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 معرفی شناساگرهای
 تازگی مورد استفاده در
 بسته بندی هوشمند مواد
غذایی
 استفاده از سگ ها در
تحقیقات
سرطان پستان 
 از تشخیص تا درمان
اوتیت مزمن  در سگ
 با یک مرغ در کنارتان از
 ابتالی به  بیماری ماالریا
در امان باشید
 گاوهای خوشحال
 شیر مغذی بیشتری
تولید می کنند
 مروری بر تیلریوز
 وگونه های مختلف
جنس تیلري
 سگ ها ممکن
 است کودکان

 را از اگزما و آسم
محافظت کنند

Dogs All In One 
for Dummies

کتاب

نشانه های سالمت
گربه شما

 نشریات بسیج دانشجویی جزو ُپرمایه ترین و غنی ترین نشریات باشد که هر دانشجویی
 یا هر استادی یا هر کسی بیرون از محیط دانشگاه آن را نگاه کرد، از آن استفاده کند؛

این جزو نیاز های شما است

مقام معظم رهبری

1386/2/31

ســـردبیرسخن
 در آغاز فصل بهار، فصل بالندگی و نو شدن از خداوند منان می خواهم که
 لطف و عنایت خود را شامل همه همکاران به ویژه دست اندرکاران تهیه
 و چاپ این مجله پویای علمی و همراهان گرامی کند. امیدوارم فصل و
 سال نو، پر از افکار و ایده های جدید و همچنین ترقی و پیشرفت بیش تر
 در عرصه دامپزشکی و حل شدن پاره ای از مشکالت این رشته مهم باشد.
 رشته ای که با سالمتی بشریت ارتباط تنگاتنگی دارد. در مسیری که درستی
 اش را باور داریم و در حضور یاران و همراهانی که در کنارمان گام بر
 می دارند، حتی در سخت ترین شرایط و با وجود فراز و فرودهایی که
 وجود دارد، دلگرم به لطف شما عزیزان هستیم و هیچ گاه احساس تنهایی
شما نگاه  تقدیم  را  جوان  دامپزشکان  مجله  جدید  شماره  کرد.   نخواهیم 
 همراهان همیشگی و فهیم می نماییم و از حمایت شما عزیزان که همیشه
 مشوق و پشتیبان ما هستید، قدردانی می کنیم. یقین داریم با تبادل نظر شما

همراهان گرامی، این مجله شاهد پیشرفت های روز افزون خواهد بود
انشاءاهلل  

دکتر علیرضا کبیریان

دستیار تخصصی مامایی و بیماریهای تولید مثل دامپزشکی

سردبیر مجله دامپزشکان جوان

 بیانات در دیدار اعضای بسیج دانشجویی
دانشگاه ها

.

 آدرس: ارومیه، بلوار دانشگاه، کیلومتر 11 جاده سرو،
 دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، دفتر بسیج

دانشجویی
             کد پستی: 5756151818
نمابر دانشکده: 32753172

عکس روز
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 مصاحبه با پروفسور        
سید مهدي  رضوي روحاني

 استاد بازنشسته گروه بهداشت مواد غذایی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

 دامپزشکان جوان:  لطفا اندکی در مورد زندگی و
دوران تحصیلی خود بیان نمایید

 من متولد سال 1325 در شهرستان مشهد هستم. پدرم اهل قزوین و 
 ارتشی، مرحوم مادرم اهل مشهد و خانه دار بودند. دو پسر و یک دختر

 دارم، دخترم متاهل بوده و هر سه فرزند و دامادم دندانپزشک هستند.
 دخترم متخصص اطفال و دامادم متخصص ارتودنسی است. همسرم دارای
 تحصیالت بهداشت مدارس است ولی خانه دار بودن را ترجیح داده است.

من موفقیت فرزندانم را بیش تر مدیون ایشان هستم
 من سه ساله بودم که به خاطر شغل پدر به استان آذربایجان غربی آمدیم.

   در آن زمان دوره تحصیالت ابتدایی و دبیرستان شش سال بود. تحصیالت
 ابتدایی را در مدرسه 15 بهمن به مدت چهار سال و دبستان منوچهری به
 مدت دو سال گذراندم. تحصیالت دبیرستان را ابتدا در مدرسه رضا شاه

 )22 بهمن کنونی( به مدت چهارسال و بعد از آن چون پدرم بازنشسته شد
 به قزوین رفتیم و دیپلم ام را آنجا گرفتم. دوره عمومی دامپزشکی را در

 سال 1350 در دانشگاه تهران به پایان رساندم. فوق لیسانس تخصصی خودم
 را در کشور انگلستان، در دانشگاه ردینگ  با موضوع بهداشت مواد غذایی
 گذراندم؛ سپس به ایران بازگشته و دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی

خود را در دانشگاه تهران گرفتم

 دامپزشکان جوان: در مورد موضوع پایان نامه و
فرصت های مطالعاتی که شرکت نموده اید توضیح دهید

.

.

.

.

.

 پایان نامه دوره دکترای عمومی بنده روی طیور و دوره تخصصی روی
 استرپتوکوکوس یوبریس  بود. برای فرصت مطالعاتی نیز دو بار به کانادا

 )دانشگاه گولف ( سفر کرده و به مطالعه روی ترکیبات ضد باکتریایی
پرداختم و نتیجه فعالیت هایم شامل تعدادی مقاله بود

 دامپزشکان جوان: در طول سالیان متمادی چه مسئولیت
هایی را بر عهده داشته اید؟

 از سال 1352 به مدت 35 سال در دانشگاه ارومیه، ابتدا در دانشکده
 کشاورزی و بعد از تاسیس دانشکده دامپزشکی در آن جا مشغول به

 تدریس بودم. از سال 1365 تا 1376 رئیس دانشگاه و در سالیان مختلف
 ریاست دانشکده های فنی، کشاورزی، دامپزشکی و همچنین معاونت های

مختلفی از جمله آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی را عهده دار بودم

 دامپزشکان جوان: دانشجــویان زیادی در مقطع دکترای
 عمومی و دکترای تخصص زیر نظر شما آموزش دیده اند،

لطفًا تعدادی از شاگردانتان را برای ما معرفی کنید؟

 دکتر حسین تاجیک )استاد گروه بهداشت و مواد غذایی(، دکتر کریم
 مردانی )استاد گروه بهداشت و مواد غذایی(، دکتر جواد علی اکبرلو

 )دانشیار گروه بهداشت و مواد غذایی( و دکتر مهران مرادی )استادیار-
 گروه بهداشت و مواد غذایی( که هم اکنون همگی این عزیزان از اساتید

بزرگوار دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه می باشند

  دامپزشکان جوان: آقای دکتر از لحاظ علمی کدام یک از
اساتیدتان را الگوی خود می دانید؟

 البته مرهون همه اساتیدم هستم اما به عنوان نمونه مرحوم دکتر عزیز رفیعی
 )استاد انگل شناسی و رئیس موسسه تحقیقاتی رازی( بنیان گذار دانشکده

 دامپزشکی دانشگاه ارومیه، مرحوم دکتر فرخنده )استاد بهداشت مواد-
غذایی(، دکتر پرویز حکمتی )استاد جراحی(، دکتر مقصودلو)استادمامایی
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 و مرحوم دکتر زند افشار )استاد آناتومی( از لحاظ علمی و اخالقی 
برای من الگو بودند

 دامپزشکان جوان: آقای دکتر تدریس را از چه سالی و با
کدام درس شروع کردید؟

 تدریس را از سال 1352، ابتدا با درس بهداشت و صنایع شیر آغاز نمودم و
سپس به تدریس میکروبیولوژی و بهداشت مواد غذایی پرداختم

 دامپزشکان جوان: در دوران دانشجویی فعالیت غیر
درسی شما چه بود؟

 به ورزش های والیبال و شنا عالقه داشتم، در دوران دانشجویی به این دو
 ورزش می پرداختم و بهترین تفریح من با دوستانم تماشای بازی های

باشگاهی والیبال بود

 دامپزشکان جوان: اکنون پس از بازنشستگی اوقات فراغت
خود را چگونه می گذرانید؟

 به کارهایی از قبیل نوشتن کتاب و مقاالتی که در زمان تدریس و مدیریت 
 فرصتشان نبود می پردازم و همچنین عضو فرهنگستان علوم، گرایش

موادغذایی هستم

 دامپزشکان جوان: رابطه ی شما با دانشجویان چه طور
بود؟

 من با بچه ها خیلی صمیمی و راحت بودم حتی یادم می آید یک روز
 برف زیادی باریده بود و دانشجویان در ورودی دانشگاه به اساتید گلوله
 برفی پرتاب می کردند و مانع از ورود آن ها به دانشکده شده بودند. من

 به اساتید گفتم که اگر من رد شوم دانشجویان به من گلوله برفی پرت نمی
 کنند؛ رد شدم و حتی یکی از دانشجویان هم به من گلوله برفی پرتاب

نکرد

 دامپزشکان جوان: توصیه شما برای دانشجویان دامپزشکی
چیست؟

!!اگر با عالقه پیش بروید حتما موفق میشوید

 دامپزشکان جوان: پیشنهاد شما به مسئولین جهت بهبود
 وضع بیکاری جوانان فارغ التحصیل در رشته دامپزشکی

چیست؟

 تعداد دانشکده های دامپزشکی در کشور ما متاسفانه بیش از حد است در
 حالی که در کشور های پیشرفته چنین نیست و روی حساب و کتاب است.
 تعداد دانشکده های دامپزشکی باید با توجه به نیاز کشور باشد. اساتید باید

 واجد شرایط علمی و اخالقی باشند. توجه به این مسائل و همچنین ملحق
 شدن رشته دامپزشکی به وزارت بهداشت، از جمله کارهایی است که می

توان برای بهبود بیکاری انجام داد

 دامپزشکان جوان: سپاس فراوان از وقتی که در اختیار
ما قرار دادید

برایتان آرزوی خوشبختی دارم

مهدیه نظامی مجد، فوژان حمید پور زارع

خــبرنگاران

 مصاحبه

ز هم می تراوی، بی دریغ
می باری چون ابری بر بلندا

بر تفتیده دشِت نادانی
 سید سیاوش ساعی دهکردیتا شکوفیدِن دانش، تا ُرستنی نو

1397/1/20

 در شماره ی پیِش رو، سخن از استادی فرهیخته و نکواندیش است. در گستره ی دانشگاه های زیرمجموعه ی وزارت علوم، حتی دانشگاه های علوم پزشکی و به
 ویژه در میان اساتید و دانشجویان نسل های پیش تر، بسیاری هستند که ایشان را می شناسند. نخبگان آکادمیک همواره پروفسور سید مهدی رضوی روحانی را با
 ویژگی هایی چون دانش بسیط، خاکساری و بلنداندیشی می شناسند. ویژگی بارز ایشان خستگی ناپذیری و شیفتگی برای دانش اندوزی و آموزاندن دانش به دیگران

 است که پس از بازنشستگی نیز ادامه دارد. به گفته ی بیشتر رزیدنت های دوره ی تحصیالت تکمیلی منظم ترین و پربارترین کالس ها را پروفسور رضوی برگزار می کرد
و آنچه را می دانست بی کاستی به دیگران می آموخت.  بی شک وجود اساتیدی چون پروفسور رضوی برای هر دانشگاهی مایه ی برکت و پیشرفت است
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1. University of Reading
2. Streptococcus uberis
3. University of Guelph
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مـقـالـه

 معرفی شناساگرهای تازگی مورد استفاده در بسته
بندی هوشمند مواد غذایی

 بسته بندی یکی از فرآیندهای اصلی حفظ کیفیت محصوالت غذایی در
 طی حمل ونقل، نگهداری و استفاده نهایی است. این عمل با کاهش روند
 فساد و حفظ کیفیت، توزیع و بازاریابی را کارآمدتر می کند. امروزه دو

مفهوم جدید درزمینه بسته بندی  ارائه  شده است که عبارت اند از
 بسته بندی فعال  و بسته بندی هوشمند. این دو نوع بسته بندی دارای تفاوت 

های عمده ای هستند که در جدول 1 بیان شده است

هوشمند فعال نوع بسته بندی

 ایجاد ارتباط بین مصرف کننده و ماده غذایی
بسته بندی شده و راحتی مصرف کننده

جلوگیری از فساد هدف

 بررسی وضعیت مواد غذایی بسته بندی شده و یا
 محیط اطراف آن ها و نشان دادن تغییرات محیط

داخلی و خارجی ماده غذایی
QACCP و HACCPکمک به

،افزایش زمان نگهداری و حفظ یا بهبود وضعیت ماده  غذایی
.ترکیبات را از مواد غذایی بسته بندی شده یا محیط اطراف آن جذب و یا آزاد کنند

عملکرد

ندارند دارند
 اثر بر افزایش
 عمر نگهداری

مواد غذایی

 می تواند نشان دهنده تازگی یا تاریخ مصرف ماده
غذایی یا دمای ماده غذایی

 جاذب های اکسیژن و اتیلن، تعدیل کننده های رطوبت، جاذب ها یا منتشرکننده های
 دی اکسید کربن، سیستم های کنترل کننده آزادسازی آنتی اکسیدان و ضد میکروب،

.بسته هایی که جذب و یا آزادسازی بو و طعم را کنترل می کنند
مثال

 این دو نوع بسته بندی می توانند باهم ادغام شده و بسته بندی جدیدی تحت
عنوان

شناساگرها:

 شناساگرها موادی هستند که حضور یا عدم حضور، غلظت و یا واکنش
 بین یک یا چند ماده دیگر را با ظهور تغییراتی در خود که بیشتر تغییر در

 رنگ است را نشان می دهند. این اطالعات دارای ماهیت کیفی یا نیمه
 کیفی هستند. تغییرات نوری  سریع مانند شدت رنگ های مختلف یا انتشار
 نور در میان یک شناساگر هندسی مثال هایی از این نوع اطالعات هستند.

 شناساگرها در 3 دسته طبقه بندی می گردند: شناساگرهای زمان دما،
شناساگرهای تازگی و شناساگرهای گازی

شناساگرهای تازگی در بسته بندی هوشمند:

 افزایش تقاضای مشتریان در زمینه غذاهای تازه و سالم سبب پیشرفت
 شناساگرهای تازگی در دو دهه  گذشته شده است. این شناساگرها ابزارهای
 هوشمندی هستند که قادر به بررسی کیفیت ماده  غذایی در طی نگهداری و

 حمل ونقل هستند. اگر ماده  غذایی در معرض آلودگی قرار گیرد یا تاریخ
مصرف آن به اتمام رسیده باشد، تازگی آن کاهش می یابد

 نشانگرهای تازگی، اطالعاتی در خصوص کیفیت غذا که تحت الشعاع
 فعالیت میکروارگانیسم ها و یا تغییرات شیمیایی است را در اختیار قرار می
 دهند. واکنش بین متابولیت های حاصل از رشد میکروارگانیسم و نشانگر
 موجود در بسته غذایی، به صورت تغییرات رنگی در نشانگر جلوه مینماید؛

به این ترتیب مصرف کننده با مشاهده تغییر رنگ و مقایسه

سایر ابزارهای هوشمند:

 سایر ابزارهای هوشمند که کاربرد کمتری دارند عبارتند از: شناساگر
 پختگی و سیستم های دارای جوهر ترموکروم. اساس کار سیستم های

 ترموکروم مبتنی بر جوهرهای حساس به دما است که روی بسته بندی مانند
 برچسب های کوچک روی کنسروها چاپ  می شوند. زمانی که دمای

 ماده غذایی به محدوده تعیین شده می رسد، رنگ این جوهر تغییر کرده که
 نشان می دهد این ماده غذایی برای مصرف مناسب است. در برخی موارد
 تغییر رنگ با نمایش یک پیغام کوتاه مانند »آماده مصرف« همراه است.

 شناساگرهای پختگی نیز بر پایه اساسی مشابه، مصرف کنندگان را در هنگام
 گرم کردن غذا از آماده شدن آن مطلع می کند. مهم ترین عیب سیستم های
 شناساگر پختگی دشواری تشخیص و تمایز تغییر رنگ در هنگام خاموش

 بودن اجاق گاز است. سیستم هایی که برای مقابله با دزدی، تقلب و
دست کاری طراحی شده اند نیز نوعی دیگر از ابزارهای هوشمند هستند

سیده آالله کوشهء
 دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی

مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
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 که روی بسته غذایی توسط تولید کننده زده شده، به تازگی محصول پی
 می برد؛ مانند نشانگرهای تازگی غذاهای دریایی که بر اساس محتوای کل

مثل آمین های فرار، طراحی شده اند. این مواد(TVB-N)	 نیتروژن فرار
 به علت فساد مواد غذایی ایجاد می شوند و با روش های مختلفی ازجمله

pHهدایت سنجی و تغییرات

pH

قابل شناسایی هستند. همچنین می توان از
 هیدروژن سولفید برای تعیین کیفیت فرآورده های گوشتی استفاده
 کرد. هیدروژن   سولفید آزادشده از گوشت در حین فساد با رنگ

 میوگلوبین ارتباط دارد که به عنوان یک ویژگی کیفی برای فرآورده های
 گوشتی شناخته می شود. بر اساس این اصل اسموالندر  به کمک اتمسفر

 اصالح شده نوعی شناساگر تازگی برای بسته بندی های گوشت طیور
طراحی کرده است

 سایر شناساگرهای تازگی بر اساس حساسیت به متابولیت های میکروبی
 مثل اتانول، دی استیل و دی اکسید کربن هستند. مانند کیتوزان زیستی

برای شناسایی متابولیت های میکروبی مانندرنگ سنج که به عنوان شناساگر
NLD الکتیک اسیدبوتیرات .الکتات و استیک اسید ، استفاده می شود،،

 نوعی شناساگر توکسینToxinguardاز دیگر شناساگرهای تازگی می توان به
اشاره کرد که رشد سودوموناس در محصول غذایی را نشان می دهد.همچنین

Q فساد در فرآورده های گوشتی گاو FQSITبه کمک شناساگرحسگر
 و طیور را مشخص می کند که نمونه ای از کاربردهای تجاری شناساگرهای

 تازگی هستند
ازطریق شناسایی ترکیبات بویایی یا گازهایی Ripe Senseشناساگر رسیدگی

 که در اثر رسیدن میوه آزاد می شود امکان انتخاب میوه را متناسب با ذائقه
مصرف کننده فراهم می کند. این شناساگرها ابتدا به رنگ قرمز سپس نارنجی

 و درنهایت به رنگ زرد درمی آیند. استفاده از این شناساگر سبب کاهش
 هدر رفت میوه ها در اثر بازرسی دستی آن ها توسط مشتری می شود. این

 حس گر در حال حاضر برای گالبی استفاده می شود. همچنین می تواند
 به عنوان شاخص رسیدگی کیوی، خربزه، انبه، آووکادو و سایر میوه های

هسته دار به کاررود
 تنها اشکال شناساگرهای تازگی در این است که گاهی در محصوالتی

 که هیچ گونه تغییرات کیفی و حسی قابل  مالحظه ای ندارند، تغییر رنگ
 می دهند. زیرا وجود متابولیت های هدف لزوماً نشان دهنده کیفیت پایین

محصول نیست

Smart Packagingرا معرفی کنند که شامل مزایای هر دو نوع
بسته بندی می شود

)مثل بارکدهاسیستم های بسته بندی هوشمند به سه شکل حامل های اطالعات
 حسگرها و شناساگرها تهیه و ،(RFID	)و تگ های شناسایی رادیویی

عرضه می گردند

:
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1. Active Packaging
2. Radio	Frequency	Identification	tags

3. Total	Volatile	Basic	Nitrogen
4.	Smolander
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مـقـالـه

 سرطان یکی از بیماری هایی است که ابتالی آن نه  تنها در انسان ها  بلکه
 در حیوانات اهلی هم شایع می باشد. سگ ها هم مانند انسان ها از سرطان

 غده پستان )تومور پستان( رنج می برند. سرطان پستان در سگ ها نسبت به
 موش ها شباهت بیشتری به سرطان انسان دارد. به همین دلیل، بهتر است که

 تحقیقات روی سرطان پستان در انسان روی نمونه های سگ های مبتال به
 سرطان پستان انجام شود. مطالعات انجام  شده در دانشگاه زوریخ  تشابه بین

تومور پستانی در انسان و سگ را نشان داده است

گسترش سلول های سرطانی در بافت های سالم اطراف:

 برای توسعه یک تومور و ایجاد یک سرطان نه  تنها ویژگی سلول های
 سرطانی تعیین  کننده است بلکه سلول مجاور آن هم نقش اساسی در

 ایجاد تومور دارند. بسیاری از تومور ها این توانایی را دارند که با تبدیل
 سلول های سالم به سلول های سرطانی باعث توسعه محیط سرطانی شوند.
 این فرایند نقش مهمی را در سرطان پستان انسان ایفا می کند. “اینکه آیا

 سلول های سرطانی سگ هم مثل انسان به همین شیوه توسعه می  یابند یا نه،
 هنوز ناشناخته باقی مانده است” )انی مارکانن، دانشکده داروشناسی و سم

شناسی دانشگاه زوریخ

ارزش بافت های آرشیو شده  در این تحقیقات:

 محققان با استفاده از روش های مولکولی و ایمنوهیستوشیمیایی، بافت های
 اطراف تومورهای پستانی در سگ را بررسی کردند. برای انجام این

 تحقیقات، آن ها از سلول های بایگانی شده موجود در آموزشکده پاتولوژی
 دامپزشکی واقع در بیمارستان حیوانات استفاده کردند.”با رضایت صاحبان

 بیماران، آزمایش های پاتولوژی جهت درک بهتر بیماری انجام شد. در
 این طرح، نمونه های مختلفی از ارگان ها و بافت ها آرشیو شد که این

 نمونه ها می توانند پاسخگوی پرسش های مطرح شده در تحقیقات آینده
باشند”)الکساندرا مالبون ،  پاتولوژیست حیوانات

 سگ های سرطانی در تحقیقات سرطان انسانی کمک  کننده
هستند

 انی مارکانن و گروهش توانستند ثابت کنند که سلول های اطراف تومور
 سگ هم مانند سلولهای انسانی عمل می کنند؛ بافت های سالم اطراف

 تومور، زمینه ای برای تولید یک تومور بزرگ تر می شوند. به زبان ساده،
 تومور محیط اطراف خودش را محاصره کرده است و سلول های سرطانی

 سلول های اطرافش را مجبور به تبعیت از خود می کند. این مکانیسم در
 سگ و انسان مشابه هم عمل می کند. برای تحقیقات سرطان پستان، استفاده
 از بافت های سرطانی سگ ها نسبت به بافت های موش یا سلول  های کشت

  شده در آزمایشگاه مناسب ترند. توجه به این نکته مهم است که نباید به
 سگ های مبتال به سرطان پستان به عنوان یک کیس تحقیقاتی نگاه شود

(بلکه باید این سگ ها همانند انسان تحت درمان قرار گیرند”)مارکانن

:

مترجم: ندا احمدی افشار
دانشجوی دامپزشکی دانشگاه ارومیه

www.sciencedaily.com
www.Vecteezy.com
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بیماری یا ارگانیسم ایجادکننده عامل
 تنگی های کانال گوش، موهای بیش  از حد در کانال

گوش، گوشهای افتاده شکل و وضعیت گوش ها

نژاد کوکر اشپانیل ، ژرمن شپرد ، پودل

شنا کردن رطوبت

بیماری های تضعیف کننده سیستم ایمنی وضعیت سیستم ایمنی

 تمیز کردن بیش  از حد گوش ها، ضربات مکانیکی در
حین درمان

درمان های بیش  از حد

پمفیگوس ، لوپوس اریتماتوس عفونت های تنفسی

 استافیلوکوکوس و گونه های
سودوموناس

باکتری ها

 ماالسزیا پاکی درماتیس ، کاندیدیا
آلبیکنز

قارچ ها / مخمرها

11 10

از تشخیص تا درمان اوتیت مزمن  در سگ
 درمان فرم های مختلف اوتیت در سگ ها یک  روند مشکل است و نیاز به
 یک استراتژی قدم  به  قدم به علت ماهیت چند فاکتوری آن دارد. بنابراین

 شناخت ماهیت اوتیت و عوامل مسبب و یا فاکتورهای تأثیرگذار در آن در
روند تشخیص و درمان این بیماری کمک شایانی می کند

علل و پاتوژنز اوتیت
 در اوتیت حضور عفونت فقط بخشی از مشکل است و در حقیقت چندین 
 فاکتور در ایجاد آن دخیل هستند که توجه به هر کدام از این عوامل حائز

 اهمیت استدر جدیدترین طبقه بندی صورت گرفته عوامل ایجاد اوتیت را به
اولیه، ثانویه و یکسری فاکتورهای مستعد کننده دسته بندی می کنند

بیماری یا ارگانیسم ایجادکننده عامل
اتودکتس سینوتیس ، دمودیکوزیس ، سارکوپتس انگل
میکروسپوروم کنیس ، تریکوفیتون منتاگروفیتس درماتوفیت

 آلرژی غذایی، ازدیاد حساسیت تماسی، آلرژی های
ناشی از گزش کک

ازدیاد حساسیت

کم کاری تیروئید، عدم تعادل هورمون های جنسی اختالالت غدد درون ریز

مو، گیاهان، شن اجسام خارجی

پمفیگوس ، لوپوس اریتماتوس بیماری های خود ایمن

پاپیلوما، آدنوم غدد سرومونی تومورهای خوش خیم
 کارسینومای سلول های سنگ فرشی ، آدنوکارسینومای

غدد سرومونی
تومورهای بدخیم

 عوامل ایجادکننده اولیه : علل واقعی ایجاد اوتیت خارجی
در حیوانات سالم

1. Otodectes cynotis
2. Demodicosis
3. Sarcoptes scabei
4.	Microsporum canis
5.	Trichophyton 

mentagrophytes
6.	Pemphigus
7.	Lupus	erythematosus
8.	Squamous cell carcinoma
9.	Ceruminous adenocarcinoma
10.	 Malassezia pachydermatis
11. Candida albicans
12. Cocker spaniel
13.   German shepherd
14.	Poodle

15.	Staphylococcus 
pseudintermedius

123
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 عوامل ثانویه : عواملی که همزمان با عوامل اولیه ایجاد
بیماری می کنند

 فاکتورهای مستعد کننده : عواملی که  ریسک ایجاد اوتیت را
افزایش می دهند

 در تحقیقاتی که در سال 2007  بر روی 100 سگ  مبتال به اوتیت صورت
 گرفت، شایع  ترین علل ایجاد اوتیت خارجی به ترتیب آلرژی غذایی،

اجسام خارجی و جرب گوش معرفی گردید

 تاریخچه: گرفتن تاریخچه دقیق در تعیین علت بیماری و 
فاکتورهایی که در روند ایجاد آن موثر بوده اند حائز اهمیت است

 بررسی گوش: بررسی گوش به درمانگر این امکان را می دهد 
 تا نوع ترشحات، میزان التهاب و هایپرپالزی، توده ها و اجسام خارجی

موجود و وضعیت پرده صماخ را مورد ارزیابی قرار دهد
 

 معاینات فیزیکی: در این مرحله پوست و سیستم اعصاب را بررسی می
 کنیم. وجود مشکالت سیستم عصبی نشان دهنده درگیری بخش میانی یا

داخلی گوش می باشد

 ارزیابی سیتولوژی محتویات گوش: ارزیابی های 
 سیتولوژی در بررسی حضور عفونت و انتخاب نوع درمان موضعی کمک

 کننده است. محتویات گوش را به کمک یک سوآپ از قسمت مجرای
عمودی جمع آوری

تشخیص قدم به قدم اوتیت:

مـقـالـه

 کرده، روی الم قرار داده، سپس چند قطره روغن معدنی روی الم ریخته
 و به دنبال جرب می گردیم. در نمونه های سیتولوژی حضور گلبول  های

 سفید عموما غیر معمول بوده و در صورت حضور، نشانه عفونت باکتریایی
می باشد

 
 شایعترین عامل باکتریایی در اوتیت خارج استافیلوکوکوس

سودواینترمدیوس  می باشد

امیر زارعین، محمد هنرجو
دکترای عمومی دامپزشکی
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 کشت و تعیین حساسیت باکتریایی: عموما در موارد اوتیت های
 مزمن، در بیماران مشکوک یا موارد تایید شده اوتیت میانی و همچنین در

 بیماران با سابقه استفاده طوالنی مدت از آنتی بیوتیک توصیه به انجام
 کشت باکتریایی و تست های آنتی بیوگرام می شود. سلول شناسی

 محتویات و یا کشت باکتریایی شاید توانایی نشان دادن تمام ارگانیسم
 های موجود را نداشته باشد، توجه به این نکته زمانی اهمیت پیدا می

 کند که درمان گر براساس نتایج سیتولوژی و یا کشت، درمان را
شروع می کند ولی درمان نتیجه بخش نیست

تکنیکهای تصویربرداری تشخیصی: 

چه حیواناتی کاندید عکسبرداری جهت بررسی بیش تر می باشند؟

در حیوانات مبتال به اوتیت های مزمن، راجعه و شدید 
در اوتیت های همراه با عالئم عصبی 
درد دارد اوتیت هایی که در آن بیمار در هنگام باز کردن دهان احساس 

 این بیماران به احتمال زیاد مشکالتی در گوش میانی یا داخلی دارند که با
روش های اتوسکوپی  رایج قابل بررسی نمی باشند

 مزایا و معایب روشهای مختلف تصویربرداری تشخیصی در
بیماریهای گوش

معایب مزایا روش تصویربرداری تشخیصی
 کم ارزش در نشان دادن تغییرات بافت

نرم
عدم توانایی در رد کردن اوتیت میانی
 عدم توانایی در تفریق تجمع مایعات از

بافت

تشخیص مینرالیزاسیون و تومورها
عدم نیاز به بیهوشی

ارزیابی تغییرات استخوانی
رادیولوژی

 عدم توانایی در تفریق مایعات از بافت در
گوش میانی

سریع و غیر تهاجمی
 تشخیص ضایعات در تیمپانیک بوال

عدم نیاز به بیهوشی

سونوگرافی

نیاز به بیهوشی عمومی
گران قیمت

تصاویر عالی از ساختارهای استخوانی
تشخیص حضور مایع در تیمپانیک بوال

تشخیص اوتیت داخلی

سی. تی. اسکن

نیاز به بیهوشی عمومی
گران قیمت

تصاویر عالی از ساختارهای استخوانی
تشخیص حضور مایع در تیمپانیک بوال

تشخیص اوتیت داخلی

ام. آر. آی

 شستشوی عمیق گوش : شستشوی گوش عالوه بر اینکه 
 بخشی از روند درمان می باشد بعنوان یک روش تشخیصی نیز به کار

 می رود. قبل از شستشو حیوان به مدت 2-3 هفته ترکیبات ضد التهاب
 خوراکی یا موضعی مصرف می کند تا به دنبال شستشو ریسک التهاب و

 تنگی کانال گوش کاهش یابد. این روند تحت بیهوشی عمیق صورت می
گیرد

 میرینگوتومی  از تکنیک هایی است که می توان حین شستشوی عمیق
 گوش انجام داد که در این روش دو سوراخ در پرده صماخ ایجاد شده و

 ترشحات را خارج و گوش میانی شستشو می شود. بهبودی پرده صماخ
طی 30 روز به طور کامل صورت می گیرد

درمان:

پنج هدف اصلی درمان اوتیت عبارتند از

کنترل درد 
زدودن ضایعات و ترشحات 
از بین بردن عفونت 
تصحیح اختالالت پاتولوژیک ایجاد شده به حالت اولیه 
تعیین و درمان عامل اولیه 

درمانهای موضعی:
 در اکثر موارد اوتیت خارجی، درمان های موضعی کفایت نموده ولی در 
 موارد اوتیت های خارجی مزمن یا شدید یا درگیری همزمان گوش میانی

 استفاده از درمان های سیستمیک ضرورت می یابد. استفاده از محلول های
پاک کننده گوش با توجه به میزان درگیری روزانه 1-2 بار توصیه می شود

 آنتی بیوتیک های موضعی: آنتی بیوتیک های مورد استفاده در گوش
 که به صورت موضعی قابل مصرف هستند در شکل زیر نمایش داده شده

است

 آنتی بیوتیک های
خط سوم درمان

موپیروسین تویرامایسیننئومایسین

کوئینولون تیکارسیلینجنتامایسین

انروفلوکساسین پلی میکسین

 آنتی بیوتیک های
خط دوم درمان

 آنتی بیوتیک های
 خط اول درمان

 از ترکیبات ضد قارچ می توان به کتوکونازول، کلوتریمازول و
 مایکونازول اشاره کرد. اکثر محصوالت تجاری در این دسته عالوه بر

ترکیبات ضد قارچ  حاوی گلوکوکورتیکوئید هم هستند

گلوکوکورتیکوئید های موضعی: 

 این ترکیبات با دارا بودن اثرات ضد خارش، ضد التهاب و کاهنده 
 میزان ترشحات نقش به سزایی در کنترل درد در حیوان دارند. عالوه

 بر این گلوکوکورتیکوئید ها باعث آتروفی غدد سباسه شده و تغییرات
 پرولیفراسیون )که از عوامل انسداد مجرا می باشد( را کاهش می دهند.

 برای این منظور می توان از بتامتازون و دگزامتازون استفاده کرد. البته
 باید به این نکته توجه داشت که استفاده از این ترکیبات در موارد کنترل
 آلرژی سبب ریزش موهای الله گوش می شود؛ بنابراین توصیه شده که

 در چنین مواردی از ترکیبات فلوسینولون یا هیدروکورتیزون که اثربخشی
کمتری دارند استفاده شود

درمان های سیستمیک:
-چه زمانی درمان سیستماتیک انجام می دهیم؟ 
 -اوتیت خارجی مزمن 
-اوتیت میانی 
-تغییرات پرولیفراتیو شدید در گوش 

 استفاده از کوئینولون به عنوان آنتی بیوتیک انتخابی به علت موثر بودن
 بر سودوموناس و باکتری های گرم مثبت و منفی در بیش تر مواقع مطرح

 است در موارد شدید درگیری با ماالسزیا نیز می توان از ترکیبات ضد
 قارچ خوراکی نیز استفاده کرداستفاده از گلوکوکورتیکوئیدها نیز به

 صورت سیستمیک عموما در آلودگی با سودوموناس یا در آن دسته از
 بیماران که تحت شستشوی عمیق گوش قرار گرفته اند توصیه می شود.
 از این داروها همچنین می توان به عنوان ضد درد برای چند روز جهت

تسکین بیمار استفاده کرد

آموزش صاحب دام و معاینات مجدد:

 یکی از نکات حائز اهمیت در درمان انواع اوتیت آموزش صاحب دام
 است که مهم ترین نکته در این زمینه آموزش نحوه شستشو و پاک سازی

 گوش بصورت روزانه است. همچنین توصیه شده بیماران مبتال به اوتیت
 هر 2 هفته مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند و روند درمان حداقل تا یک

هفته بعد از منفی بودن نتایج سیتولوژی ادامه پیدا کند
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16.	Otoscopy
17.	Tympanic bulla
18.	Myringotomy
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  با یک مرغ در کنارتان از ابتالی به
!بیماری ماالریا در امان باشید

!

 دانشمندان برای اولین بار نشان دادند که پشه عامل ماالریا با
 استفاده از حس بویایی از تغذیه کردن گونه های خاص حیوانات از قبیل

 مرغ ها، اجتناب می کند. بر اساس نتایج مطالعه ای که در نشریه ماالریا
 منتشر شده است، بوی مرغ ها می تواند انسان را در برابر خطر بیماری

 منتقله از پشه محافظت کند. پژوهشگران دانشگاه  های علوم کشاورزی
 سوئد  و آدیس آبابا  دریافتند که پشه آنوفل آرابینسیز ، یکی از گونه های
 غالب عامل ماالریا در جنوب صحرای آفریقا هنگامی که به دنبال میزبانی

برای تغذیه هستند از مرغها دوری می کنند

 این مطلب اشاره می کند که مرغ ها برخالف انسان ، گاو، بز 
 و گوسفند یک گونه غیر میزبان برای آنوفل آرابینسیز هستند و پشه ها

 در صدد توسعه دادن راه هایی برای تشخیص آن ها از گونه های میزبان
 هستندریچارد ایگنل، یکی از محققان این مطالعه گفت: ما وقتی که

 فهمیدیم پشه های عامل ماالریا از بوهای منتشر شده مرغ ها دوری می
کنند، غافلگیر شدیم

 این مطالعه برای اولین بار نشان داد که پشه های ماالریا از تغذیه 
 از یک گونه خاص حیوان بطور فعاالنه دوری می کند و این رفتار از

 طریق نشانه بویایی تنظیم شده است گروه پژوهشگران داده ها را از
 جمعیت های انسانی و حیوانات خانگی در سه روستای اتیوپی  جمع
 آوری کردند تا دریابند که پشه های عامل ماالریا کدام گونه  ها را

 ترجیح می دهند. آن ها همچنین پشه  های خونخوار را به  منظور شناسایی
منبع گونه ای که پشه از آن تغذیه می کند جمع آوری کردند
 در مناطقی که پژوهشگران تحقیقات خود را انجام می دادند، 

 انسان ها در کنار چارپایان زندگی می کردند. پژوهشگران دریافتند در
 حالی که پشه آنوفل آرابینسیز به هنگام یافتن میزیان در محیط داخل خون

 انسان را نسبت به حیوانات ترجیح می دهد، بصورت تصادفی از گاو و
 بز و گوسفند در محیط بیرون نیز تغذیه می کند؛ اما از مرغ ها با وجود

 فراوانی نسبتا زیاد آن  ها در هر دو وضعیت خودداری می کنداز آنجایی
 که پشه ها بیش تر بر پایه حس بویایی بین میزبان ها تفاوت قائل می شوند،

 پژوهشگران پوشش های خارجی حیوانات از قبیل مو، پشم و پرها را از
 گونه های میزبان و غیر میزبان جمع آوری کردند و ترکیبات بو را در آن
 ها بررسی کردند و ترکیبی خاص را که فقط در پر مرغ ها وجود دارد را
 شناسایی کردند. محققان از این ترکیب و سایر ترکیبات که از گونه های

 دیگر به دست آمده بود استفاده کردند تا مشخص کنند کدام ترکیب
 توانایی دفع پشه ها را دارند. تله ها پشه ها در 11 خانه کاهگلی در یک

 روستا برای مجموع 11 روز نصب شدند. در هر خانه یک داوطلب سالم
بین 27 تا 36 ساله در زیر پشه بندهای آغشته شده با ترکیبات بودار

 و آغشته نشده خوابیدند. محققان دریافتند که پشه ها در مقایسه با تله های
 کنترل به صورت قابل توجهی کمتر در تله های آغشته به ترکیبات مرغ

 گیر می افتند. قرار دادن یک مرغ در قفس در کنار پشه بند نیز نتایج
مشابهی داشت

 بر اساس مطالعات پیشین به دلیل اینکه پشه آنوفل در محیط های بیرون و
 داخل از گونه های مختلفی تغذیه می کند، کنترل آن با روش های موجود

 مشکل است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که پخش شدن مواد معطر مرغ
 ها و دیگر گونه های غیر میزبان در ترکیب با روش های کنترل موجود

 می تواند در کنترل آنوفل آرابینسیز مفید باشد. ریچارد ایگنل گفت: مردم
 صحرای جنوب آفریقا به مدت بسیار طوالنی از بیماری ماالریا درد و رنج
 بسیاری برده اند. پشه ها به طور فیزیولوژیکی در حال مقاوم شدن به آفت

 کش ها هستند، در حالی که عادت های غذایی-شان را نیز تغییر می دهند.
 به همین دلیل نیاز به روش های کنترلی جدید احساس می شود. در این
 مطالعه، ما توانستیم ترکیباتی بو دار را که میتواند پشه های ماالریا را از

میزبان دور کند شناسایی کنیم و از تماس پشه ها با افراد جلوگیری کنیم

مترجم: سحر اعتمادی
دانشجوی دامپزشکی دانشگاه ارومیه
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 گاوهای
 خوشحال شیر
 مغذی بیشتری
تولید می کنند

 تزریق روزانه یک ماده شیمیایی که معموال در ارتباط با احساس
خوشحالی است، باعث افزایش سطح کلسیم خون گاوهای-

هولشتاین و شیر گاوهای جرسی که تازه زایمان کرده اند می شود.
 نتایج تحقیقی که در نشریه اندوکرینولوژی  منتشر شده است، به
 فهم بهتر این موضوع که چطور می توان سالمت و تولید روزانه

گاوهای شیری را بهبود بخشید کمک می کند
 شیر غنی از کلسیم دارای تقاضای باالیی در بین خریداران است.

 در بدن انسان، کلسیم بیشتر از هر ماده معدنی دیگری وجود دارد و
 تولیدات لبنی از قبیل شیر، پنیر و ماست از منابع اصلی تامین کلسیم

 به شمار می روند؛ اما این تقاضا می تواند عوارضی را در گاوهای
 تولیدی ایجاد کند. تقریبا 5 تا 10 درصد از جمعیت گاوهای شیری

 آمریکای شمالی از کمبود کلسیم رنج می برند. احتمال رخداد
 بیماری کمبود کلسیم در روزهای قبل و بعد از زایمان بسیار

 باالست. در دامپزشکی به بیماری کمبود کلسیم
 به عنوان یک رویداد سالمتی بزرگ در زندگی
 یک گاو توجه می شود که با مشکالت ناشی از

 سیستم ایمنی و گوارشی دام در ارتباط بوده و
 باعث کاهش میزان آبستنی  و افزایش فاصله

 بین آبستنی ها می شود. همه این اتفاقات
 برای پرورش دهندگان گاو های شیری

 که سوددهی آن ها به آبستنی های منظم و
 بازدهی باالی شیر غنی از کلسیم بستگی

 دارد، ایجاد مشکل می کند. در طی تحقیقاتی
 که برای پیشگیری از بیماری کمبود کلسیم بر

 روی جونده ها صورت گرفت، نشان داده شد که
 سروتونین )یک ماده شیمیایی که بصورت طبیعی

  ساخته می شود و احساس شادی را ایجاد می کند( به
 عنوان پایدار کننده سطح کلسیم خون عمل می کند. بر همین

  اساس، یک تیم از دانشگاه ویسکانسین مدیسون  به رهبری لورا هرناندز
 به بررسی توانایی سروتونین در افزایش سطح کلسیم شیر و خون گاوهای

 شیری پرداختند
  در این مطالعه که بر روی 24 راس گاو شیری از دو نژاد هلشتاین  و جرسی 
 صورت گرفت، در روزهای نزدیک به زایمان یک ماده شیمیایی که قابلیت
 تبدیل شدن به سروتونین را داشت به دام ها تزریق شد. سطح کلسیم موجود

 در شیر و جریان خون در حین مطالعه مرتباً اندازه گیری گردید. در گروه
 مورد مطالعه در نژاد هلشتاین در مقایسه با گروه شاهد با اینکه سطح کلسیم

 در خون افزایش پیدا کرد اما سطح کلسیم شیر دچار کاهش شد. در نقطه
 مقابل، در گاو های نژاد جرسی در مقایسه با گروه شاهد سطح کلسیم شیر،

مخصوصا در روز30 ام شیرواری به طور معنی داری افزایش یافت
 این مطالعه عنوان کرد که سروتونین می تواند در مجموع وضعیت کلسیم را

در هر دو نژاد با روش های متفاوتی بهبود ببخشد
 لورا هرناندز می گوید: با این مطالعه، ما تفاوت در نحوه تنظیم میزان

 کلسیم در بین دو نژاد را مشاهده نمودیم. او ادامه داد: سروتونین باعث
 افزایش سطح کلسیم خون در نژاد هلشتاین و افزایش کلسیم شیر در نژاد

 جرسی می شود؛ اما باید توجه کنیم که طرز عمل سروتونین تاثیری بر
 روی میزان تولید شیر، دریافت غذا و سطح هورمون های تنظیم کننده

شیرواری ندارد
 وی افزود: ما هم چنین تمایل داریم بر روی نقش احتمالی سروتونین، به

 عنوان عامل جلوگیری از کاهش کلسیم در گاوهای شیری تحقیق کنیم؛
 چرا که این مطالعه ممکن است باعث شود پرورش دهندگان گاو های
 شیری سودآوری خود را در تجارت حفظ کنند، ضمن این که مطمئن

شوند گاوهایشان سالم می مانند و شیر مغذی تولید می کنند
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مروری بر تیلریوز

تعریف بیماري:

تیلریوزیس بیماري تک یاخته ای منتقله از کنه است که عامل آن
 گونه های مختلف تیلریا می باشد. این بیماری در گاو، گاومیش، 

 گوسفند، بز و سم داران وحشي ایجاد می شود و ویژگي آن به صورت
اختالل لنفوپرولیفراتیو است

 بیماری تیلریوز ناشی از تیلریا آنوالتا  در گاو یکی از بیماری های مهم و
 خطرناک مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است که همه ساله در این
 مناطق، از جمله ایران تلفات و خسارات اقتصادی زیادی را به دامداران

 وارد می نماید. بیماری بیشتر با فرارسیدن فصول گرم سال و زیادشدن کنه ها
 اتفاق می افتد و کنه ها بیشتر به حوالی کشاله ران ها ،پستان و اطراف چشم
 و گوش دام می چسبند. ناقلین تیلریا آنوالتا گونه های مختلف کنه  هیالوما

می باشند

بیماری  زایی 
 

 قدرت بیماری زایی تیلریا برحسب سویه های مختلف و تعداد انگلی که
 وارد بدن دام شده متفاوت است. معموالً نژادهاي خالص و حیوانات بالغ

 حساسیت بیشتري در مقابل تیلریا آنوالتا نشان می دهند.  مقاومت حیوانات
 بومي به دلیل ایمنی کسب شده قبلي در محیط های آلوده می باشد. اگر این

 ایمنی نباشد این قبیل دام ها نیز متأثر شده و تلف خواهند شد
 ورود اسپروزوئیت ها ي عفوني به داخل لنفوسیت های حساس میتوز

 شدیدي را در آن ها القاء می کند و باعث تغییر شکل لنفوسیت ها به
 لنفوبالست می شود. چون این تقسیم میتوزی ابتدا در نزدیک ترین غده
 لنفاوي محل گزش کنه ناقل و آلوده اتفاق می افتد، غده مربوطه دچار

 هیپرپالزي در داخل و بزرگي و تورم از خارج می شود. بعد از این مرحله
 شیزونت هاي آزاد در بافت لنفاوي مشاهده می گردند. وقتي شیزونت ها
 آزاد می گردند ازیک طرف می توانند باعث آلودگي سایر لنفوسیت های
 حساس گشته و از طرف دیگر وارد جریان خون شوند و به همراه خون

 وارد اندام های دیگر مثل کبد، طحال،  کلیه، مغز، پوست و حتي عضالت
 مخطط شوند. سپس بعضي از شیزونت ها به مروزوئیت ها تمایز می یابند
 و به اریتروسیت ها مهاجرت می کنند و مروزوئیت ها به پیروپالسم تغییر
 شکل می دهند که می توانند در زمان خون خواری کنه ها،  آن ها را آلوده

 کنند. پیروپالسم در روده کنه هضم و در طي فرآیندي گامت ها،  زیگوت
 و اسپوروزوئیت ها در غده بزاقي شکل می گیرند. ضایعات پاتولوژیک

 شامل پرولیفراسیون عمومي بافت های لنفوئیدي، با نکروز لنفوسیت ها ادامه
می یابند

 در تیلریوز خونریزي به شکل پتشي  و اکیموز  در مخاطات و بافت های
 سروزي حتي تا قبل از بروز کم خونی اتفاق می افتد که ناشي از ضایعات

 وارده به جدار عروق می باشد؛ متعاقب چنین حالتي تبادالت گازي و
 غذایی بین عروق و بافت های مجاور به هم خورده و نکروز موضعي ایجاد

می گردد
 زردي  )ایکتر( و کم خونی در تیلویوز ناشي از همولیز خارج عروقي شدید

 می باشد. علت بروز تب باال و مستمر در بیماري تیلریوز که جزء یکی از
 نشانه های قابل  اتکا در بسیاري از موارد درمانگاهي این بیماري می باشد را

 می توان در رابطه با آزاد شدن اینترلوکین-1 از لنفوسیت های آلوده دانست
 که درنهایت از طریق اعصاب مرکزي به مرکز تنظیم حرارت واقع در

 هیپوتاالموس قدامي تأثیر گذاشته  و باعث باال رفتن درجه حرارت بدن و
ظهور تب می گردد

عالئم بالیني بیماري:
     

 بیماری به سه فرم فوق حاد، حاد و تحت حاد دیده می شودکه رایج ترین
آن ها فرم حاد تیلریوز است

فرم حاد:
 

بعد از طي دوره کمون که بین 8-30 روز می باشد، بیماري اکثراً  با
 افزایش درجه حرارت بروز می کند و تب ممکن است تا اواخر بیماري 

 ادامه یابد. درجه حرارت اکثراً باالي 5/40 درجه و گاهي به باالي 42
 درجه سانتی گراد می رسد. در کنار تب،  عالئم دیگری مانند باال رفتن تعداد
 تنفس، سرفه تکی، ترشح موکوس از بیني،  افزایش ترشح بزاق،  افسردگي،

 بی اشتهایی، کاهش کمي و کیفي حرکات شکمبه و بزرگي غدد لنفاوي
 سطحي  دیده می شود )در موارد پیشرفته بیماري به علت کم خونی شدید

 و یا تحلیل رفتن توان متابولیکي، درجه حرارت پایین تر از حد طبیعي
  است(. با پیشرفت بیماري کم خونی منجر به افزایش تعداد ضربان قلب

 می گردد. چشم ها آبریزش داشته و به تدریج مخاط آن ها پرخون و بعد از
 مدتي به رنگ آجري درآمده و بر روي آن ها خونریزی های زیرمخاطي

 به شکل پتشي و یا اکیموز در چشم و واژن دیده می شود. با پیشرفت
 بیماري کم خونی و زردي در مخاطات ملتحمه و واژن جلب نظر می کند

 که به علت همولیز خارج عروقي است. در گوساله  های جوان ممکن
  است به علت هیپرپالزي غدد لنفاوي موضعي کاسه چشم، اگزوفتالمي

 دیده شود )فرم چشمي تیلریا(؛ بعالوه در گوساله های جوان ادماتوز  بودن
 بافت ملتحمه چشم آن چنان برجسته است که بافت ملتحمه به رنگ زرد و
 ادماتوز بیرون زده است و تا حدودي سطح بیروني چشم را می پوشاند. در

 گوساله ها، گاوها و گاومیش های جوان مبتال به تیلریوز، ضایعات پوستي به
 شکل ندول هاي ریزودرشت بروز می کند )فرم پوستي تیلریا(. این ندول ها
 در نواحي نازکي از پوست مانند میاندوراه ، کشاله داخلي ران و زیر شکم

 در مجاورت نواحي اینگوئینال  تظاهر می نمایند و در بعضي موارد این
ضایعات پوستي در ناحیه گردن از فراواني خاصي برخوردار می باشند
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 گونه های مختلف جنس تیلریا که تاکنون در کشورهاي مختلف تشخیص داده شده اند
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1. Theileria annulata2. Theileria parva
3. Theileria sergenti
4.	Theileria velifera
5.	Theileria mutans

6.	Theileria orientalis
7.	Sporozoites
8.	Merozoites
9.	Petechia

10.	 Ecchymosis
11. Jaundice
12. Interleukin-1

13. extravascular	
hemolysis

14.	exophthalmia
15.	edematous

16.	perineum
17.	Inguinal
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 فرم مغزي تیلریوز که باز بیشتر در گوساله ها و گاوهاي جوان دیده می شود
 به صورت نابینایي دو چشم، فشار سر به اجسام سفت، حرکت غازي در
 ابتدا و بعد به دور خود گشتن و عدم تعادل در اندام های حرکتي خلفي

 و درنهایت زمین گیری و فلجي کامل که گاهي با اوپیستوتونوس  و
 نیستاگموس  همراه است خودنمایي می کند. این فرم تاکنون در همه موارد

منجر به مرگ دام مبتال شده است

فرم فوق حاد:

 در این فرم، دام مبتال در عرض 2-3 روز پس از ظهور عالئم بالیني شدید
تلف می شود. به طورکلی موارد فوق حاد نادر است

فرم تحت:
 

 حاد در این فرم از بیماري،  طي 6-7 هفته پس از گزش کنه نشانی های
بیماري از بین رفته و دام به حالت طبیعي برمی گردد

عالئم کالبدگشایي و آسیب شناسی:

در الشه عالوه بر کم خونی و زردی، خونریزی های پتشی مانند در مخاط
و بافت های سروزی دیده می شود و حتی گاهی در پری کارد و میوکارد

و حتی آندوکارد و چربی اطراف قلب جلب نظر می کند
 بزرگی غدد لنفاوی از برجسته ترین عالیم کالبدگشایی می باشد و زخم

های آتش فشانی در شیردان دیده می شود. کبد معموال بزرگتر

 از حد معمولي  و زرد رنگ می باشد و کیسه صفرا بزرگ و پر از صفراي
غلیظ است

 کلیه ممکن است داراي انفارکتوس باشد و خون ریزی هایی در چربي
 اطراف کلیه وجود دارد. در شکل مغزي تیلریوز تغییر رنگ مغز )زرد و
 کثیف(، انفارکتوس هاي مغزي و تغییر قوام نسج این بافت و خون ریزی 

 هایی در خود مغز و مننژها کامالً  قابل  توجه است. طحال به طور قابل 
 مالحظه ای بزرگ شده و حتي به سه یا چهار برابر حجم اولیه خود می رسد.

 بافت آن نرم و قوام طبیعي خود را ندارد و رنگ آن غیرطبیعي و نقاط
 و لکه های خونریزي در سطح و در داخل نسج طحال دیده می شود. در

 روده ها عقده های لنفاوي مزانتریک متورم و خیزدار و پرخون می گردند.
 سروز و مخاط روده پرخون گشته و دچار خونریزي نیز می شود. در

 گاوهاي جوان تیموس پرخون و متورم گشته و در سطح آن نقاط خونریزي
از نوع اکیموز مشاهده می شود

 ریه ها پرخون و خیزدار بوده و در برخي موارد آمفیزم نیز دیده می شود و
 دیواره بین آلوئول ها ضخیم شده و در برخي از فضاي حبابچه ای خونریزي
 دیده می شود. در ناي نقاط پرخوني و ترشح کف آلود و در زیر مخاط ناي

 و نایژه و در زیر پرده جنب کانون های خونریزي در اندازه های مختلف
 مشاهده می شود. در زبان نقاط خونریزي در زیر بافت پوششي زبان دیده

می شود
 مثانه اغلب متسع و داراي ادرار کهربایی  رنگ و روي مخاط مثانه 

 خونریزي پتشي دیده می شود و همچنین خونریزی های زیر جلدي به  طور
وسیع در اغلب موارد دیده می شود

کلینیکال پاتولوژی:

مشاهده انگل در گلبول قرمز 
 شیزونت  انگل در سیتوپالسم لنفوسیت ها 

کاهش        : نشان از کم خونی و بیماری
افزایش بیلی روبین 
کاهش پروتئین سرم 

تشخیص تفریقی:

بابزیوز : عدم تورم عقده های لنفاوی و وجود هموگلوبینوری 
آناپالسموز : عدم تورم عقده های لنفاوی 
لپتوسپیروز : عدم تورم عقده های لنفاوی و وجود هموگلوبینوری 
  نارسایی کبدی : عدم تورم عقده های لنفاوی و وجود تب 

PCV

درمان:

 استفاده از  بوپارواکن ، اکسی تتراسایکلین، فسفر و ویتامین  12 مکمل های
خون ساز، استفاده از سموم برای مقابله با کنه ها و حمام دادن دام ها

پیشگیری و کنترل:

 مبارزه با ناقل ها به وسیله سموم و حمام های متوالی دام ها، استفاده از واکسن 
 )اوایل بهار و اوایل پاییز / در دام های غیر آبستن(، جلوگیری از ورود

دام های آلوده به گله

-	 Radostits,	Otto	M.,	et	al.,	eds.	Veterinary	Medicine	E-Book:	
A	textbook	of	the	diseases	of	cattle,	horses,	sheep,	pigs	and	goats.	
Elsevier	Health	Sciences,	2006.

https://vetprotozoan.blogspot.nl

منبع: نعیم موالیی جبدرقی
 دکترای عمومی

دامپزشکی
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18.	opisthotonus
19.	Nystagmus
20.	enlargement of the liver
21. Schizont

27.	Buparvaquone 22. Babesios
23. Anaplasmosis
24.	Leptospirosis
25.	Liver	failure

26.	Malignant 
Catarrhal 
Fever

:MCFکدورت قرنیه و درگیری شدید چشم ها
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 سگ ها ممکن است کودکان را
از اگزما و آسم محافظت کنند

 سگ تان را خارج از اتاق خواب تان نگه دارید و آن ها را محدود به یک
 مکان خاص کنید؛ اما این را بدانید که نگه داشتن سگ در یک اتاق آلرژن

را فقط در همان اتاق محدود نمی کند
 بعد از اینکه سگ تان را نوازش کردید و بغل گرفتید دست تان را با آب و

صابون بشویید
 تمیز کننده های ذرات هوا با بازدهی باال  

مترجم: فاطمه قربانی
دانشجوی دامپزشکی دانشگاه ارومیه
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(HEPA)که به طور مداوم
 نشیمن کار می کنند، می توانند سطح آلرژن ها را در طول زمان کاهش

 دهند. همچنین استفاده منظم از سیستم های تهویه می تواند سطح آلرژن ها
 را کاهش دهد

 حداقل یکبار در هفته سگ تان را به حمام ببرید، این کار باعث می شود
 آلرژن منتقل شده از طریق هوا کاهش یابد

 نتایج دو مطالعه ارائه شده در جلسه علمی ساالنه کالج آمریکایی
(ACAAI)آلرژی ، آسم و ایمنی شناسی 

(ACAAI)

(ACAAI)

نشان می دهد که ممکن است

 مطالعه اول نشاندالیل بیش تری برای دوست داشتن سگ تان داشته باشید
 داده است نوزادانی که در دوران بارداری مادر سگ در خانه وجود دارد

 از اگزمای آلرژیک محافظت می شوند، اگرچه وجود این اثر محافظتی از
 سن 10 سالگی کاهش می یابد. مطالعه دوم نشان داد که سگ ها می توانند

 اثری محفاظتی را در برابر آسم، حتی در کودکان مبتال به آلرژی به سگ
ها فراهم کنند

.

.

.

 اگرچه اگزما معموال در کودک رخ می دهد ولی خیلی از مردم نمی دانند
 که اگزما می تواند به آلرژی غذایی و آلرژی بینی و آسم پیشرفت کند.

 متخصص آلرژی و  گاگاندیپ کیما  گفت: ما می خواستیم بدانیم که آیا
 داشتن سگ باعث اثری محافظتی و در نتیجه کاهش این فرآیند شده است
 یا خیر در این مطالعه مادران باردار به مدت حداقل یک ساعت در روز در

تماس با سگ قرار گرفتند
 می گوید: ما فهمیدیم ادوارد زوراتی ، متخصص آلرژی و عضو

 بودن مادر در کنار یک سگ قبل از تولد بچه به طور قابل توجهی خطر
 ابتال به اگزما را پایین می آورد، اما این اثر محافظتی از سن 10 سالگی

کاهش می یابد
 در مطالعه دوم محققان اثرات در معرض سگ قرار گرفتن، از دو روش

 مختلف را در کودکان مبتال به آسم در بالتیمور  بررسی کردند. روش اول
 پروتئین یا آلرژنی بود که روی بچه های مبتال به آلرژی تاثیر می گذاشت.
 روش دوم عواملی از قبیل باکتری هایی بود که سگ می تواند آن ها را با

.خود داشته باشد

.

.

.

.

.

.

 محققان نتیجه گرفتند عواملی که سگ ها با خود حمل می کنند، می
 توانند اثری محفاظتی را در برابر نشانه های آسم داشته باشند؛ اما در

 معرض ماده آلرژن قرار گرفتن، ممکن است نشانه های آسم را در میان
 بچه های شهرنشینی که مبتال به آلرژی به سگ هستند ایجاد کند. به گفته
 پو یانگ تسو ، رهبر این تحقیق: در میان کودکان شهرنشینی که به سگ

 ها آلرژی دارند، گذراندن وقت با یک سگ ممکن است مرتبط با دو
 اثر متفاوت باشد. به نظر می رسد که یک اثر محفاظتی در برابر آسم در

 مواجه غیر آلرژیک و اثری مضر در مواجه آلرژیک با سگ وجود داشته
 باشد. محققان معتقدند تماس کودک با فاکتورهایی به جز آلرژن سگ

 از قبیل باکتری یا دیگر فاکتورهای ناشناخته، ممکن است اثری محافظتی
 را ایجادکند. به هر حال در معرض آلرژن سگ ها قرار گرفتن، بزرگترین

نگرانی برای بچه هایی است که به سگ ها آلرژی دارند
کسانی که دچار آلرژی به سگ هستند باید کمتر در معرض سگ ها باشند

 راهنمایی هایی را برای کسانی که به سگ ها آلرژی دارند
اما آن ها را در خانه نگه می دارند ارائه داده است
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 آنچه که می خوانید ترجمه یکی از کتاب
های برتر در مورد زندگی سگ ها است

که در هر شماره بخشی از آن ترجمه و در  
 اختیار شما قرار خواهد گرفت. با آرشیو مجالت 
 پس از مدتی شما صاحب کتاب بسیار معتبری در

 مورد سگ خواهید شد، کتابی که مطالب مفید
زیادی را به شما آموزش خواهد داد

میه و ر ا ه  نشگا ا د یی  نشجو ا د بسیج  شی  ز مو آ علمی  مجله 

1 3 9 7 ر  بها م  ر چها ه  ر شما
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آموزش درون خانه:
 

 آموزش درون خانه ملزم به این است که سگ شما کارخود را در مکانی
 که درون خانه تعیین شده انجام دهد. مکان تعیین شده می تواند چند

 ورق روزنامه باشد که روی زمین اتاق گسترده شده یا یک سطل آشغال
درگوشه اتاق و یا سایر وسایلی که درگوشه خانه تان طراحی شده است

 سگی که درون خانه آموزش دیده می تواند مستقیم به مکان 
 تعیین شده برود و کار خود را انجام دهد. هنگامی که کارش تمام شد،

 تمیز کردن آن آسان است. کافی است شما فضوالت او را درون سرویس
 بهداشتی سیفون کنید و یا سطحی را که فضوالت قرار گرفته است تمیز

کنید
نکته:آموزش درون خانه یک روش تربیتی ماندگار است

 به چند دلیل: بردن سگتان به بیرون از خانه برای دفع کاربردی نیست.
 همچنین این روش ارزش بیش تری دارد، به خصوص هنگامی که سگ

شما بالغ است و فضوالتش بسیار کوچک است
 اما آموزش درون خانه نیز معایبی دارد. وقتی که سگ شما 

 از یک اسباب بازی بزرگتر است، این روش غیر کاربردی است )در
 نظر بگیرید که هر چه سگ بزرگتر باشد، فضوالتش هم بزرگتر است(.

 همچنین اگر سگ شما خیس است دیر یا زود احتماال پای خود را هنگام
 دفع بلند می کند و این کار باعث می شود توانایی او در مدفوع کردن
 در محل مورد نظرکاهش پیدا کند و به کثیف کردن اطراف محل دفع

بیانجامد

 توجه به روش زندگی، کمک کننده در انتخاب روش آموزش
های خانگی

 شما چطور تصمیم می گیرید که کدام روش آموزش خانگی برایتان
 بهترین است؟ پاسخ درست بستگی به روش زندگی شما و نیاز  های

سگتان دارد
 یک نکته مثبت برای برخی افراد این است که نه تنها آنها تمرینات را در

 خانه کار می کنند، بلکه یک محیط مناسب در بیرون از خانه نیز دارند
 که می توانند با سگ خود کار کنند. قدم زدن با سگ می تواند یک

 لذت واقعی به شما بدهد و در عین حال باعث سالمت روحی سگتان می
 شود. روش های آموزش خانگی که در بیرون از خانه انتخاب می شود،
 احتماال برای شما و سگتان  انتخاب جذابی است. ممکن است شما یک

 فرد سالخورده یا فلج باشید که نمی توانید به راحتی از خانه خارج شوید.
 به همان میزان که قدم زدن برای سگتان لذت بخش است، برای شما عذاب

 آور خواهد بود. اگر این توصیف منطبق با شرایط شماست، شما احتماال
 نباید خانه را ترک کنید و روش آموزش خانگی، ایده آل شما آموزش در

داخل خانه خواهد بود
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آموزش خانگی:
 

 مکس سِگ بیگل  10هفته ای با وجود اینکه صاحب خود را با بازیگوشی
 اش خوشحال کرده اما با تمایل به کثیف کردن فرش جدید خانه، او را

 ترسانده است  با اینکه مشکلی با مدفوع کردن در بیرون ندارد، اما به نظر
می رسد هر از چندگاهی تمایل به سطح های مفروش شده دارد

 آلی سگ 6 ساله گلدن رتریور  هیچ وقت روی فرش کسی خرابکاری
 نمی کند. صاحبان آلی مطمئن هستند که او کارش را در سه یا چهار بار
 در روز انجام می دهد: یکبار در صبح، اوائل عصر، اواخر عصر )بعضی

 وقت ها( و غروب ها قبل از استراحت شب. در موارد نادری که او نیاز به
 یک نوبت دفع دیگر دارد، با رفتن به سمت در پشتی و ضربه زدن به آن

 به صاحبان خود اطالع می دهد؛ یا زمانی که ممکن است شکمش او را به
 دردسر بیاندازد با بلند کردن صاحبش به بیرون می رود تا از بروز مشکل

جلوگیری کند
 کودی، سگ 6 ساله شی هواهوا ، بعضی وقت ها می تواند ادرار 

  خود را به خوبی نگه دارد. در دیگر وقت ها به نظر می رسد که او یادش
 می رود کجا دستشویی کند و یا ترجیح می دهد در جایی کارش را بکند

که نباید می کرد
 کدام یک از این سگ ها تربیت شده اند؟ کدام یک نه؟ در این 

 فصل شما نه تنها پاسخ سواالت را پیدا می کنید بلکه می فهمید آموزش
خانگی چه نقش مهمی در همزیستی شما و سگتان دارد

آموزش خانگی و اهمیت آن:
 

 برای آن که بدانید سگ شما واقعا تربیت شده است، نیاز است تا معنی
 دقیق آموزش خانگی را بدانید. به زبان ساده تر، آموزش خانگی فرآیندی

 است که شما به سگ خود یاد می دهید تا بر اساس زمان و مکانی که از
 او می خواهید دفع را انجام دهد و او را از دفع کردن در هر زمان و مکان

 های دیگر منع می کنید. یعنی اگر سگتان به طور ناقص به خواسته های
 شما عمل کند و یا تنها گاهی آن ها را انجام دهد، نمی توان آن را آموزش

دیده در نظر گرفت
 در اینصورت آلی تنها سگ در این فصل است که می توانیم 

بگوییم که تربیت شده است
 چرا این همه دقت الزم است؟ برای مثال، سگی با رفتار مناسب 

 و سالم که اصول دفع را نمی داند، احتمال بیش تری دارد که خانه خود
 را نسبت به سگی مشابه که اصول را می داند، از دست بدهد. هیچ انسانی

 دوست ندارد که خانه اش تبدیل به یک سرویس بهداشتی بزرگ برای
 سگش شود و اگر فردی نتواند به سگش یاد دهد که در مکان خاصی کار

خود را انجام دهد، آن سگ احتماال باید به جای دیگری برود

چرا سگ شما نمی تواند ناقص تربیت شده باشد؟
 تربیت دو حالت دارد: یا تربیت شده است و یا تربیت نشده است. 

 اینکه بگویید یک سگ مقداری تربیت شده، شبیه این است که بگویید
یک خانم مقداری باردار شده است

 یادآوری: اگر شما سگتان را مقداری تربیت شده می دانید، در این
 صورت باید بگویید که کامال آماده نیست که کارهای مربوط به دفع خود

 را انجام دهد؛ در نتیجه شما نمی توانید به او اطمینان کنید که به مکان و
زمانی که قبال تعیین کرده اید برود

 تا وقتی که سگ شما کامال خانگی شود، شما باید همیشه این احتمال
 را بدهید که او تصمیم بگیرد تا قالیچه جدید شما را توالت خود در نظر

 بگیرد یا اینکه انتخاب کند که بر روی صندلی با ارزش و خانوادگی شما
 خرابکاری کند!!! البته برای بعضی سگ ها بویژه توله سگ ها، احتمال

 وقوع این اتفاقات بیشتر است؛ اما سگ های بزرگتر که به صورت نامناسب
 روی وسایل خانه خرابکاری می کنند، به یک سگ غیرقابل اعتماد برای
 صاحبان خود تبدیل می شوند و این چنین به نظر می رسد که شیوه های
 دفعی را که صاحبانشان به آن ها آموزش داده اند را فراموش کرده و یا

 شاید این روش ها را از همان ابتدا یاد نگرفته اند. اگر چه
 آموزش خانگی یک یا دو پیشنهاد است،

 صاحبان آنها قطعا می توانند
 با بیش از یک روش،
 رفتار مناسب دفع را به

سگ خود آموزش دهند

 یافتن روش های آموزش
خانگی

 اکثر افرادی که سگی را برای زندگی با 
 خود انتخاب می کنند، تمایل دارند که سگشان رفتار

 دفعی مرتبی داشته باشد. آن ها انتظار دارند سگشان در
 مکان و زمانی که انتخاب کرده اند، کار خود را انجام

دهد
 خوشبختانه شما می توانید بین دو روشی که برای 

 رسیدن به این هدف طراحی شده است یکی را انتخاب کنید.
 انتخاب درست برای شما و سگتان وابسته به چند فاکتور

 است؛ بعضی از این فاکتورها ارتباط بیش تری با شیوه زندگی
 شما نسبت به نیاز های سگتان دارد. در این قسمت در مورد روش

 های آموزش درون و بیرون خانه و همچنین درمورد بعضی روش های
 زندگی که می تواند در انتخاب یک روش از میان سایرین کمک کننده

باشد، صحبت می کنیم

آموزش خارج از خانه در برابر آموزش درون خانه:
 

 درمورد مکان آموزش خانگی بسته به اینکه شما می خواهید سگتان در
بیرون یا درون خانه کار خود را انجام دهد، دو روش وجود دارد

آموزش دربیرون خانه:

 اگر ایده اینکه شما بخشی از خانه تان را تبدیل به سرویس 
 بهداشتی سگتان کنید شما را نمی ترساند، این موضوع عجیب به نظر

 می رسد. تمایل نداشتن صاحبان سگ ها به تبدیل قسمتی از خانه خود
 به سرویس بهداشتی سگشان، یکی از اولین دالیلی بوده است که آن ها

 دوست داشتند سگشان کارهای مربوط به دفع خود را بیرون از خانه انجام
دهد. آموزش بیرون از خانه ملزم به

 آموزش سگتان نسبت به دفع در یک مکان مشخص در بیرون از خانه تان
 است. محل دفع می تواند یک محل از قبل طراحی شده در حیاط پشتی و یا

 هرمکانی باشد که شما به سگتان اجازه می دهید کار خود را انجام دهد برای
مثال در هنگام پیاده روی

 آموزش بیرون از خانه مزایای فراوانی دارد. اولین و مهم ترین آن این است
 که به زودی سگ شما یاد می گیرد که چه کاری را باید در کجا انجام دهد و
 شما هیچگاه نگرانی در مورد مدفوع سگتان روی سطوح، یا لکه شدن فرش ها

 و بدبو شدن خانه تان ندارید. همچنین شما فضای
 بیشتری درخانه دارید برای اینکه هیچ روزنامه،

 سطل زباله و یا وسیله ی دیگری برای دفع
 درون خانه برای سگتان ندارید. نهایتا افرادی
 که تصمیم می گیرند با سگ هایشان در بیرون
 از خانه قدم بزنند، به نظر سالم تر هستند و از فعالیت
 خود لذت می برند و همچنین ارتباط ویژه ای با

.سگشان دارند
 اما آموزش بیرون از خانه چند 

 عیب هم دارد. کافی است از کسی که
 مجبور است سگش را در یک شب سرد

 یا بارانی بیرون ببرد بپرسید. خوشبختانه
 یک مقدار آموزش اضافه می تواند

 بار مشکالت ناشی از بردن سگتان به
 بیرون از خانه در هوای بد را سبک

کند
 نکته: فکر نکنید که مدفوع

 کردن سگ خانگی تان در حیاط
 خانه، شما را از پاک کردن

 فضوالت آن راحت می کند.
 مگر آنکه شما دوست داشته
 باشید قطعات زردی را بین

 چمن های سبزتان داشته
 باشید و یا روی آن ها راه

 بروید، چون این فضوالت
 به زودی از بین نمی روند.
 بنابراین جای هیچ اشتباهی

 نیست. برنامه ریزی کنید
 که فضوالت دوست چهار

 پایتان را تمیز کنید، حتی
اگر روی اموالتان باشد

ترجمه کتاب

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

:

1

2

3

1. Beagle
2. Golden Retrieve
3. Chihuahua

:



میه و ر ا ه  نشگا ا د یی  نشجو ا د بسیج  شی  ز مو آ علمی  مجله 

1 3 9 7 ر  بها م  ر چها ه  ر شما

26

 شاید شما در طبقات باالی یک ساختمان درمرکز شهر زندگی می کنید،
 در این صورت وقتی سگ شما نیاز به دفع داشت شما نمی توانید به سگتان

 افسار ببندید، در را باز کنید و آن را با قدم های تند به جایگاه توالت
 طراحی شده برای سگتان برسانید. در شرایطی که مسیر شما برای بیرون
 بردن سگتان یک مسیر طوالنی باشد، شما و سگتان برای رسیدن به نقطه

 مورد نظر باید از یک سالن طوالنی عبور کنید و برای آسانسور صبر کنید و
 هم چنین از البی ساختمان بگذرید و در تمام این مدت، از سگ شما انتظار
 می رود که مانع از عمل دفع خود شود. اگر شما و سگتان با چنین سدی در
 بین مسیر توالت تعبیه شده در خارج از خانه مواجه می شوید، بهتر است که

 روش داخل خانه را در پیش بگیرید؛ اگر چه آموزش خانگی عموما یک
 فرآیند رو به جلو است اما ممکن است که در حین یادگیری و حتی وقتی
  که آموزش خانگی دوست چهارپایتان تکمیل شده باشد، سگ شما عقب
 گرد هایی هم داشته باشد. در هر موردی که بطور کامل تربیت شده باشد

 هم ممکن است ناگهان یک سری آموزش ها فراموش شود، بدون اینکه نه
شما و نه سگتان علت آن را بدانید

در تربیت سگتان به نقش خود وخانواده توجه کنید:

 شما و دیگر اعضای خانواده نقش بسیار مهمی در فرآیند تربیت سگتان و
 موفقیت نهایی آن )یا مستقل شدنش( دارد. ممکن است در حین آموزش
 دفع براساس روش مناسب برای سگتان در داخل و یا خارج خانه شرایطی
 را ایجاد کنید که روند آموزش شما دچار شکست یا موفقیت شود؛ برای

همین، پیشبرد برنامه آموزشی ملزم به همکاری اعضای خانوادتان است

مواردی که باید در نظر داشته باشید 

ثابت نگه داشتن رژیم غذایی:

 تالش های سخت کوشانه شما با نوع و مقدار غذایی که برای ایجاد انگیزه
 جهت تنظیم دفع سگتان به آن می دهید، تا زمانی که افراد خانه شما و یا

 کودکی اسنک های سگتان را دزدکی در تمام این مدت گرفته باشد، موثر
واقع نخواهد شد )هرچه رشته کردید پنبه می شود

برای اجتناب از کالفگی: 

 آموزش خانگی می تواند ساده باشد، ولی در صورتی که تنها یک نفر 
 کارهای روتین و روزانه غذا دادن، قدم زدن و مقید کردن حیوان را عهده
 دار شود می تواند بسیار خسته کننده باشدشاید مشکل شما عدم همکاری

 خانواده تان با شما نباشد ولی مشکل اینجا است که شما تمام روز را بیرون
 از خانه مشغول کارید و هم چنین می خواهید به سگتان آموزش دهید.

 حتی در قرن 21 نیز شرکت های آمریکایی نتوانسته اند بین نیاز های
 اعضای خانواده کارکنانش تطابق ایجاد کند و اسباب راحتی آن ها را

 فراهم سازد، پس ایجاد هماهنگی بین اعضاء کار دشواریست، خواه این
 اعضاء سگ باشد یا انسان. سگ یا توله شما غریزه و تمایل کافی را دارد و
تنها به انگیزش شما برای به دست آوردن یک رفتار دفع مناسب نیاز دارد و

برنامه تربیتی خارج از خانه برای سگ های بالغ:

 آموزش سگ های بالغ برای دفع بیرون از خانه مشابه آموزش در توله
 سگ ها است. تفاوت بین این دو و خبر خوب این است که سگ بالغ

 تعداد دفعات دفع کمتری نسبت به توله سگ ها دارد. ولی روش و دستور
 العمل ها مشابه یکدیگر است که نشان می دهد دوست چهار پای شما که

 برای دفع بیرون از خانه آموزش دیده، خودش را برای دفع داخل خانه
کنترل می کند

آموزش سگ: رویکرد درست را پیش بگیرید:

 قبل از آنکه شخصی بتواند موضوعی را تدریس کند باید بداند که فقط
 تسلط بر موضوع کافی نیست بلکه روش انتقال اطالعات هم اهمیت دارد.

 این مطلب برای آموزش خانگی هم صدق می کند. شما باید برای آموزش
دفع توله سگ یا سگ خود روشی را به کار بگیرید که او بتواند بفهمد

 باتوجه به گفته باال، دوست چهار پای شما دارای ویژگی های مثبت زیادی
 برای یادگیری فرآیند خانگی شدن است: او دارای یک غریزه قوی در

 جستجو یک پناهگاه است و همچنین دارای غریزه ای که بتواند پناهگاهش
 را تمیز نگه دارد. همچنین او توانایی یادگیری به واسطه تمرین زیاد و میل

 به گرفتن جایزه دارد. اما همه این ها بستگی به شما دارد که روی کدام
 ویژگی های او تمرکز کنید و رویکرد مناسب آموزش خانگی را انتخاب

 کنید که به او اجازه می دهد تا نحوه درست دفع خود را با کمترین استرس
بر روی خودش و شما یاد بگیرد

27

مترجم: مهسا آیینی
دانشجوی دامپزشکی دانشگاه ارومیه

ترجمه کتاب

 به شما فقط برای سپری کردن مسیر آموزش نیاز دارد. اگر
 شما کارتان را خوب انجام دهید، نه تنها سگ شما یک حیوان

 آموزش دیده تک خواهد شد بلکه می توانید با هم یک تیم دو
نفره عالی را بسازید که سال های پیش رو را به خوبی طی کنید
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نشــــــانه های سالمت
گربه شما

 از همان روز های اول شرایط فیزیکی معمولی و رفتار طبیعی گربه
 خود را بدانید تا بتوانید خوب بودن سالمتی آن را تشخیص داده و به

سرعت هرگونه عالمت بیماری را تشخیص دهید

ظاهر و رفتار:

 خجالتی بودن گربه در ابتدا عادی است اما هم زمان با این که او به شما
 عادت کند، شخصیت او ظهور خواهد کرد. در حالت کلی، چه در

 وضعیت آزاد و یا محدود شده گربه شما باید هشیار و شاد به نظر آید.
 توجه کنید که او چگونه حرکت میکند )سریع یا آرام( و چه صدایی

تولید می کند

 نگاه کنید که او چه رفتاری با شما و خانواده تان
 دارد. او باید به شما اعتماد داشته باشد و با دیدن شما
 خوشحال شود، مخصوصا زمانی که متوجه شود شما

 غذایش را تهیه می کنید. توجه کنید که گربه شما چگونه
 می خورد و می نوشد. او باید اشتهای خوبی داشته باشد و

  بدون هیچ مشکلی غذا بخورد. گربه ها ترجیح می دهند به
مقدار کم و به کرات غذا می خورند

تناسب اندام و سالمتی:

 گربه شما به همان خوبی که از نظر سالمتی فیزیکی به نظر می آید، باید
 هوشیار باشد و به راحتی حرکت کند. او باید بتواند خود را به طور منظم

تیمار کند و با شما به آرامی یا دوستانه رفتار کند

 ناحیه
 زیر دم تمیز

بدون درد و ترشح

 اندام
 بدنی متناسب

نژاد توپر اما نه چاق

 چشمانی
 عاری از اشک

 اضافی و ترشحات و
یا خشک شدگی

 تمیز
 بودن گوش و

 عاری بودن از موم
ومواد چسبنده

 دماغ
 مرطوب بدون

هیچ گونه ترشحی

 دهان
 تمیز همراه

 دندان های دست
نخورده و لثه سالم

 پوشش
 براق با پوستی

 سالم و بدون آسیب و
بیماری

 گربه ها به تعداد دفعاتی
 که غذا می خورند،

 آب نمی نوشند
 زیرا بیشتر آب مورد احتیاج

 خود را از طریق غذا بدست می آورند
 اما اگر تنها با غذاهای خشک تغذیه

 شوند، بیش تر آب می نوشند. اگر گربه
 شما درون جعبه کوچکی زندگی می کند، آن جعبه را چندین
 بار در روز تمیز کنید. شما با این روش متوجه خواهید شد که
 گربه شما به طور نرمال چند بار در روز ادرار و مدفوع خود را

 دفع می کند. به رفتار های غیر عادی او از جمله لیسیدن بیش
 از حد قسمتی از بدن، پنجه انداختن به صورت یا تکان دادن

 سر توجه کنید. این رفتار ها احتمال وجود زخم، آلودگی
انگلی و یا چسبیدن چیزی به پوست یا پوشش بدن را می دهد

ترجمه کتاب
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 بررسی کنید که چشم ها تمیز و مرطوب باشد. به آرامی پلک هارا از
  چشم دور کنید. ملتحمه باید صورتی کم رنگ باشد

درون گوش هارا نگاه کنید، باید تمیزو صورتی باشد، عاری از زخم انگل
ترشح و ماده سیاه باشد و بوی بد ندهد

چنگال هارا به آرامی فشار دهید، تا پنجه ها ظاهر شود، هرگونه آسیبی را
بیابید، سپس پوست بین انگشتان را بررسی کنید

به آرامی لب هارا کنار بزنید تا دندان و لثه و درون دهان را بررسی کنید
..دندان باید سالم و لثه صورتی کم رنگ باشد

. .

 گربه ها به تعداد دفعاتی که غذا می خورند، آب نمی نوشند زیرا بیش
 تر آب مورد احتیاج خود را از طریق غذا بدست می آورند اما اگر

 تنها با غذاهای خشک تغذیه شوند، بیش تر آب می نوشند. اگر گربه شما
 درون جعبه کوچکی زندگی می کند، آن جعبه را چندین بار در روز تمیز
 کنید. شما با این روش متوجه خواهید شد که گربه شما به طور نرمال چند

 بار در روز ادرار و مدفوع خود را دفع می کند. به رفتار های غیر عادی
 او از جمله لیسیدن بیش از حد قسمتی از بدن، پنجه انداختن به صورت یا

 تکان دادن سر توجه کنید. این رفتار ها احتمال وجود زخم، آلودگی انگلی
و یا چسبیدن چیزی به پوست یا پوشش بدن را می دهد

بررسی خانگی:

 بررسی های منظمی از سر تا دم حیوان انجام دهید. برای گربه جدید به
 صورت روزانه و برای گربه ای که آن را می شناسید بررسی به صورت هر

دو یا سه روزه کافی است

 در حالت کلی، چه در وضعیت آزاد و یا محدود شده،گربه شما
باید هوشیار و شاد به نظر آید

 در ابتدا، دست خود را به سر، بدن و پاهای  گربه بکشید. به آرامی شکم را
 فشار دهید تا وجود توده یا زخم را احساس کنید. پاها و دم او را حرکت
 دهید تا از حرکت آزادانه آن ها مطمئن گردید. به دور کمر و دنده های

 او نگاه کنید تا بررسی کنید که او خیلی چاق یا الغر نباشد. چشم ها را
 بررسی کنید. به سرعت پلک زدن توجه کنید. گربه ها به طور طبیعی بسیار

 آرام تر از ما پلک می زنند. بررسی کنید که مردمک ها به نور و تاریکی
 پاسخ دهند و پلک سوم به ندرت قابل مشاهده باشد. بررسی کنید که گربه،

 گوش و سر خود را به زاویه ای عجیب نگه نداشته باشد. درون گوش ها
 را نگاه کنید. لثه ها را به منظور وجود هر گونه ناحیه التهابی و یا خونریزی

 بررسی کنید. نفس گربه نباید بوی بدی بدهد. لثه بیرونی را به مقدار کم
 فشار دهید، باید رنگ پریده شود اما بعد از برداشته شدن فشار به سرعت

دوباره صورتی گردد
 پوشش بدن باید صاف و غیر روغنی باشد. پوست را به منظور مشاهده و

 مالمسه زخم،  توده، نقطه بی مو و یا انگل بررسی کنید. پوست ناحیه گردن
 را به آرامی بلند کرده و رها کنید. پوست باید به سرعت به حالت عادی

برگردد
 پنجه ها را بررسی کنید. زمانی که پنجه ها جمع شده اند، همگی باید مخفی

 باشند و به فرش یا وسایل دیگر گیر نکنند. زیر دم را نگاه کنید. آن ناحیه
باید تمیز و بدون هر گونه قرمزی یا تورم و نشانه ای از کرم باشد

رفتارهای سالم
رفتار خالق و هوشیارانه دارد

آزادانه می دود و می پرد
رفتار دوستانه یا آرام با مردم دارد

خود را به راحتی تیمار می کند
به مقدار طبیعی می خورد و می نوشد

دفع ادرار و مدفوع عادی است

بررسی      روزانه
24

ساعت

Complete Cat Care

مترجم علیرضا مرادیان
دانشجوی دامپزشکی دانشگاه ارومیه
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تشخیص شما چیست؟

 یک قالده سگ نژاد اسپرینگر اسپانیل  با سن 2 سال به درمانگاه مراجعه کرده است. در معاینه بالینی دام، در تمامی غدد پستانی تورم مشاهده می شود.
 حجم محدودی شیر از غدد پستانی خارج می شود. در تاریخچه، صاحب آن اذعان دارد که از آخرین فحلی دام 6 هفته سپری شده است. در ارزیابی

سونوگرافی رحم جنین مشاهده نمی شود

سگ مبتال به چه عارضه ای است؟ 
چه هورمون هایی در به وجود آمدن این عارضه نقش دارند؟ 

 جهت بر طرف کردن عالیم چه توصیه درمانی به صاحب حیوان خانگی می کنید؟ 

 خوانندگان عزیز می توانند جواب های خود را تا تاریخ 30 اردیبیهشت 97 از طریق راه
های ارتباطی زیر برای ما ارسال نمایند

 به سه نفر از کسانی که جواب صحیح را ارسال نمایند به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا
خواهد شد ؟؟

؟

؟

@Young_veterinarian

youngveterinarians94@gmail.com
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1. Springer Spaniel

عکس  شما می توانید
 عکس پشت

 صفحه را برش
دهید

PHOTOGRAPH BY: Macy .h
april 8/ 2018
Cedar waxwings enjoy a buffet of 
berries in Minnesota. The sociable 
birds are often seen in groups, and 
will pass berries back and forth to 
each other before one decides to eat 
it.
 واکسوینگ های سدر با بوفه ای از توت ها در مینه سوتا لذت می برند. پرندگان 

 خوش مشرب اغلب درگروه ها دیده می شوند. و قبل از تصمیم گیری برای
 خوردن توت ها با یکدیگر، آن را به نوعی با عقب و جلو کردن ) به یکدیگر-

تعارف میکنند( بازی می کنند

www.nationalgeographic.com	/photography/photo-of-the-day

روز .
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 از کلیه دانشجویان و عالقمندانی که تمایل به همکاری در شماره
 های آتی این نشریه در زمینه ترجمه مقاله و کتاب ، مصاحبه،

 عکس، امور گرافیکی و ویراستاری و ... را دارند، دعوت به عمل
می آید

 عالقمندان می توانند آمادگی خود را با ذکر نام و نام خانوادگی،
 رشته تحصیلی و نوع همکاری با نشریه را از طریق راه های ارتباطی

زیر اعالم فرمایند
 همچنین پژوهشگران و دانشوران محترم می توانند مطالب و مقاالت
 خود را حداکثر تا 30 خرداد ماه به آدرس های زیر ارسال نمایند تا
پس از بررسی، در پنجمین شماره مجله با نام خودشان درج شود

 راه های ارتباطی مجله:

			youngveterinarians94@gmail.com

	@Young_veterinarian
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