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خداوند منان را شاکریم که در راستای دانش افزایی، آگاهی و شکوفایی علم دامپزشکی 
با همراهی شما عزیزان، قدمی برمی داریم و امید اینست که نظاره گر هموارشدن این مسیر و 
پیشرفت و گسترش روزافزون و ارتقای مجالت علمی داخلی باشیم تا با وجود تالش محققین 
و دانشجویان، شاهد چاپ مقاالت ارزشمند آن ها در این مرز و بوم باشیم و از مطالب علمی و 
کاربردی آن ها نهایت استفاده را ببریم و از شما گرامیان که با ارسال مطالب واالی علمی در 
پر بارتر شدن این مجله ما را همراهی می کنید، کمال تشکر و قدردانی را داریم. سال ها و ایام 
متشکل از فرصت هاست و با تالش و برنامه ریزی دقیق است که می توان به بهترین نحو از آن 
ها بهره برد. اکنون که به لطف الهی برای دامپزشکان، محققین و دانشجویان گرامی این مجال 
فراهم شده تا با ارسال مطالب ارزشمند خویش به این مجله از فرصت پیش آمده بهره ببرند، ما 
نیز در کنار آن ها خواهیم بود، تا رسالت خویش را که همان دانش افزایی و آگاهی در عرصه 
وزین دامپزشکی است را به نحو احسن انجام دهیم. و در پایان ضمن تبریک عید نوروز و آغاز 
سال نو، تهنیت صمیمانه خود را به تمامی عزیزان همراه که شاهد تالش بی وقفه شان بودیم و 
همچنین به خوانندگان محترم مجله دامپزشکان جوان و گرامیانی که در سال جدید به جمع ما 
خواهند پیوست تقدیم نموده و در پرتو الطاف بیکران خداوندی، آرامش، طراوت، موفقیت 

روزافزون و سرافرازی را برای همگان مسألت می نماییم.

دکتر علیرضا کبیریان
متخصص مامایی و بیماری های تولیدمثل دامپزشکی

سخن سردبیر

سرهنگ رحیم عباس زاده )مسئول محترم ناحیه بسیج دانشجویی استان آذربایجان غربی(، خانم سلطانیان )کارشناس نشریات دانشجویی معاونت 
فرهنگی اجتماعی دانشگاه ارومیه( دکتر سعید مشکینی )دانشیار گروه بهداشت و بیماری های آبزیان دانشگاه ارومیه(، دکتر مهدی بهفر )استادیار 
گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی دانشگاه ارومیه(، دکتر مهران مرادی )استادیار گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی دانشگاه ارومیه(، دکتر 
ابوالفضل بلباسی )رئیس اداره دامپزشکی منطقه سوادکوه شمالی استان مازندران(، دکتر علی روستایی )دانشجوی دکترای تخصصی رادیولوژی 
و  راهنمایی ها  با  که  عزیزانی  همه  و  ارومیه(  دانشگاه  دامپزشکی  بسیج  پایگاه  خواهران  )مسئول  اعتمادی  خانم سحر  تهران(،  دانشگاه  دامپزشکی 

حمایت های خود، ما را در هر چه بهتر به ثمر رسانیدن مجله یاری نمودند.

با تشکر فراوان از:
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دانشکده  دانشجویی  بسیج  جوان»  «دامپزشکان  جهادی  گروه 
دامپزشکی دانشگاه ارومیه، نخستین بار در تابستان سال 1390 با حضور 
در روستاهای مناطق محروم شهرستان اشنویه و ارائه خدمات دامپزشکی 
مامایی»  امور  و  صحرایی  جراحی  درمان،  بیماری،  تشخیص  «معاینه، 
سنگ بنای گروه های جهادی دامپزشکی را در استان آذربایجان غربی 
بنا نهاد. این گروه در طول این سال ها و با همکاری اساتید و دانشجویان 
مومن و توانای حاضر در ادوار گذشته و کنونی توانسته است، در بخش 
های گوناگون استان آذربایجان غربی همچون شهرستان های سردشت، 
و محروم  مرزی  از 50 روستای  بیش  در  و  اشنویه  میاندوآب، سلماس، 
بوده  آن  گروه  این  اصلی  ماهیت  و  تالش  باشد.  داشته  حضور  استان 
اثرگذاری در حل مشکالت مناطق محروم داشته  بتواند نقش  است که 
باشد. نقل قولی از دوستی عزیز1در خاطرم هست که می گفت: «یکی از 
اهداف این بود که هرکسی در هر جایگاهی که قرار داره بتونه در این 

زمینه خدمت کنه و مثمر ثمر باشه.»

کمک به مردم و فضای دوستانه و آکنده از محبت حاکم بر 
گروه میان دانشجویان و اساتید، با استقبال فراوان دانشجویان 
همراه بوده که باعث انتخاب افراد از طریق قرعه کشی گشته 
برطرف  هدف،  عدالت،  هدف،  کجا  هر  همیشه  مانند  به  تا 
کردن مشکالت کشور، حتی به اندازه یک قدم باشد، بسیج 
امیدبخش  و  گیرند  قرار  مسیر  این  اول  صف  در  جوانان  و 
گروه های  هسته ی  هزار  ده  در حدود  «امروز  که  چرا  باشند، 
اینها در واقع مژده ی  جهادی در سرتاسر کشور مشغولند که 
آینده ی  برای  هستند  عظیمی  سرمایه ی  کشورند،  آینده ی 
هر  از  بیش  شاید  تالشند2«.  مشغول  کارند،  مشغول  کشور؛ 
زمان دیگری انقالب اسالمی، در پنجمین دهه بهار انقالب، به 
تبیین و معرفی خود نیاز داشته باشد، تا بار دیگر و این بار در 
علیه  غلط  تصویرسازی  یعنی  کنونی خود،  آزمون  «مهمترین 
جمهوری اسالمی3« بتواند بر دشمنان همیشگی خود فائق آید.

1.دکترابوالفضل بلباسی) دانشجوی رشته دکترا دامپزشکی ورودی مهر86 بنیانگذار گروه جهادیدامپزشکان 
جوان رئیس کنونی اداره دامپزشکی منطقه سوادکوه شمالی استان مازندران(

2.بیانات مقام معظم رهبری در همایش ده ها هزار نفری «خدمت بسیجیان» در ورزشگاه آزادی 12مهرماه 
 1397

3.بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی 25 مهرماه 1397 

اولین اعضاء گروه جهادی دامپزشکان جوان

یه)تابستان 1390- اشنویه(
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سالم آقای دکتر اگر موافق باشید با صحبت راجع به سوابق تحصیلی شما گفت وگو را 
شروع کنیم.

اگر به گذشته برگردید باز هم رشته دامپزشکی را انتخاب می کنید؟

از لحاظ علمی و اخالقی کدام یک از اساتید را الگوی خود می دانید؟ 

با نام و یاد خدا، دکتر سعید عزیزی هستم. در مردادماه سال 1345 در یک خانواده متوسط - مذهبی در روستای 
محمودآباد شهرستان شاهین دژ زاده شدم. دوران ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در آن شهرستان به اتمام رساندم. 
در سال 1366 با شرکت در آزمون کنکور سراسری در رشته دکترای حرفه ای دامپزشکی در دانشگاه ارومیه قبول 
به عنوان مربی آموزشی در گروه علوم  و در سال 1372 در این رشته دانش آموخته شدم. در دی ماه همین سال 
های  دوره  آزمون  در  با شرکت  در سال 1375  پذیرفته شدم.  ارومیه  دانشگاه  در  دامپزشکی  دانشکده  درمانگاهی 
نامه دوره  پایان  DVSc دامپزشکی، در رشته جراحی دامپزشکی دانشگاه تهران قبول شدم. برای تکمیل  تخصصی 
تخصصی خود، حدود یک سال در یک فرصت مطالعاتی به دانشگاه لیورپول انگلستان اعزام شدم. در سال 1380 
و  آموزش  ادای  جهت  دوباره  و  شدم  دامپزشکی  جراحی  تخصصی  دکتری  دوره  در  آموختگی  دانش  به  موفق 
پژوهش به دانشگاه ارومیه برگشتم. عنوان پایان نامه دوره دکتری حرفه ای من «بررسی میزان آلودگی گاوداری های 
سنتی ارومیه به باکتری سالمونال» به راهنمایی مرحوم شادروان دکتر قاسم یوسف بیگی )استاد و اولین مدیر گروه 
«Digitalis Dermatitis  در  نامه دوره تخصصی  پایان  عنوان  و  ارومیه(  دانشگاه  دامپزشکی  دانشکده  میکروبیولوژی 
گاو شیری» به راهنمایی دکتر ایرج نوروزیان، )استاد جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران( بود. عالوه بر امر 
تدریس و پژوهش در دوره های دکتری عمومی و دستیاری تخصصی در کارنامه کاری و سوابق مدیریتی اینجانب 
دامپزشکی  دانشکده  معاون آموزشی  دو سال(،  درمانگاه تخصصی )حدود  و  بیمارستان  رئیس  ارومیه  دانشگاه  در 
)حدود 12 سال(، مدیر گروه جراحی و تصویر برداری تشخیصی )حدود 4سال( دیده می شود و در حال حاضر 

حدود 1سال است که در سمت معاون پژوهشی دانشکده دامپزشکی مشغول خدمت هستم.

   از انتخاب رشته دامپزشکی پشیمان نیستم، البته باید یادآوری شود که در دهه 60 انتخاب رشته در کنکور به 14 
مورد محدود بود و این رشته انتخاب دوم من به دنبال انتخاب اول رشته  پزشکی دانشگاه مشهد بود و انتخاب سوم 
من رشته داروسازی دانشگاه مشهد بود که اتفاقا قبول شده بودم ولی تحصیل در رشته دامپزشکی در دانشگاه ارومیه 

ترجیح من شد. پس عالقه در این انتخاب  نقش داشته است.

 در دوره عمومی دکتر سید مهدی رضوی روحانی )استاد بهداشت و صنایع غذایی(، دکتر رجبعلی صدرخانلو 
)استاد بافت شناسی(، دکتر سید مرتضی علوی شوشتری )استاد مامایی و بیماری های تولید مثل( و در دوره تخصص 
دکتر تقی تقی پور بازرگانی )استاد داخلی دام های بزرگ دانشگاه تهران(، دکتر نوروزیان )استاد جراحی دانشگاه 
جراحی  )استاد  قمصری  دکتر  و  تهران(  دانشگاه  بزرگ  های  دام  داخلی  )استاد  نادعلیان  محمدقلی  دکتر  تهران(، 

دانشگاه تهران( از لحاظ علمی و اخالقی برای من الگو بودند.

در دوران دانشجویی فعالیت غیر درسی شما 
چه بود؟  

شیرین ترین خاطره ای که از دوران تحصیل خود دارید را بیان کنید؟ 

 برای فعالیت های فرهنگی به خاطر درس و وقت محدود فرصت چندانی نداشتیم و اوقات فراغت اندك خود 
را با فوتبال و والیبال در حد معمولی و غیره حرفه ای می گذراندم.

خاطرات شیرین دوران دانشجویی با همکالسی ها و دوستان بسیار است ولی مسافرت های دسته جمعی که برای 
درس ماهی شناسی و تکثیر و پرورش ماهی به مدت یک هفته تا ده روز به استان های شمال مسافرت علمی داشتیم 

از جمله خاطرات شیرین دوران تحصیلم است.

به نظر شما نسل جدید که مشغول به تحصیل در این رشته می شوند با دانشجویان هم نسل 
شما چه تفاوت هایی دارند؟  

آقای دکتر از تجربه روز اول تدریس برایمان بگویید.

با توجه به تعداد دانشکده های دامپزشکی در کشور و افزایش پذیرش دانشجو در این رشته، 
پیش بینی شما راجع به آینده شغلی در این حرفه چیست؟ 

تفاوت عمده این است که در دوران ما همه دانشجویان دغدغه درسخوانی و فعالیت علمی داشتند و از همدیگر 
مطلب یاد می گرفتند. شاید دلیل آن انگیزه باال وجود زمینه باالی کار دامپزشکی بود و همزمان جمعیت دامی کشور 
زیاد بود و اکثریت دانش آموختگان در مراکز خصوصی و دولتی از جمله در سازمان دامپزشکی و . . . مشغول به 
کار می شدند. اما االن به دلیل محدود شدن فضای کاری و شرایط و فضای اجتماعی و فرهنگی انگیزه کار کم شده 
است. اکنون متاسفانه انگیزه یادگیری در بیشتر رشته های دانشگاهی غیر از چند مورد محدود پزشکی، دندان و دارو 
بسیار کم شده است و متاسفانه این هم به خاطر امکان کسب درآمد بیشتر در این رشته ها است نه به خاطر عالقه 
مندی به علم آن رشته. و این یک معضل فرهنگی و اجتماعی است و باید به سطحی از باورها برسیم به خصوص در 
خانواده ها که هر دانشجو در انتخاب رشته و آینده کاری خود به دنبال عالقه مندی خود باشد تا تحصیل و کار در 

رشته مورد نظر با شادابی عدم خستگی و لذت توام گردد. 

 به عنوان مربی، تدریس از ترم دوم شروع کار در واقع سخت و استرس زا بود چون در دوره دکتری عمومی در 
مورد کالس داری و برگزاری دروس عملی آموزش ندیده و حتی تجربه ای نداشتم. ولی چون در برگزاری سمینار 

و سخنرانی موردی در درمانگاه تجربه ای اندك داشتم مقداری اعتماد به نفس حاصل شده بود. 

 تعداد دانشکده های دامپزشکی کشور چه در سطح مراکز دولتی و چه در سطح دانشگاه آزاد بیشتر از نیاز جامعه 
هست و هیچگونه توجیه کارشناسی و عقالنی در این مورد تعداد زیاد دانشکده ها و همچنین پذیرش باالی دانشجو 
در این رشته وجود ندارد. با توجه به جمعیت دامی کشور و نیاز بازار کار در این حرفه، شاید تعداد دانشکده های 
دامپزشکی دولتی هم بیش از نیاز کشور است. متاسفانه سازمان نظام دامپزشکی کشور و هم سازمان دامپزشکی و 
وزارت جهاد کشاورزی هم از نظر اجرایی و هم از نظر توانایی و هم اعمال نظر کارشناسی بر اساس نیاز واقعی جامعه
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و مقاله این یک ضعف ساختاری  و  فاقد قدرت هستند  ها  دانشگاه  و  بر سازمان سنجش آموزش کشور  دامپزشک  به   
اجرایی می باشد. اکنون ابزار الزم برای کنترل پذیرش دانشجوی دامپزشکی در کشور وجود ندارد و افسارگسیخته 
است. در این مورد نحوه پذیرش دانشجو در رشته های پزشکی که بر اساس اصول واقع بینانه و براساس نیاز جامعه هر 
سال روی می دهد می تواند الگوی مناسب برای دامپزشکی باشد. متاسفانه بعضی مراکز غیر دولتی خارج از ظرفیت 
اعالم شده توسط سازمان سنجش، تحت عنوان تکمیل ظرفیت حتی تا چند برابر ظرفیت اعالمی سنجش به پذیرش 
دانشجو اقدام می کنند. متاسفانه یک دلیل اصلی برای این افزایش نابجا و ناکارآمد به واسطه دخالت افراد سیاسی ذی 
نفوذ در استان ها و شهرستان ها بر وزارت علوم و دانشگاه آزاد می باشد. و این در حالی است که در بعضی دانشکده 
ها کمتریت شرایط سخت افزاری و ساختاری برای ایجاد دانشکده وجود ندارد. وجود دانش آموخته گان بیش از 
نیاز در این رشته در نبود بازار کار و فعالیت حرفه ای متاسفانه از سپری شدن و هدررفت بهترین اوقات و سنین جوانی 
خود سرخورده و ناامید شده و گاهی منجر به تغییر شغل و یا مهاجرت ناخواسته می شود که در هر دو مورد موجب 

خسارت و آسیب به سرمایه علمی کشور می شود.

خوشبختانه از لحاظ رده بندی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه در رتبه سوم کشوری قرار دارد و این به 
آینده نگری و تالش و زحمات فراوان بزرگانی که بنیان این دانشکده را گذاشتند بر می گردد. دانشکده از لحاظ 
ساختار، تعداد اعضای هیئت علمی و آزمایشگاه ها، بیمارستان و درمانگاه تخصصی و وسایل تشخیصی و کمک 
تشخیصی در شرایط خوبی قراردارد. البته از لحاظ وسایل کمک تشخیصی خیلی پیشرفته مانند MRI کمبود داریم 
اما، نیاز جامعه و وضعیت پرورش دام ها در به کارگیری از ابزار موجود تاثیر دارد. به عنوان مثال استفاده از دستگاه 
بازار و وضعیت  نیاز  تاثیر  الپارسکوپی تشخیصی و درمانی در دام های کوچک و اسب در بخش جراحی تحت 
صنعت اسب داری در منطقه می باشد. اکنون دانشکده در 13 رشته تخصصی و 7 رشته کارشناسی ارشد عالوه بر 
از استاندارد  باالتر  به دانشجو در دانشکده  دوره دکتری عمومی پذیرش دانشجو دارد. هرچند نسبت هیات علمی 
اساتید  و  داریم  فاصله  نظر  مورد  با وضعیت  هنوز  فارماکولوژی  ها همچون  برخی رشته  در  ولی  باشد  وزارت می 
بزرگواری همچون دکتر ملکی نژاد و دکتر صادقی از جمع دانشکده جدا شدند و نیز کمبود نیروی کارشناس در 

بعضی بخش ها نیز به چشم می خورد که باید مورد توجه مدیریت محترم دانشگاه قرار گیرد.

خوشبختانه دانشکده ما در سال های اخیر در اکثر جنبه ها، چه مسائل آموزشی و چه در مسائل خدمات درمانی و 
پیشگیری و مطالعه، در سطح آزمایشگاهی مانند مطالعه سلولی و مولکولی و تولید واکسن پیشرفت چشمگیری داشته 

و نواقص خاصی در این امور به نسبت سایر دانشکده ها نداریم و قابل رقابت با آن ها هستیم.

معضل اصلی به نظر من، معضل برداشت اشتباه فرهنگی خانواده و جامعه از عناوین می باشد و باید همه به این 
نکته آگاه شویم که مبنای انتخاب عالقه فردی دانشجو باشد. پیشنهاد می شود انتخاب رشته دامپزشکی باید کامال 
براساس عالقه و استعداد و با در نظر گرفتن تمام جوانب و سختی هایی درسی رشته صورت گیرد، چون این رشته 
جزو سخت ترین رشته ها محسوب می شود و دانشجو هم از لحاظ ذهنی و فیزیکی برای آموزش و فعالیت حرفه ای 

آمادگی و انرژی الزم را کسب نماید.

در واقع برداشت من این است که هدف عمده شما از بابت فعالیت در این عرصه، انتقال اطالعات و آشنایی بیشتر 
دانشجویان با حرفه دامپزشکی و اوضاع و احوال عمومی آن مثال بازارکار و آینده نگری و ایجاد انگیزه و در کنار آن 

ها ترویج امور فرهنگی و فوق برنامه و تشویق سایر دانشجویان برای روی آوردن به این امور می باشد.

دامپزشک موفق باید از لحاظ علم تئوریک و عملی حداقل های الزم را در دوره عمومی 
موارد  از  بسیاری  در  مزرعه  در  یا  و  ساده  کلینیک  در یک  آمادگی  این  نماید  کسب 

اگر  اما  بود.  خواهد  کارساز  فیلدی  ساده  های  جراحی  انجام  جمله  از  درمانی 
هدف، انجام کار در شکل تخصصی و گرایشی باشد، یک راه کار می 

تواند انجام کار دامپزشکی در شکل پلی کلینیک  تخصصی باشد 
در  و  کارآمدتر  بسیار  کار  بازار  و  فضا  ایجاد  به  منجر  که 

مرغداری  و  دامپروری  صنعت  حال  به  نهایت 
کشور و نیز دامپزشکان مفید خواهد بود.

نیروی  از  بهینه  توصیه من استفاده 
جوانی و وقت دانشجویی برای تحصیل 

علم و دانش و خودسازی و انشاء اهللا تالش 
برای ساختن ایرانی آباد، آزاد و پیشرفته تحت 

لوای باورهای راسخ الهی.  

من هم سپاس گزار شما و دوستان شما در مجله هستم

خصوصی(،  بخش  )دامپزشک  ترکمانی  داریوش  دکتر  به  توان  می  عمومی  دوره  در  شاخص  دانشجویان  از 
دکتر محدثه ابوحسینی )عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل(، اشاره کرد و از دانشجویان 
دوره دستیاری جراحی دکتر رحیم محمدی )عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه(، دکتر سیاوش 
احمدي نوربخش )عضو هیئت علمی وزارت بهداشت( و دکتر عباس رئیسی )عضو هیات علمی دانشگاه لرستان(، 

دکتر علیرضا یوسفی )بخش خصوصی(، دکتر مصطفی عراقی )بخش خصوصی( را می توان نام برد.

و  ساختاری  لحاظ  از  بهداشت  وزارت  زیرمجموعه  در  دامپزشکی  دانشکده  گرفتن  قرار  که  رسد  می  نظر  به 
آموزشی میتواند موجب ارتقائ بیشتر دامپزشکی و حتی بهداشت جامعه انسانی شود. از لحاظ آموزش هر دو رشته 
پزشکی و دامپزشکی قرابت باالیی با هم دارند و عالوه بر ویژگی های آموزشی هر دو رشته، مدیریت و بهداشت 
جامعه انسانی به مانند کنترل بیماری های مشترك، کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی با منشائ دامی در سطح ملی 

با برنامه ریزی بهتر می تواند بسیار بهتر مدیریت شود. 

دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه یکی از دانشکده های برتر کشورمحسوب می شود. 
به نظر شما عوامل این برتری چیست و اگر نقاط ضعفی وجود دارد چگونه باید در رفع 

آن ها کوشید؟ 

پیشرفت دانشکده دامپزشکی خودمان در طول این سال ها را چگونه ارزیابی می کنید 
و اینکه چه آینده ای برایش متصور هستید؟  

همان طور که می دانید یکی از مسائل جدی که بین بچه ها مطرح است بحث کم 
انگیزی و یا کم عالقگی نسبت به رشته است و از طرفی آمار تغییر رشته یا انصراف و 

یا افتادن دروس و...هم در دانشکده ما باالست. به نظر شما این آسیب ها چگونه قابل 
پیشگیری و کاهش است؟   

خیلی از بچه ها دوست دارند از زبان یک دامپزشک موفق و با تجربه درباره بازارکار 
در حوزه جراحی دام بزرگ در کشور بدانند و این که چگونه باید خودشان را برای 

یک حضور موفق در این عرصه آماده کنند؟  

صحبت آخر با دانشجویان

دامپزشکان جوان از وقتی که در اختیار ما 
گذاشتید بی نهایت سپاسگزار است. 

نظر شما در مورد مجله دامپزشکان جوان چیست؟ 

دانشجویان زیادی در مقطع دکترای عمومی و دکترای تخصصی زیر نظر شما آموزش 
دیده اند. لطفا تعدادی از شاگردانتان را برای ما معرفی می کنید؟  

موضوع الحاق سازمان دامپزشکی به وزارت بهداشت که سال هاست مطرح شده، به 
نظر شما این تغییر می تواند راه حلی برای مشکالت حوزه دامپزشکی باشد؟  
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ترجمه

زنبور  می گوییم،  سخن  جراحات  از  مراقبت  در  عسل  نقش  از  وقتی 
عسل نیز به واسطه محصول خود به دنبال آن می آید. فقدان مطالعات بالینی، 
موضوع  این  از  را  پزشکان  است  ممکن  تجربه  نبود  و  عسل  تنوع  افزایش 
بالقوه دور کند. آلبرت تی    سانگ1از بیمارستان آموزشی دانشگاه دامپزشکی 
کامدن استرالیا2به همراه همکارانش، اخیرا تاثیر ات درمانی عسل مانوکا را 
در درمان زخم های اندام تحتانی3) هر بخشی که زیر زانو قرار بگیرد( اسب ها 
آلودگی ها  وسیله  به   تحتانی  اندام های  زخم های  غالبا  کرده اند.  ارزیابی 
پیچیده تر می شوند و فشار بیش از حد به پوست و از بین رفتن بافت، مانع 
«عسل،  که:  داشت  اظهار  تی سانگ  دکتر  می شود.  جراحات  شدن  بسته  از 
زخم های باز را بهبود می بخشد؛ همچنین به واسطه pH پایین، اسموالریته باال 
و تولید سطح پایینی از پراکسید هیدروژن به  وسیله آنزیم گلوکز اکسیداز 
در  در سخنرانی خود  تی سانگ  دکتر  دارد.»  قوی  باکتریایی  خاصیت ضد 
کنفرانس 63 سالگی4AVMA در سن آنتونیو تگزاس اعالم کرد که: «عسل 
خاصیت ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی دارد.» اکثر زیست فعال های شیمیایی 
انسان     ها،  برخی  در  و  حیوانی  مدل های  در  است.  نشده  شناخته  هنوز  عسل 
و  بر روی عسل، کاهش درد، ضد عفونی کنندگی زخم  بالینی  آزمایشات 
کاهش میزان عفونت، تسهیل در ترمیم بافت نکروزه شده و گسترش بافت 
مانوکا، عسلی تک گل  است. عسل  داده  نشان  را  و کاهش زخم  گرانوله 
)زنبوری که تنها از یک گل تغذیه می کند( تولید شده ی زنبور هایی است 
که از درخت مانوکا در جنوب شرقی استرالیا و نیوزلند تغذیه می کنند. این 
محصول خاصیت ضد باکتریایی فوق العاده را در مقابل چندین باکتری مقاوم 
گالیوکسایل  متیل  تولید  از  ناشی  خواص  این  است.  داده  نشان  درمان  به 
درختان  از  شیمیایی  گالیوکسایل5ماده   متیل  پراکساید.  هیدروژن  نه  است 
مانوکا است. فاکتور منحصر  به فرد مانوکا )UMF(: یک سیستم طبقه بندی 
 UMF20 استاندارد برای عسل است. یک شیشه عسل مانوکایی که بر چسب
را دارد، عملکرد ضد باکتریایی معادل محلول 20 درصد فنول را دارد. هر 

چه UMF عسل باال تر رود، عسل نیز کارآمد تر می شود. 

روی  بر  گذشته  مطالعات  «بر اساس  داشت:  اظهار  همچنین  تی سانگ  دکتر 
 ، UMF20التیام زخم اندام تحتانی اسب، گروه ما در یافت که عسل مانوکا
فاز التهابی ترمیم را کاهش می دهد و سرعت بهبودی تمام ضخامت پوست 
در محل زخم را افزایش می دهد؛ همچنین میزان آنژیوژنز6)توسعه رگ های 
خونی جدید( را افزایش می دهد و کیفیت شکل گیری بافت فیبروزه را بهبود 

می بخشد.» 

سایر  با  مقایسه  در  مانوکایی  عسل  که  در یافتند  محققان  مطالعه  این  در 
شده،  کنسرو  عسل های  و  سوپر مارکت  از  شده  تهیه  گل  چند  عسل های 
موجب پیشرفت مشخصه  های بهبود زخم می شود؛ به عالوه آن ها معتقدند که 
عسل مانوکاییUMF20  وUMF5  قادر است، مرحله ابتدایی ترمیم زخم 
مانوکایی اینکه عسل  دلیل  به   بخشد.  آلودگی سرعت  میزان  با کمترین  را 

UMF20  به شدت محبوب شده است، این گروه را به سمت مقایسه عسل 
تمام  برش  دو  است.  کرده   هدایت   UMF5 عسل  با    UMF20مانوکایی
ضخامت از پوست به اندازه 2/5* 2/5 سانتی  متر بر روی ناحیه پشتی-داخلی7 
اندام تحتانی در دو طرف، بر روی هشت اسب استانداردبرد ایجاد شد. زخم 
در شرایط استریل ایجاد نشد؛ اما این بار بر خالف مدل هایی که در گذشته 
استفاده می شدند با مدفوع هم آغشته نشد. مدلی که در این مطالعه استفاده 
شده  است، کمترین میزان آلودگی را در مقایسه با مدل های قبل دارد؛ به این 
دلیل که در مدل های قبل زخم با مدفوع به مدت 24 ساعت در تماس بود. 
دکتر تی سانگ اظهار داشت که: «ما در نظر داشتیم فعالیت ضد باکتریایی 
عسل مانوکا را نادیده بگیریم تا تعیین کنیم که آیا توانایی عسل مانوکا برای 

تعدیل سیستم ایمنی منجر به بهبود زخم می شود یا خیر.» .

1.Albert S. H. Tsang
2.University Veterinary Teaching Hospital Camden, New South Wales, Australia
3.Distal limb 
4.AVMA: American Veterinary Medical Association
5.Methylglyoxal
6.Angiogenesis
7.Dorsomedial

اسب ها به صورت تصادفی برای یکی از چهار روش درمان انتخاب شدند: 
فروشگاه  در  که  مدل هایی   ،UMF5 مانوکا  عسل   ،UMF20 مانوکا  عسل 
فروخته می شود و مدل کنسرو شده. زخم ها به مدت دوازده روز، هر روز 
و  شد  بر داشته  بانداژ  سیزدهم  روز  در  می شدند.  بانداژ  و  درمان  عسل  با 
روز  در  بود.  بهبود  به  رو  به خود  به صورت خود  بخیه  به  نیاز  بدون  زخم 
 UMF5 درمان شده بود، در مقایسه با UMF20 بیست و یکم، زخمی که با
کوچک تر شده  بود. به طور کلی زخمی که در مجاورت با عسل مانوکایی 
UMF20 بوده است، سریع تر از نمونه های تهیه شده از فروشگاه، درمان شده  
میان  بهبود،  میزان  در  توجهی  قابل  آماری  تفاوت  هیچ  به طور کلی  است. 
«بسیار جالب  داد که:  توضیح  او همچنین  نشد.  مشاهده  گروه های مختلف 
فروشگاه  از  تهیه شده  با عسل چند گل  موثری  درمان  هیچ  است که  توجه 
تهیه  باشد که عسل تجاری  این دلیل  به  این ممکن است  مشاهده نشد؛ که 
شده از فروشگاه، تحت گرمای ناشی از پاستوریزاسیون قرار گرفته که این 
دما می تواند آنزیم گلوکز اکسیداز را از بین ببرد. همچنین ممکن است که 
دمای باالی پاستوریزاسیون موجب غیر فعال نمودن زیست فعال های شیمیایی 
اندام  از  استفاده  مطالعه،  این  از محدودیت های  یکی  موجود در آن  شود.» 
بهبود مشابه هستند،  الگوی  اینکه  با وجود  بود.  اندام قدامی  به جای  خلفی 
با این حال زخم های اندام خلفی نسبت به اندام قدامی معموال زمان بیشتری 
برای بهبود نیاز دارند. دکتر تی سانگ همچنین اشاره کرد که «هنگام مقایسه 
قدامی  اندام  شامل  که  آن هایی  به خصوص  مطالعات  سایر  با  مطالعه  این 
بیشتر، جداسازی  تحقیقات  باید دقت الزم صورت گیرد.» جهت  می شود، 
ترکیبات زیست  فعال موجود در عسل مانوکا که موجب تعدیل سیستم ایمنی 
فعالیت  یا   UMF فاکتور  عامل  با  ترکیبات  این  آیا غلظت  اینکه  و  می شود 
ضد باکتریایی مرتبط است یا خیر، بایستی مورد هدف قرار گیرد. همچنین 
دکتر تی سانگ اظهار داشت که : «باید تعیین شود که عسل تجاری چندگل 
گرما ندیده، در مقایسه با عسل استریلیزه شده که تحت تاثیر اشعه گاما قرار 

گرفته است، می تواند در بهبود جراحات سودمند باشد یا خیر».

مترجم: نیلوفر پودینه )دانشجوی دکترای حرفه ای دامپزشکی 
دانشگاه زابل(
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ترجمه

در  است،  متنوع  بسیار  خانگی  حیوانات  در  غیرطبیعی  لخته  که  حالی  در   
بعضی از بیماری ها، مانند آنمی همولیتیک با واسطه سیستم ایمنی که یک 
اختالل تهدید کننده زندگی است، سیستم ایمنی سگ، گلبول های قرمز را 
و  دارد  50 درصد(  )درحدود  باالیی  تلفات  عارضه  این  و  می کند  تخریب 
بیشتر از 80 درصد این مرگ ها در ارتباط با تشکیل لخته غیرطبیعی است. 
دامپزشکی  دانشکده  در  خود  نامه  پایان  برای  ساتی  دکتر  دلیل  همین  به 
پالکت ها  می پردازد.  پالکت  عملکردی  تست های  بررسی  به  اونتاریو، 
از  برخی  فعالیت آن ها توسط  لخته   بوده که  ایجاد  اجزا مسئول در  از  یکی 
تشکیل  احتمال  کننده ها  رقیق  این  و  می یابد،  کاهش  رقیق کننده های خون 
داروی  بودن  موثر  ساتی  تحقیقات  می دهند.  کاهش  را  بروز سکته  و  لخته 
رقیق کننده کلوپیدوگرل4، که یک داروی رایج جهت جلوگیری از تشکیل 
لخته خون در طب دامپزشکی و انسانی است را آزمایش می کند. ساتی به 
همراه استاد راهنمای خود دکتر آنتونی آبراهامز5گمان می کنند که بعضی 
سبب  که  دارند؛  مقاومت  خون  رقیق کننده  دارو های  به  نسبت  سگ ها  از 
می شود این حیوانات آسیب پذیرتر باشند. همچنین اگر دارو به درستی عمل 
نکند، این حیوانات بیشتر از سایرین از لخته های غیرنرمال خون رنج می برند. 
دکتر آنتونی آبراهامز بیان می کند» ارزیابی عملکرد پالکتی در سگ هایی 
که داروی رقیق کننده خون دریافت می کنند به ما کمک می کند تا بدانیم 
تشکیل  و  سکته  وقوع  ریسک  همچنین  و  می کند  عمل  درستی  به  دارو 
در گذشته  نه».  یا  مواجه هست  با کاهش  ارگان ها  سایر  در  غیرنرمال  لخته 
انستیتو های  به  را  خود  مراجعین  می دادند  انجام  کاربالینی  که  دامپزشکانی 
آکادمیک مانند دانشکده دامپزشکی اونتاریو برای ارزیابی عملکرد پالکتی 
سازی  پیاده  به  او  تحقیقات  نتیجه  که  است  امیدوار  ساتی  می دادند.  ارجاع 
یک روش فراگیر در ارزیابی تشکیل لخته خون در مراکز بالینی دامپزشکی 
تبدیل شود. ساتی اظهار می کند: « یکی از تست های عملکردی پالکت، که 
ماتحقیق می کنیم، Plateletworks است و می تواند در کارهای بالینی استفاده 
شود و تمام تجهیزات آن به راحتی در دسترس است.» به صورت خوشبینانه، 
نتایج تحقیقات ما، دسترسی و فراهمی داروهای پیشگیرانه و تست های تاثیر 
درمانی داروهای رقیق کننده خون را در سگ هایی که در خطر بروز بیماری 

هستند افزایش می دهد.»

طبق گزارش های منتشر  شده از 
سکته  اونتاریو،  مغزی  سکته  مرکز 
در  بزرگساالن  ناتوانی  دلیل  مغزی 
در  مرگ  علت  سومین  و  کانادا 
حیوانات  آیا  اما  می باشد.  انسان ها 
و  می شوند  مغزی  سکته  دچار  نیز 

نشانه ها و علت های آن چیست؟
طب  ساتی1رزیدنت  دکترسوفی 
دامپزشکی  دانشکده  داخلی 
که:»  می کند  بیان  اونتاریو2اینطور 
در  مغزی  سکته  می رسد  نظر  به 

حیوانات خانگی کمتر 
از انسان شایع باشد، اما 
می تواند  اینکه  دلیل  به 

دارد  اهمیت  باشد،  کشنده 
در خطر سکته  بیماران  که 

شوند  داده  تشخیص  مغزی 
آن ها  برای  پیشگیرانه  درمان  و 
مغزی  سکته  بگیرد».  صورت 

یک  که  می شود  ایجاد  زمانی 
لخته خون در رگ ایجاد شود و 
جریان خون را در مغز قطع کند. 

غیرطبیعی  لخته های  تشکیل 
بیشتر  خانگی  حیوانات  در 

بدن  قسمت های  سایر  در 
شایع  وکلیه  قلب  ریه،  مانند: 

می دهد  توضیح  ساتی  دکتر  است. 
کدام  در  لخته  که  این  به  «بسته  که 
نشانه ها  می شود  تشکیل  بخش 
در  اگر  مثال  برای  است.  متفاوت 
نورولوژیک  کمبود های  باشد  مغز 
باشد،  ریه  اگر در  یا  و  رخ می دهد 
می دهد».  تنفس3رخ  در  سختی 

تشکیل لخته های غیرطبیعی 

در  بیماری ها  برخی  با  می تواند 
سکته  با  که  شرایطی  باشد.»  ارتباط 
مغزی در ارتباط باشد مانند: سرطان، 
بیماری های  قلبی،  بیماری های 
اندوکرین  بیماری های  خودایمن، 
و  کلیوی  بیماری های  از  بعضی  و 

گوارشی از این موارد  می باشند.»

1.Sophie Saati
2.Ontario veterinary College (OVC)
3.Dyspnea
4.Clopidogrel
5.Anthony Abrams-Ogg

مترجم: نگین محمدپور )دانشجوی دکترای حرفه ای 
دامپزشکی دانشگاه ارومیه(

مترجم: فراز فتوحی )دانشجوی دکترای حرفه ای دامپزشکی 
دانشگاه ارومیه(

اطالعاتی که به صورت علمی در نگهداری از حیوانات خانگی از صاحبان این دسته از حیوانات به دست آمده، احساسات موجود در روابط انسان-حیوان 
و آرامشی که در نگهداری حیوانات وجود دارد را نشان داده است.

قبل از اینکه خرگوشی را به خانه بیاورید ضروری است که تصمیمی آگاهانه و درست در مورد شرایط نگهداری خرگوش و نوع مراقبتی که در طول 
زندگی اش به آن نیاز دارد بگیرید.

1-خرگوش ها به مراقبت زیادی نیاز دارند. قفس نگهداری آن ها باید روزانه تمیز شود و حداقل روزی دو بار تغذیه شوند و به 
محرک های ذهنی و تمرین بدنی نیز نیاز دارند.

2-خرگوش ها صبح ها و عصر ها بیشتر ین فعالیت را دارند.
3-خرگوش ها دوست ندارند از زمین برداشته شوند و استخوان های ظریفی در مقایسه با توده عضالنی خود دارند.

صاحبان این حیوانات باید نحوه درست برداشتن خرگوش ها را برای جلوگیری از شکستگی استخوان هایشان تمرین کنند. اگر 
به طور صحیح برداشته نشوند، ممکن است در اثر لگد انداختن شدید به ناحیه کمری آن ها آسیب وارد شود.

طول عمر خرگوش خانگی طوالنی است و تقریبا در حدود9-10 سال می باشد و بعضی ها از آن ها ممکن است باالی 12 سال عمر کنند.
خرگوش ها در هر اکوسیستم، جزء حیوانات شکار دسته بندی می شوند، به همین دلیل بسیار ترسو هستند؛ از این رو اگر صاحبان این حیوانات در نظر دارند 

که خرگوش ها را همراه سایر حیوانات در یک خانه نگهداری کنند باید احتیاط کنند.
اگر سگ یا گربه ای خراشی به خرگوش وارد کند یا آن را گاز بگیرد می تواند به یک خطر جدی برای حیوان تبدیل شود.

برای دریافت اطالعات بیشتر با دامپزشک خود مشورت کنید.

آیا خرگوش 
خانگی برای شما 

گزینه مناسبی 
است؟
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مقاله

13

12

در مقاالت از هیپوکلسمی به عنوان دروازه ورود سایر بیماری ها یاد می 
شود. در گاوهای با هیپوکلسمی تحت بالینی گردآوری چربی بدن بیشتر می 
بوده، که  باالتر  استریفه خون  اسیدهای چرب غیر  نتیجه غلظت  باشد و در 
منجر به افزایش خطر ابتال به کتوز و جابجایی شیردان می شود. هیپوکلسمی 
حرکات شکمبه و شیردان را کاهش می دهد، که خطر ابتال به جابه جایی 
اسفنکتر  عضله  انقباض  کاهش  باعث  همچنین  یابد.  می  افزایش  شیردان 
از شیر دوشی می  بعد  بسته نگه داشتن روزنه پستان  سرپستانک که مسئول 
می دهد.  افزایش  را  پستان  ورم  به  ابتال  نتیجه، خطر  در  باشد، می شود که 
هیپوکلسمی با کاهش ذخایر کلسیم در شبکه آندوپالسمی درون سلولی و 
میتوکندری در سلول های تک هسته ای خون مرتبط می باشد. کاهش ذخایر 
داخل سلولی کلسیم پاسخ سلول های ایمنی را با کاهش انتشار پیامبر ثانویه 
کلسیم به سیتوزول از ذخایر داخل سلولی، در پاسخ به سایتوکاین ها، آنتی 
 .)2006 همکاران،  Kimuraو  کند)  می  مختل  را  فعال  محرك  دیگر  یا  ژن 
Martinez و همکاران )2012( دریافتند که هیپوکلسمی تحت بالینی بسیاری 

از جنبه های عملکردی نوتروفیل ها را مختل کرده و غلظت بتا هیدروکسی 
به گاوهای  نسبت  بالینی  به هیپوکلسمی تحت  مبتال  بوتیرات خون گاوهای 
نتیجه رسیدند که خطر  این  به  باشد. آنها همچنین  باالتر می  نرموکلسمیک 
لیتر کاهش کلسیم سرم  نسبی بروز متریت برای هر 1 میلی گرم  در دسی 
کمتر از 8/59  میلی گرم در دسی لیتر 22 درصد افزایش می یابد. هیپوکلسمی 
تحت بالینی خطر ابتال به کبد چرب را افزایش داده و باروری گاو را کاهش 
تحت  هیپوکلسمی  و  شیر  تب   .)2013 همکاران،  و   Chamberlin(دهد می 
بالینی باید به عنوان دروازه بیماری هایی که تا حد زیادی شانس بهره وری 

کامل یک گاو در دوره شیردهی را کاهش می دهد در نظر گرفته شوند.

 پیامدهای بالینی کمبود کلسیم

)Dystocia and Uterine Prolapse( 1- سخت زایی و پروالپس رحم 
انقباضی عضالت صاف و مخطط  توان  به جد مشکالتی را که  باید  ما 
می شوند  در گاو  ای  ایجاد مشکالت عدیده  باعث  و  دهند  می  را کاهش 
شیر  تب  بروز  که  دهد  می  نشان  شده  منتشر  مطالعات  بیشتر  کنیم.  پیگیری 

در گاوها باعث افزایش احتمال سخت زایی در مقایسه با گاوهای سالم می 
شود. گزارش شده است که در بعضی موارد افزایش احتمال سخت زایی در 
گاوهای مبتال به تب شیر تا 6 برابر بیشتر از گاوهای سالم می باشد. همچنین 
گزارشات دیگری حاکی از آن است که این احتمال به حدود 2/5 تا 3 برابر 
نسبت به گاوهای سالم می رسد)Curtis و همکاران، 1983؛ Erb و همکاران، 
1985؛ Correa و همکاران، 1993(. عالوه بر سخت زایی گزارش شده در 
گاوهایی که غلظت کلسیم سرم خونشان کمتر از حد معمولی بوده از بیرون 
بعداً  آن  بر  همکاران، 1984(.  عالوه  و   Risco(بردند می  رنج  زدگی رحم 
منتشر شد که گاوهایی که از پروالپس رحم رنج می بردند، 19 درصد از 
آنها کمبود کلسیم شدید ) کلسیم سرم کمتر از 4 میلی گرم در دسی لیتر ( 
و 28 درصد از آنها  کمبود کلسیم خفیف ) کلسیم سرم بین 4/1 تا 6  میلی 

گرم در دسی لیتر ( داشتند

)Retained Placenta( 2- جفت ماندگی
مطالعات مختلف گزارش نموده اند که تب شیر خطر جفت ماندگی را 
افزایش می دهد. به عبارت دیگر احتمال باقی ماندن جفت در گاوهایی که به 
تب شیر مبتال هستند 3 برابر بیشتر از گاوهای سالم است )Houe و همکاران، 
2001(. تأثیر مستقیم تب شیر بر روی جفت ماندگی، یعنی به غیر از اثر تب 
شیر بر مشکالت سخت زایی که باعث جفت ماندگی می شود؛ احتمال باقی 
ماندن جفت را تا 2 برابر افزایش می دهد )Erb و همکاران،1985(. بنابراین 
تب شیر تأثیرات بزرگ غیر مستقیمی بر روی بروز جفت ماندگی دارد، به 
طوری که تب شیر یک فاکتور خطر برای ایجاد سخت زایی و سخت زایی 
همکاران، 1993(.  و   Correa( است  ماندگی  براي جفت  فاکتور خطر  یک 
کلسیم  توجه  قابل  کاهش  کردند،  گزارش   )2004( همکاران  و   Melendez

سرم خون باعث افزایش باقی ماندن پرده های جنینی نسبت به گاوهایی که 
به صورت معمولی جفت را خارج نموده اند؛ شده است. در آغاز گمان می 
رفت که این احتماالً به دلیل عملکرد کلسیم در انقباض عضالت رحم می 
باشد ولی محققان نشان دادند که گاوهای با جفت ماندگی اغلب انقباضات 
و   Burton(دارند ماندگی  جفت  بدون  گاوهای  به  نسبت  تر  قوی  رحمی 
همکاران، 1987(. در واقع، کار بعدی به طور کامل این نظریه را رد کرد، 

چرا که)Eiler،1997( نشان داد که حرکت رحم نقش کمی و یا هیچ نقشی در 
بروز جفت ماندگی ایفا نمی کند. یک توضیح احتمالی این است که  افزایش 
 )1982 ،Jorgensen و Horst(سطح کورتیزول در موارد تب شیر دیده می شود
و کورتیزول اثرات سرکوب کننده ایمنی دارد. توضیح احتمالی دیگر این 
بر روی ذخایر  فشار  منظور الکتوژنز یک  به   برای کلسیم  تقاضا  است که 
کلسیم داخل سلولی سلول های ایمنی ایجاد می کند)Kimura و همکاران، 
2006(. کلسیم داخل سلولی در ارسال سیگنال برای فعال سازی سلول های 
ایمنی مهم می باشد، و اگر کلسیم داخل سلولی به میزان کافی وجود نداشته 

باشد، سیگنال ممکن است قادر به فعال کردن سلول های ایمنی نباشد.

)Metritis( 3- متریت
یکی دیگر از اختالالت تولیدمثلی رخ داده در طی دوره انتقال متریت 
است. متریت التهاب رحم ناشی از عفونت باکتریایی است، که به طور معمول 
ظرف مدت ده روز بعد از زایش رخ می دهد. که با تب، ترشحات آبکی 
قرمز قهوه ای بدبو، بی اشتهایی، بی-حالی و کاهش تولید شیر مشخص می 
ماندگی، سخت  با جفت  اغلب  متریت   .)2006 همکاران،  و   Sheldon(شود
زایی، مرده زایی یا دوقلوزایی ارتباط داشته و همچنین با کاهش مصرف ماده 
خشک و تغییرات رفتاری در این دوره همراه می باشد)Huzzey و همکاران، 
2007(. برای کاهش هر یک کیلوگرم DMI در قبل زایمان، تشخیص متریت 
در گاو احتماال 3 برابر بیشتر می شود. عالوه بر این، گاوهای مبتال به متریت 
همکاران،  و   Huzzey(دارند آخور  سر  بر  کمتری  رقابت  رسد  می  نظر  به 
2007(. Dohmen و همکاران )2000( گزارش کردند که گاوهای با جفت 
ماندگی ممکن است باکتری E.coli در رحم را بالفاصله پس از زایمان داشته 
پیوژنز  آرکانوباکتر  از  ناشی  متریت  به  بیشتر  احتمال  با  گاوها  آن  و  باشند، 
ماده خشک پس  با کاهش مصرف  متریت  مبتال می شوند.  زایمان  از  پس 
اندومتریت  توسعه   و   )2006 همکاران،  و   Sheldon(شیر تولید  زایمان،  از 
مرتبط می باشد)Leblanc و همکاران، 2002(. به طور غیر مستقیم، از طریق 
باز  روزهای  تعداد  تواند  می  همچنین  متریت  آندومتریت،  احتمال  افزایش 
 DMI را افزایش دهد)Leblanc، 2008(. پیشگیری از متریت مستلزم داشتن 
مناسب در طی دوره انتقال در تالش برای تسهیل عملکرد کافی سیستم ایمنی 
بواسطه  لیپولیز  منفی، سیگنال  تعادل  باشد چرا که گاو در  بدن حذف  می 
کورتیزول را باال می برد و کورتیزول عملکرد سیستم ایمنی بدن را سرکوب 
می-کند)Leblanc، 2008(. عالوه بر این، پیشگیری از عامل خطر اصلی برای 
متریت و جفت ماندگی، بسیار مهم می باشد. عملکرد مناسب سیستم ایمنی 
پستان  ورم  و  متریت  مانند  عفونی،  های  بیماری  از  پیشگیری  برای  کلیدی 

است.

)Endometritis(4- آندومتریت
در باال در این مورد بحث شد که ارتباط روشنی بین تب شیر، سخت زایی 
و جفت ماندگی وجود دارد، همچنین گزارش شده است ارتباطی بین تب شیر 
و سرکوب سامانه ایمنی در حوالی زایمان وجود دارد که این موضوع یک 
پایۀ قوی برای ارتباط بین تب شیر و التهاب رحم فراهم می سازد)Kimura و 

همکاران، 2006(. در تأیید این موضوع Whiteford و همکاران در سال 2005  
گزارش کردند؛ در انگلستان گاوهایی که از کمبود کلسیم بالینی رنج می 
برند به طور قابل توجهی شیوع آندومتریت در آنها بیشتر از گاوهای با کلسیم 
وقوع  و  شیر  تب  ارتباط  بر  مبنی  مختلفی  گزارشات  بنابراین  است.  طبیعی، 
مشکالت در حوالی زایمان وجود دارد. در حقیقت این موضوع به راحتی 
تأیید می شود که بیشتر افرادی که با گاوهای شیری کار می کنند احتماالً به 
مشکالت حوالی زایمان توجه می کنند. اکثر دامپزشکان مزرعه با مشکالت 
جاری مثل جفت ماندگی و باروری ضعیف بدون توجه به تب شیر و کمبود 
کلسیم تحت بالینی درگیر هستند؛ که این خود ممکن است یک عامل مستعد 
کننده باشد. گزارشات باال بر کنترل میزان تب شیر تأکید دارد. به خصوص 
بیشتر در گله  باروری و حذف  بر  تأثیر  باعث  که مشکالت زایمان احتماالً 
های شیری می شود. عالوه بر این احتمال قوی کمبود کلسیم تحت بالینی در 
این شرایط به صورت غافلگیرانه افزایش می یابد که خود یک عامل مستعد 

کننده در گاوهای شیری می باشد

)Milk fever and Fertility( 5- تب شیر و باروری
بر  تأثیر  طریق  از  تولیدمثل  کاهش  باعث  شیر  تب  که  است  شده  بیان 
روی عملکرد ماهیچه های رحم، کندی برگشت رحم به اندازة طبیعی بعد 
از زایمان)Borsberry و Dobson، 1989( و کاهش جریان خون در تخمدان 
های)Jonsson و Daniel ، 1997( گاوهای شیری شده است. همچنین تأثیرات 
غیر مستقیم تب شیر بر باروری به واسطۀ سخت زایی، باقی ماندن جفت و 

التهاب مخاط رحم می باشد.
که  گاوهایی  در  که  کردند  گزارش   2005 سال  در   Sheldonو  Whiteford

های  شاخ  قطر  طبیعی  نرمال  گاوهای  به  نسبت  دارند  بالینی  کلسیم  کمبود 
آبستن و غیر آبستن رحم 15 تا 45 روز پس از زایمان)نشانۀ کندی برگشت 
رحم به اندازة طبیعی( بیشتر است، همچنین احتمال وجود جسم زرد به طور 
قابل توجه کاهش می یابد)نشانه تخمک گذاری بعد از زمان زایمان است(.

بعالوه Kamgarpour و همکاران)1999( گزارش کردند در گاوهای با کمبود 
فولیکول های تخمک گذاری در روزهای 15،  اندازه  بالینی  کلسیم تحت 
30 و 45 بعد از زایمان و اندازة فولیکول در اولین تخمک گذاری نسبت به 
نیز در   ،Dobson و    Borsbery افراد دیگری  است.  نرمال کوچکتر  گاوهای 
سال 1989 گزارش کردند؛ در گاوهای مبتال به تب شیر تعداد جفت گیری به 
ازای هر آبستنی از 1/2 به 1/7 برابر افزایش می یابد. در گاوهای مبتال به تب 
شیر فاصلۀ زایمان تا اولین جفت گیری از 61 روز به 68 روز و فاصلۀ زایمان 
تا آبستنی از 76 روز به 88 روز افزایش می یابد، که این موضوع در 5 گلۀ 
شیری با افزایش شیوع تب شیر بالینی با میزان 7/5 درصد در انگلستان مطالعه 
شد. بنابراین اقدام به بهبود باروری در گله های شیری در سراسر جهان بدون 
توجه به بهبود شرایط سالمتی در گاوهای دوره انتقال، مدیریت و وضعیت 

تغذیه، محدودیت هایی را ایجاد خواهد کرد.
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مقاله

)Milk fever and Mastitis(6- تب شیر و ورم پستان
شیر  تب  از  که  گاوهایی  کردند،  گزارش   )1983( همکاران  و   Curtis

بالینی رنج می برند احتمال شیوع ورم پستان در آنها نسبت به گاوهای نرمال، 
بیشتر است. فرضیۀ ایجاد این عارضه این است که کاهش عملکرد  برابر   8
ماهیچۀ صاف موجود در اسفنگتر سر پستانک ها باعث ایجاد راه آسان برای 
عفونت بعد از شیر دوشی و تشدید سرکوب ایمنی در گاوهای مبتال به تب 
شیر نسبت به گاوهای نرمال می-شود)Goff، 2003( همچنین ایجاد سرکوب 
ایمنی در حوالی زایمان در گاوهای شیری نقش مهمی را ایفا می کند. این 
نشان می دهد که تب شیر و کمبود کلسیم تحت بالینی باعث افزایش پاسخ 
 .)1982  ،  Horstو   Jorgensen( شود  می  زایمان  درحوالی  کورتیزول  نرمال 
بعالوه، اخیراً ثابت شده است کمبود کلسیم با کاهش ذخیرة کلسیم داخل 
سلولی همراه است که باعث کاهش کلسیم در سلول های خونی تک هسته 
می  زایمان  حوالی  در  ایمنی  سیستم  سرکوب  تشدید  به  منجر  و  شده  ای 

شود)Kimura و همکاران، 2006(.

 نویسندگان:
دکتر سجاد افشارفرنیا )متخصص بیماری های داخلی دام 

های بزرگ،کارشناس اداره دامپزشکی استان همدان(
دکتر علیرضا کبیریان )متخصص مامایی و بیماریهای تولید 

مثل(
دکتر محمدصادق صفایی فیروزآبادی )متخصص بیماری 

های داخلی دام های بزرگ، دانشگاه اردکان(

Journal of Dairy Science, 3349-3337 :68.
8. Goff, JP. (2003). Managing the transition cow – considerations for optimising energy and protein balance and 
immune function: Cattle Practice, 63-51 :(2)11.
9. Horst, RL. And Jorgensen. NA. (1982). Elevated plasma cortisol during induced and spontaneous hypocalcemia in 
ruminants. Journal of Dairy Science, 2337-2332 :65.
10. Horst, RL. And Jorgensen. NA. (1982). Elevated plasma cortisol during induced and spontaneous hypocalcemia 
in ruminants. Journal of Dairy Science, 2337-2332 :65.
11. Houe, H. Ostergaard, S. Thilsing-Hansen, T. Jorgensen, RJ. Larsen, T. Sorensen, JT., Agger, JF. and Blom, 
JY. (2001). Milk fever and subclinical hypocalcaemia – an evaluation of parameters on incidence risk, diagnosis, risk 
factors and biological effects as input for a decision support system for disease control. Acta Veterinaria Scandinavica, 
29-42:1.

بهترین راه عملی برای کنترل  به نظر شما 
هیپوکلسمی در گله گاوهای شیری چیست؟

مهمترین عارضه تولیدمثلی در گاوهای مبتال 
به هیپوکلسمی تحت بالینی چیست؟

کلسیم  ثانویه  کمبود  ایجاد  علت  مهمترین 
در گاو چیست؟

و یا تلگرام مجله ارسال کنید.پاسخ خود را به آدرس الکترونیکی 
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ترجمه

مروری بر آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی

به جدیدترین ستون ما در مجله دامپزشکان جوان خوش آمدید. در این 
توصیه ها،  مرور  بدن،  مشخص  ساختارهای  آندوسکوپیک  بررسی  ستون، 
مورد  آندوسکوپی  مناسب  روش  و  ها  بیماری  از  حاصل  ناهنجاری های 

بررسی قرار داده خواهد شد. 
آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی1یک روش حداقل تهاجمی است که 
ابتدای  به مری، معده و  بالینی مربوط  ارزیابی تشخیصی عالئم  می تواند در 
گوارش،  دستگاه  فوقانی  بخش  آندوسکوپی  کند.  کمک  کوچک  روده 
معموال برای به دست آوردن نمونه های بیوپسی به عنوان بخشی از ارزیابی 

تشخیص در حیوان خانگی با عالئم مزمن لوله گوارشی2استفاده می شود.

آندوسکوپی مری

توصیه ها

آندوسکوپی مری به طور منظم به عنوان قسمتی از آندوسکوپی بخش فوقانی 
دستگاه گوارش انجام می شود؛ به عبارت دیگر:

مناسب ترین روش برای تشخیص فرآیندهایی است که باعث اختالل در 
الیه مخاطی مری می شوند و یا مجرای آن را مسدود می کنند؛ مانند: التهاب 

مری، تنگی، جسم خارجی، یا توده. 
مری،  بیماری های  سایر  برای  اضافی  ارائه شواهد  یا  تأیید حضور  برای 
مانند مشکالت بلع، دایورتیکول مری، آنومالی های حلقه عروقی و فتق های 

هیاتوسی مورد استفاده قرار می گیرد.
برای روش های درمانی، مانند بیرون آوردن جسم خارجی و درمان تنگی 

مری استفاده می شود.

ارزیابی اولیه

افزایش می دهند،  را  بیماری مری  احتمال  بالینی که  بالینی: عالئم  عالئم 
عبارتند از: نارسایی ها، اختالل در بلع، افزایش بزاق، سرفه و کاهش وزن.

تشخیص: ارزیابی تشخیصی اولیه باید شامل 3 نمای رادیوگرافی قفسه سینه 
باشد. اگر مشکوك به اختالل حرکتی مری باشید؛ قبل از آندوسکوپی مری، 

رادیوگرافی مری با استفاده از ماده حاجب را انجام دهید.

ظاهر طبیعی*الیه مخاطی طبیعی مری به رنگ صورتی، صاف و درخشان است )شکل 1(*:
بخش خلفی مری سینه ای در گربه ها دارای حلقه های دایره ای است که 

نشان می دهد این بخش از عضالت صاف تشکیل شده است.
چین های مخاطی طولی، که در دهانه مری گردنی سگ دیده می شوند؛ 

زمانی که لومن کامال پر شده باشد ناپدید می شوند.
در هر دو گونه سگ و گربه، نمای بیرونی نای در دیواره شکمی مری 

گردنی و نمایی از آئورت در وسط مری سینه ای قابل مشاهده است.

1.Upper Gastrointestinal Endoscopy (UGIE)
2.Gastrointestinal (GI)
3.Megaesophagus
4.Flaccid
5.Cavernous
6.Cervical Esophageal Sphincter (CES)
7.Lower Esophageal Sphincter (LES)

ناهنجاری های مری

رادیوگرافی  وسیله  به  معموال  شده  بزرگ  مری  شده3:  بزرگ  مری 
تشخیص داده می شود؛ اما آندوسکوپی مری می تواند برای رد علل انسدادی 
که سبب اتساع می شوند و یا تشخیص دلیل التهاب مری بطور اولیه یا ثانویه 

استفاده شود.
آنچه در ظاهر مشاهده می شود، یک لومن کامال متسع و شل4و غاری شکل 
مری7است.  تحتانی  اسفنکتر  گردنی6تا  مری  اسفنکتر  از  مری  شدن5لومن 
اغلب مقادیر مختلفی از کف، مایع، و غذای بلعیده شده در آن وجود دارد.

از  گوناگونی  انواع  توسط  است  ممکن  مری  التهاب  مری:  التهاب 
مواد  خارجی،  جسم  حضور  معده،  ریفالکس  شامل  زمینه ای  فرآیندهای 
شیمیایی تحریک کننده یا داروها مانند: )داکسی سایکلین،کلیندامایسین( و 

8.Spirocerca lupi
9.Stricture
10.Polypectomy
11.Hematemesis

عفونت ها )کاندیدا، کرم مری8( ایجاد شود.
یافته های قابل مشاهده در الیه مخاطی، بسته به علت اصلی و شدت، متغیر 
هستند. تغییراتی که در جهت حمایت از التهاب مری بوجود می آیند شامل: 
پرده کاذب  یا حضور یک  دانه  های ریز، سائیدگی، زخم،  ایجاد  پرخونی، 
است. عالوه بر این، اسفنکتر تحتانی مری ممکن است با تجمع مایع در بخش 

انتهایی مری باز شود. )شکل 2(.
ماده حاجب  با  رادیوگرافی  از  استفاده  با  را می توان  تنگی  تنگی مری9: 

تشخیص داد؛ اما بهتر است با آندوسکوپی، مشخص و درمان صورت گیرد. 
تنگی مری اغلب در داخل قفسه سینه، نزدیک به قاعده قلب دیده می شود؛ 
اما درجه باریک شدن لومن و طول تنگی در مری متغیر است. به طور غیر 

معمول، بیماران ممکن است بیش از یک تنگی داشته باشند. 
از  که  می شوند  ظاهر  موضعی  باریک شدگی  یک  عنوان  به  تنگی ها  بیشتر 
حلقه ی نرم و سفید فیبروزه تشکیل شده اند. نکته قابل توجه این است که، 
لومن در این ناحیه با دمیدن بخار و یا گاز به  طور ثابت نیز متسع نمی شود. 

قسمتی از تنگی مری که به دهان نزدیکتر است، با درجاتی از اتساع، بسته 
به مزمن بودن ضایعه همراه است. به طور کامل الیه مخاطی ناحیه را برای 

شواهدی مرتبط با التهاب مری بررسی کنید )شکل 3(.
لومنی  درون  ضایعات  ظهور  تومور،  اندازه  و  نوع  به  بسته  مری:  تومور 
متفاوت است؛ اما می تواند شامل توده های پرولیفراتیو، لوبوله شده و یا صاف 
باشد، که ممکن است شکننده باشد یا نواحی زخم روی سطح آن ها باشد. 
بنابراین  و  مجرا می شود  انسداد  باعث  اجتناب ناپذیری  به طور  توده  حضور 

می تواند منجر به اتساع مری به طرف دهان شود. 

آندوسکوپی معده

توصیه ها

مواردی که توسط آندوسکوپی معده نشان داده می شود:
در موارد حاد، زمانی که به وجود یک جسم خارجی یا زخم شدید در 

معده مشکوك هستیم.
دستگاه  فوقانی  بخش  کامل  آندوسکوپی  یک  از  بخشی  عنوان  به   

گوارش، در بیماران مبتال به نشانه های مزمن درگیری لوله گوارشی. 
بیرون آوردن جسم خارجی،  مانند  انجام فرآیندهای درمانی ،  به هنگام 
جای گذاری لوله تغذیه ای، برداشت پولیپ10و برای توقف خون ریزی در 

زخم های خونریزی دهنده.

ارزیابی اولیه

عالیم بالینی: آندوسکوپی معده می تواند برای بررسی و درمان عالئم حاد 
و مزمن لوله گوارشی، از جمله استفراغ )خونی11(، اشتهای ضعیف، افزایش 

ترشح بزاق، ملنا و کاهش وزن استفاده  شود.
تشخیص: ارزیابی مناسب تشخیصی قبل از یک آندوسکوپی بخش فوقانی 
دستگاه گوارش، که برای آندوسکوپی معده به کار می رود، شامل موارد 

زیر است: 
آزمایش خون

آزمایش مدفوع
غربالگری برای بیماری آدیسون

تصویربرداری اولیه)رادیوگرافی محوطه بطنی و یا سونوگرافی(.

اگر ممکن باشد، بیماران باید با استفاده از غذای حاوی محتویات کم آلرژن، 
برای حذف آلرژی غذایی تحت یک درمان آزمایشی محافظه کارانه قرار 
به  نمی تواند  هیستوپاتولوژی  که  است  مهم  آن جهت  از  اتفاق  این  بگیرند. 
آسانی بین بیماران مبتال به آلرژی  غذایی و آن هایی که مبتال به بیماری های 

التهابی روده و نیازمند سرکوب سیستم ایمنی هستند، تمایز قائل شود. 

که  است  مهم  نکته  این  به  توجه  معده،  ارزیابی  هنگام  در  طبیعی:  ظاهر 
چین های ریز، ظاهر متفاوتی دارند و بسته به درجه دمیدن، به شدت در رنگ 
و ظاهر متفاوت خواهند بود. همانطور که معده بیش از حد متسع می شود، 

الیه مخاطی ممکن است رنگ پریده یا سفید به نظر برسد.
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ترجمه

ناهنجاری های معده

باشید که  التهاب خفیف معده: مهم است که توجه داشته  با  گاستریت 
مخاط معده ممکن است به طور طبیعی ظاهر شود. التهاب به طور معنی داری 
دار،  دانه  حالت  افزایش  مخاطی،  الیه  ضخیم شدگی  صورت  به  بیشتر 

شکنندگی و سائیدگی ها ظاهر می شود )شکل 4(.

بیماری اولسراتیو

به  معموال  که  هستند  عمقی  کم  مخاطی  اختالالت  سائیدگی ها12: 
رنگ قرمز متمایل به قهوه ای/ سیاه و سفید هستند. خونریزی به صورت لکه 

خون مردگی و یا رگه های قرمز بدون ضایعات مخاطی، ظاهر می شود.
زخم ها13: نشان دهنده اختالل در قسمت های عمیق الیه مخاطی بوده که 
زیر مخاط را نیز در بر می گیرد. زخم ها اغلب یک ضایعه مرکزی با یک 
رنگ قهوه ای تیره / سیاه دارند که نشان دهنده خون خشک  شده است و یا 

مرکز زرد / سفید که نشان دهنده نکروز است. 

حاشیه های زخم معموال برآمده و ضخیم می شود و ظاهر دهانه آتشفشانی 
ایجاد می کند. زخم ها معموال در آنتروم و پیلور یافت می شوند )شکل 5(.

پولیپ: پولیپ یک برجستگی چسبیده یا پایه  دار از مخاط معده است که 
اغلب در آنتروم و پیلور یافت می شود. اگر کوچک و غیر انسدادی باشد، 
یک پولیپ می تواند یک یافته اتفاقی باشد؛ با این حال ممکن است تا حدی 

انسداد یا خونریزی سطحی داشته باشند. 
توده  یک  از  باشد؛  داشته  متفاوتی  ظواهر  می تواند  معده  تومور  سرطان: 
گسسته )شکل 6( تا تغییرات تراوشی گسترده، که می تواند شامل از دست 
یا ضخیم  و  مانند  مشاهده ضایعات پالك  دادن ساختار چین های مخاطی، 

شدن عمومی باشد.
آدنوکارسینوم شایع ترین تومور معده در سگ است که معموال با زخم در 
شایع ترین  لنفوسارکوم  می باشد.  همراه  معده  کوچک  خم  یا  آنتروم  ناحیه 

نئوپالسم در گربه بیمار است.
حرکات غیرطبیعی: همانند مری، اختالالت حرکتی در معده نیز، معموال 
رادیوگرافیک  مطالعات  و  بالینی  تاریخچه  طریق  از  آندوسکوپی  از  قبل 
تشخیص داده می شوند. با این حال، تصویربرداری آندوسکوپیک و بیوپسی 
نشان  که  یافته  هایی  دهد.  تشخیص  را  غیرطبیعی  حرکات  می تواندعلت 

آندوسکوپی روده

از  بخشی  عنوان  به  دوازدهه  آندوسکوپی  یا  روده  آندوسکوپی  عالئم: 
ارزیابی تشخیصی بیماران مبتال به بیماری مزمن لوله گوارشی انجام می شود. 

این قسمت بخش نهایی قسمت پروگزیمال لوله گوارشی بوده که به عنوان 

12.Erosions
13.Ulcers

می دهد مشکل حرکتی وجود دارد، شامل وجود مایع )به ویژه مایع آغشته 
به صفرا(، باقی ماندن غذا )به دنبال یک سفت شدگی مناسب( و افزایش در 

میزان سرخی بافت است.

بخشی از آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی ارزیابی می شود. موارد بالینی 
استفاده از این روش مشابه با آندوسکوپی معده، به همراه رخداد اسهال می 

باشد. 
ظاهر طبیعی: رنگ مخاط از صورتی تا زرد/ سفید تغییر می کند. به طور 
کلی مخاط سگ ها، در مقایسه با مخاط گربه که به رنگ صورتی کم رنگ 
ظاهر  با  بافتی  دوازدهه،  مخاط  دارد.  رنگ روشن تری  است،  رنگ  کرم  و 
پالك های  سگ،  در   .)7 )شکل  است  )ویلی(  مودار  حتی  و  دانه دانه  زبر، 
مدور  های  گودی  یا  متورم  سفید،  مجزا،  عالمت های  صورت  به  که  پا یر، 
ظاهر می شوند، ممکن است وجود داشته باشد )شکل 8(. در صورت امکان، 

چین های معده سگ )غیر طبیعی(؛ به ظاهر شفاف و متورم آن توجه کنید. 
)B(.هیستوپاتولوژی وجود گاستریت را تایید کرد

شکل6. توده مستقر در آنتروم معده؛ شکل5. زخم معده )سگ(
هیستوپاتولوژی وجود آدنوم را تایید کرد.

شکل7. نمای طبیعی مخاط و پرزهای دوازدهه 
)سگ(

شکل8. پالك های پایر بخش جانبی دیواره 
دوازدهه )سگ(

شکل9. برجستگی های طبیعی دوازدهه )گربه(
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446.

مترجم: دکتر امیر رضایی )دانش آموخته دانشکده دامپزشکی 
دانشگاه آزاد گرمسار(

برآمدگی های دوازدهه ای باید شناسایی شوند. در قسمت ابتدایی دوازدهه 
سگ، دو برآمدگی )بزرگ و کوچک( واقع شده که به صورت دکمه های 

دایره ای کوچک ظاهر می شوند و ممکن است مسطح یا بزرگ باشند.
دارند که می تواند شناسایی آن  را  دوازدهه  بزرگ  برآمدگی  فقط  گربه ها 

چالش برانگیز باشد )شکل 9(.

اختالالت دوازدهه14

بیماری التهابی روده : التهاب می تواند ظواهر متفاوتی داشته باشد، از 
مخاطی  بافت  یا  و  )اریتم(  بندی  رنگ  در  شدید  تغییرات  تا  طبیعی  حالت 
)حالت متورم، افزایش حالت دانه  ای، تزاید( دیده می شود)شکل 10(. بافت 

ملتهب شل تر بوده و ممکن است خونریزی هم مالحظه شود. 

پرزهای لنفاوی

بافت  به صورت  که  بوده  همراه  تورم  با  روده،  پرزهای  لنفی  عروق  اتساع 
مخاطی رشد  یافته ظاهر می شود و رنگ مخاط به سفید کرمی و براق متمایل 
لنفی وجود  اتساع عروق  با  التهاب، اغلب همراه  از  است. درجات مختلفی 
دارد؛ از این رو، بیوپسی ها ممکن است مشابه با بیماری التهابی روده باشد که 

برای افتراق بین دو بیماری ضروری است.
و  مخاطی  بی نظمی  با  اغلب  کانونی،  نئوپالزی  کانونی: ضایعات  نئوپالزی 
زخم مشخص همراه بوده و ممکن است منجر به باریک شدن لومن و انسداد 
قابل توجهی دانه های ریز  به طور  کامل آن شود. گسترش سرطان می تواند 
حالی  در  کند.  تظاهر  مانند  پالك  ضایعات  صورت  به  یا  دهد  افزایش  را 
که لنفوم و آدنوکارسینوما شایع ترین نئوپالسم ها در روده کوچک هستند، 
ممکن  نیز  فیبروسارکوم  و  لیومیوسارکوم  لیومیوم/  سل،  ماست  تومورهای 

است رخ دهد.

 به طور خالصه 

است  تهاجمی  نیمه  تکنیک  یک  فوقانی  گوارش  دستگاه  آندوسکوپی 
بیماری- به  مبتال  بیماران  ارزیابی  در  را  تشخیصی  اطالعات  می تواند  که 

و  مری  آندوسکوپی  عالوه،  به  دهد.  ارائه  گوارشی  دستگاه  مزمن  های  
بیماران  در  درمانی  و  تشخیصی  اهداف  برای  می توانند  معده  آندوسکوپی 

مبتال به بیماری های لوله گوارشی حاد استفاده شوند.
گوارش  دستگاه  آندوسکوپی  مناسب  تکنیک های  مقاله  این  از   2 بخش 
و  آندوسکوپیک  ارزیابی  بر  خاص  طور  به  و  کرد  خواهد  ارائه  را  فوقانی 

حذف اجسام خارجی از لوله گوارشی فوقانی تمرکز خواهد نمود.

دیپلم  دامپزشکی،  حرفه ای  دکتری  کالرك،  کاالهان  جولی 
استاد پزشکی داخلی حیوانات کوچک در دانشگاه علوم   ،ACVIM

از  او مدرك دکتری حرفه ای دامپزشکی را  پنسیلوانیا است.  پزشکی 
نیو  پزشکی  مرکز  در  را  انترنی  دوره  و   کرد  دریافت  تافتز  دانشگاه 
انگلند در وست بریجواتر، ماساچوست و دستیاری پزشکی داخلی را 

در دانشگاه پنسیلوانیا به پایان رساند.

14.Inflammatory Bowel Disease (IBD)

شکل10. نمای غیر طبیعی دوازدهه همراه با 
افزایش حالت گرانوله )سگ(

دفتر فروش : تهران خیابان توحید خیابان 
A 10 فرصت شیرازی پالک 83 واحد

شماره فروش اینترنتی:  09301806374
جهت دریافت کتاب با شماره ذکر شده از طریق تلگرام یا واتس اپ ارتباط 

برقرار نمایید.
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UHT بدون داشتن  تولید شیر  به همراه  پاستوریزه  بهبود عمر مفید شیر 
هم  که  شد  شیری  محصول  تولید  به  منجر  طعم،  در  منفی  ویژگی های 
شیر  سنتی  فناوری  دارد.  را  باالیی  مفید  عمر  هم  و  پاستور  شیر  ویژگی های 
تحت  محصولی  می شود:  تعریف  گونه  بدین  شمالی  آمریکای  در   ESL

پاستور که  مشابه شیر  با ویژگی های حسی  باال  تیمار حرارتی 
با بسته بندی فراپاك و محیط استریل و کنترل شده ی لفاف و 
ESL، محصوالتی  پوشش ترکیب شده است)1(. محصوالت 
پاستوریزه  شرایط  تحت  آن ها  میکروبی  شمارش  که  هستند 
کاهش یافته و تحت شرایط فوق بهداشتی بسته بندی می شوندو 
همچنین محصوالتی با عمر انبارمانی افزایش یافته تحت شرایط 

سرد. شیر ESL همیشه ترکیبی از فراوری و بسته بندی است.
)حداقل  حرارتی  تیمار  طریق  از  شیرپاستوریزه: 
دما-  ترکیب  هر  یا  ثانیه   15 سانتی گراد،  درجه   71/7

می آید. دست  به  دیگری(  مشابه  و  هم تراز  زمان 
و  منفی  عکس العمل  فسفاتاز  تست  به  باید  نوع،  این 
دهد.  نشان  مثبت  عکس العمل  پراکسیداز  تست  به 
پراکسیداز  تست  به  که  پاستوریزه  شیر  تولید  اگرچه 
به شرطیکه  پاسخ منفی نشان می دهد هم مجاز است 
آن  روی  باال»  حرارت  با  پاستور  «شیر  برچسب 
باید  شیر  پاستور،  عملیات  از  بعد  فوراً  شود.  درج 
شود. سرد  کمتر  و  سانتی گراد  درجه   6 دمای  تا 
شیرUHT: از طریق اعمال جریان مداوم حرارت 
درجه   135 دمای)حداقل  تحت  خام  شیر  روی 
هدف،  می آید.  دست  ثانیه(به   1 حداقل  مدت  به 
باقی مانده ی  میکروارگانیسم های  همه  نابودی 
از  استفاده  با  است،  اسپورهایشان  و  فسادزا 
کدر  کانتینرهای  یا  کدر  اسپتیک  محفظه های 
باهم  بسته بندی  بسته بندی)حرارت دهی و  با  همراه 
در یک محفظه انجام می شود. چنانچه این شیر در 
مدت  به  درجه،   30 دمای  در  بسته  محفظه ی  یک 
15 روز پس از تولید قرار گیرد، به هنگام انتخاب 
تصادفی نمونه ها باید فاقد آثار زوال و تباهی باشد. 

در صورت ضرورت این شیر در یک کانتینر بسته در 
دمای 55 درجه به مدت 7 روز هم قابلیت نگهداری دارد.

شیر پاستوریزه در مقابل شیرUHT: به طورمعمول 
به دو گروه تقسیم می شود: توزیع و نگهداری شیر  بازار شیر مایع در اروپا 
تازه/پاستوریزه در یخچال یا شیر UHTکه در دمای محیط نگهداری می شود.

با  هفته ها  تا  روز   5-10 از  مفید  عمر  با   ESL شیر  تکنولوژی  پیشرفت  با 
)2( مفید کم جبران می شود.  با عمر  پاستور  اشکال شیرهای  مطلوب،  طعم 

برای راه اندازی خط تولید شیر ESL باید تجزیه وتحلیل هایی انجام شود:
تعیین هدف برای ماندگاری

آنالیز کیفی شیر خام
تمرکز روی اسپورهای سایکروتروف

محاسبه ی طیف محصول )سفید،طعم دار،ساختارفیزیکی،...(.
 یک قانون کلی وجود دارد که با افزایش هر 2 درجه سانتی گراد دما به وقت 
انبارداری، ماندگاری شیر پاستور 50 درصد کاهش می یابد. عمر انبارداری 
بسته بندی  انتقال و  پاستور می تواندبه طورچشم گیری توسط  شیر 
آسپتیک افزایش یابد به شرطی که دمای توزیع زیر 6 درجه 
حضور  تأثیر  باشد،  باال  دما  اگر  اگرچه   .)1 باشد.)شکل 
بود و ماندگاری کم  میکروارگانیسم ها در شیر منفی خواهد 

می شود. )3(
 :ESL شیر  محصوالت  فراوری  روش های 
شیر  تولید  برای  تجاری  به صورت  که  جدیدی  روش های 
میکروفیلتراسیون،  می شودبدین صورت اند:  استفاده   ESL

در  اینفوزیون  و  تزریق  مانند  مستقیم  حرارتی  تیمارهای 
برخی موارد تیمارهای حرارتی غیرمستقیم)شکل 2(.

سلول های  حذف  پایه ی  بر  میکروفیلتراسیون: 
غشایی  شیوه ی  به  شیر  از  اسپورهایشان  و  باکتریایی 
است.چنانچه اندازه ی منافذ غشای مورداستفاده خیلی 
اولترافیلتراسیون  و  معکوس  اسمز  مش  از  بزرگ تر 
باشد، فراوری بانام میکروفیلتراسیون شناخته می شود. 
شیر  تولید  برای  این روش  اعمال  در  دو محدودیت 
اندازه  ازآنجایی که  اینکه،  اول  دارد.  وجود   ESL

ذرات سلول اسپور با گویچه های چربی مشابه است، 
نیست.ابتدا  امکان پذیر  شیر  کل  میکروفیلتراسیون 
روی  میکروفیلتر  عمل  و  سانتریفیوژشود  باید  شیر 
هم پوشانی  اینکه،  دوم  شود.  انجام  چرخ  پس  شیر 
های  میسل  با  اسپور  سلول های  اندازه ی  تداخل  و 
کازئین ضرورت استفاده از غشای همسان را به منظور 

کاهش تغییرات در ترکیب شیر ایجاد می کند
باکتوفوگاسیون،  درروش  تیمارحرارتی: 
درروش  و  لگاریتمی  سیکل   1-2 به اندازه  اسپورها 
میکروفیلتراسیون به اندازه 3 سیکل لگاریتمی کاهش 
می یابند؛ این در حالیست که کاهش اسپور درروش 
سیکل   8 از  بیش  به  باال  دمای  با  دیده  حرارت  شیر 

لگاریتمی می رسد.
راندمان  افزایش  و  شیر  شیمیایی  ارزش  حفظ  روش  بهترین 
دهی  است. حرارت  کوتاه  زمان  و  باال  دمای  از  استفاده  میکروبی،  کشتار 
 ESL مستقیم به روش تزریق بخار یا پاشش مناسب تر است. برای تولید شیر
که ماندگاری باالی باالی 3 هفته دارد و دمای توزیع آن باالی 8-7 درجه 

است،بهترین روش فراوری حرارت دهی مستقیم است.
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بدیهی  بسیار  پاشش:  تزریق  از  استفاده  با   ESLفّناوری
ست که تفاوت های اساسی بین روش حرارت دهی تزریق و پاشش وجود 
ناشی  پیشگام که  و  پاشش یک روش حرارتی مستقیم عالی  فناوری  دارد. 
از زمان کوتاه فراوری و حرارت آهسته و مالیم است. فاکتورهایی که در 
هزینه ی  و  نهایی، سرمایه گذاری  نظر گرفته شود طعم  در  باید  فناوری  این 
تمام شده ی کل سیستم است. بهداشت در عملیات پرکنی اقدامی ضروری 

در تولید شیر ESL )شکل 4(

روش های  بسته بندی  از  گندزدایی 
یک  هیدروژن  پراکسید  غذا،  صنعت  در  استریلیزاسیون: 
عامل عمده برای گندزدایی مواد خام بسته بندی در ماشین آالت 
صورتی  به  و   35 غلظت  بهترین  که  می باشد  پرکن  آسپتیک 

توسط  مورداستفاده  سیستم  دیگر  است)4(.  حرارت  با  ترکیبی 
تاثیر  برخی کارخانه ها در هر دو روش گندزدایی و فراپاك، 

است.تأثیر   UV المپ  با  پراکسید  هیدروژن  سینرژیستی 
سینرژیستی هیدروژن پراکسید با المپ UV در سال 1979 
کشف شد. مکانسیم عمل بدین گونه می باشد که با تابش 
ماورای بنفش روی هیدروژن پراکسید، رادیکال هایی که 
باعث  می شوندو  ساخته  دارند  کشی  باکتری  خاصیت 
 B. های  اسپور  جمعیت  در  لگاریتمی  سیکل   5 کاهش 

subtilis var. globigiiمی شود)شکل 5(.

PET برای  عمدتاًمورداستفاده  که  تجاری  متد  دیگر 
در  )پرسیدین(  اسید  پراستیک  از  می باشد،استفاده 
این  ادامه ی  در  پراکسیداست که  با هیدروژن  ترکیب 
دلیل  به  راداریم.  استریل  آب  با  آب کشی  واکنش 
در  نمی توانیم  حرارت،  به   PET باالی  حساسیت 
پراکسید  حرارت+  از  ظروف  این  کردن  ضدعفونی 

هیدروژن بهره.
سنتی  روش  یک  الکترون  پرتو  از  استفاده 

شناخته شده است
گندزدایی توسط نور مرئی پالس

بمباران  پایه ی  بر  اصل  پالسما:  توسط  گندزدایی 
ذراتی ست که از هم کوشی رادیکال هاش شیمیایی و 
تابش فرابنفش به وجودآمده اند. محتوای پالسما گازی 
از  متشکل  باردار  ذرات  کافی  مقدار  حاوی  که  ست 
نوترون های فرابنفش و رادیکال های آزاد ضد میکروبی 

است.
گندزدایی توسط پرتوی فرابنفش برانگیخته: غیرفعال 

سازی اسپورهای باسیلوس سوبتیلیس توسط روش پرتودهی 
و رسوب آن ها روی پوشش بسته بندی از جنس پلی اتیلن آلومینیوم برای از 
بین بردن اسپورهای B.subtilis که در داخل خلل و فرج و شکاف ها هستند. 
مکانیسم عمل به دو گونه است: تخریب DNA و قطع سیستم رویشی اسپور.

پارامترها در  از مهم ترین  انبار و توزیع یکی  انبارداری و توزیع: دمای 
 C°2 نگهداری شیر است)شکل 6(. در شیر پاستور به ازای هرافزایش دمای

نگهداری، قابلیت نگهداری تا%50 کاهش می یابد. )5(
نتیجه گیری: هر شیری با خواستگاه ویژه و پروسه ی تولید منحصربه فرد، 
با طعم فوق العاده و کیفیت عالی به مجموعه ی شیرهای ESL اطالق می شود. 
این نوع محصوالت نسبت به شیر سنتی پاستور به انبارمانی باالتری نیاز دارند 
اهمیک،فرکانس  دهی  حرارت  مانند  حرارتی  روش های  برخی 
فشار  مانند  غیرحرارتی  روش های  برخی  و  رادیویی 
عمر  با  محصوالتی  تولید  برای  الکتروپوراسیون  و  باال 
رعایت  نرسیده اند.  تجاری  سطح  به  هنوز  باال  انبارمانی 
اولیه  مواد  و  دستگاه ها  تمامی  استریلیزاسیون  اصول 
راه اندازی  بهبودمی بخشد.  را  کلی  بسته بندی،بهداشت 
بسته بندی فعال و هوشمند کمک بزرگی به آینده ی این 

محصوالت خواهد کرد.
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 Nordic از  حاصل  نتایج    4 شکل 
study نشان می دهد که ماشین پرکن 

در  مجدد  آلودگی  منبع  مهم ترین 
پاستوریزه  شیر  بسته بندی  و  فراوری 

است.

شکل 5   اثر باکتری کشی هیدروژن 
 B. پراکسید و نور ماورای بنفش روی
subtilis var. globigiiطی استریلیزاسیون 

پالستیک  از  ساخته شده  کارتون های 
رزین.

شیر  دمایی  پروفیل  شکل6   
مارکت  سوپر  یک  در  توزیع شده 

اروپایی. شماره پنجم بهار 1398

24

مجله علمی آموزشی بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه

تیمارهای  بر  مروری    2 شکل 
شیرپاستور  روی  مختلف  حرارتی 
باال  حرارت  که  پاستوری  شیر  و 
تنزل  ماندگاری و  تأثیر روی  دیده، 

شیمیایی بتاالکتوگلوبولین.

کانت  توتال  شمارش   1 شکل 
پاستوریزه  شیر  حسی  ارزیابی  و 
دماهای  در  شده  نگه داری  آسپتیک 

مختلف.

بیولوژیکی  اثر  نمودار     3 شکل 
)ارزش  شیمیایی  اثر  و   )B )ارزش 

C( در تعامل بین زمان و دما.
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اینفوگرافی

ایجاد  ایمیتیس  دایروفیالریا  کرم  توسط  گوشتخواران،  قلب  کرم  بیماری 
می شود؛ بطوریکه این بیماری در تمام ایالت های آمریکا مشاهده شده است.

اگرچه  می باشند،  کرم  این  به  آلوده  آمریکا  در  سگ ها  1/5درصد  تقریبا 
درصد شیوع با توجه به ناحیه متغیر می باشد. محدوده ی درگیری منطقه ای 

در گربه ها بین 5 تا 20 درصد در منطقه مشابه سگ هاست.  

راه حفاظت حیوان خانگی شما از این 
انگل مخرب پنهان بسیار آسان است

راه انتقال
کرم  الروی  نابالغ  فرم  پشه ها  می شود.  منتقل  پشه ها  توسط  قلب  کرم   
سپس  می بلعند.  آلوده  سگ های  از  خونخواری  حین  را  )میکروفیلر( 
میکروفیلر در بدن پشه وارد مرحله بالغ الروی شده، بطوریکه توانایی آلوده 
کردن سگ ها و گربه های دیگر را پیدا می کند. بلوغ مرحله   الروی آلوده 
کننده در بدن پشه، نیازمند تقریبا دو هفته دمای باالی 14 درجه سانتی گراد 
به صورت مستمر می باشد. وقتی پشه ای که مخزن مرحله الروی آلوده کننده 
کرم قلب است؛ سگ یا گربه ای را نیش بزند، این الرو ها می توانند به بدن 
حیوان تزریق شوند. پس از تزریق به سگ یا گربه  مستعد، الرو کرم قلب به 
تدریج به قلب و عروق ریه مهاجرت می کند و به بلوغ کامل می رسد. رسیدن 
و عروق خونی  قلب  در  بالغ  ماه طول می کشد. کرم   8 تا   6 بلوغ کامل  به 
ریه تولید مثل کرده در نتیجه میکروفیلرهای حاصل در گردش خون سگ 
به گردش درمی آیند. سپس این سگ به منبع آلودگی سگ ها و گربه های 
دیگر از طریق گزش پشه تبدیل می شود. در اکثر گربه های آلوده کرم بالغ  
قادر به تولید مثل نیست؛ به همین دلیل گربه های بالغ آلوده منبع مهمی برای 

آلودگی سایر حیوانات خانگی به شمار نمی روند.

عفونت
کرم بالغ به محض رسیدن به قلب و ریه سگ و گربه  آلوده، به شریان 
ریوی که خون را از سمت راست قلب به ریه ها می رساند؛ آسیب می زند. 
این عمل می تواند سبب بالك جریان خون به ریه ها و یا تشکیل لخته خونی 
که می تواند به عروق ریوی مهاجرت کرده و جریان خون این ناحیه حیاتی 

پشه سگ آلوده را نیش می زند 
و الرو را می بلعد

الرو وارد مرحله عفونت زا شده و 
از طریق نیش پشه وارد بدن حیوان 

خانگی شما می شود

کرم بالغ وارد جریان خون شده 
و طی چهار الی پنج ماه به قلب و 

ریه ها مهاجرت
 می کند     

کرم بالغ وارد جریان خون شده 
و طی چهار الی شش ماه به قلب و 

ریه ها مهاجرت
 می کند     

ونیم  الرو در طی  دو 
ماه مهاجرت در طول 

بافت توسعه می یابد 
    

ماه  دو  طی   در  الرو 
طول  در  مهاجرت 

بافت توسعه می یابد 
    

سال  هفت  تا  پنج  بالغ  کرم 
تولید الرو  و  در قلب زندگی 

می کند

در  سال  سه  تا  دو  بالغ  کرم 
تولید  بندرت  و  زندگی  قلب 

الرو می کند

پشه گربه آلوده را نیش می زند 
و الرو را می بلعد

مترجم: علیرضا مرادیان )دانشجوی دکترای حرفه ای 
دامپزشکی دانشگاه ارومیه( 

اقتباس از اینفوگرافی انستیتو سالمت حیوانات بِیِکر، 
دانشگاه کورنل کانادا

را متوقف سازد، شود. پاسخ ایمنی به کرم قلب و گونه ای از باکتری به نام 
موثر  آن  رشد  بهبود  در  واحتماال  می گذارد  اثر  قلب  بر کرم  که  وولباخیا  

است؛
در  ریه ها  قابلیت  کاهش  و  ریه ها  در  التهابی  پاسخ  ایجاد  سبب  می تواند 
اکسیژن دار کردن خون حیوان آلوده شود. شدت عفونت در حیوان آلوده 
مرگ  حال  در  اورژانسی  حالت  تا  عالمت  نداشتن  از  می تواند 
متغیر باشد. عالئم کرم قلب شامل: تنفس سخت و سریع، سرفه، 
از دست دادن وزن و ضعف می باشد. گربه های آلوده معموال کرم 
همچنین  دارند.  سگ ها  به  نسبت  کوتاه تر  زندگی  طول  با  کمتر  بالغ 
این  با  می دهند؛  بروز  بیماری  از  به سگ ها عالئم کمتری  نسبت  گربه ها 

وجود هنوز بیماری کرم قلب یک وضعیت جدی در گربه ها بشمار می آید

پیشگیری
 تعدادی داروی پیشگیری کننده خوراکی یا تزریقی موثر وجود دارد. 
این دارو ها مانع بلوغ کرم های نا بالغ مهاجر بعد از گزش حیوان توسط پشه 
می شوند. طبق توصیه انجمن کرم قلب آمریکا، همه سگ ها و گربه ها باید 
کرم  بیماری  تست  شوند.  درمان  پیشگیری کننده  داروهای  به وسیله  ساالنه 
قلب )به وسیله ی نمونه کوچک خون( قبل از پیشگیری دارویی توصیه شده 

است.

با دکتر دامپزشک خود در باره بهترین برنامه برای محافظت حیوان خانگی 
خود از این بیماری قابل پیشگیری مشورت کنید...

درمان
از  استفاده  چه  اگر  است؛  در دسترس  بیماری  این  درمان  برای  داروهایی 
این دارو ها با توجه به شدت عالئم متفاوت است؛ ممکن است هزینه درمان 
نیز زیاد شود. چون گربه ها به این دارو ها حساس می باشند و همچنین دارای 
معموال  این حیوانات  در  درنتیجه  هستند؛  عمر کوتاه تری  با  کرم های کمتر 

درمان صورت نمی گیرد.
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آنچه که می خوانید ترجمه یکی از کتاب های برتر در مورد 
 )Dogs All-In-One for Dummies( 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.

واکسن ها و برنامه رایج سالمتی
موضوعات مطرح شده در این فصل:

 محافظت کردن از سگ ها در برابر ویروس ها، باکتری ها و انگل ها.
 محافظت خود و خانوادتان در برابر حشراتی که سگ شما در معرض گزش 

آن ها قرار دارد.

را کشف  انگل  ها  و  قارچ  باکتری،  از ویروس،  میلیون ها گونه  محققان 
این  در  اگرچه  هستند.  در حال کشف گونه هایی جدید  روزانه  و  کرده اند 
می کنند  مشکل  ایجاد  سگ  برای  که  میکروارگانیسم هایی  مورد  در  فصل 
این  نمی کنند.  بیماری  ایجاد  میکروارگانیسم ها  بیشتر  ولی  می شود،  بحث 
حیات  انسان  در  حتی  و  حیوانات  پوسیده،  گیاهان  و  خاك  در  موجودات 
در  دارند.  نمی توان گفت که وجود  نشوند،  دیده  زمانی که  تا  ولی  دارند، 
را  زندگی  چرخه  از  مهمی  بخش  میکروسکوپیک  موجودات  حقیقت، 
تشکیل می دهند. بدون وجود باکتری ها و قارچ هایی که مواد آلی را تجزیه 
می کنند، انسان در خرمنی از زباله مدفون می شد. بدون باکتری های تجزیه 
کننده در دستگاه گوارش گاو، شیر یا گوشت نداشتید. بدون فلور باکتریایی 
باکتری های  بله،  می کردید.  فوت  عفونت  از  زودی  به  شما  انسان،  در 
باکتری های  که  آلودگی هایی  و  عفونت ها  از  را  مفید حتی شما  و  سودمند 

می کنند،  ایجاد  موجوداتی مضر  می کنند.  محافظت 
معدود که در این فصل  آن  از  می شوند،  بحث 

عفونت مواردی  ایجاد  باعث  که  هستند 
بیماری  ایجاد  و  سگ ها  در 
)آن هایی  می شوند  سیستمیک 

که بر تمام بدن اثرگذارند(.

واکسیناسیون در برابر ویروس ها

دانشمندان اند.  توسط  شده  شناخته  موجودات  کوچکترین  ویروس ها 
شما می توانید به اندازه 25 میلیون ویروس را تا آخر این جمله جای دهید. 
ویروس ها بر روی سلول های میزبان رشد می کنند. آن ها به تنهایی نمی توانند 
منفی  امتیاز  نظر یک  به  این ویژگی ویروس ها  اینکه  با وجود  تکثیر شوند. 
برای آن ها محسوب می شود ولی همین ویژگی است که مقابله با ویروس ها 
را سخت می کند. با این وجود، شما چطور می توانید یک ویروس را بکشید 
درحالیکه سلول میزبان زنده بماند؟ به همین سبب است که، داروهای خیلی 
کمی به صورت موثر عفونت های ویروسی را درمان می کنند، و بسیاری از 

دارو های ضد     ویروسی کامال سمی اند.
این  اجازه  وقت  هیچ  که  هست  این  ویروسی،  عفونت  با  مقابله  کلید  نکته: 
برای  راه  بهترین  و  شود.  مبتال  ویروسی  بیماری  به  حیوانتان  که  ندهید  را 
واکسن های طراحی  بیشترین  است.  واکسینه کردن سگتان  آن  عملی شدن 
شده برای بیماری های ویروسی: هاری، دیستمپر، پاروویروس، پاراآنفوالنزا 
باشد(  می تواند  هم  باکتریایی  آن  عامل  که   ،kennel cough( آدنوویروس  و 
می باشد. در ادامه اطالعات کوتاهی در مورد بدترین موجوداتی که سگ 
با  بدانید که آن ها چه کاری  ارائه شده است. وقتی  با آن ها مواجه می شود 
تاخیر  به  را  آن ها  واکسیناسیون  وقت  هیچ  می کنند  شما  پشمالوی  دوستان 
با  است  مفید  سگتان  برای  که  واکسن هایی  مورد  در  همیشه،  نمی اندازید. 

دامپزشک خود صحبت کنید.

هاری1

این بیماری ویروسی، مهم ترین عامل عفونی است که شما باید سگتان را 
در برابر آن واکسینه کنید. واکسیناسیون سگ در برابر هاری خیلی مهم است 
به طوری که در آمریکای شمالی داشتن سگی که در برابر هاری واکسینه 
گاز  را  ایالت ها، سگی که شخصی  از  بسیاری  در  است.  قانونی  غیر  نشده، 
گرفته و در برابر هاری واکسینه نشده، می تواند توقیف و احتماال کشته شود. 
چرا اینکه سگتان واکسن هاری زده است یا خیر اهمیت دارد؟ این مسئله ساده 
است؛ چون هاری به وسیله ی بزاق یک سگ آلوده یا در اثر زخم حاصل از 
گازگرفتگی یا بریدگی در بدنتان به انسان منتقل می شود. وقتی شخصی به 
هاری مبتال شود، اگر طی گذشت دو هفته از آسیب دیدگی درمان نشود، 
انسان را از طریق زخم ایجاد  عموما کشته می شود. هاری معموال حیوان یا 
به سمت  با گازگرفتگی، آلوده می کند. وقتی ویروس وارد بدن شد،  شده 
و  می یابد  انتقال  مغز  و  نخاع  به  سپس  و  می کند  حرکت  عصبی  رشته های 
مبتال  فرد  می برد.  بین  از  آن  در  تکثیر خود  با  را  مغزی  سلول های  آنجا  در 
رفتارهای عجیب و غریب از خود بروز می دهد، سگ ها ممکن است خیلی 
بیش فعال و تهاجمی شوند، یا شاید ضعیف و بی توجه گردند. مرگ می تواند 
در طی روزها، هفته ها و یا ماه ها ایجاد شود، بستگی به این دارد که ویروس 
چه زمانی به سیستم عصبی مرکزی برسد. خوشبختانه واکسیناسیون سگ در 
برابر هاری 100 درصد اثر بخش و مفید است، امروزه در کشور های پیشرفته 
بندرت افراد به هاری مبتال می شوند. با این وجود، هنوز هم در کشورهای در 
حال توسعه، مثل هند، ساالنه 50000 نفر )به خصوص بچه ها( به سبب ابتال  

به هاری، می میرند.
نکته: توله سگ ها در برابر هاری باید برای اولین بار در سن 12 هفتگی و 
سپس دوباره در سن 1 سالگی واکسینه شوند. و بعد از آن، به صورت ساالنه 
و یا هر سه سال یکبار این واکسن تکرار می شود که به قانون کشور و نوع 
واکسن مورد استفاده بستگی دارد. وقتی به سگ واکسن زده می شود، یک 
گواهی واکسیناسیون و نوار هاری دریافت می کند. همیشه مطمئن باشید که 
سگتان نوار هاری را به همراه داشته باشد و گواهی واکسیناسیون هاری را در 

یک جای مشخص که به راحتی پیدا شود بگذارید.

هشدار

بسیاری از گونه های حیوانات وحشی تا زمانی که با هاری آلوده نشده اند 
می توانند یک زندگی طبیعی را داشته باشند. بیشترین گونه هایی که می توانند 
با این بیماری درگیر شوند عبارتند از: روباه، راکون، راسو، خفاش. البته سایر 
حیوانات نیز ممکن است که دچار آلودگی شوند. در بسیاری از گونه ها مثل 
بزاق و خون  باالیی در  راکون، ممکن است که ویروس در سطح  و  راسو 
وجود داشته باشد، ولی باعث ایجاد بیماری در آن ها نشود. به همین دلیل این 
حیوانات را نباید به عنوان حیوان خانگی نگه داشت. چون انسان خطر ابتال 

باالیی به هاری دارد.

هشدار

تلو  تلو  که  را  دیگر  وحشی  حیوان  هر  یا  گربه  سگ،  یک  وقت  هیچ 
چنین  اگر  نکنید.  لمس  دارد،  غریبی  و  و عجیب  تهاجمی  رفتار  می خورد، 
حیواناتی یا حیوانی را که نمی شناسید شما را گاز گرفت، سریعا باید تحت 
مراقبت های پزشکی قرار گیرید. هیچ وقت حیوان وحشی ای را که به شما 
ترس  یک  وحشی  حیوان  طبیعی  صورت  به  نکنید،  لمس  می شود  نزدیک 

طبیعی از انسان دارد. اگر این ترس را نداشت، احتماال به هاری مبتال است.

پاروویروس سگ سانان2

 1970 سال  اواخر  در  بار  اولین  برای  سگ سانان  پاروویروس  انتریت 
و  یافت  گسترش  جهان  سگ های  جمعیت  در  سرعت  به  شد.  شناسایی 
صدها کشته داد. انجمن دامپزشکان به صورت خستگی ناپذیری برای یافتن 
آن  از  و  کردند  شناسایی  را  ویروس  شدند،  مصمم  درمان  راه  موثرترین 
واکسن ساختند. واکسن موثر گسترش یافت و در یک دوره سه ساله استفاده 
شد، در نتیجه تعداد تلفات به سرعت کاهش یافت. پاروویروس، سلول های 
پوشاننده ی روده کوچک را مورد حمله قرار می دهد و می کشد. در نتیجه 
سگ نمی تواند از روده آب جذب کند و دچار اسهال می شود، که اغلب با 
خون همراه است. سگ های مبتال به پاروویروس اغلب به دلیل برگشت مواد 
گوارشی، استفراغ دارند. بعضی افراد می گویند: بوی خاصی از آلودگی های 
خفیف  صورت  به  که  سگ هایی  می شود.  استشمام  سگ ها  پاروویروسی 
مبتال شده اند طی چند روز درمان می شوند، ولی سگ های شدیدا آلوده به 
ویروس، دپرس و دهیدراته می شوند و طی 1 تا 2 روز می میرند. سگ های 
با ایمنی ناکافی، به خصوص سگ هایی با دوره اسهال بیشتر از 24 ساعت یا 

خون در مدفوع، حتما به دامپزشک مراجعه کنند.

1.Rabies
2.Canine Parvovirus (CPV)

ارگان های مورد 
تهاجم توسط 

پاروویروس

بخش هایی که توسط 
این ویروس ها تحت 
تاثیر قرار می گیرند.
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پاروویروس در توله سگ ها

متاسفانه، پاروویروس در توله سگ های واکسن نخورده تا زمانی ادامه 
می یابد که آن ها را بکشد. بدتر اینکه، توله سگ های واکسن خورده نیز تا 
اند همراه  زمانی که آنتی بادی مادری ای را که از راه شیر دریافت کرده 
اینکه توله  با وجود  داشته باشند، ممکن است به پاروویروس دچار شوند. 
در  بادی ها  آنتی  این  و  دریافت می کنند  بادی  آنتی  شیر  از طریق  سگ ها 
محافظت توله سگ های بسیار جوان در برابر بیماری های عفونی بسیار مهم 
است؛ ولی این آنتی بادی های مادری می توانند با خنثی کردن پروتئین های 
ویروس تلقیح شده در واکسن، در واکسیناسیون مداخله ایجاد کنند. چون 
است، مشخص کردن  متفاوت  مادری  آنتی بادی های  دادن  از دست  زمان 
اینکه، آیا هنوز آنتی بادی مادری در توله سگ واکسینه شده وجود دارد 
یا نه، دشوار است. به همین دلیل، واکسیناسیون چند باره توله سگ ها در 
این دوران بسیار حیاتی است. و ما امیدواریم اگر در اولین مواجهه ویروس 
اثر  واکسن  بار  دومین  برای  را خنثی کرد،  آن  مادری  آنتی بادی  واکسن، 
ایمنی توله سگ را تحریک کرده و  باشد و سیستم  انتظار را داشته  مورد 

آنتی بادی های خودش را بسازد.
نکته: توله سگ ها اولین بار باید در سن 5 تا 7 هفتگی واکسن پاروویروس 
را دریافت کنند و سپس باید هر سه تا چهار هفته یکبار تزریق های یادآور 
را داشته باشند تا زمانی که حداقل سه بار واکسن دریافت کنند. دامپزشکتان 
باید برنامه واکسیناسیون سگتان را به شما بدهد. و شما باید تا جای ممکن 
این برنامه را رعایت کنید. ویروس در محیط بسیار پایدار است و برای ماه ها 

روی اشیاء بی جان مانند لباس و زمین زنده می ماند. 

کنل کاف )سرفه سگ دانی(3

دلیل  به علت، یک   Kennel cough نام  به  بیماری  این  نامگذاری  دلیل 
النه   در  دیگر  سگ های  از  را  بیماری  این  معموال  سگ ها  است:  آشکار 
 Kennel cough.سگ ها یا جوی آب می گیرند و باعث ایجاد سرفه می شود
، عفونت و التهاب نای و برونش4هم نامیده می شود که عامل آن می تواند 
یک ویروس یا گروهی از ویروس ها ، به خصوص آدنوویروس-2 و پارا 
آنفلوانزا5باشد. همچنین یک عامل باکتریایی به نام بردوتال برونکوسپتیکا6 
، یا به صورت تکی یا همراه با عوامل ویروسی می تواند عامل ایجاد کننده

ریه  دفاعی  سد  ویروسی  عفونت های  اوقات  بعضی  باشد.    Kennel cough

ایجاد  باعث  و  جایگزینی  ریه،  به  باکتری  نفوذ  باعث  و  می برند  بین  از  را 
پنومونی می شوند. سگ های مبتال به Kennel cough سرفه های خشک و تکه 
تکه دارند که اغلب صدای غاز یا بوق ماشین می دهد. در انتهای هر مرتبه 

که  است  این  مثل  و  می کند  پیدا  شدید  زدن  اوغ  حالت  سگ  سرفه ها،  از 
انتهای سرفه  یک سری  بعضی مواقع در  استفراغ کند. سگ در  می خواهد 
مواد کف آلود باال می آورد. اگر سگ فعالیت بدنی داشته باشد یا هیجان زده 
شود، سرفه ها بدتر می شوند. همچنین آن ها ترشحات آبکی از چشم و بینی 
درمانی  هیچ  بدون  روز  ده  تا   7 از  پس  تنهایی  به  بیماری  این  دارند.  خود 
مواجه  باکتریایی  پنومونی  یک  با  ثانویه  طور  به  سگ  اگر  یابد.  می  بهبود 
شود، عواقب جدی تری خواهد داشت و بدون اقدام درمانی احتمال دارد که 
حیوان بمیرد. این بیماری به شدت بین سگ ها قابل انتقال هست و می تواند 
با  ارتباط  در  که  سگ هایی  یا  النه  یک  سگ های  بزرگ  آتش  یک  مثل 
یکدیگر هستند را درگیر کند. سگ ها گاهی قبل از اینکه عالئمی از سرفه 
می باشند.  بیماری  ناقل  و  آلوده اند  بهبودی،  و  درمان  از  بعد  یا  دهند  بروز 
پیشگیری آن  راه  بهترین  بیماری مشکل است.  انتقال  از  بنابراین جلوگیری 
می کنند،  ایجاد  را  بیماری  این  زیادی  عوامل  چون  است.  واکسیناسیون 
وقتی  شده  واکسینه  سگ های  ولی  نیست.  اعتماد  قابل  زیاد  واکسیناسیون 
به این بیماری مبتال می شوند عالئم خفیف تری را نشان می دهند. موثرترین 
واکسیناسیون، حیوان را در برابر پارا آنفلوانزا و بردوتال محافظت می کند و 
تجویز واکسن به صورت قطره بینی است. این واکسن حاوی ویروس زنده 
تعدیل شده7است در نتیجه فرم شدید بیماری را ایجاد نمی کند، اما می تواند 
عالئم خفیف را تا چند روز ایجاد کند و همچنین طی این روزها به سگ های 
دیگر هم منتقل کند. به خاطر این عوارض، با وجود ضعیف بودن آن، اکثر 
دامپزشکان، واکسیناسیون را تنها در سگ هایی توصیه می کنند که در خطر 
این سگ ها شامل: سگ هایی که در سگ دانی  قرار دارند.  ابتال  از  باالیی 
با سگ های  یا  انجام می دهند و  زندگی می کنند، خدمات مراقبتی در روز 
دیگر در ارتباط هستند. اگر سگتان طی مدت 24 ساعت سرفه های مداوم و 
تکه تکه داشت، به جای مراجعه به کلینیک، با دامپزشکتان تماس بگیرید و 
پس از آن دامپزشک تصمیم بگیرد که آیا ریسک انتقال بیماری بسیار مسری 
به سگ های موجود در اتاق انتظار کلینیک را بپذیرد یا خیر؟ اگر دامپزشک 
تشخیصKennel cough  داد، احتمال دارد که آزمایشی انجام دهد یا شربت 
ضد سرفه تجویز کند و توصیه کند که سگ دارای سرفه به مدت 7 تا ده 
روز استراحت کند. اگر سگ شما چیزی نمی خورد و بی حال است امکان 
دارد که عفونت باکتریایی ثانویه داشته باشد که در این صورت دامپزشک 
آن را معاینه می کند، آنتی بیوتیک تجویز می کند و سایر اقدامات درمانی 

حمایتی را انجام می دهد.

هشدار

یابد.  انتقال  ایمنی ضعیف  با سیستم  افراد  به  از سگ  می تواند  بردوتال، 
مثل: افراد تحت درمان سرطان، دریافت کننده پیوند عضو، مصرف کننده ی 
داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی یا افراد مبتال به ایدز. در نتیجه بهتر است 

که این افراد را از سگ های مبتال دور نگه داشت.

1.Kennel cough
2.Tracheobronchitis
3.Canine Parainfluenza Virus
4.bordetella bronchiseptica
5.Live, attenuated vaccines
8.Canine distemper virus

دیستمپر8

یک  گذشته  در  است.  واکسیناسیون  امر  در  موفق  مورد  یک  دیستمپر 
بیشتر مردم دیگر  فاجعه در جمعیت سگ ها محسوب می شد، ولی امروزه 
موفق  بسیار  واکسیناسیون  برنامه  چون  نمی بینند.  را  دیستمپر  به  مبتال  سگی 
بوده و باعث کاهش شیوع این بیماری شده است. ویروس دیستمپر به طرز 
به خصوصی حیله گر است. اول اینکه، بعد از ورود به بدن و پخش  شدن از 
طریق خون، به تمام لنف ها می رسد و همه ی لنفوسیت های مستقر در آن را 
ویروس ها  برابر  در  دفاع  برای  اصلی  لنفوسیت ها سلول های  برد.  می  بین  از 
هستند، بنابراین سگ های مبتال، به شدت سیستم ایمنی آنها ضعیف  شده و 
احتمال ابتال به سایر بیماری ها در آن ها افزایش می یابد. این اقدام به ویروس 
اجازه می دهد تا در ریه ها )ایجاد پنومونی( و در لوله گوارشی )ایجاد اسهال 
و دهیدراتاسیون( جایگزین شود، و حتی به مغز وارد شود )و سبب انسفالیت ، 
فلجی و تشنج شود(. عالوه بر این، چون ویروس باعث تضعیف سیستم ایمنی 
می شود، سگ های آلوده مکررا با آلودگی های ثانویه باکتریایی و انگلی که 

می توانند تهدید کننده زندگی باشند، مواجه می شوند.

هشدار

تب  با  همراه  ترشحات چشم  تواند  می  دیستمپر  بیماری  اولین عالمت   
بی  و  اسهال  وزن،  کاهش  سرفه،  نشانه های  می تواند  سگ  همچنین  باشد. 
اشتهایی را نشان دهد. عالمت های سگ های مبتال به دیستمپر بسیار متفاوت 
است. در نتیجه هر توله سگی که مریض هست برای تشخیص قطعی باید به 
توله  درصد   80 و  بالغ  درصد سگ های   50 تقریبا  کند.  مراجعه  دامپزشک 
بیماری  از  به دیستمپر مبتال می شوند، می میرند و سگ هایی که  سگ ها که 
و  ، کوری  تشنج  مثل  ناتوانی هایی  زندگی  باقی  در  بردند  در  به  سالم  جان 
محدود  دیستمپر  درمان  ویروسی،  عفونت های  اغلب  مثل  دارند.  را  لنگش 
است. با درمان های حمایتی بعضی از سگ ها می توانند به سختی نجات پیدا 
کنند، ولی کلید رهایی از این بیماری پیشگیری از طریق واکسیناسیون است. 

تجویز به توله سگ ها وقتی هنوز جوان هستند، خیلی مهم و موثر است.

مترجم: مهسا آیینی )دانشجوی دکترای حرفه ای دامپزشکی 
دانشگاه ارومیه(

ارگان های مورد تهاجم 
توسط دیستمپر
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مایع درمانی بخش بسیار مهمی از برنامه درمانی در بسیاری از بیماران 
وضعیت  بر  عالوه  الزم،  مقدار  و  سرم  نوع  انتخاب  می باشد.  بستری 
منابع در  به  الکترولیت ها،  تعادل  ثبات همودینامیک و  بیمار و  هیدراسیون 

دسترس نیز بستگی دارد.
این مقاله سعی دارد تا مروری برتوزیع مایعات در بدن، انتخاب نوع سرم، 
انواع راه های از دست دادن آب بدن و انواع سرم های در دسترس و برآورد 
آب  برکسری  تا  دارد  سعی  هم  دوم  مقاله  باشد.  داشته  سرم  به  نیاز  میزان 
بیمار دارای  با  آزاد، بررسی مایع درمانی، زمان قطع سرم و شیوه برخورد 
عدم تعادل الکترولیتی و دارای تعادل الکترولیتی خاص مروری داشته باشد.

توزیع آب بدن 
TBW)کل آب بدن(1

 
توصیفی برحجم مایعات تشکیل دهنده بدن یک فرد می باشد. اگرچه 
تعادل مایعات در بدن یک فرآیند پویاست، )آب به طور مداوم از طریق 
با خوردن غذا و  از دست می رود و همراه  متابولیکی و دفعی  فرآیندهای 
مایعات بدست می آید( ولی مفید است که از تقسیمات آب در بدن آگاهی 
داشته باشیم تا بتوانیم از تاثیر مایع درمانی بر هیدراسیون بیمار به یک درك 
بالغ  موجود  یک  وزن  از  درصد   60 حدود  بدن  آب  کل  برسیم.  درستی 
این درصد ها در حیوانات  نابالغین راتشکیل می دهد.  از وزن  و 80 درصد 
چاق کمتر می باشد، زیرا چربی از سایر بافت های بدن آب کمتری را شامل 
می دهد  تشکیل  را  بدن  آب  کل  از  سوم  دو  سلولی  داخل  مایع  می شود. 
مایع داخل  را  بافتی و %25  میان  مایع  را  باقیمانده، %75  از یک سوم  و 
عروقی )پالسما( تشکیل می دهد. یک مقدار بسیار اندك هم مایع فراسلولی 
می باشد که شامل: مایع مغزی- نخاعی، مایع مفصلی، مایعات داخل چشم، 
از  اندوتلیوم عروق  به وسیله  است. فضای درون عروقی  پریکارد و جنب 
اندوتلیومی  گلیکوکالیکس  مویرگ ها  درون  است.  شده  جدا  اجزا  سایر 
که  پروتئوگلیکان ها  و  گلیکوپروتئین ها  از  است  شبکه ای  که  دارد  وجود 
استارلینگ،  مدل  در  می کند.  ایفا  را  مهمی  نقش  بدن  مایعات  پویایی  در 
گلیکوکالیکس مویرگ ها در نظر گرفته نمی شد و درگذشته اینگونه تصور 

می شد که مایعات از شریانچه انتهای مویرگ رها شده و سپس از وریدچه 
هیدرواستاتیک  فشار  به  تصفیه و جذب که  مقداری  همراه  به  مقابل  سمت 
میان   مایع  و  مویرگی  فضای  در  موجود   )COP(2کلوییدی اسمزی  فشار  و 
که  است  داده  اخیرنشان  تحقیقات  می شوند.  بازجذب  دارد،  بستگی  بافتی 
اسمزی  فشار  جایگزین  زیرگلیکوکالیکس،  فضای  کلوییدی  اسمزی  فشار 
بافتی می شود که این مایعات جذب وریدچه نمی شوند بلکه  کلوییدی بین 

توسط گردش سیستم لنفاوی بازگردانده می شوند.

انواع از دست دادن مایعات

ایزوتونیک،  می تواند  کوچک  حیوانات  در  مایعات  دادن  دست  از 
هایپرتونیک و هیپوتونیک باشد. درحالیکه اسمواللیتی، سنجشی از همه حل 
شونده ها در محلول است، تونوسیته تنها به حل شونده های موثر که از غشا 
اطالق  می برند،  به کار  عبور  برای  را  اسمزی  فشار  و  کنند  عبور  نمی توانند 

می شود.
استفراغ  و  اسهال  در  که  مواردی  مشابه  ایزوتونیکی3:  دادن  دست  از 
دیده می شود و زمانی اتفاق می افتد که مایعاتی که اسمواللیتی شبیه پالسما 
دارند از دست می روند. در این حالت، غلظت سدیم طبیعی است؛ هرچند 
اگر حیوان قابلیت نوشیدن داشته باشد، کاهش سدیم خون ممکن است بر اثر 

استفاده از مایع هیپوتونیک حادث شود.
از دست دادن هیپوتونیکی4: زمانی اتفاق می افتد که مایعی که از دست 
می رود غلظتی بیشتر از غلظت آب پالسما داشته باشد. مثل دیابت بی مزه . از 
دست دادن یک مایع هیپوتونیک یا آبی که سدیم زیادی دارد می تواند در 
نتیجه افزایش سدیم خون اتفاق بیفتد.گرچه جایگزینی مایعات ایزوتونیک 
بقیه از مایعاتی بهره  اما  بیماران مفید باشد،  ممکن است برای بعضی از این 

می برند که آب آزاد بیشتری را شامل می شود.
از دست دادن هایپرتونیکی5: زمانی است که دفع سدیم از آب بیشتر 
از دست  کلیه،  فوق  در کم کاری غده  ولی  است  غیرمعمول  باشد؛ حالتی 
رفتن مایع جنبی، نشت صفاقی و تزریق مدرها می تواند دیده شود. ازدست 
رفتن زیاد مایع هایپرتونیک در کم شدن سدیم خون نیز می تواند اتفاق بیفتد. 

درمان کاهش و افزایش سدیم خون در ادامه مورد بحث قرار می گیرد.

تخمین میزان نقصان مایعات

دهیدراتاسیون7، به معنی کمبود مایع در اجزای فضای میان بافتی است، 
درحالیکه هیپوولمی8کمبود مایع در اجزای داخل عروقی را توصیف می کند. 
دهیدراتاسیون داخل سلولی در معاینه بالینی قابل تشخیص نیست و اصوال با 
تغییرات درغلظت سدیم ارزیابی می شود. اگرچه بیماران دهیدراته مقداری 
هیپوولمی نشان می دهند، تغییرات بالینی تا زمانی که دهیدراتاسیون بیشتر از 
10% نباشد اتفاق نمی افتد. کمترین درصد دهیدراتاسیونی که در معاینه قابل 
است.  کشنده   %12 از  بیشتر  دهیدراتاسیون  و  بوده   %5 می باشد  تشخیص 
درصد دهیدراتاسیون با ارزیابی رطوبت غشای مخاطی9، بازگشت پوستی10، 

وضعیت کره چشم و رطوبت قرنیه تخمین زده می شود.
دارند  اضافی  آب  حجم  که  کیس هایی  در  بافتی،  میان  آبی11اجزای  بیش 
مشاهده شده و در معاینه بالینی قابل تشخیص است. عالئم بیش آبی شامل: 
تورم ملتحمه12، تراوشات سروزی از بینی، افزایش خاصیت ارتجاعی پوست، 
ادم محیطی، آسیت، نشت جنبی و ادم ریوی می باشد. وضعیت هیدراسیون 
باید براساس وضعیت بالینی بیمار در ذهن دامپزشک تفسیر شود. برای مثال: 
افزایش ترشح بزاق در بیمار دچار حالت تهوع ممکن است باعث رطوبت 
که  باشد  داشته  کندی  پوستی  برگشت  همچنان  ولی  شود،  مخاطی  غشای 
است کاهش  ممکن  معکوس  به طور  باشد.  دهیدراته شدن  نشان  تواند  می 
قابلیت ارتجاعی پوست در حیوانات الغر و یا حیوانات مسن فارغ از وضعیت 
آب بدنی دیده شود. در حیوانات با سن کم، خاصیت ارتجاع پوستی حفظ 
باعث  که  است  پوست  باال  االستیسیته  خاصیت  جهت  به  این  و  می شود 

دشواری معاینه این موجودات می شود.

بررسی بازگشت پوستی در یک گربه دهیدراته: به میزانی که پوست می تواند از بدن گربه 
کش بیاید دقت کنید.

به چشم های فرورفته و گود گربه توجه کنید.

1.Total Body Water
2.Colloid Oncotic Pressure
3.Isotonic Losses
4.Hypotonic Losses
5.Diabetes Insipidus
6.Hypertonic Losses

7.Dehyration
8.Hypovolemia
9.Mucous Membrane Moisture
10.Skin Turgor
11.Overhydration
12.Chemosis
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درآمدی بر حجم داخل عروقی

عالئم  شود.  بررسی  بالینی  معاینه  در  می تواند  نیز  عروقی  داخل  حجم 
ضربان  افزایش  از:  است  عبارت  )هیپوولمی(  عروقی  داخل  حجم  کاهش 
و  تحتانی  اندام های  بودن  سرد  ضعف،  ضعیف،  یا  معمولی  نبض  قلب، 
غشاهای مخاطی رنگ پریده. اگرچه فشارخون می تواند در مراحل ابتدایی 
با  همراه  طبیعی  فشار خون  باشد.  باال  یا حتی  و  نرمال  هیپوولمیک،  شوك 
مشاهده یافته های بالینی مرتبط با هیپوولمی نباید کلینیسین را در رسیدگی به 
به  هیپوولمی و درمان مناسب شوك دلسرد کند؛ چون شوك جبران پذیر 

سمت مرحله عدم جبران آن پیشروی می کند.

نحوه رسیدگی

 ، استخوانی  داخل  وریدی14،  تزریق  مایع:  رساندن  اصلی  روش  چهار 
معده،  به  مایع  تجویز  معنای  به  که  خوراکی16می باشد  روش  زیرجلدی15و 
معموال  رگی  داخل  روش  می باشد.  بزرگ  روده  و  کوچک  روده  مری، 
مورد  درمانی  مایع  مقدار  هم  شود؛ چون  می  داده  ترجیح  روش ها  سایر  به 
آن  تزریق  بیمار سرعت  نیاز  به  توجه  با  هم  و  می تواند کنترل شود  استفاده 

تغییر می کند. سوندهای داخل استخوانی در نوزادان، حیوانات غیرمعمول17و 
پذیر  امکان  آنها  در  عروقی  داخل  دسترسی  پستانداران کوچکی که  دیگر 
بیماران  در  که  دارد  ضرورت  نکته  این  به  توجه  شود؛  می  استفاده  نیست 
قابل تحمل  بار  تنها یک  این سوندها ممکن است  از  استفاده  احیاء شده18، 
 باشد. تزریق زیرجلدی در بیمارانی که بستری هستند توصیه نمی شود؛ چون 
داخل  کمبود  با  بیماران  آن  بر  عالوه  است.  دشوار  مصرفی  مقدار  محاسبه 
عروقی به کمک های سریع تری نیاز دارند. مایعات زیرجلدی به خوبی جذب 
نمی شوند و دلیل آن نیز انقباض عروق محیطی است و به همین دلیل برای 
درمان شوك از این روش استفاده نمی شود. روش زیرجلدی می تواند بخشی 
به  در صورتیکه  البته  باشد،  بیمارستان  از  مرخصی  از  بعد  درمان خانگی  از 

خوبی تحمل کرده و از دست روی مایعات هنوز ادامه داشته باشد.
روش خوراکی برای بیمارانی که توانایی تحمل را دارند بهترین روش 
آب  فراهم آوری  برای  روش  فیزیولوژیک ترین  روش  این  چون  است، 
می باشد. بسیاری از بیماران به دالیل تهوع، استفراغ، فشارخون پایین و غیره 
بیماری که  در  نمایند.  این روش کسب  با  را  مناسبی  مقدار آب  نمی توانند 
حد  به  آب  نوشیدن  به  تمایلی  اما  کند،  تحمل  را  روش خوراکی  می تواند 
کافی ندارد، سوند مری-معدی می تواند مایعات را فراهم کند. وظیفه لوله 
درون مری، تامین آب و مواد غذایی مایع می باشد. سوند مری همچنین می 
تواند از راه بینی هم می تواند استفاده شود. این روش به خصوص برای آن 
دسته از بیمارانی مفید است که به دلیل مشکالت کلیوی و قلبی نمی توانند 

تزریق داخل وریدی را تحمل کنند.

انواع مایعات

کریستالوییدها
دارند  کوچکی  شونده  حل  ذرات  که  هستند  مایعاتی  کریستالوییدها 
الکترولیت هستند؛ بخصوص سدیم وکلر.  اکثرا  دالتون( که  از 500  )کمتر 
می شود.  بافتی  میان  فضای  وارد  اندوتلیوم  از  براحتی  آب  و  الکترولیت 
حدود 60 تا 80 درصد از این محلول ها ظرف 30-02 دقیقه از فضای داخل 
هیپوتونیک و  ایزوتونیک،  به سه دسته  این محلول ها  عروقی رها می شوند. 

هایپرتونیک تقسیم بندی می شوند.

ایزوتونیک

کریستالوییدهای ایزوتونیکی که اسمواللیتی و میزان سدیم شبیه به پالسما 
را دارند، معموال برای درمان دهیدراتاسیون میان بافتی و هیپوولمی استفاده 
می کنند، چون از دست دادن مایعات بیشتر از نوع ایزوتونیک و هیپوتونیک 
 PH و  الکترولیتی  ایزوتونیک محسوب می شود که ترکیب  است. محلولی 
نزدیک به پالسما را داشته باشد.کریستالوییدهای ایزوتونیک معموال شامل 
پالسمالیتA- و نورموسولR- و رینگرالکتات می باشند. در متابولیسم این 
بافرها یون های هیدروژن تحت تاثیر آلکالیزاسیون مصرف می شوند. الکتات 
اول  انتخاب  بنابراین  می شود؛  متابولیزه  کبد  توسط  رینگرالکتات  سرم  در 

13.intravenous
14.intraosseous
15.Sub cutaneous
16.Entral
17.Exotic
18.Resuscitated Patients

آن ها  نیست؛ چون  دیابتی  کتواسیدوز  و  مشکل کبدی  با  حیوانات  برای  ما 
مصرف  توانایی  نوزادان  کنند.  تبدیل  بیکربنات  به  را  الکتات  نمی توانند 
جوان  بیماران  در  سرم  این  دارند.  را  سوخت  منبع  یک  عنوان  به  الکتات 
ارجحیت دارد. بسیاری از کریستالوییدهای در دسترس، بافرهایی هستند که 
بیماران  درمان طوالنی مدت  برای  مایعات ساخته شده اند.  برای جایگزینی 
Plasmalyte-56( و  تحت سرم تراپی داخل وریدی، مایعات نگهدارنده مثل 
Normosol-M( محلول هایی هستند که سدیم کمتر و پتاسیم بیشتری دارند تا 

بتوانند نیاز های نگهداری را پاسخگو باشند. معموال مایعات جایگزین شونده 
وضعیت  که  حیواناتی  در  و  می شوند  استفاده  نگهدارنده  محلول  عنوان  به 
را  سدیم  زیادی  نمی توانند  و  دارند  کلیوی  و  قلبی  مشکل  مثل:  وخیمی 

مدیریت کنند، به خوبی تحمل می شود.
برخالف این محلول ها سالین 0,9% یک کریستالویید ایزوتونیک غیربافری 
نسبتا  آن   PH اما  است،  پالسما  به  شبیه  محلول  این  تونوسیته  اگرچه  است. 
پایین )5,5( است و این محلول غیر از سدیم و کلر الکترولیت دیگری ندارد. 
است؛  متابولیک  آلکالوز  از  ناشی  هیپوکلرمی  درمان  مناسب  محلول  این 
چون توزیع اسید- باز بدون وجود کلر قابل تصحیح نمی باشد. این محلول 
در درمان هایپرکلسمی استفاده می شود؛ زیرا که حضور کلسیم در ادرار را 

افزایش می دهد.

سگ دو رگه ای از بیماری عصبی رنج میبرد. لوله تنفسی که آب را کنترل میکند
باعث اصالح hypernatremia میشود. )این را نیز باید اضافه کرد سگ قادر به نوشیدن چیزی 

به تنهایی نیست.(

هیپوتونیک

که  داده اند  دست  از  هیپوتونیک  مایعات  که  است  بیمارانی  مناسب 
دیده  کلیوی  مشکل  با  بیماران  در  نیز  و  می شود  دیده  هایپرناترمی  درنتیجه 
می شود که بار نمکی را نمی توانند دفع کنند. دو محلول هیپوتونیک معمول، 
دکستروز 5% و سالین 0,45% می باشند. محلول اخیر اسموالریته حدود 154 
میلی اسمل بر لیتر را دارا می باشد که اسموالریته ای در حدود نصف پالسما 
را داراست. دکستروز 5% اسموالریته باالتری درحدود 250 میلی اسمل بر 
لیتر را دارد، ولی دکستروز موجود در محلول به سرعت متابولیزه شده و به 
آب و دی اکسید کربن تبدیل می شود و همانند یک محلول هیپوتونیک عمل 

می کند.

هایپرتونیک

درحیوانات  تزریقی  هایپرتونیک  محلول  اولین  هایپرتونیک  سالین 
کوچک به شمار می رود. محلول های سالین 7,5 - 3 درصد در طول احیای 
شوك هیپوولمیک و کاهش فشار داخل جمجمه ای19استفاده شده اند. تزریق 
سرم هایپرتونیک باعث جا به جایی از فضای بینابینی به فضای داخل عروقی 
می شود. حرکت به فضای داخل عروقی باعث دهیدراتاسیون درون سلولی و 
بینابینی می شود؛ به همین دلیل بعد از مصرف یک بلوس از سالین هایپرتونیک 
ادم  البته در هنگام درمان  ایزوتونیک هم داده شود.  باید یک کریستالویید 
مغزی نیازی به این کار نیست. البته اتساع داخل عروقی، زیاد ماندگار نیست 
اثر  سرم  این  چون  می شوند.  توزیع  آن  در  مواد  دوباره  دقیقه   30 از  بعد  و 
با  باید  عروقی  داخل  فضای  در  آن  افزایش حضور  برای  دارد،  زودگذری 
محلول های کلوییدی ترکیب شود. عالوه بر اثر انبساط داخل عروقی، سالین 
هایپرتونیک باعث افزایش خروجی قلب و نشت بافتی به واسطه اثر ضعیف 
اینوتروپ مثبت و کاهش تورم اندوتلیوم و اتساع عروق شریانچه ای می شود.

کلوییدها

و  10000دالتون(  از  )بیشتر  دارند  بزرگ تری  مولکول های  کلوییدها 
نسبت به کریستالوییدها تمایل بیشتری به بقا در فضای داخل عروقی دارند. 
 )hydroxyethyl starch)HES معمول ترین کلویید مورد استفاده در دامپزشکی
درمان  در  سرم ها  موثرترین  که  می شود  HESگمان  محلول های   می باشد. 
داخل  فضای  در  باید  کلوئیدها  نظری،  لحاظ  به  چون  می باشند،  هیپوولمی 
می دهد.  رخ  نیز  عروق  از  برون روی  مقداری  اگرچه  بمانند؛  باقی  عروقی 
نیمه عمر محلول های کلوییدی به ویژگی های مولکولی آن ها بر می گردد. 
همانطور که در باال اشاره شد، کاهش جذب در وریدچه ها به آن معناست 
که تزریق کلوییدها الزاما مایع موجود فضای میان بافتی را به فضای داخل 
عروقی  داخل  فضای  از  خارج  به  مایعات  نشت  از  اما  نمی کشاند،  عروقی 
مقاومت می کند. استفاده از HES هنوز مورد بحث است؛ خطر جراحت حاد 
است  شده  سبب  انسان ها  در  میر  و  مرگ  میزان  افزایش  و   )AKI(20کلیوی

19.Intra cranial Pressure
20.Acute kidney injury

تخمین درصد دهیدراتاسیون با استفاده از یافته های معاینه جسمانی
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تا این مواد در لیست سیاه سازمان غذا و دارو قرار بگیرند. در یک مطالعه، 
وقوع آسیب حاد کلیوی و مرگ را در سگ های دریافت کننده مورد بررسی 
قرار دادند و نشان داده شدHES  سبب افزایش در میزان هر دو آن ها شده 
است. از دیگر عوارض احتمالی این سرم اختالل در انعقاد خون21، خارش22، 
بارکاری  افزایش  التهابی،  پیش  اثرات  اختالل در سیستم رتیکولواندوتلیال، 
و  کلیوی  حاد  آسیب  وقوع  می باشد.  آنافیالکسی  و  کبدی  آسیب  قلبی23، 
افزایش مرگ و میر در انسان ناشی از طوالنی شدن زمان تزریق و استفاده 
از حجم های بیشتر به نسبت آنچه که در دامپزشکی استفاده می شود ارتباط 
باید آزمایش های  مواد  این  به ضرر  نسبت سود  برآورد  برای  داده می شود. 
بیشتری صورت بگیرد. از دیگر کلوییدها، پالسمای تازه یا یخ زده، آلبومین 
فاکتورهای  و  آلبومین  پالسما،  می باشد.  انسان  سرم  آلبومین  و  سگ سانان 
که  برسد  حدی  به  آلبومین  غلظت  اینکه  برای  می کند.  فراهم  را  انعقادی 
فشار اسمزی را شروع کند، باید مقادیر بیشتری تجویز گردد. حدود 40-50 
به  را  تا آلبومین سرم  نظر گرفته شود  باید در  ازای هرکیلوگرم  به  میلی لیتر 
1گرم در دسی لیتر برساند. اگرچه تزریق آلبومین اولویت دارد ولی آلبومین 
تغلیظ  آلبومین  است.  کمیاب  هم  و  است  گران  هم  موجود  هر  مخصوص 
شده سرم انسان هم می تواند در سگ های دچار هیپوآلبومینمی مورد استفاده 
قرار بگیرد، اما چون همتا نیستند امکان بروز ازدیاد حساسیت وجود دارد که 
سبب مرگ می شود. این ازدیاد حساسیت، فوری یا با تاخیر می تواند منجر 
بیشتر معمول  به مرگ شود. واکنش های سریع ازدیاد حساسیت در سالم ها 
انسانی  سرم  آلبومین  که  بیمارانی  در  سریع  حساسیت  ازدیاد  اگرچه  است، 
دریافت کرده اند نادر است، ولی ازدیاد حساسیت تاخیری در این جمعیت ها 

از عوامل مشکل آفرین است.

تخمین میزان مایع

زمانی که تصمیم می گیرید که سرم تراپی برای یک بیمار مناسب است 
یک سری پرسش باید انجام گیرد مثل:

1-آیا حیوان دچار هیپوولمی است؟ آیا نیاز به تجویز سرم دارد؟
2-آیا حیوان دهیدراته است؟

3-چه نوع مایعی باید تجویز شود؟
4-به چه روشی تجویز صورت گیرد؟

5-چه مقدار و در چه مدتی باید به حیوان داده شود؟
6-چه زمانی باید سرم تراپی را قطع نماییم؟

این سوال ها با توجه به میزان دهیدراتاسیونی که بحث شد می توانند پاسخ 
داده شوند.

مایع درمانی برای بیمار دچار شوک

گردش  شوك  و  هیپوولمی  دچار  که  بیمارانی  برای  سرم تراپی  هدف 
خونی هستند، بازگردانی سریع حجم موثر در حال گردش و بهبود اکسیژن 
رسانی به سلول می باشد. قبل از تجویز سرم کلوییدی و یا کرستالوییدی باید 
به خاطر  این  از گزینه های احتمالی حذف کنیم و  شوك کاردیوژنیک را 
خطر تشدید بارعروقی ریوی می باشد. میزان مایع درمانی در شوك با توجه 
به حجم بدن بیمار تخمین زده می شود: در سگ ها 90-60 میلی لیتر به ازای 
هر کیلوگرم و در گربه ها 60-40 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم است. معموال 
این مقدار مایع تجویز نمی شود، به این دلیل که بیماران تمامی آب بدنشان 
را از دست نداده اند. در سگ ها توصیه بر این است که 20-10 سی سی از 
و  شود  تزریق  دقیقه   15-30 مدت  ظرف  ایزوتونیک  کریستالویید  محلول 
بیمار سنجیده شود.  بار تجویز، وضع حجم داخل عروقی  از هر  بعد  سپس 
مقدار مناسب متعاقبا با توجه به وضعیت بیمار مثل فشار خون و ضربان قلب 
می شود.  سنجیده  مخاطی  غشای  رنگ  مویرگی24و  پرشدن  دوباره  زمان  و 
پس  دارند؛  به سگ ها  نسبت  مقادیر  این  برابر  در  کمتری  مقاومت  گربه ها 
اگر کلویید  توصیه می شود.  به صورت آهسته  تجویز  و  میزان حجم کمتر 
سنتتیک استفاده شد، باید میزان آن در سگ 5 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم 
نظر  در  دقیقه  ازای هرکیلوگرم در مدت 15-30  به  میلی لیتر   3 و در گربه 

گرفته شود.

مایع درمانی روزانه

در بیماران دارای وضعیت داخلی پایدار ولی دهیدراته، هدف، جایگزینی 
نیازهای اساسی بیمار و هم چنین  بینابینی از دست رفته و به عالوه  مایعات 
جبران هرگونه مایعات هدر رفته می باشد. در نتیجه میزان نیاز کریستالویید 

روزانه، براساس سه مورد زیر محاسبه می شود:
1-دهیدراتاسیون

2-نیازهای نگهداری
3-از دست دادن های مداوم

میزان نیاز با فرمول روبرو محاسبه می شود:
وزن بدن × درصد دهیدراتاسیون = میزان مایع درمانی

دهیدراتاسیون می تواند ظرف مدت 24-12 ساعت اصالح شود. وقتی 
میزان مایع تخمین زده شد، می بایست حجم نهایی در مدت زمان مشخص 
برحسب میلی لیتر بر ساعت داده شود. مایعات نگهداری هم شامل از دست 

دادن های محسوس و هم نامحسوس می باشد. حدودا در حیوانات بالغ 
مجموع این میزان در حدود mL/kg/day 60-40 یا mL/kg/hr 3-2 می باشد 

که این مقدار در حیوانات نابالغ کمی بیشتر است. 
این میزان برای حیوانات سبک تر از 2 کیلو گرم و سنگین تر از 40 کیلو گرم 

21.Coagulopathy
22.Pruritus
23.Volume Overload
24.Capillary Refill Time (CRT)

مورد استفاده نمی باشد، زیرا که احتیاجات روزانه آب متناسب با احتیاجات 
انرژی استراحت25است. فرمولی که برای تخمین این مقدار استفاده می شود.

RER=وزن بدن ×70 = نیاز روزانه مایعات

از دست رفتن های مداوم بیمارانی که دچار افزایش میزان دفع ادرار به علت 
پرادراری و یا اسهال، استفراغ و از دست دادن خون می باشند را در بر می 
گیرد. این از دست دادن ها، در حیوانات مختلف متفاوت است و محاسبه 

آن دشوار می باشد. یک روش کلی وجود دارد که میزان مایع از دست رفته 
را برحسب میلی لیتر بر کیلوگرم بیان کرده و مقدار مصرف را در ظرف 

6-4 ساعت تخمین می زند که باید در حیوان استفاده شود.
مثال:

نیاز روزانه یک بیمار 5کیلوگرمی با دهیدراتاسیون 6% که باید ظرف 24 
ساعت اصالح شود و میزان از دست دادن آب آن 1 میلی لیتربرکیلوگرم 

است را محاسبه کنید.

مقدار دهیدراتاسیون:  5×0.06          0.3لیتر          که باید 
ظرف 24ساعت اصالح شود            12.5 میلی لیتر در ساعت

نیاز نگهداری:       

از دست دادن ادامه دار:                                                                                           

مقدار نهایی:

5kg*2ml/kg/h=10ml/h

5kg*1ml/kg/h=5ml/h

12.5kg10+5+=ml/h 27.5

25.Resting Energy Requirements (RER)

مترجم:  پوریا کیوانلو نژاد 
)دانشجوی دکترای حرفه 

ای دامپزشکی دانشگاه 
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پوستان  از سخت  انواعی  میگو،  معنای  به   Prawn مترادف  نام  یا   Shrimp  .1
هستند که اسکلت خارجی دارند و با پوست اندازی رشد می کنند.

Shrimp .2 بیشتر در کشور های اروپایی و Prawn در آسیای شرقی بکار برده 
می شود.

به  ندارد،  Prawn تفاوت و مشخصۀ خاصی وجود  بین دو اسمShrimp و   .3
جز اینکه Prawn را برای گونه های با اندازه ی بزرگتر و همچنین میگو های 

آب شیرین بکار می برند.
از  بیش  که  بندپایان2می باشد  شاخه ی  از  رده  بزرگترین  سخت پوستان1،   .4
در  شماری  بوده،  دریازی  اکثرا  داده است،  جای   خود  در  را  گونه   42000

آب های شیرین و برخی نیز خشکی زی هستند.
دون راسته  به  متعلق  تجاری  سخت پوستان  اقالم  بیشترین  و  مهمترین   .5

پنائیده آ3می باشد.
6. پنائیده بزرگترین خانواده و دارای بیش از 300  گونه در سراسر جهان است. 
در این خانواده، 12جنس قرار گرفته اند که تقریبا 80% از آنها از نظر صنعت 

صید و تجارت میگو مهم می باشند.
7. میگو های پنائیده بیشتر در آب های مناطق استوایی و نیمه استوایی زندگی 

می کنند.
8. میگو ها گروه بزرگی از سخت پوستان را تشکیل می دهند که اندازه ی آنها 

از ابعاد میکروسکوپی تا 35 سانتی متر متغیر می باشد.
9. تا به حال بیش  از 2500 گونه میگو شناسایی شده، ولی کمتر از 300 گونه 
از نظر اقتصادی مورد توجه هستند و قسمت اعظم صید دنیا مربوط به 100 

گونه میگو است.
10. میگو ها گسترش جهانی داشته و در دریا ها، آب های لب شور و شیرین از 

نواحی استوایی تا قطبی یافت می شوند.
11. بیشتر گونه های تجارتی میگو در فالت قاره ها و اعماق کمتر از 100 متر 

زیست می کنند.

12. بیشتر میگو ها پالژیک و برخی نیز کفزی بوده و در مناطق متنوعی از 
صخره ای،  گلی،  بستر  در  می توان  را  آنها  می برند.  بسر  اکولوژیک  لحاظ 
ذغال سنگی، شنی، در قطعات پوسته ی صدف، تپه های مرجانی یا ترکیباتی 

از چنین بستر هایی پیدا کرد.
13. میگو ها عموما بصورت دسته جمعی زندگی می کنند. روز ها در بستر و 
پناهگاه  از  برای شکار طعمه  زیر رسوبات کف دریا مخفی شده و شب ها 
خارج می شوند. به همین دلیل، صیادان در بیشتر مناطق دنیا شب هنگام جهت 

صید میگو به دریا می روند.
14. از نقطه نظر مکان زیست، سه گروه میگو در آب وجود دارد. 1.گونه های 

آب سرد و شور 2. گونه های  آب گرم و شور 3. گونه های آب شیرین.
15.گونه های پرورش یافته و موجود در آب سرد را معموال میگو های شمال 

می نامند.
16.گونه های مربوط به آب های گرم و یا شور یا میگو های حاّره ای، 

د بخش اعظم میگو هایی را تشکیل می دهند که  ر ا و
نوع  این  می شود.  میگو  جهانی  تجارت   بازار 
میگو ها در آب های ساحلی خلیج فارس، 
 ... و  ایاالت متحده آمریکا  جنوبی  بخش 

صید می شوند.
17.گونه های میگوی آب شیرین که اکثرا از رودخانه ها و 
به نواحی استوایی و گرمسیری می آیند و غالبا  دریاچه ها 
در همین نواحی رشد کرده و بزرگ می شوند، در تجارت 

جهانی از اهمیت کمتری برخوردارند.
18. گونه پنئوس سولکاتوس4یا همان میگو  ببری سبز بالغ بر 
80% از صید صنعتی ناوگان خلیج فارس را تشکیل می دهند.

و  میگوی موزی  مرگوئنسیس5یعنی  پنئوس  گونه های   .19
گونه های  جزء  نیز  میگوی هندی  همان  ایندیکوس6یا  پنئوس 

غالب صید در دریای عمان و تنگۀ هرمز به شمار می روند.
نوع   10 از  بیش  تاکنون  شیالت،  اعالمی  آمار  براساس   .20
است  شناسایی شده  و  صید  خلیج فارس  آب های   در  میگو 

به  آن  وزن  که  است  شاه میگو  البستر8یا  آن  مشهورترین  که 
یک کیلوگرم نیز می رسد.

21. در لغت نامه ی دهخدا دربارة خواص میگو آمده است که چون 
میگو را خشک کرده و بکوبند و با نخود سیاه مخلوط کرده و بر 
ناف بمالند، حب القرع )کرم کدو( را بیرون آورد و گویند چون 
با فلفل مسحق کنند )بکوبند( و دور چشم کشند،  خشک کرده و 

شب کوری را زایل نماید.
آورده شده  میگو  خواص  دربارة  دهخدا  لغت نامۀ  در  همچنین   .22
است که میگو گرم و تر است و به اعتدال، منی را زیاد کند و شکم 

نرم کند. و بصری گوید: پیش از آنکه نمک سود کنند، باء )قوه جنسی( 
را زیاده کند و غذای صالح بدهد و چون نمک سود کنند تا کهن گردد، 

تولید سوداء )یکی از اخالط چهارگانه( بکند.
پیشرفت های  در  میگو،  خوراکی  مصارف  بر  عالوه  حاضر،  حال  در   .23

1.Crustacea
2.Arthropoda
3.Penaeidae
4.Penaeus semisulcatus
5.Penaeus merguiensis
6.Penaeus indicus

7.Lobster
8.Cephalothorax

پزشکی و صنعتی نیز از آن استفاده شده و می شود. با تکنیک های ساده، از 
بسیار  بهبود سریع زخم ها  تهیه می شود که در  نخ بخیه  میگو،  پوست کیتینی 
مفید است. همچنین از کیتین  حاصله کیتوزان تهیه شده که مصارف غذایی 
پوست  سرطان های  از  بعضی  درمان  در  نیز  و  فراوانی دارد  ایمنی زایی  و 

کاربرد دارد.
24. بدن میگو ها از نظر آناتومیکی از دو قسمت سر سینه  و شکم9تشکیل شده 
است که سر شامل 5 بند، سینه دارای 8 و شکم6 بند و در کل 
یکدیگر  به  سینه  و  سر  قطعات  که  می باشد  قطعه   19

جوش خورده اند.
شامل  حرکتی،  اندام  دسته  دو  دارای  میگو ها   .25
یا  شنا  اندام های  پریوپود10و  یا  حرکتی  پاهای 

پلئوپود11می باشند.
بند های  به  جفت    5 تعداد  به  حرکتی  پا های   .26
برای   و  ده پایان12(  )راستۀ  متصل بوده  سینه ای 
به کار  بدن  تمیز کردن  و  غذا  گرفتن  حرکت، 

می رود.
ناحیۀ شکمی  بند های  به  شنا  اندام های  یا  پا ها   .27
متصل بوده، برای شنا کردن و کمک به تنفس و در 
برخی از گونه ها در جنس ماده جهت نگهداری 
تخم ها به کار می روند. در همه ی گونه ها، به جزء 
چند استثنا، تمام بند های شکم، غیر از آخرین بند، 

دارای پلئوپود می باشد.
28. رنگ بدن میگو در بین اعضای یک گونه نیز ثابت 
نبوده، بسته به شرایط محیط زیست از قبیل درجه حرارت، 
درجۀ  شوری، نوع غذای مصرفی، رنگ محیط و ابتال به 

بیماری های مختلف، ممکن است کامال تغییر کند.
که  کاراپاس13تشکیل شده  بنام  قسمتی  از  سر سینه   .29
مانند  را  جانبی  و  پشتی  سطح  و  بوده  یکپارچه 

سپری محافظت می کند.
30. روی کاراپاس و در انتهای قدامی بدن، 
روستروم14قرار گرفته  بنام  نوك تیز  زائده ای 
که در لبه های پایینی و باالیی آن، دندانه های 
رو  به جلو مشاهده می شود و به عنوان کلید تشخیص 

انواع گونه ها به کار می رود.
جفت  یک  آنتن15و  جفت  یک  سر  ناحیۀ  در   .31
آنتن ها  ولی  آنتونل ها کوچک،  که  دارد  آنتنول16وجود  
اندام  متحرك،  عضو  دو  این  باشند.  می  طویل،  و  بلند 
حسی میگو را تشکیل داده و تحریکات مختلف محیطی 

را دریافت می کنند.
از  می گویند که  را شکم  میگو ها  بدن  قسمت خلفی   .32
اوروپود17و  جفت  دو  به  بدن  انتهای  در  و  تشکیل شده  بند   6
قطعه ای میانی به  نام تلسون18ختم  می شود. اوروپود ها و تلسون با یکدیگر دم 

بادبزنی یا باله دمی را تشکیل می دهند که وظیفه آن کمک به شنای میگو 
است.

33. میگو ها فاقد اسکلت  داخلی بوده و همانطور که بدن از 19 بند تشکیل 
بین 19 قطعه  به 19 بخش تقسیم شده است.  نیز  شده است، اسکلت خارجی 
این مناطق  بنابراین در  از امالح کلسیم وجود ندارد.  بدن، هیچ ذخیره گاهی 
وجود مفصل بین قطعات بدن، به  یک مفصل متحرك دیده  می شود. 34. 
میگو اجازه می دهد دم خود را به طرف باال و پایین )و نه به جوانب( خم کند. 

این کار باعث شنا می شود.
35. جنس اسکلت خارجی بدن میگو ها از کوتیکول بدون سلول می باشد که 
از 5 الیه تشکیل شده است. کوتیکول نه تنها تمام سطح خارجی، بلکه قسمتی 

از دستگاه گوارش، تنفس، مجاری مختلف و سطح غدد را نیز می پوشاند.
جلوگیری  میگو   رشد  از  خارجی  اسکلت  وجود  اینکه  به  توجه  با   .36
به پوست اندازی است.  ناچار  می کند، لذا  جانور برای رفع این محدودیت 
از مدتی سخت و  اما پس  نرم و کامال شفاف است،  ابتدا  پوستۀ خارجی در 

تیره می شود.
37. دستگاه گوارش میگو از شش قسمت، شامل دهان، مری، معده، روده، 

مخرج و غدد گوارشی تشکیل شده است.
حفرة   در  منظم،  شکل  بدون  تقریبا  و  عضالنی  کوچک،  میگو  قلب   .38
پریکارد قرار گرفته و به کمک 6 رباط به صورت آویزان نگهداری می شود.

39. خون از قلب به درون سرخرگ ها رانده شده و از آنجا به داخل فضا های 
باز یا حفره های میان اندام های بدن جریان می یابد و پس از تبادالت الزم، در 
حفرة جناغی در کف سینه جمع آوری و سپس از طریق مجاری آوران به سوی 

آبشش ها روانه می شود. بنابراین گردش خون میگو ها از نوع باز می باشد.
بنام  محلولی  تنفسی  رنگدانه  دارای  و  بی رنگ  تقریبا  خون  پالسمای   .40
هموسیانین است که اکسیژن را به طرف بافت ها می برد. هموسیانین در داخل 
 بدن بی رنگ بوده و هنگامی که در مجاورت هوا با اکسیژن ترکیب گردد، 
آبی می شود. هموسیانین توسط سلول های خاصی منتقل نشده، بلکه در خون 

محلول می باشد.
طرف  دو  هر  طول  در  که  بوده  ها  آبشش  شامل  میگو  تنفس  دستگاه   .41
سینه، درون محفظه ای قرار گرفته است. حفرة آبششی به وسیلۀ قسمت جانبی 
کاراپاس پوشیده شده، ولی از ناحیۀ شکم و دو انتهای جلو و عقب باز می شود.

42. آبشش ها در دو ردیف طولی در دو طرف بدن قرار گرفته  و حدود 17 
عدد می باشد.

43. دستگاه دفعی در میگو ها شامل یک یا دو جفت غدة سبز با آنتن بزرگ  
است19که در سطح شکمی ناحیۀ سر و جلوی مری قرار گرفته  و کار دفع مواد 

زائد خون، مایعات و کمک به فرآیند تنظیم اسمزی بدن را به عهده دارند.
توجه  با  و  )اجزاء دستگاه دفعی( وجود ندارند.  مالپیگی  لولۀ   میگو ها  44. در 
به اینکه در زمان پوست اندازی، مقدار زیادی از مواد ازته و معدنی با پوسته 
جدا و دفع می شوند، لذا پوست اندازی را می توان نوعی فرآیند دفاعی قلمداد 

نمود.
45. عضالت بدن میگو مرکب بوده، تماما درون اسکلت خارجی قرار دارد. 
دو  به  عمل،  برحسب  و  یکدیگرند  مخالف  زوج های  به صورت  عضالت، 

9.Abdomen
10.Pereiopod
11.Pleopod
12.Decapoda
13.Carapace
14.Rostrum

15.Antenna
16.Antennule
17.Uropods
18.Telson
19.Green or Antennal Gland
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دستۀ خم کننده و باز کننده تقسیم می شوند.
46. قسمت اعظم بدن میگو بویژه چنگالها، قسمت های دهانی، ناحیۀ زیرین 
نواحی  این  در  می باشند.  المسه  حس  دارای  تلسون  و  شکم  کناره  های 
گیرنده های  دارای  میگو ها  همچنین  وجود دارد.  فراوانی  حسی  پرز های 
شیمیایی،  محرك های  به  نسبت  که  هستند  تکامل یافته  حرارتی-شیمیایی 
حرارتی و pH واکنش نشان می دهند و در کوتیکول گیرنده های مکانیکی 

وجود دارند که نسبت به حرکت آب و لمس پاسخ می دهند.
47. عضو بینایی میگو شامل یک جفت چشم مرکب پایه دار است که دارای 
قرنیه  به نام  شفافی  کوتیکول  از  سطح  این  می باشد.  مدور  خارجی  سطح 
به نام فاست20تشکیل  پوشیده شده و هر قرنیه از 2500 قطعه مربع کوچک 
را  نوری ای  بینایی است و منحصرا شعاع  فاست یک واحد  شده است. هر 
می گیرد که به طور قائم به آن تابیده باشد. لذا میگو میدان دید موزائیکی 

دارد.
48. در بیشتر گونه ها، جنس نر و ماده از یکدیگر جدا هستند و در خانوادة 
پنائیده، همۀ میگو ها از ابتدا جنسیت مشخصی دارند. دستگاه  تولید مثل در 

طرفین بدن و دقیقا زیر قلب قرار گرفته است.
و  منفذ  تخمک بر،  مجرای  تحمدان ها،  شامل  ماده  تولید مثل  دستگاه   .49
قسمت خارجی دستگاه تناسلی یا تلیکوم21می باشد. براساس شکل تلیکوم، 
میگو های پنائیده را به دو گروه تلیکوم باز و تلیکوم بسته تقسیم می کنند. 
وظیفۀ تلیکوم، نگهداری اسپرماتوفور هایی است که حین عمل جفت گیری 

از میگوی  نر به میگوی ماده منقل شده است.
50. دستگاه تولیدمثلی نر شامل یک جفت بیضه، لوله های اسپرم بر، آمپول 
در  پتاسما،  پتاسما22می باشد.  یا  تناسلی  دستگاه  خارجی  قسمت  و  انتهایی 
حقیقت پایک های داخلی اولین جفت پاهای شناست که پیش از بلوغ میگو 
از یکدیگر جدا هستند. پس از بلوغ، این دو پایک به بکدیگر جوش خورده 

و تشکیل عضو واحدی به نام پتاسما را می دهند.

20.Facet
21.Thelycum
22.Petasma
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