
 

 

PARTY 

INVITATION 
 

 

SATURDAY, 21 AUGUST 

Street Address, Number, Instructions 

 

 

Please bring: [Contribution Here] 

RSVP TO: [Name and contact info] 

You’re Invited to Celebrate with Us! 
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 به انم دخا
 

 

 

با هدف اینکه  Vetergencyو با آرزوی توفیق برای شما خوانندگان گرامی ، تیم دامپزشکی  سالمبا 

کاری هرچند کوچک در جهت انتشار مطالب و علوم دامپزشکی داشته باشد با شروع کار در قسمت مجله ی 

دامپزشکی سعی در بیان مطالب در قالب نوشتارها ، مقاالت ، مطالب علمی و در شماره های بعدی با 

عرصه نظیر دانشجویان مصاحبه با صاحب نظران پیشه مقدس دامپزشکی در خدمت همه فعالین این 

 فرهیخته و دامپزشکان است.

 امید است که مطالب این گاهنامه دامپزشکی مورد قبول شما عزیزان باشد.

 

 با احترام 

 Vetergencyمجله مدیر مسئول 
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                                     : صاحب امتیاز

 VETERGENCY  تیم دامپزشکی

 کیان کاشانیمدیر مسئول: 

 علی مقبلیسردبیر: 

 امیررضا یعقوب پورطراح جلد: 

 ویراستار:

 ناصری مقدمامیرحسام خانی،علیرضا  

 سید محمد صادق مصالئی: صفحه آرا 

 فاطمه قاضی زادهروابط عمومی: 

 هیئت تحریریه:

 شیدا آریانی

 فاطمه قاضی زاده

 امیررضا یعقوب پور

 کیان کاشانی

 امیرحسام خانی

 علیرضا ناصری مقدم

 سید محمد صادق مصالئی

   علی مقبلی
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در جستجوی ویروس کرونا، اینبار در  

4                     حیات وحش                 

بهبود سالمت دندان و دهان با استفاده 

7            از باکتری های پروبیوتیک  

11            پرورش شترمرغ                    

16            نیم نگاهی به مرغ مینا       

20           ای اسبهای تغذیهبیماری  

الت      کو  مش  کآشنایی با کیست  هیداتی

   24آن                                                  

28                         های مقعدی کیسه  

30های آبستنی و زایمان   پروالپس  
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 مقدمه 

-یماریاز هفتاد درصد از ب ش یوحش منشاء ب اتیح

نشان دهنده   قت یحق  نینوظهور است، ا  یانسان   یها

ب که  است  و   ات یح  نیآن  انسان    ی سالمت  وحش 

بخواه  یارتباط اگر  و  دارد  وجود  به    م یتنگاتنگ 

ب  یجستجو اکثر  که    ینوظهور  یهایماریخاستگاه 

م  یسالمت  یبرا  یجد   ید یتهد  محسوب  -یانسان 

و راز ح  یایبا دن  ر،یناگز  میپردازشوند ب   اتیپر رمز 

 شد.   می وحش مواجه خواه

امروزه    19د یکو   ای  2کوو-نوظهور سارس  یماریب که 

  ی اخبار جهان را از آن خود کرده دارا  یاول تمام  تریت

و و  ی روسی عامل  کرونا  نام  خانواده    روس یبه  از 

ن  دهیکروناور راسته  از  قبلرالی دویو  است،  از  ها  تر 

ا19د یکو  یماریب  یریگهمه با  جهان  خانواده    نی، 

  وان یدر انسان و ح هک ییهایماریبه سبب ب یروسیو

که    ییهایداشت و در بررس  یی کرده بود آشنا  جادیا

به   ، دادیها صورت ممنشاء و خاستگاه آن  افتن ی یبرا

م  اتیح  واناتیناچار به ح   نیبه هم  د یرسیوحش  

  د یبا  زین  19د یمبدا کو  افتنی  یوهله برا  نیدر اول  لیدل

 داشت. ژه یو یوحش نگاه اتیبه ح

  یزبانیراسته از پستانداران به عنوان م نیچند  امروزه

اند که از  خانواده کرونا شناخته شده  یهاروسیو   یبرا

 توان به گوشتخواران، خرگوش سانان،  یم انیم  نیا

 

 

ها، سم داران، جوندگان و خفاش سانان اشاره    ماتیپر

 ها متمرکز شده چرا  خفاش ی ها به سوکرد. اما توجه

-یگذشته گمان م قاتیکه با توجه به شواهد و تحق

م و   یاصل  زبانی رود  انسان  یهاروسیاکثر  و    یکرونا 

 ها باشند. خفاش یعنیپستانداران بالدار  نیا  یوانیح

 ی نوظهور انسان   ی ها یمار ی خفاش ها لنگرگاه ب 

در    یفراوان  نیشتریب  یها دارابعد از جوندگان، خفاش

همچن  انیم و  هستند  از    20  نیپستانداران  درصد 

 ها است. پستانداران، از آن خفاش  یستیتنوع ز

و ح  یماریاکثر عوامل ب  انسان  در    وانیزا مشترک 

دخفاش هم  ده یها  به  و  خفاش  ل یدل  نیشده  ها  به 

ب"اصطالحا   عوامل  مشترک  یماریلنگرگاه    ی م  "زا 

ا  ند؛ یگو جمله  ب  ن یاز  و  یماریعوامل  ها  روسی زا، 

ا  جمله  از  و  مروسی و  ن یهستند  ابوال،    توان ی ها  به 

پارام  روس یفالو و هندرا،    پاین  روس یکسوو ی ماربورگ، 

مرس-)سارس   کرونا  روس یو و  - کوو،  - سارسکوو 

در انسان    یروسیعوامل و   نیا؛  و...( اشاره کرد  2کوو

 شوند. یباال م امد یبا پ یعفون یهایماریمنجر به ب

و  زانیم تنوع  در    یهاروسیو  شده  کشف  کرونا 

ساخفاش به  نسبت  ب  ریها  است    شتریپستانداران 

  ش یب  یدارا  یخانواده خفاش  18خانواده از    11چنانکه  

عالوه    ،کرونا در بدن خود هستند  روس ی نوع و  ک یاز  

ا تنوع    قاتیتحق  ن یبر  خصوص  در  گرفته  صورت 
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  91دهد که  یوحش نشان م  اتیکرونا در ح روسیو

ها است  مجزا کرونا در خفاش  روسینوع و   100نوع از  

و  و  یها  روسیکه بجز    گر ید  ی تعداد  مشابه سارس 

 آنها ناشناخته اند. شتریهنوز ب

خفاش  یکرونا  یهاروسیو  اکثر  در  شده  ها  کشف 

چرا که از نظر    ،کنند   یماریب  جادیتوانند در انسان ایم

 است.  یانسان یسلول یهارندهیساختار مشابه با گ

افزا  ن یا  مجموعه موجب  در  ینگران  شی عوامل  ها 

ب انتقال  به    یهایماریخصوص  خفاش  از  نوظهور 

 شده است. ندهیانسان در آ

 ها؟ چرا خفاش 

دو دهه گذشته تحقیقات زیادی در جهت یافتن پاسخ  

خفاش چرا  که  سوال  این  دیگر  به  با  نسبت  در  ها 

های مشترک با انسان  پستانداران میزبان اکثر بیماری

هستند صورت گرفت، نتایج حاصل از این تحقیقات  

ها و  زیاد و تاریخچه تکامل خفاشنشان داد که تنوع 

همچنین خصوصیات رفتاری و اکولوژیک آنها مانند  

گونه با  و همزیستی  بومی  بودن، هم  های  اجتماعی 

طوالنی   عمر  طول  و  عواملی  مختلف  جمله  از  آنها 

ها به لنگرگاه بسیاری هستند که موجب شده خفاش

از عوامل بیماری زا انسانی تبدیل شوند. همچنین اگر  

خفاشا به  فیزیولوژی  منظر  بیاندازیم  ز  نگاهی  ها 

خفاش دید  متابولیسمخواهیم  نسبتا  و    ها  )سوخت 

به   ابتال  از  بعد  معمول  طور  به  و  دارند  باالیی  ساز( 

نمیعفونت بروز  بالینی  عالئم  ویروسی  دهند، های 

ایمونولوژیک   این به تازگی یک خصوصیت  عالوه بر 

ها  انداران در خفاشمانندی در مقایسه با دیگر پستبی

توانند پاسخ  ها میکشف شده که بر اساس آن خفاش

و این    ها کاهش دهند ایمنی بدن خود را علیه ویروس

ها را به  ویژگی احتماال عامل دیگری است که خفاش

 ها مبدل کرده است. عنوان مخزنی از ویروس

با وجود چنین خطراتی که خفاش برای انسان دارد،  

این موجودات را در   نمیتوانیم نقش اساسی و مفید 

شکار   موجب  که  چرا  کنیم  کتمان  اکوسیستم 

حشرات، گرده افشانی گیاهان )که بازده اقتصادی و  

اکوسیستمی به همراه دارد(، بذرپراکنی برای درختان  

درختچه میو  گرمسیری  به  های  همچنین  و  شوند 

ح به  درنده  حیوانات  دیگر  برای  طعمه  ساب عنوان 

 آیند.می

 واسط   زبان ی م 

گونه میدیگر  وحش  حیات  عنوان  های  به  توانند 

های کرونا نوظهور انسانی  میزبان واسط برای ویروس

و   شده  ویروس  قدرت  افزایش  باعث  و  کنند  عمل 

 د.ندهعفونت زایی آن را افزایش می

این    به  خفاش  از  کرونا  ویروس  که  صورت  این  به 

انسان  گونه از این گونه واسط به  واسط برود و  های 

 برسد.

برای مثال گربه سیوت)زباد( نخلی که استفاده غذایی  

از آن در جنوب چین معمول است، یک میزبان واسط  

ویروس کرونا به حساب می  و  برای عامل  آید. خرید 

ارتباطی نزدیک   ایجاد  آن باعث  از  استفاده  فروش و 

را   واگیری  و  خطر  احتمال  و  شده  انسان  و  او  بین 
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می که  افزایش  است  این  بر  اعتقاد  همچنین  دهد، 

نقش   سیوت  گربه  در  کرونا  ویروس  مداوم  تغییرات 

های سلولی  مهمی در گرایش این ویروس به گیرنده

 انسان داشته است.

 وانات ی ها؛ مقصد ح سان مبدا ان 

گونه از  خطر  بعضی  معرض  در  وحش  حیات  های 

انسان سوی  از  کرونا  ویروس  به  ابتال  و  ها دریافت 

-توان به میمونهستند که از جمله این حیوانات می

های بزرگ وحشی که در خطر انقراض هم قرار دارند  

ها در برابر ویروس کرونا انسانی  اشاره کرد؛ این میمون

نزدیکآسیب   که  چرا  به  پذیراند  ژنومی  گونه  ترین 

 دهند. ها را تشکیل میانسان

منشاء   با  تنفسی  بیماری  شیوع  از  گزارش  چندین 

ها ثبت شده  ها و گوریلانسانی در جمعیت شامپانزه

)    ،است انسانی  بتا  نوع  کرونا  ویروس  شیوع  مانند 

HCoV-OC43های وحشی  ( که در بین شامپانزه

در   عاج  سال  ساحل  اوایل    2016اواخر    2017و 

گزارش شد و موجب بروز عالئمی خفیف تا متوسط  

ها به  در این موجودات شد و حساسیت این شامپانزه

 ویروس کرونا را نشان داد.  

و    5در باغ وحش نیویورک نیز ابتال   شیر به    3ببر 

به همراه عالئم تنفسی سرفه و صدای    2کوو-سارس

از حسا این گربه سانان  نامتعارف تنفس نشان  سیت 

به کرونا بود که البته در نهایت تماما بهبودی کامل  

 به دست آوردند.

این نگرانی وجود دارد که    19گیری کوید با ادامه همه

کوید  به  حساس  وحش  حیات  مانند    19حیوانات 

های بزرگ از طریق تماس و ارتباط با انسان  میمون

مخزنی  در معرض ویروس قرار بگیرند و در نتیجه یک  

و جمعیت   شود  ایجاد  جدید  میزبانی  در  ویروس  از 

 انسانی را دوباره با خطر مواجه کند.

 

 امیررضا یعقوب پور
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 ی معرف 

از عالئم    اواخر  نیتا هم  هاها و سگگربه  بددهان  یبو

لثه ن  تیودنتیپر  ای  التهاب  گرفته  ظدر  . شد نمیر 

 .اغلب تنها باشد  بددهان یمتأسفانه، ممکن است بو

دو    یدارا،  ودنتالی پر  یجد  یماریب کی ابتال به  عالئم

  .تیودنتیمرحله است: التهاب لثه و پر 

توسط دانشگاه تورکو فنالند    2019ای در سال  مقاله

پروبیوتیک    یهایباکتربه بررسی اثر  که    منتشر شد 

سگ دهان  و  دندان  سالمت  روی  گربهبر  و  ها  ها 

   پرداخت.

قرمز شده و   و  متورم لثه التهاب لثه، هیدر مراحل اول

خونر است  شکل    یزی ممکن  در  آن،    تریجد کند. 

رود  یم  نیملتهب است، استخوان از ب  لثه،  تیودنتیپر

 .کنده شوند   ایها ممکن است شل شوند و دندان

  ف یالتهاب لثه بهداشت دهان و دندان ضع  یعلت اصل

در    یدندان  یهامنجر به تجمع پالک  که  اثر استیب  ای

  یکروبی م  یهاسلول  تعداد   پالک، شود. در  یخط لثه م

 .گونه مختلف صدها ی، حاویو تنوع غن است  ادیز

در    ع یشا  یماریب  کی  ودنتالیپر  یماریب که  است 

آن    وعیش  ،سن  باال رفتنبا    شود ویم  دهیها دسگ

 .ابد ییم  شی افزا

با   اتورینیو م یبازاسبابکوچک مانند نژاد   یهاسگ

 . گیرند میقرار  ریتأث تحت یشتریشدت ب

  و   ٪ 100  -  ٪95از    بیاست که به ترت  شدهگزارش 

ا   اعتقاد.  باشد   70٪  -   50٪   از   ٪80است که    نیبر 

-یماریاز ب  برخیچار د یدوسالگ در سن   هاسگ کل

 شوند.می ودنتال یپر یها

محدود م  یاطالعات  مورد  در    هایکروبیدر  دهان 

 .است منتشرشدهها سگ

باکتر  ر یاخ  قاتیحقت که  است  کرده    یهایثابت 

.  ستیها مانند انسان ندر سگ  لثهبیماری  مرتبط با  

دحالنیباا مطالعه  در  که    نشان  ، یگری،  شد  داده 

  یها تا حد ها و صاحبان آنموجود در سگ یهاگونه

 هستند.  کسانی

  جاد یعامل ا  ن یشتریب  یکه چه عوامل  ستین  مشخص

است که چهار گونه از    شدهگفته،  رادارند لثه    یماریب

منف  یهوازیب  یهاگونه که    ی گرم  هستند  شایع 

 از: اند عبارت

1- Actinobacillus 

actinomycetemcomitans 
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2- Porphyromonas gingivalis, 

3- Bacteroides forsythus 

4- Eikenella corrodens 

 Campylobacter   و forsythia  حالنیباا

rectus    به هستند که  معروف  انسان    پریودنتیت 

در  گونه زیاد  فراوانی  با  مرتبط   .T و  هاسگ های 

forsythia   اند شدهییشناسا هاگربه در . 

همکاران،    و  کاتو  توسط  تحقیقی  در 

Porphyromonas gulae  اصلی    عنوانبه گونه 

 .شد  لیوتحلهیتجز ها در سگ شدهییشناسا

انسان، گونه   التهاب لثه،   جادکنندهیاهای معمول  در 

Porphyromonas gingivalis  و   

Fusobacteria sp  .است 

 . دهانی حاوی صدها گونه از هر دو است  هایمیکروب 

-ها و گونهتا حدی گروه در انسان و حیوانات خانگی

 .های باکتری همپوشانی دارند 

می نظر  گونهبه  انتخاب  در  رسد  باکتریایی  های 

ها  نژاد، خوراک و مراقبت از دندانحیوانات خانگی به  

 . بستگی دارد

بیماری از  پریودنتال  پیشگیری    موردمطالعه های 

  یگذاراس یمقدرمان    آن  نیترع یشا است و    قرارگرفته 

موجود   اطالعاتفقط  یگذاراس یمق ،حالن یباااست. 

از بین  را برای مدت کوتاهی و بالفاصله پس از عمل  

 شوند.دوباره تشکیل می ولی اطالعات، بردمی

توسط دامپزشک تحت بیهوشی انجام    یگذاراس یمق

دارد،   شودمی همراه  به  را  خطر  یک  همیشه    که 

 مخصوصاً برای حیوانات خانگی مسن.

اما    نیتررانهیشگ یپ است،  زدن  مسواک  درمان 

برای    ر یگوقت و    فرسا طاقت درمان    کین یا   ازآنجاکه

-گسترده  طوربه است، آن را    صاحبان و حیوان خانگی

نمی استفاده  انواع  کننای  همچنین،    ردندانیخمد. 

دفاعی ذاتی   یهاسم یاز مکانیکی    کردن  فعالباعث  

  شود.می در بزاق، سیستم الکتوپراکسیداز،

  کامالً از روزهای اول    که  دهانی در انسان  هایمیکروب

است باکتریاییموجب    مستند  غالب  گونه   تولد 

Streptococcussalivarius  تواند که می  شود می  

دهانباعث   سویهشود  استعمار   .S های. 

salivarius پروبیوتیک    عنوانبه  شدهانتخاب

است از   شدهداده که نشان  د نشوخوراکی استفاده می

 .کند رشد التهاب لثه و پریودنتیت جلوگیری می

دهان در    هایاز زمان نتایج تحقیقات اخیر میکروب

است افزایش  های بیماری   اعثب  تنهانهها  آن،  حال 

عروق خطر    مثالعنوانبهبلکه    شوند،میی  قلبی 

-را نیز افزایش میای و بیماری آلزایمر  اختالالت روده 

 دهند. 
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 ها روش 

  وزندههای خاص  ربخشی باکتریثدر مطالعه حاضر، ا

 . بود ک یدالکتیاسبه دلیل 

اسیدی  باکتری  مورداستفادههای 

Streptococcus thermophilus SP4   و  

Lactobacillus plantarum  بودند. 

14D  و Lactobacillus rhamnosus SP1 

(Sacco) پودر  ،در یک مخلوط آماده ( ،Petguide 

LAB)   ها انتخاب شدند آن  بر اساسها  ویهآماده و س . 

و  و  )بقا    شدهشناختههای  ویژگی خوراکی(  شرایط 

غذایی تخمیرهای  در  سنتی  برای  آن  ،استفاده  را  ها 

 .کند صاحبان و حیوانات خانگی ایمن می 

سلولز  که  خالص    زدهخ یهای  کشت   یزبلوریردر 

هنگام تماس با بزاق،  ،  شود مخلوط شدند متصل می

 گیرند.می روی لثه قرار  یخوببه

طی   توسط    یسازره یذخماه    12در  اتاق  دمای  در 

در  ؛ که تقرار گرف لیوتحله یتجزفلوسیتومتری مورد 

مطالعه، گربه ازها و سگاین  مختلف  سنین  در   ها 

PetGuide LAB غذیه شدند ت . 

چای قاشق  یک  دوز  با  پودر  روزانه    به همراهخوری 

ها  تعداد واقعی باکتریاستفاده شد و  ، خوراک خشک

 . در هر حیوان یکسان نبود

و ایرانی( و    ب یوغربیعج)نه نفر از نژادهای    هاگربه

و نژادهای بدون مو برای مداخله    سگ پومرنیایی 13

دندان سالم و نفس    هااز گربهانتخاب شدند. شش تا 

داشت جزئی  ند تازه  پالک  تشکیل  نفر  سه  بوی    و  و 

سگ، هفت سگ دارای    13داشتند. از میان    بددهان

  بدون مو   هاآنو پالک بودند که بیشتر   بددهانبوی  

 . بودند 

  های میکروبیولوژیکی با پنبه از قسمت فوقانینمونه

  سگ و گربهدندان و لثه قبل و بعد از مداخله از هر  

 گرفته شد.

بانمونه فلوسیتومتری    لیوتحله یتجز  و  شمردن  ها 

 .قرار گرفتند  لیوتحله یتجزخاص مورد 

 و Porphyromonas gingivalis هایگونه

Fusobacterium sp   برای    ییهاشاخص   عنوانبه

 ند.سالمت دهان و دندان انتخاب شد 

 Mann Whitney آماری با آزمون   لیوتحلهیتجز

U (انجام شد. داری معن )بودن 

 

 نتایج 

پودر  به مدت   PetGuide در گروه گربه، تغذیه با 

  .چهار هفته کاهش یافت

نسبی   گونهم  کل  از)فراوانی   .P یکروبیوتا( 

gingivalis عالوه  کاهش یافت.  یتوجهقابل طوربه

مقدار این،    کاهش نیز    Fusobacterium sp  بر 

 ود.دار نبآماری معنی  ازنظریافت اما  

کاهش   سگ،  گروه  فراوانی    در  یتوجهقابلدر 

پریودنتوپاتیک  باکتری مقدار    ازنظر  ژهی وبههای 
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شد   .P  و    Fusobacterium sp،  مشاهده 

gingivalis .روند کاهشی داشتند 

مداخله  از  پودریطورکلبه  قبل  با  روزانه  درمان   ، 

PetGuide   بود افتهیکاهشبه مدت چهار هفته . 

 بحث 

پزشکی   درمان  با  لثه  است،    درمانقابل التهاب 

های  آسیبو    پریودنتیت ایجاد خواهد کرد  کهیدرحال

 ها آن اغلب برای  و    وارد کرده   های دندانپایدار به بافت

 . دردناک است

بنابراین مراقبت روزانه خوراکی خانگی توسط صاحب  

 . حیوان ضروری است

-به بیماریمنجر  پیشگیرانه اغلب    یهامراقبت عدم  

 شود. های شدیدتر در سنین پایین می

-میر  شمابی  یهاگونههای موجود در پالک  میکروب

  .منتقل شود   هاآنهای همراه  تواند بین انسان و سگ

 سید محمد صادق مصالئی
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  پرواز  یب  پرندگان  از  خاصی  بسیار  گونه  شترمرغ

 بسیار  جثه  پرنده  این. دارد آفریقایی  منشأ  که  است

  پرندگان  تمامی  بین  در  نیز  آن  تخم  و  دارد  بزرگی

 به   هاشترمرغ .  است  دارا  را  اندازه  و  وزن  بیشترین

  است   وقت  خیلی  آن، پرسود  منافع و  خواص  دلیل

  متأسفانهاما  .  اند شدهیاهل  هاانسان  توسط   که

دامپزشکی    هان یاعلیرغم   در  صنعت بسیار    و 

 های راه   از  یکی   شترمرغ   پرورش است.    توجهکم 

  نسبت  که   است   پرسودی   و   زودبازده  درآمد   کسب

  و   فعاالن   بیشتر .  دارد  مزایایی  پرندگان  سایر   به

  آینده  در  معتقدند   حوزه  این   در  حاضر   نان یکارآفر

  و   پررونق  بسیار  شترمرغ  پرورش   صنعت   نزدیک

  شترمرغ  پرورش  واحد  600  . یافت  خواهد   گسترش 

از  داریم،  کشور  در  فعال   واحد   600  این  که 

  فعالیت   حال  در  مجوز  بدون  واحد   200حدود

  است   پرورشی  هایپرنده  از  یکی  هستند. شترمرغ

  تولیدکننده  برای   آن  اعضای تمام  فروش   امکان  که

  درآمد   کسب   بر   عالوه.دارد  وجود   درآمد   کسب  جهت

  آن  در  قیمت  نوسانات  پرنده،  این  تولیدات  از  مناسب

  هر  خرید   قیمت  ماهن یفروردطبق قیمت     .است  کم

 45  تا  43  را  تولیدکننده  از  زنده  شترمرغ کیلوگرم

  89  تا  شترمرغ  الشه  گوشت  کیلوگرم   هر  تومان  هزار

  آن  ران و  استخوان بدون فیله کیلوگرم  هر و  تومان

  خریداری  دکنندهیتول  از   تومان  هزار  130  تا  120

 شود. می

 

  و  تخم گوشت،  از  شترمرغ محصوالت تمامی باًیتقر

  مژه  و  ناخن  ،)چرم(  پوست  پر،  تا  گرفته  آن  روغن

  کیفیت   به  توجه   با.  دارند   مصرفی   کاربرد   آن

  جهات  تمامی   از  پرنده  این   ،   شترمرغ   هایفرآورده 

تقاضا  بازار  یک  به   تمامی.  است  شدهلیتبد   پر 

  گوشت .  رسند می   فروش   به  یخوببه   آن  محصوالت

  و   چربی  قرمز،   هایگوشت   سایر   به   نسبت  شترمرغ 

  سالم   و   غنی   منبع  یک   و   دارد  کمتری   کلسترول 

  در  داخل   بر   عالوه  شترمرغ   گوشت .  است  پروتئین 

  با  که   دارد  یتوجهقابل  کنندگانمصرف  نیز  خارج

  پرورش   کار  توانمی   بازارها  این  به  دسترسی

 . رساند  یتوجهقابل  سود به را شترمرغ 

  پزشکی  داروی   یک   عنوانبه   امروزه  شترمرغ   روغن

  به  امروزه.  شودمی   استفاده  پوست  درمان  برای

  باوجود   که   است  شده  محبوب  پرنده  این  حدی

 به   بازار  نیازهای  هم  هنوز  پرنده،  این  پرورش  توسعه

  کامل  طوربه  ،   آن  روزافزون   کنندگانمصرف  خاطر

  مقاوم   بسیار  پرنده  یک   شترمرغ .  است  نشده  برطرف

  کار  مقاومت،  این   و   است  گرما   و   سرما   برابر   در

  پربازده  و   ریسک  کم   بازار  یک   به  را   آن   پرورش 

 ها چرم ترین    ت یفیباکو یکی از   .است  کرده  تبدیل

ایران   در  که  داشته    یتوجهکم مورد    نسبتاًرا 

 است. قرارگرفته 

 :شترمرغ   پرورش   شروع 

  و  هامجوز   زمین،   سرمایه،   به  نیاز  شترمرغ  پرورش 

  سرمایه  با  دهندگانپرورش   بیشتر  البته.  دارد  شرایط
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  درگذر  و  کنند می   کار  این  به  شروع  کم  امکانات  و

 . شوند می   تبدیل  شترمرغ   پرورش   مزارع   به  زمان

  که  است مفیدی و تیبا خاص بسیار پرنده شترمرغ

  گوشت .  برد  منفعت   هات یخاص  این  بیشتر  از   توانمی

  گوشت   به  نسبت   کمتری  چربی   شترمرغ   قرمزرنگ 

  و  کلسترول چربی،  میزان. دارد حیوانات سایر  قرمز 

  و   است   کم   قرمز  گوشت  سایر  به  نسبت  آن   کالری

.  شودمی   محسوب  موادمعدنی  و  هان یتامیو   از   سرشار

  گوسفند   و  گاو  گوشت  برخالف  شترمرغ  گوشت 

  و  افسردگی  رفع.  کند نمی  منتقل  انگلی  بیماری

  و  بیماران  برای  مناسب  تغذیه  استرس،  کاهش

 درمان   اند،شده  بدنی  ضعف  دچار  که  کسانی

  نظیربی   خواص  از   دیگر   مورد   هاده   و   یخونکم 

  پرنده  این   چشم  هایمژه   .هستند   شترمرغ   گوشت 

  کار  به  متیقگران   آرایشی  وسایل  ساخت   در

  جواهرات  انداختن  برق   و   دادن  جال   برای.  روند می

  شترمرغ   ناخن  پودر  از  جواهرفروشان  از  برخی

  سایش   برابر   در   شترمرغ   ناخن.  کنند می   استفاده

 . دارد خوبی مقاومت 

 :شترمرغ   پرورش   برای   از ی موردن   فضای 

  تمام در  که  خوزستان   استان جزشترمرغ به  پرورش 

 ها استان   سایر  در  دارد،  شترمرغ  پرورش  امکان  سال

  نیمه  تا  و  آغاز  ماهبهمن  از  پرنده  این  پرورش  دوره

  عرضه  بیشترین   دلیل  همین  به   دارد،   ادامه   مهرماه 

  و   شودمی   انجام  مردادماه  در  شترمرغ  محصوالت

  افت  اندکی  زمانی  بازه  این  در  معموالً  هاقیمت

 .کند می

  شترمرغ   پرورش  برای   کافی  فضای  اختصاص

 ابتدای   در.  بردمی   باال  را  دمثلیتول  و  رشد   کیفیت

  نباشد   بزرگ  فضای  به  نیازی  شاید   ها،جوجه   تولد 

. کنند می   رشد   سرعتبه  شترمرغ  هایجوجه   ولی

  گرفت   نظر  در  باید   زمین  انتخاب  در  منظور  بدین

 .باشد  بزرگ کافی اندازهبه ازیموردن فضای که

 

  مکان  یک  به  نیاز  پرورش  و  رشد   برای  هاشترمرغ 

.  باشد   داشته  سایبان  که  دارند   آبخوری  و  تغذیه  برای

.  دارد  دویدن  به  خاصی  عالقه  پرنده  این  همچنین

  پرندگان  این  دویدن  برای  نیز  گردشگاه  یک  باید   لذا

  طول  حداقل.  دهید   اختصاص  مستطیل  شکل  به

  متر   8  نیز  آن  عرض   حداقل   و  متر   39  باید   گردشگاه

 . باشد 

  مولد   هایشترمرغ   برای   مناسب   مکان  زیر   جدول   در

 است: قطعه  هر  ازای  به جوجه و

 

  شرایط   ست ی با ی م   مزارع   در   شترمرغ   پرورش   برای 

 : بگیرید   نظر   در   را   زیر 

 های مکان  دورازبه  بایستمی   مزرعه  محل  و  زمین

.  باشد   آرام  مکانی  در  و  سروصدا   پر  صنعتی،

  وآمد رفت   پر  و   شلوغ  هایمکان  در  هاشترمرغ 

  این   که   شوند می   ترس   و  اضطراب   دچار  شدتبه

  رگذاریتأث  آن  دوره  و  دمثلیتول  میزان  بر  اضطراب

 .است

 .باشد  ناهموار و کوهستانی  نباید  پرورش مزرعه
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  متر  5  حداقل  طول  به  حصارهایی  با  مزرعه  دورتادور

  آسیبی  هاشترمرغ   به  تا  شود  احاطه  باید   خار  بدون  و

 .نرسد 

 :شترمرغ   خوراک   بررسی 

  و کشیده هایروده  که هستند  پرندگانی هاشترمرغ 

  نشخوارکننده  و  خوار  علف  هاشترمرغ .  دارند   قوی

. کنند می   تغذیه  فیبردار  غذایی  مواد  از  و  هستند 

  مربوط شترمرغ   پرورش زمان در هاهزینه  بیشترین

  زیادی  توجه  باید   و  است  آن  خوراک  هایهزینه  به

  و   کامل   شترمرغ   غذایی   رژیم   هرچقدر.  شود  آن  به

  و   ترع یسر  آن   رشد   نسبت   همان  به  باشد   متنوع 

 . دارد بیشتری بازدهی

 

  تغذیه  به  نیاز  روز  دو  یکی  تا  هاجوجه   کلی   حالت  در

  نیپروتئ  غذایی  منبع   یک   به  نیاز  بعدازآن   اما   ندارند،

  جوجه  هر .  است  سریع  جوجه  رشد   سرعت.  داردارند 

  در  خوراک   کیلو  یک  به  نیاز  یماهگ سه   تا  شترمرغ 

  از  بعد   هاآن  خوراک   میزان.  دارد  روزشبانه

. رسد می  لوگرمیک 1.8 به یماهگ شش تا یماهگ سه

  خوراک  میزان  این   نیز بلوغ  دوران تا یماهگ شش  از

 . رسد می  روزشبانه در  کیلو 2.5 به

  زیر  موارد  حاوی  باید  شترمرغ  جیره   و  غذایی  رژیم 

 : باشد 

 شده خشک   صورتبه  تواند می )  تازه  یونجه •

 .(باشد  شده آسیاب و

 ذرت مثل غالت •

 ماهی  استخوان هایخرده  •

 کندهپوست  سویا   مثل پروتئینی منابع •

 آمینه  یدهایاس  مخمر مثل هاییافزودنی  •

 معدنی مواد  و هاویتامین  •

  تغذیه  برای   نیز   آماده   غذایی  هایپلت   امروزه

  مواد   شامل  که  است   موجود  بازار  در  هاشترمرغ 

  پرندگان،  سایر  همانند .  است  هاآن  ازیموردن  غذایی

 ها آن   ازیموردن  آب.  دارند   نیاز  آب به  نیز  هاشترمرغ 

  درجه  20  آب.  باشد   سرد   خیلی   یا   و   گرم   خیلی  نباید 

 . است  مناسب

 

  پرورش  سازگار   هوایی   و   آب   شرایط   و   اقلیم 

 :شترمرغ 

  بسیارمقاوم   زیاد  سرمای  و گرما  برابر   در  هاشترمرغ 

 بیماری  دچار  کمتر  دلیل  همین  به  و  هستند 

  صفر   باالی  درجه 50  دمای  پرندگان  این.  شوند می

. کنند  تحمل  توانند می   را  صفر   زیر  درجه  28  و

  و  هستند   حساس  رطوبت  به  نسبت  هاشترمرغ 

  برای خشک و  گرم  یوهواآب  با رطوبت کم مناطق

 . است آلایده بسیار هاآن  رشد  و  پرورش 

  یوهواآب   شرایط   با  پرنده  این  سازگاری  علت  به

  توانمی   مناطق   همه  در  باًیتقر   ایران،  عزیزمان  کشور

  دومین   اکنونهم   ایران.  پرداخت  هاآن   پرورش  به

  تا  6  ساالنه  که  است  شترمرغ   دهندهپرورش   کشور

  قطعه  هزار   110  الی  100  و   مولد   شترمرغ   هزار  7

  اکثر   در  امروزه.  شودمی   داده   پرورش   آن  در  پرواری، 

  سمنان،  کرمان،  اصفهان،  همچون،  کشور  یهااستان

  …   و  بلوچستان  و   سیستان   یزد،  خراسان،   تهران،

  هزاری  چند   هایظرفیت   با  شترمرغ   پرورش  مزارع 

 . است  موجود
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 :هاشترمرغ   از   مراقبت   و   نگهداری   شرایط 

 ی هاشترمرغ   و  سالگی  2.5  سن   در  نر  یهاشترمرغ 

  فصول   در.  شوند می   بالغ  سالگی  2  سن   در   نیز   ماده

(  سالیانه) دوره  هر در مولد   شترمرغ هر گیری جفت

 بازدهی  و  فعالیت اوج. گذاردمی تخم 100 الی 70

  نیز   شدن  کرچ  برای .  است  سالگی  5  الی   4  مولدین

  ن یا  غیر   در   گرفت   نظر   در  تخم   5  از   بیشتر  باید 

. دهد می ادامه   گذاریتخم   به   ماده،   شترمرغ   صورت

  تعداد   دیگر  مولد   شترمرغ   صورت  این   در   البته

 ی گذارتخم  بار  هر  از  بعد .  گذاردمی   تخم  کمتری

  ساخت .  کرد  هاتخم   آوریجمع   به   شروع  بایستمی

  عدد  یک  حتی  و  غذا  همراه  به  مخصوص   آشیانه

  آن در گذاریتخم به تشویق را ماده  شترمرغ ،تخم

 .کند می  مکان

  یک   دمثلیتول  دوره  در  معموالً  مولد   یهاشترمرغ 

  طول   در   گرما   هرچقدر.  گذارند می   تخم   میان   در   روز

  بیشتر  نیز  دمثلیتول  دوره  باشد،  ترطوالنی  سال

  بهار  فصل  از   دمثلیتول  دوره معموالً.  کشد می طول

 . انجامد می  طول به پائیز فصل تا

.  است  ماه  12  تا  11  قطعه  هر  برای  نیز  پروار  زمان

  قوی  و  متنوع  غذایی  رژیم  و  هامکمل  از  کهیدرصورت

  زمان  توان می  شود،   استفاده  هاشترمرغ   تغذیه   در

  جوجه شترمرغ . داد کاهش  ماه  9 تا 8 به را  پرواری 

  ک ی  در عرض   همین  برای  کند،می  رشد   سرعتبه

. رسد می  لوگرمیک  100  از  بیش   وزن  به  سال

  مقوی  و  لذیذ   بسیار  گوشت  جوان  یهاشترمرغ 

  جدایی  زمان  بهترین  گوشتی  مصارف برای  و  دارند 

 . است سال  یک  گله، از

  چه  به  هاشترمرغ   دید   بایستمی   پرواری   دوره   در

  نسبت  نر  یهاشترمرغ .  شوند می  داده   پرورش   منظور 

 دارند  یترع یسر  رشد   سرعت  ماده  یهاشترمرغ   به

  منظوربه  اگر .  هستند   نیز  تروزنن یسنگ   معموالً   و

 باید  دهید می   پرورش  را  شترمرغ  گوشت،  تولید 

  چون  دهید؛  پرورش   جداگانه  را   نر  یهاشترمرغ 

 . دارند   نیاز  بیشتری  پروتئین  و  غذایی  جیره  به  هاآن

  نظیر  امکاناتی  بایستمی   شترمرغ  پرورش  مزارع

خور  ،آبخوری   مخصوص   آشیانه  و  سایبان  ،یدان 

 .باشد  داشته  تخم

 :شترمرغ   انتخاب 

  نوع   به   بسته  توانمی   شترمرغ   پرورش   کار  برای

  و   مولد   گوشتی،  نوع  از  یکی  آن،  از  برداریبهره

  پرندگان  هاشترمرغ .  کرد  انتخاب  را   گذارتخم

 برای .  هستند   فراری  تنهایی  از  شدتبه  و  اجتماعی

  متفاوتی  هایدسته  مولد   شترمرغ   پرورش  کار

  دسته  آن،  بهترین  ولی  داد،   تشکیل  هاآن   از   توانیم

.  است ماده  شترمرغ  دو   و  نر  شترمرغ   یک با ییتاسه

  یال  70  سال   در   متوسط   طوربه   ماده  یهاشترمرغ 

 . گذارند می تخم عدد 100

 ی هاتخم توانید می   نیز  شترمرغ پرورش  شروع  برای

 ها آن   از  و  کنید   تهیه  را  پرنده  این  سالم  دارنطفه

 رشد سرعتبه هاشترمرغ  جوجه . کنید  کشیجوجه 

  50  الی  40  تا  سال  یک  زمانمدت  در  و  کنند می

 های انتخاب.  آورند می   خود   همراه  به  سودهی  درصد 

  وجود   شترمرغ   پرورش   کار  استارت  برای  متفاوتی

  در  و  ممکن  هایظرفیت   و  توانایی  به  بسته.  دارد

 را   هاروش   این  از  یکی  تواند می   شخص  هر  دسترس،

 .کند  انتخاب شترمرغ   پرورش برای
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 :کامل   چرخه 

  خرید   به  اقدام  دهندهپرورش   روش  این  در

  ترینمناسب   که  کند می   شترمرغ  مولد   هایدسته

.  است ماده  دو  و   نر یک  تاییسه  دسته ها،دسته  این

  به  شروع  ماده  شترمرغ   ها،مولد   گیریجفت  از  بعد 

  این  از  تواند می  دهندهپرورش   و  کرده  گذاریتخم

  سن   به  رسیدن  تا  را  هاآن   و   کند   یکش جوجه   هاتخم

 .دهد  پرورش ( کشتار مرحله )  و یسالگ کی

 :مولد   پرورش 

 ها مولد   تخم  فروش  به  دهندگانپرورش   از  برخی

  بالغ  شترمرغ  یک  کهییازآنجا.  کنند می  بسنده

  این  بگذارد  سال  در  تخم  عدد  100  حداکثر  تواند می

 . دارد اقتصادی توجیه خود نوبهبه  نیز کار

 :پروری   جوجه 

 های راه   ترینارزان  از  یکی  هاجوجه   یپرواربند 

 توانندمی  دهندگانپرورش .  است  شترمرغ   پرورش

  به  شروع   و   کنند   خریداری  چندروزه  هایجوجه 

  یا  و  مولد   انتخاب  به  بسته.  بکنند   هاآن  پرورش

  به  شروع   دهندهپرورش   ،هاشترمرغ   بودن   گوشتی 

 .کند می  آن  از درآمد  کسب

 

 ی کشجوجه  ماشین 

 

 :ی شترمرغ   ی کش جوجه   ماشین 

  بهترین   از  یکی  یشترمرغ  یکش جوجه   ماشین

 با   دهندهپرورش .  است  شترمرغ  پرورش  هایگزینه 

  در آن  دادن قرار و  شترمرغ دارنطفه هایتخم تهیه

  از  یکش جوجه   به  اقدام   یشترمرغ  هایانکوباتور

 های تخم  انتخاب  در  باید   اینجا  در.  کند می  هاتخم

.  باشید   هوشیار  یکش جوجه   دستگاه  و   دارنطفه

 .باشند  سالم و تازه بایستمی  دارنطفه هایتخم

 های دستگاه  امروزه  علمی  هایپیشرفت   لطف  به

  تولید   شترمرغ   تخم  برای  مخصوص  یکش جوجه 

 ی هادستگاه  با  که  است   ذکر   به  الزم .  شوند می

.  کرد  را   کار  این   تواننمی  معمولی  ارزان  یکش جوجه 

  پرندگان  سایر  برخالف  شترمرغ   تخم  هاینطفه

  مرطوب  هایمحیط   و  نیستند   رطوبت  به  وابسته

  ماشین   همین  برای.  است  مرگبار  هاآن   برای

  از  تواند ی م  فقط   شترمرغ   مخصوص   کشیجوجه 

 .کند  کشیجوجه  پرنده این  تخم

 

 کیان کاشانی
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و از راسته  ،باشدای از خانواده سارها میپرنده

 است.های مختلفی گنجشک سانان و شامل گونه

خواهیم در مورد مشخصات این در این یادداشت می

 پرنده دوست داشتنی صحبت کنیم.

های بومی جنگل ،های دوراین پرنده از زمان

همچون  یکشورهایرنده در این پ وهندوستان بوده 

نیوزیلند به عنوان یک عامل کنترل استرالیا و 

معرفی شده است و برای مبارزه و کنترل  ،بیولوژیک

 شود.ها استفاده میآفات در باغ

باشد و ان هم مییرمرغ مینا جز پرندگان بومی ا

شود بیشتر در جنوب و جنوب شرق ایران دیده می

نیز ای در جزیره کیش حتی این پرنده به صورت گله

 مشاهده شده است.

 توت ویژه میوه به خوردن به یزیاد تمایل مینا مرغ

 وحشرات تغذیه هاشهد دانه از همچنین، دارد انجیر و

 هایپرنده مارمولک این اوقات  گاهی کند ومی

شکار  نیز را دیگر حتی پرندگان و هاماهی ،کوچک

 خورد.کند و میمی

طول عمر این پرنده بسته به کیفیت زندگی و تغذیه 

 .سال باشد 15تا  10تواند بین می

 

 

های مرغ مینا همچون مینای معمولی و برخی گونه

و  ،ای جز پرندگان سخنگو هستندمینای معمولی تپه

ها را تکرار می توانند صداهای مختلف را شنیده و آن

 کنند.

 پردازیم:های این پرنده میحال به معرفی برخی گونه

 : مرغ مینای معمولی -1

-می Acridotheres tristisنام علمی این گونه 

 اشد.ب

ای از ایران تا این پرنده که بومی آسیا است گستره

نسان به سرتاسر کره خاکی اندونزی دارد اما توسط ا

 برده شده است.

باشد دارای ای سخنگو میاین گونه که پرنده

 باشد :مشخصات ظاهری به این شرح می

رنگ پرهای پشت و سینه  سر و گردنی سیاه رنگ و

و پرهای زیر بال و پرهای دم  ،باشدای میآن قهوه

 رنگ سفید دارد. هایی بهمرغ مینای معمولی لکه

فقط جسه  ،رنگ پر در نر و ماده تفاوتی با هم ندارند

 باشد.تر میمینای ماده کوچک

-ها به رنگ زرد میپاها و پوست پشت چشم، منقار

 باشد.



 

 

 VETERGENCY JOURNAL  

 

17 

چیزخوار بوده و به شدت قلمرو طلب این پرنده همه

 باشد.می

 

 مرغ مینای کولتو : -2

این پرنده دارای سه زیرگونه بوده و از پرندگان بومی 

 باشد.فیلیپین می

-این پرنده یک پرنده نادر بوده و به آسانی یافت نمی

 شود.

طول منقار آن حدود  و مترسانتی 12دم این پرنده 

 باشد. متر میسانتی 5/2

 28طول خود پرنده از نوک منقار تا انتهای دم حدود 

 باشد.متر میسانتی

را  هاترین مشخصه که در این پرنده چشمقابل توجه

باشد که با کند سر این پرنده میبه خود جذب می

 کند.گری مییک پوست لخت خوش رنگ جلوه

این پوست گوشوارهای پشت سر تا عقب فرق سر و 

 پوشاندپایین به جز گلو را می از پایین تا ناحیه منقار

از مرکز سر به طرف  ،یک خط باریک سیاه پردارو 

-پایین و در عرض پیشانی بسیار باریک آن را می

پوشیده  با پرهای سیاهتمام پوست لخت و  پوشاند

و فقط یک حاشیه باریک در عقب سر احاطه شده 

 .شده است

مانند بوده و در این پرنده دارای یک صدای زنگ

-فیلیپین از آن به عنوان یک پرنده سخنگو یاد می

 شود.

 ای :مرغ مینای گوشواره -3

نام علمی  باشد ومینا دارای دوازده نوع میاین گونه از 

 باشد.می Gracula religiosaاین پرنده 

های مینای ترین مشخصه ظاهری در مرغمهم

 ،های زرد رنگی استها و لکهای همان رگهگوشواره

 .که پشت سر مرغ مینا وجود دارد
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 حدود سر پشت در معموالً ایگوشواره هایکهل تعداد 

 نیز گاهی .است لکه یک هاچشم زیر در و لکه دو

 به که باشد قدری به هالکه این بزرگی ،است ممکن

 سر پشت در را واحد بزرگ لکه یک و شده متصل هم

 .دنبیاور وجود به مینا مرغ

رنگ بدن پرنده در مقابل تابش نور آفتاب به رنگ 

شود که ای مبدل میارغوانی، سبزتیره و بعضا فیروزه

 .فزایداایی پرنده میبر زیب

 باشد.به رنگ زرد مینیز منقار و پاهای این پرنده 

هایی از رنگ سفید توان تکههای پرنده میدر زیر بال 

 .را مشاهده نمود

ای در فصل بهار اقدام به النه سازی مینای گوشواره

کند و پس از النه ها میها و بوتهدر میان درختچه

-گیری، ماده اقدام به تخم گذاری میسازی و جفت

 .کند

نر و  ،عدد 3الی  2ها به پس از رسیدن تعداد تخم

د خوابید، نماده به صورت مشترک بر روی تخم خواه

ها با بدنی برهنه و هفته جوجه 2پس از گذشت 

 .چشمانی بسته از تخم بیرون خواهند آمد

 

 

 

 

 

 :)بالی( وتشیلد مرغ مینای ر -4

 .وتشلید استردیگر از انواع مرغ مینا، مینای  یکی

های میناهاست، اما به ز زیباترین گونهگونه یکی ااین

  باشد.میتقلید صدا شهرت ندارد و فقط بومی بالی 

متر و سانتی 5/25 بدنی به طول گونه دارایاین

 .متناسب و سنگین است

این پرنده تقریبا شبیه به هم بوده  های نر و مادهگونه

 باشد.و شناسایی جنسیت آنها بسیار دشوار می

 .زیستگاه اصلی مرغ مینای بالی کشور اندونزی است 

برفی با نقاط سیاه برجسته روی  عمده رنگ آن سفید

 .است یپرهای پروازنوک دم و در انتهای 

باشد و دارای دور چشمان این پرنده به رنگ آبی می

 اند.فراگرفته ،که روی آن را پرها هست منقاری کلفت

گونه، آرواره باالیی تقریباً نصف آرواره پایینی در این

و در نوک خاکستری مایل به آبی  ،است. منقار غالباً

 .مایل به زرد است
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 .های خاکستری مایل به آبی استپاها و پنجه

 مرغ مینای سرطالیی : -5

این مینا بومی هندوستان، برمه، تایلند، کامبوج، 

 .الئوس، ویتنام و نقاط شمالی مالزی است

 Ampeliceps coronatusنام علمی این پرنده 

 باشد.می

 .هستمتر سانتی 20این پرنده دارای طولی بیشتر از 

تاه و مربعی است و هر دو جنس گونه، کودم در این

 ند.شبیه هم هست ،نر و ماده

رنگ روشن و طالیی درخشان، ناحیه بزرگی را 

و باالی سر از پیشانی  پوشاند که شامل چانه و گلومی

که ناحیه پشت شود، درحالیتا قسمت پایین گونه می

سیاه است و یک ستیغ کوتاه ها و طرفین گردنچشم

 .شودروی پیشانی آن دیده می

تر با زردی اده این مینا دارای ستیغ کوتاهجنس م

کمتر در ناحیه گلو است. در این مینا، بقیه پرها سیاه 

 .باشندمیو دارای رنگ سبز درخشان با تاللو آبی 

 

 علی مقبلی
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در اسب نادر است. مواد     یگزارش کمبود مواد مغذ 

ز  یمغذ  احتمال  به  کمبود  اسب  اد یکه  آنها  در  ها 

،  ییایدارند، بسته به سن و نوع اسب و منطقه جغراف

پروتئیکالر  افتیدر کلس نی،  مس،  می ،  فسفر،   ،

 هستند.  وم ی و سلن م یسد د یکلر

است  است و ممکن   یاختصاصر یعالئم کمبود غالباً غ

به طور همزمان،    ی ماده مغذ  ن یکمبود چند   لیدل به

ساده در    طیباشد. افراط و تفر  دهیچیآن پ  صیتشخ

 شود. یمشاهده م شتر یمناطق ب یبرخ

،  تی، منجر به سمازیاز حد ن  ش یمعموالً ب  یمواد مغذ  

-یم  گرید یکمبود مواد مغذ   ای  یکیاختالالت متابول

 شوند.

 ی:کمبود انرژ -1

که    یی هادر اسب   یاختصاصریغ  راتییاز تغ  یاریبس 

،  یاز مصرف ناکاف یتواند ناشیدارند، م یکمبود کالر

  یسوجذب باشد. کاهش وزن نشانه اصل  ا یسوهضم،  

 است.  یانرژ یمصرف ناکاف

گرسنگ   اعضا  ا ی  یجزئ  یدر  اکثر    ی داخل  یکامل، 

  افت یدر  ا ر  ریدهند. مغز حداقل تاثیرا نشان م  یآتروف

  شتر یعملکرد ب یی مثل و توانا د یاما رشد، تول د؛کنیم

تأث م  ریتحت  سرند یگیقرار  ن  یمنیا  ستمی.    زیبدن 

 .کند یم افت یدر یمنف ریتأث

  ا یحساس است و رشد آن کند    اریاسکلت جوان بس  

 ممکن است کامالً متوقف شود. 

 :یاضاف یانرژ -2

  ی منجر به چاق  یپرکالر  یاهاذ از حد از غ  شیب  هیتغذ 

و ممکن است به بیبالغ م  یهادر اسب   یماریشود 

  ع یجوان و با رشد سر  ی هادر اسب  یرشد   یارتوپد 

 کمک کند.

که   ییها، به خصوص آنهااز اسب یحال، بعض  نیبا ا 

چرا در چراگاه     ا ی  ونجهی کم تحرک هستند، فقط با  

 شوند. قتوانند چایم مرغوب

 :نیکمبود پروتئ -3

  لیممکن است به دل  یی غذا  می در رژ  ن یکمبود پروتئ

ناکاف   یضرور  نهیآم  د یاس  ک یکمبود    ا ی  ی مصرف 

است،    یاختصاصریغ  یباشد. اثرات کمبود به طور کل

بس  کالر  یاریو  شدن  محدود  اثرات  با  عالئم    یاز 

 ندارند.  یتفاوت

کاهش    رده یش  یها  ان یدر ماد  ری ش  د یتول  یبه طور کل 

م  ز ین  یباد  ی آنت  لیتشک  و   افتهی بر    ابد ییکاهش  و 

 گذارد.یمر یبدن تأث یمنیا

 ی: پرکاریکمبودها و افراط در مواد معدن -4

 یاهیتغذ هیثانو دیروئیت

  ه یمرتع تغذ  ای یعلف ونجهی که با  ی ها در هر سناسب

  ه یشده با پا  ی کنسانتره غن  ی ادیز  ر یبا مقاد  شوند و یم

  اد یسبوس گندم همراه هستند، به احتمال ز  ایدانه  
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شوند که منجر  یم  میمطلق کلس   ای  یدچار کمبود نسب

 شود.یم ی اهیتغذ  هیثانو د یروئیت یبه پرکار

نرم  و  استخوانتورم  لنگش    یهاشدن  و  صورت 

اندام به طور مکرر گزارش م   ت یشود. فعالیمتناوب 

و ممکن    ابد ییم  ش یآلکالن فسفاتاز سرم معموالً افزا 

شدن   لخته  زمان  شود.    یطوالن  یکمخون  است 

شا   یشکستگ  است  کل  عیممکن  طور  به  و    ی باشد 

 . ابند ییها خوب بهبود نمزخم

 کمبود فسفر: -5

ز کمبو احتمال  به  فسفر  اسب  ادید  ودر  به   ،   ژه یها 

ن  ییهادراسب حال    یشتریب  یازهایکه  )در  دارند 

مراتع   ای یعلف  ونجهیبا    ایعملکرد(   و یردهیرشد، ش

 شود.یم دهیشوند د یم ه یبدون دانه تغذ  تیفیکیب

و   ابد یسرم ممکن است کاهش  یغلظت فسفر معدن 

افزا  یی ایقل  تیفعال سرم  گاهابد ی  ش یفسفاتاز    ی. 

افزا   م یاوقات، سطح کلس  .  ابد ی  ش یسرم ممکن است 

تغ  کی قابل  تغیم  دهید  رییلنگش     رات ییشود. 

  م یکمبود کلس   یاست که برا یموارد ه یاستخوان شب

اسبهاشده  فیتوص از    یاند.  قبل  ممکن است  مبتال 

خاک    ی ادیز  ر ی، مقادینیعالئم بال  ر یآشکار شدن سا

  ( ی)گنده خوار کای تظاهرات پ ری سا ا یرا مصرف کنند 

 را از خود بروز دهند.

 

 

 

 کمبود نمک: -6

با    هیتغذ   ایگرم    یها در هنگام کار سخت در هوااسب

عالئم کمبود نمک    اد یکمبود نمک به احتمال ز  رهیج

(NaCl ) دهند یرا نشان م. 

خسته    یکه از نمک محروم هستند به راحت  ییهااسب

تعریم م  ق یشوند،  متوقف  صورت  یآنها  در  و  شود 

-یبشوند.  نی میاسپاسم عضال  دچار    د یورزش شد 

پ  ییاشتها محروم  کا یو  در  است  مزمن    تی ممکن 

ا  اگرچه  باشد،  خاص  نهایمشهود  کمبود    یعالئم  از 

ن ماد  .  ستند ینمک  تولردهیش  یها  ان یدر    ر یش  د ی، 

 .ابد ی ی کاهش م

 :میکمبودپتاس -7

منجر به کاهش   یی غذا م یدر رژ  می کمبود مزمن پتاس

شود.  یم  یپوکالمیه  د یو شا  ییاشتهایسرعت رشد، ب

ا ب  ن یبا  بعلوفه  شتر یحال،  متوسط    ش یها  مقدار  از 

 دارند.  یاسب معمول ک ی یبرا میپتاس

عضالت،    لرزش  باعث  است  ممکن  حاد  کمبود 

از حد    ش یو ضعف شود. مصرف ب  یقلب  یهایتمیآر

بولوس  و    IV  ای  POاگر به عنوان    ژهی م، به ویپتاس

  ون یالسیبر یمانند ف  یقلب  یتمی شود ، باعث آر  زیتجو

 شود. یم یقلب ست یو احتماالً ا یزیدهل

 :میزیکمبود من -8

با    هیتغذ   یهاکره    ی حاو   ییغذا    م یرژ  ک یشده 

   مقدار   با   می زیمن
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  ی، عصبیزمیپومنیدچار ه  لوگرم یگرم بر کیلیم  8 

شوند و پس از آن   یمیو آتاکس  یبودن، لرزش عضالن

، پارو زدن تشنج  قیتنفس، تعر  زانیم  ش ی احتمال افزا

حال،  در    نیبا ا  .و مرگ پس از چند هفته وجود دارد

که معموالً مورد استفاده قرار    ییهاحال حاضر خوراک

گرم  یلیم  100-70از    ش یب  میز یمن  یحاو  رند یگیم

گرچه اثرات مصرف    .خشک هستند   رهی ج  لوگرمیدر ک

در اسب مشخص نشده است، اما    میز یاز حد من شیب

ممکن است عالئم      ها،گونه  ر یسا  یهابر اساس داده

 کند.  جادیرا ا   م یکمبود کلس  ینیبال

 کمبودآهن: -9

ثانو پاسخ  است  ممکن  انگل    هیکمبود آهن  از    ایبه 

خوندست کم  به  منجر  و  باشد  خون  مزمن    یدادن 

  اریوجود بس   ن یشود. با ا  ک یپوکرومی، هکیتیکروسیم

دچار فقر   ز یکم خون ن یهااسب یاست که حت د یبع

 آهن شوند.

مس تداخل    سمیاز حد آهن در متابول  شیمصرف ب 

همچنیم  جادیا و  ک  نیکند    یخون  م باعث 

هکیتیکروسیم غلظت  یم  کیپوکرومی،  شود. 

مطمئن  نیترانسفر برا  نیتر   خون    ن ییتع  یروش 

 اسب است.  کیآهن  ت یوضع

 :یکمبود رو -10

-یدر کره باعث کاهش سرعت رشد، ب  یکمبود رو

،  ی، آلوپس یدر اندام تحتان  ی پوست  عاتی، ضاییاشتها

سطح  خون    کاهش  فعالروی  کاهش    ن یآلکال  ت یو 

 شود.  یفسفاتاز سرم م

ب با  آن  مصرف  در  در   یرشد   یارتوپد   یماریافراط 

  ی کسر  ای  ی. اثرات اضافاستجوان همراه    یهااسب

 نشده است.  ثبتبالغ  یهادر اسب یرو

 کمبود مس: -11

کم مس در خون و   یهاغلظت نیرابطه آشکار ب کی

نشان    ر یپ  مانیزا   یهاانیرحم در ماد  انیشر  یپارگ

افزایم با  مس  جذب  که  کاهش    ا یسن    ش یدهد 

 .ابد ی یکاهش م  ،تحرک ییتوانا

رژ  در  مس  باعث    ییغذا  م یکمبود  است  ممکن 

غضروف    لیها و تشکآئورت، انقباض تاندون سمیآنور

مس    اد یمصرف ز  حال رشد شود.  در  کره    رنامناسب د

آهن تداخل    ایو    ومیسلن  سمیممکن است در متابول

 کند.  جادیا

 ها:نیتامیکمبود و -12

  اه یگ  هیممکن است در صورت تغذ   A  ن یتامیکمبود و

ماه(    6از    ش ی)ب  یمدت طوالن  یبرا  ت یفیکیخشن و ب

باشد،    ادیدر بدن ز  A  ن یتامیو   رهی شود. اگر ذخ  جادیا

 ماه ظاهر نشوند. نیممکن است عالئم تا چند 

آن   کاهش  کمبود  کراتیردهیشسبب    ون یزاسینی، 

، یزبانریغده ز  یها، آبسههیلرابه ذات  ت ی، حساسهیقرن

هماهنگ  تولیعدم  در  اختالل  اشتها  د ی،    یمثل، 

پ  یدمدم و ضعف  اسب  روندهشی مزاج  بالغ    یهادر 

 شود. یمشخص م

است و به سرعت با    ر یانعطاف پذ   اریبس     E  ن یتامیو

  ن یاز ب  یتجار  یهاها و خوراکدر علوفه  یساز  ره یذخ



 

 

 VETERGENCY JOURNAL  

 

23 

مهم است و گزارش    دانیاکس یآنت  ک ی  نیرود. ایم

،  زیولی بروز رابدوم  شی شده است که کمبود آن با افزا

 ی بارور  ییبدن، نارسا  یمنیا  ستمینقص در عملکرد س

 همراه است. یچشم عاتیو ضا 

درمان  یبرخ  آنت  یطوالن  یهااز    یکیوتیبیمدت 

-تک ت یلیم  یشده برا هیتوص درمان ، مانند یتهاجم

گزارش شده است که باعث کمبود    زیاسب، ن  یااختهی

علوفهیم  E  ن یتامیو عال  یهاشود.  منابع    یتازه، 

آزاد به    ی که دسترس یی هاهستند و اسب  E  ن یتامیو

 دارند.  ازینمراتع خوب دارند، به ندرت به مکمل 

گ  ونجهی اگر   آفتاب قرار  نور  معرض  احتماالً  ردی در   ،

و طوالنیم  جاد یا  D  نیتام یکمبود  حبس    یشود. 

اسب محدود  ی هامدت  مقدار  فقط  که  از    ی جوان 

گ  ونجهی در  ریآفتاب  ممکن است    ،کنند یم  افتیرا 

و    یاستخوان، سفت  ونی کاسیفیمنجر به کاهش کلس 

سفت مفاصل،  تحر  یتورم  رفتن،  و    ی ریپذ   ک یراه 

کلس  بال  میکاهش  عالئم  شود.  سرم  فسفر  با    ینیو 

  ی به راحت  د یقرار گرفتن در معرض نور خورش  ا یمکمل  

 قابل برگشت هستند. 

، کاهش وزن،  ییاشتهایشامل ب نیامیعالئم کمبود ت

  روات ی پ  ش یخون و افزا  ن یامی، کاهش تیعدم هماهنگ

 خون است.  

کالبدگشا   یشود. عالئم مشابهی، قلب گشاد مییدر 

  ط یشده است. در شرا   دهیسرخس  د  تیدر مسموم

رژیعاد توسط    ی عیطب  ییغذا  می،  سنتز  عالوه  به 

ن  ه ها در رودسمیکروارگانیم را    ن یامیبه ت  ازیاحتماالً 

  ، حال، ممکن است با استرس  ن یکند. با ایبرآورده م

 .ابد ی ش یافزا ازهاین

 

 

 

 امیرحسام خانی
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 :   ست ی چ   ک ی دات ی ه   ست ی ک 

 دام و انسان است.  نیمشترک ب یانگل یماریب کی

 :   شود ی م   جاد ی چگونه ا   ک ی دات ی ه   ست ی ک 

  جاد یانگل روده سگ در انسان و دام ا  کیتوسط نوزاد  

و نوزاد آن در     ، شودیم که کرم بالغ در روده سگ 

-یم  ینشخوارکنندگان زندگ  یاهل  واناتیانسان و ح

 .کند 

 : ی ماری ب   جاد ی عامل ا 

اک  ینوزاد  ی مرحله   کوکوسگرانولوزوس  نو یانگل 

 . هست

 :   ک ی دات ی ه   ست ی ک   ی مار ی ب   ی ژ ولو ی دم ی اپ 

 

 

 

 

مناطق  شتریانسان ب  یلودگآ رواج    یکه دامدار  یدر 

  ، و ارتباط انسان با سگ و دام ها  شودیم  دهیدارد د 

 . کند یابتال را فراهم م نهیزم

 :   ی مار ی موثر در انتقال و انتشار ب   ی و اما فاکتور ها 

ودباغان    یمشاغل  چوپانان  همچون 

 وکشاورزان

 تماس کودکان با سگ  سن 

 داب و رسوم و عادات مردم آ مذهب 
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  :  ی مار ی انتقال ب   ی راه ها 

  خاک   و  بآ  الودگی  باعث  بالغ  کرم   های  تخم  دفع

 . شودمی

 

گوسفند  مثل  اهلی  هنگام  و    شتر،  گاو،  حیوانات  بز 

 .د ها را میخورنچریدن تخم

 

از طریق غذا یا آب آلوده به    انسان به طور تصادفی 

مرحله حد   باتخم ها یا تماس مستقیم با سگ آلوده 

 .شودواسط انگل آلوده می

 

ادامه،   میدر  نفوذ  روده  از  شده  بلع  از  انگل  و  کند 

ریه و به صورت کمتر  ،  طریق سیستم خونی به کبد 

 .شودشایع به بافت های دیگر منتقل می

 

 

 

   درصد   70تا    60هست که    کبد شایع ترین محل ابتال  

ن  آو بعد از    ریهبعد    دهد ورا به خود اختصاص می

همچنین    د؛باشمی  درصد   2کمتر از  با درصدی    مغز 

ویا ابتالی چند ارگانی    عضلهو    طحالسایر اعضا مانند  

  هم گزارش   طحال و ریه و مغز   کبد و  ،ریه  کبد ومانند  

  همچنین کیست هیداتیک به طور نادر در   .شده است

  مهره  پستان و بافت نرم گردن و   ،کلیه، تیرویید  ،قلب

بیشترین موارد کیست هیداتیک    و  ،گزارش شده است

بالغین  در کبد و در کودکان در ریه و مغز بیش  در  

 از بالغین است.

د  پس بعد از بلع تخم هر اندامی میتواند محل به وجو

باشد آ کیست  اندامی    و  مدن  درچه  اینکه  به  بسته 

 اختالل در عملکرد عضو را داریم.  ،کیست ایجاد شده

 :   ی مار ی ب   م ی عال 
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ن  آ ق یمحل دق  ست، یک اندازه ، ریدرگ عضو به یبستگ 

مبتال، پاره    عضو   و  ست یک  ن یمبتال،  واکنش ب  عضو  در

ک ها  ست یشدن  واکنش  دنبال    ک یژمونولویا   یو  به 

 دارد.  یالکس ینافآمثل شوک  ،نآ

 

 دوره کمون : 

 .سال طول بکشد  20تا  5 نیممکن است ب

دار شود  عالمت یماریتا ب کشد ی سال ها طول م گاها

  جاد یو ا ست یو بعد از سال ها به علت بزرگ شدن ک

دردشکم  ماریب  یرفشارثا و    ییاشتهایب  ،یاحساس 

 .کند یم       یتوده شکم احساس

ها  ک   یی مثال  اثرات  ها   ک ی دات ی ه   ست ی از  اندام    ی بر 

 مختلف : 

  کبد، قولنج  کبد،  یسبب بزرگ  :ی کبد   ست ی ک  .1

  .شودیم یزرد و

ریه  .2 درد    :کیست  نفس،  تنگی  سرفه،  سبب 

   شود.ی سینه و خلط خونی میهقفس 

عصب  :مغز   ست ی ک  .3 اختالالت   ی ،تاریسبب 

  .شودیصرع م  و  لرزش د،ید

  خون در   و وجود   سوزش ادرار  :ه ی کل   ست ی ک  .4

  .شودیم ادرار

قلب،   :ی قلب   ست ی ک  .5   و   نفس   یتنگ   تپش 

  .شودیعملکرد قلب م اختالل در

 

  ست یک  ،از موارد ممکن است به علت ضربه  یدربعض

  جاد یشوک ا  آن وارد خون شود و   اتیپاره شود و محتو

و مرگ    فشار خون  سقوط  جادیموجب ا  ،کند که خود

  .شود ماریب

مثل مغز،    ییاعضا  یری درموارد نادر با درگ  نیهمچن

و استخوان  ا  چشم،  مثل    یجد   میعال  جادیعضالت 

 .کند یم  یفلج و  یکور

 :   ک ی دات ی ه   ست ی ک   ص ی تشخ   ی روش ها 

 ی کینیکل صیتشخ        : د باشیشامل دو بخش م

 ی شگاهیزما آ صیتشخ                                     

عفونت با گرفتن شرح    صیتشخ  ،یکینیدر روش کل

و تار مثل    ینیبال  میتوسط پزشک و عال  خچهیحال 
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اندم درمنطقه  اقامت  شکم،  سابقه    کیاتساع    ی و 

 شود. یم ییشناسا  ،تماس با سگ

تشخ با   صیتشخ  یشگاهیزما آ  صیدر روش  عفونت 

  ی سونوگراف ،یگراف و یراد  ی،ژسرولو  ر ی نظ  یی هاش  رو

 شود.یم یی اسکن شناسایتیسو 

 درمان : 

ک انتشار  علت  درمان    ستیبه  آن  نبودن  محدود  و 

 مشکل است. 

ک  یموارد  در باشند   ست یکه  محدود  و  کوچک    ،ها 

لبندازول، مبندازول باعث  آمثل   ییاستفاده از دارو ها

-یگو نمموارد جواب  یاما در همه  شوند،یم  یبهبود

م  ن یا  نیهمچن  ،باشد  کوچک  توانند یداروها    ی باعث 

و ستیک  یاندازه شوند  راه    ی جراح  چون   ها  تنها 

قطع جراح  توانند یم  ،است  یدرمان  به    یخطر  را 

 حداقل برسانند.

است    ن ی وجود دارد ا  ی که در رابطه با جراح  ی ا کته ن 

   : ی که در جراح 

غشا  د یبا  ر یپ  ستیک برداشتن  علت    ی بریف  یاز  به 

 در  کرد اما ی ریجلوگ ی زیخون ر جادیا

غشا   نیتر بافت، ا عیسر میجوان به علت ترم ستیک

 برداشته شود.  د یبا

 :   ی مار ی ب   ن ی از ا   ی ر ی شگ ی کنترل و پ   ی برا 

 فردی بهداشت رعایت ✓

 سبزیجات   کردن عفونی ضد  ✓

 سبزیجات کشت  مزارع  کردن محصور ✓

  کیست   به   لودهآ  های  ام د ان  کردن   معدوم  ✓

 ذبح هنگام

 های سگ  به  انگل  ضد   داروهای  خوراندن ✓

 سانان سگ  با تماس عدم و دار نشانه

   دار صاحب  لودهآ  های سگ درمان ✓

 ولگرد   هایسگ بردن بین از ✓

 بهداشتی  هایدرکشتارگاه هادام کشتار ✓

  ممانعت   منظور  به  پایین   سنین  در  دام  کشتار ✓

 هاکیست شدنبزرگ از

 لوده آ احشای و  امعاء بهداشتی دفع ✓

  احشای  و  امعاء  با  هاسگ  یتغذیه  عدم ✓

 کشتارگاهی 

  انتشار  و   انتقال  مورد  در  همگانی  موزش آ ✓

 بیماری 

 شیدا آریانی
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Anatomy 

مقعدی ازضمائم پیشرفته پوستی  هایکیسه

جفت در هر طرف مقعد و در  صورتبهکه  باشندمی

 ناحیه بین اسفنگتر خارجی و داخلی مقعد قرار دارند.

ترشحات غدد کیسه مقعدی در داخل کیسه تجمع 

رنگ زرد  ،داشته و این ترشحات در حیوان سالم

در  و شودمیویا خاکستری دیده  ایقهوهتا  رنگکم

الت اسفنگتر مقعدی انقباض عض طول دفع طبیعی یا

 .شوندمیتخلیه 

غلیظ و بسیار  هاغدهاین مواد مترشحه در درون این 

 بدبو هستند.

مجرای کیسه مقعدی در دو طرف داخل رکتوم در 

 .شوندمیباز  8و  4ساعت  هایموقعیت

را  هاکیسهین حیوانات اهلی و خانگی توانایی تخلیه ا

 .دهندمیارادی از دست  صورت هب

 شدهانباشتهکه دارای کیسه مقعدی  هاییسگ

تمایل به لیز خوردن روی پاهای  معمولا  ،هستند

که این  ،دارند زمین روی خودعقبی و کشیدن مقعد 

 دهندمیانجام  هاکیسهجهت تخلیه این حرکت را در 

و  زنندمیرا لیس د مقعد خو هاسگبعضی  و حتی

و  چرخندمیزمین  خودرویدنبال دم  هبرخی دیگر ب

 .گیرندمیحتی دم خود را گاز 

 

 .زنندمینیز زیر دم خود را لیس  هاگربه

مقعدی: هر سه ماه  هایکیسهزمان مناسب تخلیه 

 توسط دامپزشک تخلیه شوند. باریک

غذایی حاوی مقادیر کافی فیبر حجم مدفوع  }جیره

 {کندمیکمک داده و به تخلیه محتویات  را افزایش

 

 

Anal sacculitis 

Etiology 

کیسه مقعدی  ،مقعدی هایکیسهدر التهاب 

 .شودمییا سلولیت ایجاد  آبسه درنتیجهو  شدهآلوده

مقعدی در  هایکیسهبالینی التهاب  هایویژگی

نیز  هاگربهشایع است و گهگاه در  نسبتاا هاسگ

 .شودمیمشاهده 

 ،پودل مثالعنوانبهنژاد کوچک  هایدر سگ احتمالا

یشتری دارد نسبت به هوا و ... شیوع ب هوا یش

 .نژادهای دیگر
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مختلف همچون  هایتحریکدر موارد خفیف باعث 

ناحیه  گاز گرفتنو  لیس زدن ،کشیدن خود به زمین

خون در مدفوع دیده  گه گاهیو حتی  شودمیپشتی 

 .شودمی

با درد آشکار تورم و  ،اما در موارد شدید ممکن است

 .تخلیه مجاری همراه باشد

زیرا حیوان از  شودمیدیده یبوست  دردناک یادفع 

 .کندمیاجابت مزاج خود خودداری 

باشد مقعدی حاد و شدید  هایکیسهاگر التهاب 

 تب ایجاد شود. هاگربهو  هاسگدر  ،است ممکن

Diagnosis 

 تشخیصی است. معمولا معاینات فیزیکی و مقعدی 

ممکن است  هستنددردناک  غالبااقعدی م هایکیسه

 برسد به نظرچرکی خونی یا طبیعی  کیسه یاتمحتو

 یددر موارد شد که است. یافتهافزایش ،حجم در اما

است  دیدهآسیبکیسه  اینکه فهمیدن ممکن است

 باشد. غیرممکن

 واضح وجود دارد. صورتبهگاهی اوقات آبسه 

Treatment 

مقعدی را خالی کرده  هایکیسهدر موارد خفیف فقط 

- بیوتیکآنتیو همچنین تزریق داروی 

محلول نمکی در  ریختن کورتیکواستروئید نیاز دارند.

 .کندمیکمک  ،مقعدی نهفته هایکیسهبیان 

 وشوشست ،خلیه شوندت ،اده شوندد باید برش هاآبسه

 .ده شوند و با یک بسته داغ درمان شونددا

 سیستمیک نیز باید تجویز شوند. هایبیوتیکآنتی

Prognosis 

 خوب است. معمولا آگهیپیش

 

 

 

 فاطمه قاضی زاده 
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 واژن و سرویکس پروالپس  

که    یاعارضه  واژنپروالپس   است  مهم  و  متداول 

 . باشد یمدقیق   یبتریت و مراقدیم نیازمند 

،  زدر گاو، میش و خوک و کمتر در مادیان، ب  عمدتاً 

 . شودیم  یدهسگ و گربه د

مشخص واژن  و  سرویکس  اختالالت    اًپروالپس  از 

نشخوارکنندگان   آبستنی  اواخر  . باشد ی مطبیعی 

بدون   و ندرتاً  گاهی اوقات این مسئله بعد از زایمان

 .شودی مارتباط با آبستنی و یا زایمان دیده  

اتفاق   در خوک  مسئله کمتر  پروالپس  .  افتد ی ماین 

و    شود ی مواژن در خوک ماده در زمان فحلی ایجاد  

اتفاق   زده  قارچ  غالت  با  تغذیه  از  بعد  مسئله  این 

احتماالً  افتد یم استروژن    که  زیاد  مقادیر  دلیل  به 

 . باشد یم

 ی هاقسمت   یزدگرونیبپروالپس واژن و سرویکس با  

و   واژن  دیواره  از    اوقاتی بعضمختلف  سرویکس 

و مخاط آن در معرض دید    شدهمشخصفرج    یهالبه

 . ردیگی مقرار 

از   واژن    زیماده، هیپرپال  یهاسگ در بعضی  مخاط 

پرواستروس مرحله  اتفاق    /در  که    افتد ی ماستروس 

از   که    هرچند فرج خارج شود.    یهالبه ممکن است 

 ها گونه ایر ساین تعریف درست نبوده و این حالت با  

عنوان    ستین  سهیمقاقابل تحت  مواقع  بعضی  لذا 

من در طول  مز. پروالپس  شودیمپروالپس واژن گفته  

در سگ   با   است  شدهگزارش آبستنی  ترتیب  به  که 

)هیستروپکسی(،   رحم  چسباندن  جراحی  عمل 

و   شدند.   هیسترکتومی ریواوا  تعاقباًمسزارین   درمان 

 شده دهید  زیندر غیاب آبستنی    مدتیطوالنپروالپس  

 که بسیار نادر است. 

 ی شناس سبب 

شدن   شل  سبب  به  اتفاق   ی هابافت  ازحد ش یباین 

لگنی قبل از زایمان و افزایش زورهای داخل شکمی  

 . دهد یمرخ 

 عوامل مستعد کننده 

رخداد فراوانی در نژاد هرفورد  گاو )عواملی مانند نژاد  

غذایی )مانند   یره یجاستروژن در  دارد(، مقادیر زیاد

تولید مقادیر زیاد استروژن،    احتماالًبرخی شبدرها(،  

و  نفخ    ،دارب یشمحیط    ،نژاندو   یه یتغذ شکمبه 

مستعد    ازحد شیب عوامل  جزو  حجیم  غذاهای  با 

 . باشند ی مکننده این عارضه 

که    شود ی م  سن سبب   افزایش  ازجمله سایر عوامل   

خود را به    تهیهای لگنی االستیس   عضالت و لیگامان

 . بدهند  متوالی از دست  یهایآبستنعلت 

 عالئم بالینی 

  کهینحوبهمهبل  یزدگرونیب عالئم بالینی آن شامل

در مراحل اولیه   .شودیمآن مشاهده موکوسی سطح  

متناوب باشد.    صورتبه ممکن است مشاهده پروالپس  

و ممکن    ناقص یا کامل   پروالپس ممکن است باشد 
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سرویکس   کامل    بهاست  باشد.   مشاهدهقابلشکل 

بیرون و  ه، زد  عضو  آسیب  عفونت    احتماالً  مستعد 

ام  ند ا  ند است. ممکن است حیوانات کوچک با لیسی

آسیبپروال  آن  به  شده،  ماده    پس  خوک  و  بزنند 

  قفس  یهاله یمممکن است قسمت خلقی خود را به 

دامپزشک باید مطمئن  بمالد. در تمام موارد  زایمان  

  گاهی) نیست    کتوم راست و    و واژنعض  شود که این 

 (.می شوند هر دو عضو درگیر

 اهداف و    درمان 

  ب یاز آس  یری جلوگ  یبرا  درمان این است که  اهداف

کردن کامل و   زیپس از تم  د یدر عضو، با  یبعد   یها

آن، زا  یجابه را    عضو   مناسب  برگرداند.    مانیخود 

  ن یا  یرجعت احتمال  ی تحت نظارت کامل باشد و برا

 وجود داشته باشد.  یآمادگ مان،یپس از زا  عارضه

 مالحظات: 

شامل   مالحظات درمان  گونه    در  پروالپس،  شدت 

 . است  واردشده  ب یآس  زانی م  و   مانیزا  ی کینزد  ر،یدرگ

 : درمان   ی ها روش 

متناوب    :ی ت حمای   درمان   •  پروالپس    ف یخف  ایاگر 

دامپزشک   عامل    ا یباشد،    یراحتبه  تواند ی مشخص 

کرده و   زیو ل  زیتم  تناوببه را    شدهقسمت پروالپس  

خود   یجابهاست، آن را  مانیدر انتظار زا کهیدرحال

زا سپس  قرار    دقتبه  مانیبرگرداند.  نظر  تحت 

پس  به عضو پروال   شتر یصدمات ب  جاد یتا از ا  رد یگیم

 . د یبه عمل آ یری جلوگ شده

  فظ در سگ و گربه، ممکن است قرار دادن یقه محا

کمک کند.  دنیس یاز ل  یریبه جلوگ ماریدور گردن ب

باالتر    اشیعقبکه قسمت    یگاهیدر جا  توانی مگاو را  

قرار    یخلف  یهااندام تا    قرارداداست   سر  از  باالتر 

 .رند یگ

نگهدار  یروین به  است  ممکن    یپروالپس   یوزن 

سا در  کند.  کمک  خود  مکان  در  موارد    ریکوچک 

دورال همراه    یاپ  یحس ی بمکرر    قاتیاز تزر  توانیم

زو  یری جلوگ  ی برا  ن یالزیزا  با درجات    زدن ر  از  با 

 استفاده نمود. ت یاز موفق یمتفاوت

  یالگوها : trusses / کردن   ه ی بخ   ی ها روش   • 

  یهیبخدر دسترس است، مانند    هیبخ  ی برا  یمتعدد

هر مورد    . درربوهن  یاسهیسرک  هیساده و بخ  یتشک

دق  زیتم ب  ق یکردن  و    رونیقسمت    ی ریکارگبهزده 

 دورال الزم است.  یاپ یحس یب

جا    یلهیوس  ا ی  واژن  یکی پالست  trussدر گوسفند،  

به   مؤثر است و معموالً  اریموفات( بس )پروالپس  زدن

قادر    شی . مشودی ممتصل    نهیپر  هیپشم دو طرف ناح

در    هاهیبخاست. اگر    لهیبدون برداشت وس  شیبه زا

تحت نظارت نباشد، ممکن است   ش یمحل باشند و م

شود.    ی دچار پارگ  اًد یشد   واژن  ا ی  فتد یب  ری به تأخ  شیزا

  ی برا  نیاز جنس فلزات سنگ   رهیو گ truss از  یزمان

نتا  شد ی م  استفاده   واژن  داشتننگهبسته     ج یکه 

بر   یفیضع الگو  یاداشت.  دامپزشک    ،یاهیبخ  یهر 

است. با    ادرار کردن قادر به    ماریمطمئن شود ب  د یبا

  ن یبه ا  توانیمفرج    یهالبه   ییباال  دوسوم کردن    هیبخ

 .افتیدست  نانیاطم
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پ  یبرا  :ی جراح   ی هاروش   •  و    دهیچیموارد  و مزمن 

ز  کهی هنگام  خصوصاً زا   یادیزمان    مانده  مانیبه 

 .شودی مروش استفاده  نیاز ا   است،

 است:  ر یشامل موارد ز  دسترسقابل یهاروش

I. نواح  کیکسل  یجراح  روش آن  در    ی که 

  طورهمان؛  شوند ی م  هیفرج بخ  یهالبه  ییباال

از مکش هوا به مهبل    یریجلوگ عنوانبه که 

 .شودی مهم استفاده   هاان یماددر 

II.  ر یز هیکه برش ال  فارکوارسونروش جراحی  

 .است واژنمخاط قسمت پروالپس شده  

III. جراحی ا  رنکلیو  روش  در  روش    ن یکه 

پ  کسی سرو تاندون  ا  شیبه  ثابت    یعانه 

تناسل  شودیم به    واژن  ازجمله  یدستگاه 

ح  عقب کردن  مستعد    پروالپس   به  وانیو 

 جلوگیری شود.

 

 در سگ ماده   واژن   ی پرپالز ی ها 

پروالپس    ه یممکن است شب  واژنمخاط    یپرپالزیها

از    یموارد کم  با آن متفاوت بوده و  یول  د یبه نظر آ

واقع ا  ده یواژن گزارش گرد  ی پروالپس  فقط    نجا یدر 

موارد مهم تشخ  یکی  عنوانبه به آن    یقیتفر  صیاز 

 .شودی مپرداخته 

معموالً   نیا فحل  حالت  زمان  از    ن یچ  ک یکه    ی در 

درست در مقابل منفذ خروج    واژن  یشکم  یواره ید

متورم   و  بزرگ  مشاهده  شودی مادرار  .  گرددیم، 

آن را مشخص کرده که از    منشأ،  واژن  قیدق  نهیمعا

قسمت به سمت عقب    نیمجزاست. سپس ا   فرج کامالً

 . زندی م رون یفرج ب یهالبه آمده و از 

توسط سگ ماده باعث صدمات    قسمتآن    دنیس یل

 . شودیم شتریب

  ابد،ی  فحلی کاهش   ازفاستروژن  ر  اث  کهی هنگام  معموالً

اگر هاشودیم  د یمخاط ناپد  نرود،    لیتحل  یپرپالزی. 

  ق یاز طرجراحی بافت  به برداشت    ازیممکن است ن

برا  ی وتومیزی اپ ماده  سگ  اگر    دمثلیتول  یباشد. 

از خاتمه مت    توانی ماستفاده نشود،   استروس  پس 

را با    یفحل جادیا  توانیم  نیکرد. همچن  میآن را عق

 کنترل کرد.  درمان با پروژسترون

 علیرضا ناصری مقدم 
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 دعوت به همکاری

توانند با ارسال معرفی نامه  عالقه مندان به همکاری با مجله و انتشار نوشته های خود در زمینه دامپزشکی می

 Vetergency@gmail.comمجله به نشانی  Gmail)تصویر کارت دانشجویی یا نظام دامپزشکی( به 

 اقدام کنند.

 

 

 انتقادات و پیشنهادات

ده خود را از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در نارزمیتوانید انتقادات و پیشنهادات مخاطبین عزیز همچنین 

 د.اریمیان بگذ

 راه های ارتباطی:

Telegram: 

@Vetergency_admin 

Instagram: 

@vetergency 

 

 

 با تشکر از توجه شما

mailto:Vetergency@gmail.com


 

 

PARTY 

INVITATION 
 

 

SATURDAY, 21 AUGUST 

Street Address, Number, Instructions 

 

 

Please bring: [Contribution Here] 

RSVP TO: [Name and contact info] 

You’re Invited to Celebrate with Us! 


