش در اولین و نمره  112گاو از  2645یک مطالعه که از 

مشاهده شد و حیوانات با تولید شیر بیشتر با حذف زود هنگام تری همراه بودند. داده های بدست آمده از چهل هزار گاو 

 گله در فنالند نشان دادند که لنگش حیوانات را با احتمال حذف بیشتری همراه می کند. 2338 شیری آیریش در

تعدادی از مطالعات دریافته اند که ارتباط مشخصی بین لنگش و ریسک حذف وجود دارد. برای مثال، داده های حاصل از 

 13شان نداده اند و داده های حاصل از در تیمار و حذف ن SUگله سوئدی هیچ ارتباطی بین حضور  102گاو در  2368

گله تجاری در هلند اثبات کرده است که نسبت گاوهای حذف شده در مقابل حیواناتی که لنگش داشته اند به میزان 

بسیاری کمتر بوده است. محققان تصور می کنند که این ممکن است به این دلیل باشد که حیواناتی که لنگ شده اند از 

 رخوردار بوده و بنابراین مالکشان تمایل کمتری برای حذف آنها داشته است.تولید بیشتری ب

همراهی لنگش با حذف دام ممکن است در ابتدا مشخص به نظر برسد، یعنی حیواناتی حذف می شوند که لنگ شده اند. 

د داشته باشد، در با این وجود، عالوه بر این حقیقت که مالک آنها ممکن است تمایل کمتری به حذف دامهای لنگ خو

مقابل می تواند درست هم باشد، به این معنا که حیواناتی که برای حذف برنامه ریزی شده اند با احتمال بیشتری لنگ 

باقی می مانند. دالیل بسیاری برای این باور وجود دارد. برای مثال، حیواناتی که برای حذف در نظر گرفته شده اند ممکن 

رعه دار داشته باشند، از این رو از مدیریت ضعیف تری برخوردارند یا در شرایط ضعیف تری است ارزش کمتری برای مز

نگهداری می شوند، که آنها را در ریسک باالتری برای لنگش قرار می دهد. با یک بار ابتال به لنگش ممکن است درمانی در 

متری همراه می کند. این تداخالت می توانستند در زمان یا به شکلی مناسب دریافت نکنند که آنها را با احتمال بهبودی ک

قسمتی از مقاالت توضیح داده شوند. تالش های بیشتری برای درک بهتر تصمیمات حذف و مدیریتی توسط دامداران مورد 

 نیاز است.

 اثر اقتصادی کلی لنگش .6

رده اند، در طول بیست سال اگرچه تعدادی از مقاالت هزینه های جنبه های مختلف خسارات مالی لنگش را منتشر ک

گذشته تنها تعداد کمی به نسبت انتشارات مروری در تالش پیرامون هزیته های کلی به چاپ رسانده اند. هزینه های کلی 

شامل کاهش تولید شیر، هزیته های همراه با حذف دام، زمان مدیریتی افزوده و هزینه های شیر هدر رفته می باشند. 

ماً پی برده اند که نتایج مالی لنگش بر تولید شیر، باروری و حذف بسیار مشخص بوده اند. یک مقاله مقاالت منتشر شده تما

 273£، میانگین کل هزینه به ازای هر گاو درگیر را 1995بر اساس قیمت های  1997منتشر شده در انگلیس در سال 

و  (143€_ )113£،  (269€_ )213£ود در حد SUمحاسبه نمود. در یک مورد لنگش انگشتی، لنگش بین انگشتی و 
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در   (538€_ )425£و  (166€_ )131£،    (304€_ )240£به ترتیب تخمین زده شدند و به  (€496_ ) £392

صورتیکه به عنوان میزان میانگین به ازای هر گاو درگیر محاسبه شده باشند، افزایش یافتند. با استفاده از یک مدل بودجه 

منتشر شد، کل هزینه به صورت  1997مزرعه دامپروری در هلند که در سال  21ای به دست آمده از نسبی بر اساس داده ه

230NLG( _€104)  50به ازای هر گاو درگیر و NLG( _€23) ( محاسبه %21به ازای حیوانات گله )میانگین پیشامد

دل تخمینی پویا کل هزینه ها در نتیجه ( با استفاده از یک م2012و  2010شد. اخیراً )مقاالت منتشر شده در سال های 

به ازای هر گاو در سال  (60€_ )75$به ازای هر گاو در سال و   53€درگیری پا برای گاوهای شیری در هلند به صورت 

 تخمین زده شدند. (14€_ )18$و تحت بالینی  (76€_ )95$محاسبه گردید. میانگین درگیری های بالینی به ارزش 

 نتایج .7

لمی در این منطقه نشان می دهد که چطور لنگش بر سالمت گاو و تولید مثل اثرات منفی می گذارد. اثرات یک بررسی ع

در محدوده وسیعی دسته بندی و از دو دید سالمتی و عملکرد اقتصادی اختصاصی شدند. تالش دیگری برای کنترل و 

 پیشگیری این درگیری مهم الزم است.

 

 در گاو شیری که باعث لنگش می شودنمونه ای از درماتیت انگشتی 

www.herdhealth.um.ac.ir 
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 ؟تشخیص شما چیست
 *دکتر پیمان سمیع یوسفی 

 دستیار تخصصی بخش داخلی دام های بزرگ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه*

ای به درمانگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه ارجاع شد. دامدار اظهار داشت که ماده گاو دو رگه 93ان سال در تابست

رغم اشتهای کافی، طی ماه اخیر الغر شده و این مشکل ماه است که دامش دچار مشکل در تنفس است و علی 1بمدت 

تر می گردد و با برگشت به سایه عالئم کاهش می یافتند. در  تنفسی در هنگام رفتن دام به مرتع در زمان آفتاب نمایان

تاریخچه مشخص شد که در معاینات قبلی توسط همکارانِ خارج از بخش دانشگاهی، درمان تیلریوز با بوتالکس سایر داروها 

 انجام گرفته منتها حیوان بهبودیِ چندانی بدست نیاورده.

ی طبیعی، مخاط چشم تا حدودی زرد، صدا های شد، ضربان قلب در محدوده در معاینه ای که در کلینیک دانشکده انجام

درجه سانتی گراد، حرکات گوارشی نرمال، غدد  40تنفسی خشن شده بود و دیسترس تنفسی بارز بود )دل دل زدن(، دما 

 رغم وجود ضایعه ای در دهان ریزش بزاق مشاهده می شد.لنفی متورم بودند و علی

 بود و کمی نوتروفیلی وجود داشت. %44یلریا در خون مشاهده نشد، هماتوکریت در پاراکلینیک ت

از آنجایی که تیلریا همیشه در موارد تیلریوز در خون دیده نمی شود و ادم و آمفیزم ریوی در تیلریوز سبب بروز مشکالت 

ود داشت و همچنین با توجه به تنفسی می گردد و نیزامکان کاهش نشانه ها بدنبال مصرف داروها در روزهای پیشین وج

ساعت بعد وجود دارد، لذا اقدام به این امر شد )گرچه دام های  48این نکته که گاها در تیلریوز نیاز به درمان تکراری در 

 بومی و دورگه در مقایسه با دام های اصیل نسبت به بیماری تیلریوز مقاوم ترند(.

 ده در روز های بعدی بهبودی در وضعیت دام مذکور حاصل نشده بود.عمل آم هایِ تلفنی بهمتاسفانه طی پیگیری

 اند؟تشخیص احتمالی شما برای کیس مربوطه کدام 2با توجه به مطالب ارائه شده 

 برای هر مورد یک راه کمک تشخیصی نام ببرید؟

 تمهیدات درمانی پیشنهادی شما برای هر مورد کدام است؟

 توجه :

که به سواالت فوق جواب صحیح و کامل  بدهند ، هدایای ناقابل از طرف بسیج دانشجویی اهدا  به دو نفر از دانشجویانی

 می شود.

 جواب خود را به ایمیل زیر ارسال کنید:

Urmia.vet.journal@gmail.com 

mailto:Urmia.vet.journal@gmail.com
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