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شکر  یب حد به یپشگاه حضرت دوست و قتدیم سپاس به حضور شکر  یب حد به یپشگاه حضرت دوست و قتدیم سپاس به حضور 
تمامی دست اندرکاران و همفکران تالشگر و دلسوز، دومین شماره نشیره تمامی دست اندرکاران و همفکران تالشگر و دلسوز، دومین شماره نشیره 
علمی - پژوهشی وترژنسی به یزور اتنشار آراسته شد. در عصر حاضر اقدام علمی - پژوهشی وترژنسی به یزور اتنشار آراسته شد. در عصر حاضر اقدام 

به گسترش دانش و فنایرو به عنوان یکی از مهم تیرن شاخص های یپشرفت به گسترش دانش و فنایرو به عنوان یکی از مهم تیرن شاخص های یپشرفت 
محسوب می گردد. در بسیاری از کشورهای دنیا انجمن های علمی - تخصصی و محسوب می گردد. در بسیاری از کشورهای دنیا انجمن های علمی - تخصصی و 
دانشگاه ها، با راه اندازی واحدهای آموزش ترویجی پژوهشی و یا برگزاری دوره های دانشگاه ها، با راه اندازی واحدهای آموزش ترویجی پژوهشی و یا برگزاری دوره های 
تخصصی و اتنشار جزوات آموزشی و نشیره ها در این مسیر گام های بلند و مؤثری تخصصی و اتنشار جزوات آموزشی و نشیره ها در این مسیر گام های بلند و مؤثری 

برداشته اند. با درنظرگرفتن حساسیت و کلیدی بودن گسترش فنایرو و دانش های نوین برداشته اند. با درنظرگرفتن حساسیت و کلیدی بودن گسترش فنایرو و دانش های نوین 
در جامعه مخاطب، رسانه دامپزشکی در جامعه مخاطب، رسانه دامپزشکی VetergencyVetergency تصمیم به اتنشار یک عنوان نشیره  تصمیم به اتنشار یک عنوان نشیره 
علمی در زمینه مباحث مخلتف بالینی و یپش درماگناهی دامپزشکی و سایر رشته های علمی در زمینه مباحث مخلتف بالینی و یپش درماگناهی دامپزشکی و سایر رشته های 
مرتبط گرفته است. این تصمیم در بهار سال مرتبط گرفته است. این تصمیم در بهار سال 14001400 منتج به تشکیل و گردهمایی هیئت  منتج به تشکیل و گردهمایی هیئت 

تحیریره نشیره فوق گردید.  به موازات آن اقدام به درخواست و جمع آیرو مقاالت از تحیریره نشیره فوق گردید.  به موازات آن اقدام به درخواست و جمع آیرو مقاالت از 
دانشجویان دامپزشکی و دامپزشکان محترم سراسر کشور به طرق مخلتف گردید دانشجویان دامپزشکی و دامپزشکان محترم سراسر کشور به طرق مخلتف گردید 

و اکنون در شهیرورماه سال جاری با کمال مسرت شماره دوم نشیره را قتدیم و اکنون در شهیرورماه سال جاری با کمال مسرت شماره دوم نشیره را قتدیم 
حضور همه عالقه مندان و تالشگران این حوزه می نماییم.حضور همه عالقه مندان و تالشگران این حوزه می نماییم.

ات چه قبول افتد و چه در نظر آید  ...ات چه قبول افتد و چه در نظر آید  ...

VetergencyVetergency مدیرمسئولمدیرمسئول مجله دامپزشکی  مجله دامپزشکی

آغایزــن ســخن 
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شماره 2

»مصاحبه اختصاصی مجله 
وترژنسی با دکتر علی مالئی«

 

یــک  مالئــی،  علــی  مجتبــی  بنــده  ســالم، 
بودنــم  دامپزشــک  بــه  و  هســتم  دامپزشــک 
باکتری شناســی  متخصــص  می کنــم،  افتخــار 
دورة  دو  هــر  در  و  ســال 1394  فارغ التحصیــل 
ــهید  ــگاه ش ــجوی دانش ــص دانش ــی و تخص عموم
ــته   ــال های گذش ــی س ــودم، ط ــان ب ــر کرم باهن
ــش از  ــی و بی ــای داخل ــه ISI و مقاله ه ــا مقال ده ه
ــاب  ــف کت ــن تألی ــه و همچنی ــه مقال 100 خالص
دارو نامــه جامــع دام هــای کوچــک )نتیجــه تــالش 
شش ســاله کــه در  ســال 91 بــا  همــکاری ســرکار 
خانــم اختــر دانــش بــه چــاپ رســید( کــه در ســال 
ــت و  ــده اس ــر ش ــز منتش ــاپ دوم آن نی 1401 چ
ایــن کتــاب به عنــوان کتــاب برتــر در گــروه علــوم 
ــاب  ــن دورة کت پزشــکی و بهداشــت )در هجدهمی
ــن  ــد. همچنی ــاب ش ــان( انتخ ــتان کرم ــر اس برت
ــه  ــات ک ــای کلســتریدیایی حیوان ــاب بیماری ه کت
در حــال چــاپ انتشــارات مؤسســه رازی می باشــد 
؛ همچنیــن اینجانــب عضــو بنیــاد علمــی نخبــگان 
ــه  ــر  در مؤسس ــگر برت ــوان پژوهش و دو دوره به عن

ــودم ــده ب ــاب ش رازی انتخ

ــان  ــم در زم ــخ بده ــم پاس ــه بخواه ــر صادقان اگ
دکتــری عمومــی عالقــه زیــادی بــه دروس بالینــی 
ــی  ــد از فارغ التحصیل ــی 2 ســال بع داشــته ام و حت
تجربــه کار کلینیکــی را نیز داشــته ام و ســپس وارد 
مؤسســه تحقیقــات واکســن و سرم ســازی رازی 
ــانی  ــه خدمت رس ــغول ب ــا مش ــده ام و در اینج ش
مؤسســه  بــه  ورود  از  پــس  واقــع  در  هســتم 
بیشــتر  میکروبیولــوژی  بــه  عالقه منــدی  رازی 
باکتری شناســی  بحــث  علی الخصــوص  شــده 
ــده نســبت  ــد بن ــه دی ــل اینک ــه دلی دامپزشــکی ب
ــه واکســن های مختلــف کــه جــای کار بســیاری  ب
ــه در آن  ــد ک ــبب ش ــوارد س ــن م ــتند و همی داش
زمــان در آزمــون دکتــری تخصصــی شــرکت 
نمــوده و بعــد نیــز موفــق بــه کســب رتبــه 
4 کشــوری شــده  و بعــد از مصاحبــه، رتبــه 2 
دانشــگاه تهــران و رتبــه 1 دانشــگاه شــهید باهنــر 
ــت  ــه دس ــی را ب ــته باکتری شناس ــان در رش کرم
کــه    » کلســتریدیایی  واکســن  نانــو   « آوردم. 
ــده به صــورت محصــول تجــاری  ــم در آین امیدواری

ــم. ــه کنی ــازار عرض در ب

ــت  ــه از باب ــد ک ــگاه بودن ــادی در دانش ــاتید زی اس
ــدی  ــر مه ــای دکت ــی آق ــغلی و تحقیقات ــث ش بح
ــی  ــد و حت ــو بودن ــک الگ ــده ی ــرای بن ــن ب گلچی
ــته  ــان برداش ــا ایش ــود را ب ــه خ ــب پایان نام اینجان
ــن،  ــرای م ــا ب ــان نه تنه ــده ایش ــر بن ــودم از نظ ب
بلکــه برای بســیاری از دانشــجویان دانشــگاه شــهید 
باهنــر کرمــان هــم بــه لحــاظ علمــی و تحقیقاتی و 

ــی الگــو هســتند.  ــم از نظــر اخالق ه

مختلــف  بخش هــای  در   86 ســال  از  بنــده   
آزمایشــگاه های  مســئولیت  جملــه  از  مؤسســه 
ــودم، و از ســال 1400  ــه کار ب مختلــف مشــغول ب
ــتادیار پژوهشــی هســتم. عضــو هیئت علمــی و اس

در مــورد ســامانه دامپزشــکان برتــر بیشــتر بحــث 
عالقــه اســت و شــاید بــاورش کمــی ســخت باشــید 
ــه 12 ســال اســت کــه ایــن ســامانه راه  نزدیــک ب
ــیاری  ــاید بس ــه ش ــود ک ــی ب ــت و زمان ــاده اس افت
ــت و  ــود نداش ــی وج ــی کنون ــترهای اینترنت از بس
ــده  ــز خــود بن حتــی طراحــی کل وب ســایت را نی
شــده  ســپری  ســال های  طــی  و  دادم  انجــام 
مطالــب ســایت بــروز رســانی شــده و قابل اســتفاده 
بــرای  دامپزشــکان و دانشــجویان دامپزشــکی 
و یــا افــرادی کــه و هــر نوعــی بــا حیوانــات 
ــز  ــه مراک ــن کلی ــد می باشــد همچنی ســروکار دارن
ــامانه »ِوت   ــوان س ــت عن ــور تح ــکی کش دامپزش
ــور  ــروز  به منظ ــع ب ــک مرج ــوان ی ــک« به عن لین
دسترســی افــراد بــا اطالعــات ایــن مراکــز طراحــی 
ــن هــدف  ــا ای ــم« ب ــی آموزشــی »علی شــد. آکادم
زمینه هــای  در  شــخصاً  کــه  اطالعاتــی  کــه 
تحقیقاتــی، مقــاالت پروپــوزال نویســی، آزمایشــگاه 
ــردم  ــب ک ــوژی کس ــت و میکروبیول ــرل کیفی کنت
ــجویانی  ــد، دانش ــی باش ــا کمک ــد ت ــدازی ش راه ان
ــد  از  ــت کنن ــان را تقوی ــد  خودش ــه قصــد دارن ک
دوره هــای آکادمــی کــه بــه زودی برگــزار می شــوند 

ــد. ــره ببرن به

مؤسســه رازی نزدیــک بــه 100 ســال قدمــت  
دانشــگاه های  از  بســیاری  قدمــت  از  کــه  دارد 
کشــور نیــز بیشــتر اســت در ســال 1303 بــه 
دنبــال شــیوع بیمــاری طاعــون گاوی کــه تلفــات 
بســیار ســنگینی داشــت ایــن مؤسســه بــرای 
تولیــد واکســن علیــه ایــن بیمــاری و ســپس 
بیماری هــای متعــدد دیگــر  ایجــاد شــد و بعدهــا 
ــوالت  ــبد محص ــادی در س ــیار زی ــن های بس واکس
مؤسســه رازی اضافــه شــد. مؤسســه رازی جــز ده 
ــن  ــا و همچنی ــزرگ دنی ــازی ب ــه واکسن س مؤسس
در خاورمیانــه حــرف اول را از نظــر تعــداد تولیــدات 
ــش  ــد. بی ــدی می زن ــوالت تولی ــوع در محص و تن
بیــش  و  دامــی  واکســن های  از  درصــد   90 از 
تعــداد  و  طیــور  واکســن های  از  درصــد   50 از 
ــه، واکســن  ــر ابل ــادی واکســن های انســانی نظی زی
ــه  ــط مؤسس ــرخک و ... توس ــالث(، س ــه گانه )ث س

رازی ســاخته می شــود.
 

در ســال های اخیــر بــا بحــث کارهــای دانش بنیــان 
انجــام شــده تعــدادی شــرکت تولیدکننــده واکســن 
در کشــور ایجــاد شــد کــه بارزتریــن مصــداق آن در 
زمــان شــیوع بیمــاری Covid- 19 بــود همان طــور 
کــه می دانیــد  چندیــن شــرکت مختلــف در 
کشــور شــروع بــه تولیــد واکســن کــرده و در 
ایــن مســیر قــدم برداشــته امــا بــرای بحــث 
واکســن های دامپزشــکی تعــداد تولیدکننــدگان 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــر اســت ب بخــش خصوصــی کمت
واکسن ســازی نیازمنــد یکســری اســتانداردها و 

ــر اصــول: اصــول خــاص نظی
GMP)Good Manufacturing Practice 
GLP)good laborator practice(

ــوارد کار را  ــول و م ــن اص ــردن ای ــت ک ــه رعای ک
بــرای عرضــه محصــول ســخت تر می کنــد. 

عالقه به میکروبیولوژی از کجا شروع شد؟ .2

داده اید؟ 
3. آیا در زندگی، فردی را الگوی خود قرار 

مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شدید؟  
4 . آقای دکتر، از چه زمانی عضو هیئت علمی 

واکسن و سرم سازی رازی بگویید. این مؤسسه چقدر 
آقای دکتر برایمان از مؤسسه معروف تحقیقات  .6

در سطح جهانی حرف برای گفتن دارد؟ 

»ِوت  لینک« و همچنین بنیان گذار آکادمی آموزشی 
5. آقای دکتر شما مدیر سامانه دامپزشکان برتر 

پژوهشی »علیم« نیز هستید؛ چه شد که به فکر 
طراحی و راه اندازی این سامانه و آکادمی علمی 

افتادید؛ لطفًا شرح دهید.

 سالم جناب آقای دکتر علی مالئی عزیز، 
وقت عالی بخیر، استاد عزیز لطفًا یک بیوگرافی از 

. 1

خودتان به ما بدهید و از  سوابق علمی و پژوهشی 
خود را توضیح دهید؟ 

واکسن دامپزشکی در داخل وجود دارند؟ این 
آیا مؤسسات خصوصی برای تولید سرم و  .7

مؤسسات تا چه اندازه در جامعه علمی جهانی شناخته 
شده هستند؟ 
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ــیاری  ــودن بس ــی ب ــث چندعامل ــم بح ــه مه نکت
از بیماری هــا از لحــاظ شــیوع آن هاســت، بــه 
ــترش  ــرای گس ــددی ب ــای متع ــی فاکتوره عبارت
یــک بیمــاری در منطقــه نیــاز اســت مثــل واردات 
ــل مهــم بیماری هــای  غیرمجــاز دام )یکــی از دالی
ــزی  ویروســی هماننــد تــب برفکــی و  تــب خونری
دهنــده کریمــه کنگــو یــا همــان CCHF( همچنیــن 
نیازمنــد  کــه  بیمــاری  کانون هــای  شناســایی 
فعالیــت جــدی ســازمان دامپزشــکی اســت کــه در 
ــت  ــده اس ــام ش ــی انج ــته به خوب ــال های گذش س
کــه نمــود آن را می توانیــم در بیمــاری مثل شــاربن 
کــه در ســنوات گذشــته کــه در کشــور شــایع بــود 
ــن  ــان واکس ــعبه کرم ــه رازی ش ــروز در مؤسس ام
ــه کن  ــور ریش ــاً در کش ــود تقریب ــد می ش آن تولی
ــب  ــرد مناس ــان دهنده عملک ــه نش ــت ک ــده اس ش
از لحــاظ تولیــد واکســن، مدیریــت و کنتــرل 
ــا  ــن فاکتوره ــه ای ــد هم ــاری می باش ــون بیم کان
ــد و  ــرار بگیرن ــر ق ــار یکدیگ ــه در کن ــی ک هنگام
همــکاری جامــع بیــن ارگان هــای مختلــف منجــر 
بــه ریشــه کنی یــک بیمــاری از یــک منطقــه 

می شــود.

 

بــا  مبــارزه  و  بیماری هــا  تشــخیص  بحــث  در 
آن هــا مهم تریــن رکــن بــر می گــردد کــه مــا 
diagnosis مناســبی داشــته باشــد کــه بتوانیــم 

ــش  ــا بی ــور م ــت. در کش ــتی داش ــخیص درس تش
ــردد  ــر می گ ــخیص ها ب ــد تش ــا 60 درص از 50 ت
ــه  ــرای اینک ــین ها و ب ــخیص های کلینیس ــه تش ب
تشــخیص صحیــح باشــد بــه دنبــال آن Dataهایــی 
کــه می آیــد داخــل سیســتم های کشــوری از 
اطالعــات  می نشــیند  دامپزشــکی   GIS جملــه 
دقیقــی باشــد. نیازمنــد ایــن هســتیم کــه افــرادی 
ــک در  ــوان دامپزش ــت عن ــکده ها تح ــه در دانش ک
حــال تعلیم وتربیــت هســتند به خوبــی تعلیــم 
ببیننــد و دانشــگاه ها و وزارت علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری  بایســتی کــه بــه روی ایــن موضوعــات 
تمرکــز ویــژه ای داشــته باشــد کــه بتواننــد بهتریــن 
از  شش ســاله  دوره  یــک  طــی  را  خروجی هــا 
ــر  ــخیص ها ب ــدی از تش ــم درص ــکده ها بگیری دانش
می گــردد بــه اســتفاده از ابزارهــای مناســب مثــل 
ابزارهــای کلینیکــی، پاراکلینیکــی یــا آزمایشــگاهی 

»کیت هــای تشــخیص« به عنوان مثــال در حــال 
ــوص  ــا به خص ــیاری از بیماری ه ــرای بس ــر ب حاض
ــای  ــا و روش ه ــور  کیت ه ــای دام و طی بیماری ه
ــل  ــه مث ــود دارد ک ــده وج ــگاهی Setup ش آزمایش
یــک Gap یــا اتصالــی بیــن موضــوع آمــوزش 
ــت  ــم اس ــرد  مه ــرار می گی ــا ق ــت و ابزاره درس
ــن  ــد از ای ــان مناســت بتوان ــه دامپزشــک در زم ک
ابزارهــای بــرای تشــخیص صحیح تــر بهــره بگیــرد. 

 

ــه هســتند، بحــث  ــاًل جداگان ــه کام ــا دو مقول اینه
ــدام  ــکی هرک ــکی و دامپزش ــی پزش باکتری شناس
دنیاهــای خــود را دارنــد علی رغــم ایــن کــه 
ــوز را  ــای زئون ــث بیماری ه ــر بح ــتراکاتی نظی اش
ــش  ــال پژوه ــروه در ح ــر دو گ ــه در ه ــد ک دارن
ــل و  ــت تعام ــز اهمی ــه حائ ــت. نکت ــه اس و مطالع
همــکاری بیــن متخصصیــن ایــن دو رشــته اســت 

ــد.  ــر کن ــأ را پ ــن خ ــد ای ــاید بتوان ــه ش ک

 

 بنــده ایــن ســؤال را در قالــب دو مســیر جداگانــه 
توضیــح می دهــم، در اینکــه علــم دامپزشــکی دنیــا 
ــه  ــران باتوجه ب ــه ای ــبت ب ــری نس ــرفت زیادت پیش
ــروع  ــن کار را ش ــا ای ــر از م ــال ها زودت ــه س اینک
ــرای اینکــه دانشــجویان  کردنــد شــکی نیســت و ب
محتــرم بتواننــد از اطالعاتــی کــه در خــارج از 
ــع  ــن مرج ــد بهتری ــره ببرن ــود دارد به ــور وج کش
بــه گرایــش  Reference  مربــوط  و   Text کتــب 
ــک  ــه کم ــبختانه ب ــه خوش ــد ک ــر می باش مدنظ
اســاتید بزرگــواری کــه در کشــور داریــم بســیاری 
ــی  ــه فارس ــر ترجم ــال حاض ــب در ح ــن کت از ای

داشــته و قابلیــت اســتفاده از ایــن کتــب بــه زبــان 
فارســی بــرای دانشــجویان فراهــم کــرده اســت امــا 
ــا مشــاهده  ــا در کشــور م گاهــی برخــی بیماری ه
ــر ممکــن اســت  ــه در کشــورهای دیگ می شــود ک
این گونــه  در  بنابرایــن  باشــد  نداشــته  وجــود 
صاحب نظــر  خودمــان  کشــور  در  بیماری هــا 
ــا از  ــه گاه ــود ک ــاهده می ش ــی مش ــتیم و حت هس
مقــاالت و کتــب اســاتید ایرانــی به عنــوان رفرنــس 
ــه  ــوند و ک ــر می ش ــی ذک ــع خارج ــب مرج در کت
ــرفت  ــا پیش ــه م ــت ک ــر اس ــن ام ــان دهنده ای نش

ــته ایم. ــه داش ــن زمین ــی در ای خوب

کنکــور  زمــان  در  کــه  کســی  بنــده  نظــر  از 
ــد  سراســری رشــته دامپزشــکی را انتخــاب کرده ان
ــان را  ــه خودش ــده اند عالق ــته ش ــن رش و وارد ای
ــه  ــد توصی ــان دادن ــته نش ــن رش ــه ای ــی ب به نوع
بنــده بــه دامپزشــکان و تــازه فارغ التحصیــالن 
ــازار کار شــوند   ــازه می خواهنــد وارد ب ــز کــه ت عزی
ــه شــخصی چــرا  ــر اســاس تجرب ایــن اســت کــه ب
ــی،  ــف خصوص ــمت های مختل ــده  در قس ــه بن ک
ــتان  ــکی اس ــام دامپزش ــی و نظ ــی، تحقیقات دولت
ــد  ــی کار کنن ــه تخصص ــت ک ــن اس ــردم ای کار ک
گرایــش خــود را از یــک ســالی بــه بعــد مشــخص 
کنیــد ســعی کنیــد در آن زمینــه پیشــرفت کنیــد 
ــی  ــین تخصص ــک کلینیس ــر ی ــن اگ ــر م ــه نظ ب
ــر  ــی بهت ــد خیل ــاص باش ــته خ ــوب در یک رش خ
همــه  در  می خواهــد  کــه  کلینیســین هایی  از 
اگــر  اســت  کنــد  کار  مختلــف  قســمت های 
ــته باشــد  ــه داش ــه پژوهشــی عالق کســی در زمین
ــود را در آن  ــی خ ــه تخصص ــد زمین ــم بای ــاز ه ب
ــی  ــات خیل ــه کار تحقیق ــون ک ــرد چ ــه کار بگی ب
ــود را  ــی خ ــه تخصص ــر زمین ــت و اگ ــده اس پیچی
وارد آن نکنیــد انــرژی زیــادی از شــما بــرای آن کار 
ــالش و پشــتکار خــود  ــام ت ــا تم ــس ب ــرد پ می گی
ــه ســمت هــدف خــود حرکــت کنیــد ان شــااهلل  ب

ــید. ــق باش موف

رازی،  مؤسسه با پیشینه ای است و بسیاری از نخبگان 
جناب دکتر، به نظر شما ازآنجایی که مؤسسۀ  .8

کشور در آن فعالیت دارند، به چه دلیل بیماری های 
مهم دامپزشکی که در  غرب ریشه کن شده اند )مثل 

تب برفکی(، هنوز در ایران بسیار  شایع اند؟ 

مشخصی در  دام مشکوک می شوند سریعًا درخواست 
بعضی کلینسین ها به محض آنکه به بیماری  .9

تهیه کیت می کنند و کمتر به جستجوی عالئم بیشتر در 
دام می پردازند. نظر شما  دراین خصوص چیست؟ 

آیا این میزان اتکای کلینسین ها به کیت های 
تشخیصی مطلوب است یا خیر؟ چقدر این کیت ها  

قابل اعتماد هستند؟ 

در قیاس با باکتری شناسی  پزشکی، چه در بخش 
10. میکروب شناسی و باکتری شناسی دامپزشکی 

کلینیکی و چه در بخش تئوری، به چه  میزان 
پیشرفت کرده است؟ به نظر شما این تالش ها باید 

چه سمت وسویی پیدا کنند؟

این می شود که ما بایستی دانش نوین دامپزشکی 
آقای دکتر علی مالئی از مواقع صحبت از  .11

در زمینه های مختلف را از خارج از  کشور به ایران 
آوریم؛ دانشجویان عالقه مند چگونه می توانند در 

این راستا عمل کنند؟ 

دامپزشکی که به تازگی عالقۀ خود را در زمینۀ 
12. پیام شما به افراد عالقه مند و دانشجویان 

میکروبیولوژی کشف کرده اند،  چیست؟

دادید.

سپاس از اینکه وقت خودتان را در اختیار ما قرار 
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سالمت واحد
دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

اميررضا يعقوب پور

A.yaghoubpour@Yahoo.com
در دنیــای امــروز آنچــه کــه بیش ازپیــش توجه انســان 

را بــه خــود جلب کــرده دنیــاي میکروب ها و شــیوع 
بیماری هــای بــه وجــود آمــده از آنهاســت، هرســاله 
ــددی  ــدی متع ــا بازپدی ــد و ی ــای نوپدی بیماری ه
ــان  ــد و ج ــی می کنن ــان خودنمای ــر جه در سراس
ــت  ــرده و معیش ــد ک ــادی را تهدی ــان های زی انس

آنهــا را بــه خطــر می اندازنــد. بیمــاری کوویــد 19 و 
آبلــه میمــون در ســال های اخیــر یــک مثــال آشــکار 

بــرای ایــن موضــوع اســت.
زندگــی انســان در بــا دو چیــز در تمــاس مســتقیم اســت و از 

آنهــا اثــر گرفتــه و بــر آنهــا اثــر می گــذارد، یکــی حیوانــات و دیگــری 
محیط زیســت. می تــوان گفــت بیماری هــای بازپدیــد و نوپدیــد و 
ــث  ــته اند در مثل ــود داش ــته وج ــه از گذش ــی ک ــی بیماری های ــا حت ی
ــری هســتند و  ــف و اندازه گی ــوان و محیط زیســت قابل تعری انســان، حی

ــد. ــر ایــن ســه اثــر می گذارن از ایــن ســه یــا تأثیــر گرفتــه و یــا ب
ــا  ــد ی ــالمت واح ــوم س ــه مفه ــوان ب ــئله ای می ت ــن مس ــا درك چنی ب
ــالمت  ــا س ــه نه تنه ــا ک ــن معن ــید؛ بدی ــه )One Health( رس یکپارچ
ــی و وحشــی( محیــط از یکدیگــر جــدا نیســت و  انســان، حیــوان )اهل
بلکــه اســاس ســالمت ایــن ســه بــه یکدیگــر پیوســته و وابســته اســت.

 
ــد ســالمت انســان ها  ــه نشــان می ده ســالمت واحــد روشــی اســت ک

بــا ســالمتی حیوانــات و محیــط ارتبــاط تنگاتنگــی دارد 
و بــه بررســی ایــن مشــترکات من جملــه بیماری هــای مشــترك و 
ــوع  ــه موض ــالمت یکپارچ ــردازد. س ــال می پ ــل انتق ــم های قاب ارگانیس
ــدا  ــتری پی ــت بیش ــر اهمی ــال های اخی ــا در س ــت، ام ــدی نیس جدی
ــادی تعامــل  ــن دلیــل اســت کــه عوامــل زی ــه ای ــن ب کــرده اســت، ای

ــد. ــر داده ان ــا را تغیی ــط م ــات و محی ــان ها، حیوان ــن انس بی
ســالمت واحــد یــک رویکــرد عملــی و تئوریــک اســت کــه بــا اســاس 
ــف  ــه حــل معضــالت مختل ــع خــود ب ــگاه جام ــرا و بین رشــته ای و ن ف
در  واحــد  ســالمت  می پــردازد،  زنوئــوز  بیماری هــای  باألخــص 
حوزه هــای مختلــف  میتوانــد کارکــرد مؤثــری داشــته باشــد از جملــه 
آن می تــوان بــه سیاســت گذاری ســالمت، امنیــت غذایــی، حفــظ 

محیط زیســت و... اشــاره کــرد.
 

ــت  ــه نخس ــد در درج ــالمت واح ــازی س ــرا و پیاده س ــت اج ــه جه ب
به خصــوص  مختلــف  رشــته های  متخصــص  افــراد  می بایســت 
ــع  ــم جم ــت را دور ه ــکی و محیط زیس ــکی، پزش ــن دامپزش متخصصی
ــات  ــه تحقیق ــک( ب ــود )اپیدمیولوژی ــای موج ــه داده ه ــرد و باتوجه ب ک
یکپارچــه، جامــع و بین رشــته ای پرداخــت و بــرای برنامه ریــزی در 

ــاد  ــرای ایج ــه ب ــه البت ــرد، ک ــدام ک ــالمت اق ــف س ــای مختل حوزه ه
ــی  ــی و مهم ــش اساس ــگاه ها نق ــک دانش ــی ش ــی، ب ــن ظرفیت چنی

ــت. ــد داش خواهن
 

به درســتی بهتریــن نــوع نــگاه علمــی کــه یــک نتیجــه جامــع و درســتی 
ــن  ــه در حــوزه ســالمت ای ــگاه بین رشــته ای اســت ک داشــته باشــد، ن
مهــم را ســالمت واحــد بــه ارمغــان آورده اســت. امیــد اســت کــه شــاهد 

اتخــاذ چنیــن رویکــردی در حــوزه ســالمت باشــیم. رویکرد سالمت واحد 

اجرا سالمت واحد

کالم آخر
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درمان

پیش بینی

پروالپس رحم

پروالپــس رحــم یکــی از اختــالالت شــایع مرحلــه 

ســوم زایــش در گاو و گوســفند اســت. ایــن 
در  نــدرت  بــه  و  خــوك  در  کمتــر  اختــالل 
ــان و ســگ اتفــاق مــی افتــد. پروالپــس در  مادی
ــت  ــورت برگش ــه ص ــاً ب ــخوارکنندگان عموم نش
ــه در  ــی ک ــوده در حال ــتن ب ــاخ آبس ــل ش کام
خــوك و ســگ بــه صــورت ناقــص اســت و تنهــا 
شــامل یــک شــاخ مــی باشــد. مــواردی از ســگ 
ــای  ــاخ ه ــی از ش ــه یک ــت ک ــده اس ــزارش ش گ
رحــم قبــل از خــروج کامــل تمامــی جنیــن هــا، 
خــارج شــده اســت. در مادیــان مــوارد پروالپــس 

ــد. ــی باش ــص م ــاً ناق ــوده و عموم ــادر ب ن
ــر  ــه تأخی ــد روز ب ــا چن ــس ت ــت پروالپ ــن اس ــوارد ممک ــی م در بعض
افتــد، در ایــن حالــت معمــوالً دوره زایمــان طوالنــی بــوده و یــا زایــش 
بــا کمــک انجــام مــی گیــرد. بــه نــدرت زمانــی کــه زایــش بــه ســختی 
ــس از خــروج  ــه پ ــا کشــش اســت، رحــم بالفاصل ــوأم ب ــا شــدت ت و ب

گوســاله پروالپــس مــی کنــد.

علــت پروالپــس رحــم مشــخص نیســت. ایــن مســئله در طــول مرحلــه 
ســوم زایمــان، بــه طــور طبیعــی چنــد ســاعت پــس از خــروج گوســاله 
ــول  ــی از کارانک ــای جنین ــدون ه ــدادی از کوتیل ــه تع ــی ک و در زمان
ــوی  ــد، اتفــاق مــی افتــد. تنهــا نیــروی ق هــای مــادری جــدا شــده ان
ــه  ــد رحــم ســنگین را از محوطــه بطنــی ب و نیرومنــدی کــه مــی توان
داخــل لگــن و ســپس بــه خــارج پرتــاب کنــد، زورهــای شــکمی اســت. 
ــی از وزن  ــش ناش ــیبی و کش ــت سراش ــه عل ــاید ب ــه، ش ــروی جاذب نی
ــس  ــه پروالپ ــک ب ــه کم ــت، ک ــی اس ــی احتمال ــای اضاف ــت نیروه جف
ــه  ــان ادام ــوم زایم ــه س ــول مرحل ــی در ط ــای زایمان ــد. زوره ــی کن م
ــوم از محــل اویدوکــت  ــا انقباضــات مســتمر دودی میومتری داشــته و ب
ــر عکــس همــراه مــی باشــد.  ــه رحــم و ب ــا بدن ــه شــاخهای رحــم ت ب

یکــی از مــواردی کــه مــی تــوان آنــرا بــه تصویــر کشــید زمانــی اســت 
ــر  ــت تأثی ــتر تح ــت بیش ــن حال ــوده و در ای ــل ب ــبتاً ش ــم نس ــه رح ک
زورهــای زایمانــی قــرار مــی گیــرد و ایــن مســئله بخصــوص در مــواردی 
ــاز اینرســی  ــه س ــه زمین ــیر( ک ــب ش ــا هیپوکلســمی )ت ــراه ب ــه هم ک

رحمــی اســت، دیــده مــی شــود.
بعضــی از گاوهــا کــه دارای پرینــه و لبــه هــای فــرج شــل مــی باشــند 
ممکــن اســت بالفاصلــه بعــد از هــر زایمــان پروالپس داشــته باشــند. در 
اســترالیا پروالپــس رحــم چهــره بیمــاری اســت کــه در گوســفندانی کــه 

در مراتــع شــبدر چریــده انــد دیــده مــی شــود.

پیــش بینــی اوال بســتگی بــه نــوع دام، ثانیــاً طــول مــدت بیمــاری قبــل 
از شــروع درمــان و ثالثــاً میــزان شــدت جراحــات وارده بــه ارگان دارد. 

ــاًل  ــادی، مث ــت ع ــا وضعی ــن وجــود، در صــورت مواجــه شــدن ب ــا ای ب
طبیعــی بــودن زایمــان و نیــز در صــورت رســیدن افــراد حرفــه ای در 

عــرض یــک و یــا دو ســاعت، پیــش بینــی خــوب خواهــد بــود.
گاهــی اوقــات یــک الــی چنــد ســاعت بیشــتر پــس از پروالپــس، مــرگ 
دام مطــرح شــده اســت. در معاینــات پــس از مــرگ چنیــن مــواردی، 
ــت وزن  ــه عل ــی ب ــزی داخل مشــخص شــد کــه مــرگ ناشــی از خونری
ــه پارگــی شــریان رحمــی شــده  ــوده کــه منجــر ب ارگان بیــرون زده ب
ــه  ــر ب ــوده و اندومت ــان ب ــر در درم ــواردی کــه تأخی اســت. حتــی در م
طــور گســترده ای آلــوده و عمیقــاً پرخــون شــده باشــد، پیــش گویــی 
ــاً  ــن ارگان واقع ــن ای ــود یافت ــروی بهب ــرا نی ــده نیســت، زی ــد کنن ناامی
ــا ایــن عارضــه در  حیــرت آور اســت، بنابرایــن هنــگام مواجــه شــدن ب
گاوهــای شــیری، زمانــی کــه جراحــات گســترده اســت و رفــع مشــکل 

غیرممکــن مــی باشــد، بایــد قطــع ارگان، مــورد توجــه قــرار گیــرد.

برگرداندن ارگان بیرون زده شده
ــده  ــه صــورت خوابی ــه دام ب ــی ک ــورد، در حال ــن م ــوع ای ــان وق در زم
قــرار گرفتــه اســت، دامــدار بایــد بــرای جلوگیــری از آلودگــی بیشــتر، 
ــزرگ  ــه ب ــا پارچ ــه و ی ــک حول ــل ی ــده را در داخ ــس ش ــو پروالپ عض
بپیچــد، و در صورتــی کــه دام ایســتاده اســت بایــد دو نفــر در دو طــرف 
ــد.  ایســتاده و ارگان را درحالــی کــه در داخــل پارچــه اســت نگــه دارن
بهتــر اســت کــه یــک تزریــق مقدماتــی کلســیم بــر گلوکونــات )بــرای 
ــود  ــورت موج ــخ، در ص ــا نف ــاط ب ــده و در ارتب ــام ش ــیر( انج ــب ش ت
بــودن، لولــه مــری زده شــود، در گذشــته یــک از مشــکالت عمــده در 
ــگام لمــس و دســتکاری  ــای مســتمر هن ــاً زوره جــا زدن ارگان، تقریب
ــا زدن  ــرای ج ــادی را ب ــار زی ــرو و فش ــد نی ــاً بای ــوده و حقیقت ــم ب رح
ــه  ــا توصی ــن زوره ــرای قطــع ای ــددی ب ــای متع ــرد. روش ه ــال ک اعم
ــه دور قســمت خلفــی  ــکار گرفتــه شــده اســت، کشــیدن طنــاب ب و ب
ــته  ــک بس ــک ی ــا کم ــی دام ب ــش خلق ــتن بخ ــه داش ــاال نگ ــکم، ب ش
ــا بســتن مفصــل  ــز ی ــه چــوب و نی ــک تخت ــه وســیله ی ــا ب ــش و ی کل
خرگوشــی بــا اســتفاده از یــک رشــته طنــاب بــه صــورت 8 التیــن مــی 

ــن عمــل را انجــام داد. ــوان ای ت

سبب شناسی

پروالپس های آبستنی )بخش دوم( دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی
علیرضا ناصری مقدم

Alireza.n.m.99@Gmail.com
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سخت زایی در 
دام های کوچک

دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی
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سخت زایی

ــه  در  ــگ و گرب ــخت زایی در س ــروز س ب
اغلــب نژادهــا تقریبــاً  5٪ گــزارش شــده 
می تواننــد  خــاص  نژادهایــی  و  اســت 
خطــر  افزایــش  باشــند.  آن  مســتعد 
ــتیک  ــدرو دیسپالس ــای کن ــامل نژاده ش
و  پــاگ  به ویــژه  ســفالیک  براکــی  و 
ــکاتلندی،  ــر اس ــن تری ــداگ و همچنی بول
تریــر بوســتون، تریــر یورکشــایر و چــی واوا 
)چــی_ _هواهــوا( می باشــد و در نژادهــای 
ــدود  ــا ح ــیوعی ت ــزرگ ش ــر ب دارای س

دارد. 100درصــد 
 

short faced سخت زایی در نژادهای
و  اســت  شــایع تر  کوتــاه(  )صــورت 
همچنیــن در بیــن نژادهــای گربــه نظیــر 
دِون رکــس و ســیامی را می تــوان نــام 

ــرد. ب
ــت  ــایع ترین عل ــم ش ــه رح ــی اولی اینرس
و  گربه هــا  و  ســگ ها  در  ســخت زایی 

ــت.  ــادری اس ــت م ــک عل ی
ــد از: انســداد  ــادری عبارتن ــل م ــایر عل س
دلیــل  بــه  )به عنوان مثــال  مکانیکــی 
ــل  ــه دلی ــن ب ــال لگ ــدن کان ــک ش باری
شکســتگی های بهبودیافتــه(، اضطــراب 

ــتمیک.  ــاری سیس ــادر و بیم م
علل جنینی سخت زایی:

ســمت  بــه  دســت ها  شــدن  1_خــم 
ــا: ــب ی عق

) Backward F lextion of Front Legs(
ایــن حالــت به خصــوص زمانــی 
کــه جنیــن ضعیــف یــا مــرده 
باشــد، دیــده می شــود. گاهــی 
ــه  ــر ب ــدن س ــج ش ــا ک ــراه ب هم
بــرای  می شــود.  دیــده  پاییــن 
نژادهــای بــزرگ یــا حتی متوســط 
احتمــال بیــرون آمــدن جنیــن بــا 
ــود  ــده وج ــای خمی ــا دو پ ــک ی ی

دارد.
ــن در  ــا حضــور جنی 2_خــروج عرضــی ی

دو شــاخ رحــم: 
 )Transverse or Bicornual P resentation( 

بــه دلیــل برخــی انســدادها )ورود از یــک 
از  عبــور  به جــای  دیگــر  شاخ به شــاخ 
قرارگرفتــن  دلیــل  بــه  و  ســرویکس( 
ــد ــم می باش ــه رح ــک بدن ــن نزدی جنی

ــت،  ــی اس ــه جراح ــاز ب ــه نی ــه همیش  ک
زیــرا اصــالح دســتی امکان پذیــر نیســت.

ســایر دالیــل جنینــی شــامل بزرگــی 
جنیــن، ناهنجــاری و مــرگ.

بارداری و زایمان طبیعی می باشد.
بارداری طبیعی سگ ماده

)محــدوده  روز   65 متوســط  طــول 
محــدوده  ایــن  اســت.  روز(   72-56
منعکس کننــده همبســتگی متغیــر  بیــن 
جفت گیــری و لقــاح واقعــی در ســگ 
ــاً  ــاح واقع ــه لق ــی ک ــت. هنگام ــاده اس م
ــی  ــارداری واقع ــول ب ــد، ط ــاق می افت اتف

ــت. ــر اس ــر متغی کمت
زایمان به سه مرحله تقسیم می شود.

مرحله اول  24 تــا 48 ســاعت قبــل از 
ــد. ــان رخ می ده زایم

ــامل  ــت ش ــن اس ــاری ممک ــرات رفت تغیی
ــر باشــد: ــوارد زی م

 N esting Behaviors in( ــازی ــار النه س ●رفت
:)Dog

ســگ های بــاردار از روی غریــزه النــه 
ــه  ــا ب ــت، آنه ــرا در طبیع ــازند، زی می س
یــک منطقــه امــن و خصوصــی نیــاز 
را  توله هــا  آن  در  بتواننــد  کــه  دارنــد 
و  آســیب پذیر  کوچــک،  درحالی کــه 
وابســته هســتند، بــه دنیــا بیاورنــد و 
ــه  ــال روزنام ــور مث ــه ط ــد. ب ــزرگ کنن ب
ــد  ــاره می کن ــا را پ ــد، پتوه ــاره می کن پ
مــکان  یــک  در  را  اســباب بازی ها  و 
ــه  ــا الن ــد ت ــع آوری می کن ــخص جم مش
ــرآورده  ــزه مــادری را ب ایجــاد کنــد و غری

ــد. کن
● بی قراری

● نفس نفس زدن
● توجه طلبی یا منزوی بودن

● لرزیدن
● بی اشتهایی

● استفراغ

ــرات فیزیکــی ممکــن اســت شــامل  تغیی
ــر باشــد: مــوارد زی

● تغییــرات غــدد پســتانی و شــیردهی 1 
تــا 7 روز قبــل از زایمــان

ــا  ــدن 8 ت ــای ب ● کاهــش قابل توجــه دم
24 ســاعت قبــل از زایمــان )معمــوالً 35 

تــا 37 درجــه ســانتیگراد اســت(
● اتســاع پیش رونــده دهانــه رحــم و 

شــل شــدن واژن



9 شهیرور 1401
شماره 2

● شــروع انقباضــات تحــت بالینــی رحــم 
)بــدون فشــار بــه شــکم(

مرحله دوم مرحلــه دو 3 تــا 24 ســاعت 
قبــل زایمــان رخ می دهــد

ســه عالمــت اصلــی وجــود دارد کــه 
نشــان می دهــد والــد در مرحلــه دوم 
ــه  ــر س ــت ه ــن اس ــه ممک ــت اگرچ اس
عالمــت در هیــچ مــوردی وجــود نداشــته 

ــند. باش
ــا  ــا حــد طبیعــی ی ــدن ت ● دمــای ب

ــر از  ــد باالت ــش می یاب ــی افزای کم
حــد معمــول

شــروع  شــکمی  انقباضــات   ●
بــا  )هم زمــان  می شــود 
و  رحمــی(  شــدید  انقباضــات 

ــه  ــی ک ــخص واژن قدام ــوام مش ق
نشــانگر فعالیــت مناســب عضــالت 

رحمــی اســت.
ــرج خــارج می شــود  ــع شــفاف از ف ● مای
- ایــن مایــع از کوریوآالنتوئیــس پــاره 
شــده اســت و معمــوالً بــه معنــای زایمــان 
ــا  ــه ت ــرض 30 دقیق ــوزاد در ع ــن ن اولی
ــد  ــک بای ــع آالنتوئی ــاعت اســت. مای 4 س
ترشــح  باشــد.  نــوزادی  هــر  از  قبــل 
ــی اســت  ــرج در ســگ طبیع ســبزرنگ ف
زیــرا کمتــر از 2 ســاعت قبــل، همــراه یــا 
ــود.  ــد می ش ــن تولی ــان جنی ــد از زایم بع
ایــن ترشــحات بــه دلیــل جداشــدن 
جفــت اســت. پــس از زایمــان، والــد 
بایــد غشــاهای آمنیوتیــک را جــدا کــرده، 
بندنــاف را جــدا کــرده و تمیــز کنــد و بــا 

ــبد. ــن بچس جنی
خــروج  نشــان دهنده  مرحله سوم 
غشــای جفــت و جنیــن اســت و هم زمــان 
بــا مرحلــه دو در والدهــای چنــدزا رخ 
در  معمــوالً  دفــع  و  خــروج  می دهــد. 
عــرض 15 دقیقــه پــس از زایمــان اتفــاق 

می افتــد، امــا والــد 
اســت  ممکــن 
چنــد  یــا  دو 

قبــل  را  جنیــن 
رانــدن  بیــرون  از 

ــا  ــه دنی ــا ب ــه غش هرگون
بیــاورد. مصــرف غشــاها 
ممکــن  مــادر  توســط 
اســت عالئــم گوارشــی 
را القــا می کنــد و بایــد 
کــرد.  اجتنــاب  آن  از 
تخلیــه مایعــات باقیمانــده 

جنیــن و بقایــای جفــت ممکــن اســت 3 
تــا 6 هفتــه پــس از پایــان زایمــان باقــی 
اکثــر  بااین حــال عــدم عبــور  بمانــد. 
جفت هــا در عــرض 4 تــا 6 ســاعت پــس 
از پایــان مرحلــه دوم زایمــان بایــد توجــه 

دامپزشــک را جلــب کنــد.
بارداری طبیعی گربه ماده

بــارداری و زایمــان در گربــه مشــابه ســگ 
اســت بــا چنــد اســتثنا قابل توجــه:

● بــارداری طبیعــی در گربــه 67-63 
محدودتــر  محــدوده  ایــن  اســت.  روز 
القایــی  تخمک گــذاری  نشــان دهنده 

ــه ــت ک اس
در این گونه رخ می دهد.

در  خانــه  از  گربــه  ناپدیدشــدن   ●
ــت  ــول نیس ــان غیرمعم ــه اول زایم مرحل
رخ داده  تغییــرات  از  آنهــا  صاحبــان  و 

. نــد بی خبر
● دمــای بــدن ممکــن اســت در 12 
ــان  ــا زایم ــد ت ــش یاب ــل کاه ــاعت قب س
ــت(. ــی اس ــر ثابت ــه کمت ــن یافت ــا ای )ام

● در گربــه ترشــحات طبیعــی فــرج 
ــگ  ــه رن ــازی ب ــت جداس ــی از جف ناش
ســبزرنگ(  )در ســگ  قهــوه ای  قرمــز 

ــت. اس

در ارزیابی بالینی نکاتی همچون: 
ــی و  ــت، رادیوگراف ــا انگش ــه واژن ب معاین
ســونوگرافی بــرای تشــخیص دقیق تــر 

ــرد. ــرار می گی ــر ق مدنظ

معاینه واژن با انگشت

و  ضدعفونــی  بایســتی  ابتــدا 
قســمت  و  دســت ها  تمیزکــردن 
خارجــی دســتگاه تناســلی ســگ مــاده 
انجــام شــود. ســپس ورود انگشــت 
درون واژن جهــت یافتــن انســداد و 
تعییــن حضــور و وضعیــت جنیــن در 
ــرد.  ــورت می پذی ــی ص ــال لگن کان
در  ســرویکس  بــه  دسترســی 
نیســت  امکان پذیــر  اول  مرحلــه 
امــا بــا بررســی میــزان اتســاع و 
ــوام واژن شــاخص هایی از وضعیــت  ق
ــه دســت  ــوام رحــم ب ســرویکس و ق

یــد. می آ

قــوام مشــخص واژن قدامــی، نشــانگر 
ــی شــل  ــت مناســب عضــالت رحم فعالی
بــودن واژن قدامــی، نشــانگر اینرســی 
ــی،  ــات رحم ــی مایع ــی اســت ویژگ رحم
ــودن ســرویکس  ــا بســته ب ــاز ی نشــانگر ب
و  کــم  حجــم  بــا  مایعــات  )بســته: 
چســبنده و مقاومــت نســبت بــه ورود 
ــده  ــی لغزن ــاز: مایعــات جنین انگشــت - ب

کــردن واژن(
ــواره واژن کامــاًل  در ســرویکس بســته: دی
اطــراف انگشــت، و در ســرویکس بــاز: 

ــد. ــی می باش ــر واژن قدام ــس بازت لم
 رادیوگرافی

در رادیولــوژی بررســی ناهنجاری هــای 
لگــن مــادر، بررســی تعــداد و محــل 
نواقــص  برخــی  شناســایی  جنین هــا، 
ــا  ــدازه جنین ه ــن ان ــادرزادی  و تخمی م

می شــود. انجــام 
تصاویــر  در  جنیــن  مــرگ  عالئــم 

فــی: ا یوگر د ا ر
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ــد از 6  ــن بع ــراف جنی ــود گاز اط 1_وج
ــاعت س

اســتخوان های  افتادگــی  روی هــم   _2  
ــتون  ــدن س ــم خوابی ــا روی ه ــی ی قدام

مهره هــا بعــد از 48 ســاعت
 سونوگرافی

زنده بــودن  تعییــن  ســونوگرافی  در 
جنیــن،  بــودن  تحت فشــار  جنیــن، 
ضربــان قلــب جنیــن )ضربــان طبیعــی در 
از 150  کمتــر  و   180 - ســگ ها 240 
جنیــن  ســالمت  عــدم  نشــان دهنده 

می شــود. بررســی  می باشــد( 
بــرای  ارجاعــی  ســگ های  برخــی 
بــه  را  جنین هــا  تمــام  ســخت زایی، 
ــا اینکــه آبســتنی کاذب  ــد ی ــا آورده ان دنی

ند. شــته ا دا
در  موجــود  تجــاری  سیســتم های   _
ــازار بــرای پایــش و نظــارت بــر زایمــان  ب
شــامل داپلــر جنینــی و دســتگاه ســنجش 
کــه  دارد  وجــود  رحمــی  انقباضــات 
ــیم  ــین و کلس ــز اکسی توس ــرات تجوی اث
ــط  ــم توس ــخ رح ــر پاس ــات ب بروگلوکون
ــی  ــش و ارزیاب ــل پای ــتم ها قاب ــن سیس ای
گلوکونــات  کلســیم  محلــول  اســت. 
10 درصــد داخــل وریــدی آهســته )1 

ــاط و چــک  ــه( بااحتی ــر در دقیق میلی لیت
ــود. ــز ش ــب تجوی ــان قل ــردن ضرب ک

ــمی  ــتعد هایپوگلیس ــا مس ــی نژاده برخ
به خصــوص بعــد از زورهــای زایمانــی 
ــز 20  ــول گلوک ــد محل ــه بای ــتند ک هس
ــر  ــا دوز 20 - 5 میلی لیت ــد ب - 10 درص

ــود. ــز ش تجوی
ــرای  ــی ب همچنیــن راهبردهــای غیرداروی
درمــان نظیــر: وادار کــردن حیــوان بــه  زور 
زدن، دوانــدن حیــوان دور خانــه، باالبــردن 
از پلــه و القــای زور زدن بــا تحریــک 
ــن(  ــس فرگوس ــتی واژن )رفلک ــوار پش دی
ایــن روش بعــد اصــالح موقعیــت و حالــت 

جنیــن نیــز مناســب اســت.
 اکسی توسین 

اکسی توســین هورمونــی اســت کــه در 
ــث  ــود و باع ــح می ش ــان ترش ــن زایم حی
انقبــاض عضــالت صــاف رحــم و همچنین 
تخلیــه شــیر می شــود. از ایــن دارو بــرای 
درمــان ســخت زایی ناشــی از اینرســی 
قــدرت  و  دفعــات  افزایــش  بــا  رحــم 
می شــود  اســتفاده  رحمــی  انقباضــات 
کــه بــا افزایــش هجــوم کلســیم بــه 
می شــود.  انجــام  میومتــر  ســلول های 
اکسی توســین همچنیــن باعــث رشــد 

رحــم پــس از تولــد می شــود و همچنیــن 
خونریــزی رحــم را کاهــش می دهــد و 
ــک  ــده کم ــای باقی مان ــع جفت ه ــه دف ب

. می کنــد
نــرخ دوز توصیــه شــده بــه طــور مرســوم 
به صــورت  بین المللــی  واحــد    5_1
واحــد   10 تــا   2/5 و  بــوده  وریــدی 
ــه.  ــا در گرب ــت. ی ــی اس ــورت عضالن به ص
ــراً پیشــنهاد شــده اســت  بااین حــال، اخی
ــر  ــای ذک ــر از دوزه ــای پایین ت ــه دوزه ک
شــده در اینجــا ممکــن اســت بــه همــان 
انــدازه مؤثــر باشــد امــا بــا خطــر کمتــری 
بــرای القــای کــزاز رحمــی همــراه باشــد. 
در صــورت لــزوم، دوزهــای مکــرر ممکــن 
اســت هــر 20 تــا 30 دقیقــه تجویز شــود، 
ــه دوز  ــا س ــه دو ی ــدادن ب ــخ ن ــا پاس ام
معمــوالً نشــانه ای بــرای مداخلــه جراحــی 
در نظــر گرفتــه می شــود. دوره زمانــی 
بیــن دوزهــای اکسی توســین می توانــد 
ــزارین  ــرای س ــدن ب ــرای آماده ش ــد ب باش

اســتفاده می شــود.
 بیهوشی عمومی

تفاوت هــای  بــاردار  حیوانــات 
فارماکوکینتیکــی  و  فیزیولوژیکــی 
ــه  ــا را نســبت ب ــه آنه ــد ک ــی دارن مختلف
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ــیب پذیرتر  ــاس تر و آس ــی حس ــی عموم ــای بیهوش ــام جنبه ه تم
می کنــد. عــالوه بــر ایــن، بیشــتر مــواد تزریقــی و استنشــاقی کــه 
بــرای بیهوشــی عمومــی اســتفاده می شــوند، از ســد جفــت عبــور 
ــا  ــد. جنین ه ــر می گذارن ــن تأثی ــه روی جنی ــد و در نتیج می کنن
ــا  همچنیــن ممکــن اســت تحت تأثیــر اختــالالت قلبــی عروقــی ی
ــد  ــه وال ــه ب ــد درد ک ــل ض ــط عوام ــا توس ــد ی ــی در وال هیپوکس

بگیرنــد. قــرار  تحت تأثیــر  می شــوند،  تجویــز 
بنابرایــن، هــدف هنــگام انتخــاب پروتــکل دارویــی بــرای ســزارین، 
انتخــاب پروتکلــی اســت کــه آســیب دیدگی جفــت و جنین هــا را 
ــد  ــان حاصــل می کن ــال اطمین ــاند و درعین ح ــل می رس ــه حداق ب
کــه والــد بــی دردی کافــی دریافــت می کنــد. پروتکل هــای 
ــتفاده  ــای مورداس ــا داروه ــنایی ب ــود. آش ــه می ش ــددی توصی متع
ــد.  ــکل باش ــاب پروت ــل در انتخ ــن عوام ــی از مهم تری ــاید یک ش
ــد و  ــای کارآم ــده، الق ــاب ش ــی انتخ ــکل داروی ــر از پروت صرف نظ

ــوزاد ضــروری اســت.  زایمــان ن
بــه دلیــل فشــار روی معــده بــه دلیــل رحــم بــزرگ شــده و تأخیــر 
در تخلیــه معــده و کاهــش تــون اســفنکتر معــده مــری ثانویــه بــه 
ــه تحــت عمــل  ــی ک ــش ســطح پروژســترون، حیوانات ــل افزای دلی
ــتفراغ و  ــر اس ــش خط ــرض افزای ــد. در مع ــرار می گیرن ــزارین ق س
آسپیراســیون بعــدی هســتند. معقــول اســت کــه مــدت زمانــی را 
کــه ایــن حیوانــات در خوابیــده شــدن بــه پشــت ســپری می کننــد 
بــه حداقــل برســانیم و اطمینــان حاصــل کنیــم کــه از لولــه تراشــه 
ــی اســتفاده می شــود. اســتفاده  کاف دار در طــول بیهوشــی عموم
ــت  ــن اس ــش دارو ممک ــی از پی ــوان بخش ــد  به عن از متوکلوپرامی

منطقــی باشــد.

مالــک  کــه  مــواردی  در   
نمی خواهــد دوبــاره والــد مــاده 
تولیدمثــل کنــد، ممکــن اســت 
ــترکتومی  ــان اواریوهیس هم زم
ــوان  ــن را می ت انجــام شــود. ای
طریــق  از  زایمــان  از  بعــد 
ســزارین انجــام داد، اگرچــه 
عــروق  از  خونریــزی  خطــر 
رحمــی افزایــش می یابــد. از 
ــم  ــوان رح ــر، می ت ــرف دیگ ط
را جــدا کــرد و بــا تحویــل 
ــتیاران  ــه دس ــن ب ــدی جنی بع
تحویــل  گروهــی  به صــورت 
بالقــوه  بــه طــور  ایــن  داد. 
ســریع تر اســت، امــا بــه کمــک 
متکــی  کافــی  شایســتگی 
اواریوهیســترکتومی  اســت. 
هم زمــان بــا ســزارین نیــاز 
بــه تکــرار بیهوشــی عمومــی و 
الپاراتومــی را در آینــده کاهش 
ــی  ــذارد. در برخ ــی نمی گ ــر منف ــیر تأثی ــد ش ــر تولی ــد و ب می ده
ــرای به حداقل رســاندن  مــوارد اواریوهیســترکتومی ممکــن اســت ب
ــال اگــر رحــم به شــدت  ــرای مث ــز شــود، ب ــادری تجوی عــوارض م

ــد. ــده باش ــروز ش ــا نک ــوده ی آل

منابع و مآخذ:
1_Saunders Solutions in Veterinary Practice, Small Animal 
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ــی  ــا حاملگ ــگ ه ــی کاذب در س حاملگ
کاذب یــا شــبه ســیزی نیــز نامیــده مــی 

ــد در ســگ  ــی توان ــت م ــن وضعی ــود. ای ش
هــای مــاده عقیــم نشــده بــه دلیــل تغییرات 

ــد. ــون رخ ده ــطح هورم ــی در س طبیع
در انتهــای دی اســتروس رخ مــی دهــد و 
ــیردهی و  ــتانی، ش ــدد پس ــالزی غ ــا هیپرپ ب

ــود. ــی ش ــخص م ــاری مش ــرات رفت تغیی
ــدن را فریــب مــی  ــی ب ایــن تغییــرات هورمون
دهــد تــا فکــر کنــد بــاردار اســت و در شــرف 

زایمــان اســت.

حاملگــی کاذب در ســگ هــا همــان تغییــرات 
ــه  ــد ک ــی کن ــاد م ــی را ایج ــاری و فیزیک رفت

ــاردار اســت. ــع ب ســگی کــه در واق

شــایع تریــن عالئــم بــارداری فانتــوم در ســگ 
هــا بــی قــراری و النــه ســازی اســت.

ســگ شــما ممکــن اســت بــرای ایجــاد النــه، 
پتــو یــا اشــیاء دیگــری را بــه رختخــواب خــود 
بیــاورد و ممکــن اســت تمایلــی بــه تــرك ایــن 
منطقــه نداشــته باشــد. آنهــا همچنیــن ممکــن 
اســت اشــیاء »مــادر« ماننــد اســباب بــازی هــا 
ــرار  ــود ق ــه خ ــا را در الن ــد، آنه ــل کنن را حم

دهنــد و از آنهــا محافظــت کننــد.
بــارداری کاذب در ســگ ها می توانــد باعــث 
مضطــرب شــدن آنهــا شــود - و حتی واکنشــی 
یــا تدافعــی - اگــر النــه یــا »تولــه ســگ« آنهــا 
مختــل شــود یــا حرکــت کنــد. برخــی از ســگ 
هــا در ایــن رفتارهــا آنقــدر شــدید مــی شــوند 

کــه ممکــن اســت زیــاد غــذا نخورنــد.

ــی  ــه حاملگ ــی ک ــی، ســگ های از نظــر فیزیک
کاذب را تجربــه مــی کننــد، بــرای آمــاده 
ــی را  ــا، تغییرات ــه ه ــد تول ــرای تول ــدن ب ش

ــد. ــی کنن ــه م تجرب

غــدد پســتانی )ســینه هــا( و نــوك ســینه هــا 
بــه طــور یکنواخــت بــزرگ مــی شــوند و حتی 

ممکــن اســت مقــداری شــیر تولیــد کننــد.
ایــن تــورم مــی توانــد ناراحــت کننــده باشــد، 
ــدد را  ــت غ ــن اس ــما ممک ــگ ش ــن س بنابرای
ــی  ــود. حت ــک ش ــث تحری ــد و باع ــس بزن لی

ــض شــود. ــا منقب ــن اســت شــکم آنه ممک
ــی کاذب  ــه حاملگ ــگ هایی ک ــدرت، س ــه ن ب
دارنــد نیــز تشــنگی بیشــتری پیــدا می کننــد، 
ــد  ــا بای ــه آنه ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــه ب ک
بیشــتر ادرار کننــد. گاهــی اوقــات ســگ هــای 
ــه ایــن بیمــاری مــی تواننــد گرســنه  مبتــال ب

ــر از حــد معمــول شــوند. ت

کاهــش  نتیجــه  ســگ  در  کاذب  بــارداری 
افزایــش  و  پروژســترون  هورمــون  ســریع 
ــرات  ــن تغیی ــت. ای ــن اس ــون پروالکتی هورم
ــاده  ــگ م ــول در س ــور معم ــه ط ــی ب هورمون
بــدون عقیــم حــدود 6-8 هفتــه پــس از گرمــا 

ــد. ــی ده رخ م
همیــن تغییــرات هورمونــی مــی توانــد در 
ســگ مــاده ای نیــز رخ دهــد کــه در بخشــی 
ــترون  ــه پروژس ــی ک ــا در زمان ــه گرم از چرخ
عقیم ســازی  شــد.  عقیــم  داشــت  باالیــی 
باعــث کاهــش ســریع پروژســترون ماننــد 
چرخــه حرارتــی طبیعــی می شــود و ایــن 
می توانــد منجــر بــه بــارداری کاذب در عــرض 

3 تــا 14 روز پــس از عقیم ســازی شــود.

اگــر ســگ شــما عالئــم بــارداری کاذب را 
نشــان مــی دهــد، او را نــزد دامپزشــک ببریــد.

ــه  ــای معاین ــه و یافته ه ــم، تاریخچ ــر عالئ اگ
ــا ایــن شــرایط مطابقــت  فیزیکــی او همگــی ب
دارنــد و هیــچ شانســی وجــود نــدارد که ســگ 
ــورت  ــن ص ــت، در ای ــاردار اس ــاً ب ــما واقع ش
دامپزشــک می توانــد حاملگــی کاذب را بــدون 

آزمایــش اضافــی تشــخیص دهــد.
اگــر احتمــال بــاردار بــودن ســگ شــما وجــود 
داشــته باشــد، دامپزشــک خــون او را از نظــر 
ســطح هورمونــی بــه نــام ریلکســین آزمایــش 
مــی کنــد تــا بــه تشــخیص اینکــه آیــا حاملگی 
واقعــی اســت یــا خیــر. همچنیــن مــی تــوان از 
ســونوگرافی یــا اشــعه ایکــس بــرای مشــاهده 
اینکــه آیــا او تولــه ســگ حمــل مــی کنــد یــا 

خیر، استفاده کرد.
دیگــری  مســائل 
نیــز وجــود دارد، 
آنهــا  از  برخــی 
اســت  جــدی 
کــه مــی توانــد 

عالئــم مشــابهی 
ایجــاد کنــد. 
عــالوه  اگــر 
ــارداری  ــر ب ب

کاذب، دالیــل دیگــری بــرای عالئم ســگ شــما 
ــک  ــما ی ــد، دامپزشــک ش ــته باش ــود داش وج
ــد. ــی ده ــام م ــل انج ــی کام ــه فیزیک معاین

شــامل  توانــد  مــی  اضافــی  آزمایشــات 
آزمایــش خــون، آزمایــش ادرار، اشــعه ایکــس، 
ســونوگرافی یــا بیوپســی از غــدد پســتانی 

ــد. ــورم باش مت

آبستنی کاذب در سگ 
 False pregnancy in dog

بارداری کاذب در سگ چیست؟

عالئم بارداری کاذب در سگ ها

تغییرات رفتاری

علل بارداری کاذب در سگ ها

چگونه دامپزشکان بارداری کاذب را در سگ ها تغییرات فیزیکی

تشخیص می دهند

دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی
فاطمه قاضی زاده احسائی

Hazelnuttt@Gmail.com
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درمان بارداری کاذب در سگ ها

بارداری کاذب سگ چقدر طول می کشد؟

بارداری کاذب در سگ چقدر شایع است؟ 

چگونه می توانم به سگم در بارداری کاذب کمک کنم؟

آیا بارداری کاذب در سگ خطرناک است؟ 

بهبود و مدیریت بارداری کاذب در سگ ها  

معمــوالً بــارداری کاذب در ســگ هــا در عــرض 3-2 هفتــه بــدون هیــچ 
درمانــی برطــرف مــی شــود.

ــه  ــرون، PO ،16 mcg/kg/day، ب ــه عنــوان مثــال، میبول ــدروژن هــا )ب آن
مــدت 5 روز( ممکــن اســت عالئــم بالینــی حاملگــی کاذب را در ســگ 
هــا کاهــش دهــد. Mibolerone بــرای درمــان حاملگــی کاذب در ســگ 
هــا در ایــاالت متحــده آمریــکا تاییــد نشــده اســت. اگــر صاحبــان آنهــا 

ــه دلیــل حمــالت مکــرر حاملگــی کاذب مضطــرب  ب
ــا  ــود ی ــرورش داده ش ــا پ ــد ی ــی بای ــتند، عوض هس

ــرار  تحــت عمــل جراحــی هیســترکتومی تخمــدان ق
گیــرد.

بــرای ســگ هایــی کــه نــوك ســینه هایشــان را بــا 
لیســیدن تحریــک مــی کننــد، ممکــن اســت بــه یــک 
ــادی نیــاز باشــد. از  ــا قــالده ب تــی شــرت، مخــروط ی
دوشــیدن یــا لمــس نــوك ســینه هــا و غــدد پســتانی 
ــن کار باعــث  ــرا ای ــد، زی ســگ خــود خــودداری کنی

ــد بیشــتر شــیر مــی شــود. تولی
در مــوارد شــدید، مــی تــوان دارویــی تجویــز کــرد 
کــه هورمــون پروالکتیــن را کــه باعــث بــروز عالئــم 

مــی شــود، مســدود مــی کنــد. 

ــه  ــا ب ــگ ه ــارداری کاذب در س ــه ب ــی ک از آنجای
دلیــل تغییــرات هورمونــی اســت، ســگ شــما بایــد 
ــت عــادی برگــردد  ــه حال در عــرض چنــد هفتــه ب
ــد.  ــی زن ــه م ــاره چرخ ــای او دوب ــون ه ــرا هورم زی

ــه  ــای کاذب را تجرب ــم نشــده اند و حاملگی ه ــه عقی ــاده ک ســگ های م
ــوند. ــار آن می ش ــا دچ ــه گرم ــر چرخ ــول ه ــب در ط ــد، اغل می کنن

عقیــم کــردن چرخــه گرمــا و تغییــرات هورمونــی را متوقــف مــی کنــد، 
ــا  ــد. ب ــی کن ــری م ــده جلوگی ــای کاذب در آین ــارداری ه ــن از ب بنابرای
ایــن حــال، اگــر ســگ در طــول یــک دوره بــارداری کاذب عقیــم شــود، 

ایــن عالئــم را متوقــف نمــی کنــد.

به طور معمول 2-3 هفته، گاهی اوقات بیشتر

خیــر. ایــن تغییــرات هورمونــی طبیعــی اســت و بــه ســگ شــما آســیبی 
ــاند نمی رس

شــما مــی توانیــد بــا بــردن او بــه دامپزشــک بــرای رد هــر گونه شــرایط 
دیگــر، و ســپس راحــت نگــه داشــتن ســگ خــود بــه او کمــک کنید.

از تــی شــرت، مخــروط یــا یقــه بــادی اســتفاده کنیــد تــا از لیســیدن 

ــد باعــث  ــوك ســینه هــا و غــدد پســتانی کــه مــی توان ــا تحریــک ن ی
ــد شــیر شــود،  ــک و تولی ــد.تحری ــری کنی جلوگی

ایــن فقــط در ســگ هــای مــاده عقیــم نشــده و گاهــی در ســگ هــای 
ــد رخ مــی دهــد. حاملگــی کاذب  ــرا عقیــم شــده ان ــاده ای کــه اخی م
بخشــی از یــک چرخــه هورمونــی طبیعــی اســت، بنابرایــن درجاتــی از 

عالئــم در ســگ هــای مــاده غیرقانونــی نســبتاً رایــج اســت.
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مخاطرات دمایی و شوک
دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

سید محمد صادق مصالئی

Seyyedmosallaei@Yahoo.com

 
Burns و scalds جراحــات حرارتــی هســتند. 

ــد  ــواد جام ــی از م ــی ناش ــیب دیدگ Burn آس

گــرم، شــعله و... اســت؛ و Scald ســوختگی 
ناشــی از مایعــات گــرم یــا بخــار اســت. درجــه 
آســیب بــه درجــه حرارت جســم و مــدت زمان 
ــدن بســتگی دارد. ســوختگی  ــا ب تمــاس آن ب
بــا مایعــات احتمــاالً شــدیدتر از ســوختگی بــا 
ــع گــرم ممکــن  ــرا مای ــواد جامــد اســت، زی م

ــد.  ــوذ کن ــا نف ــق بافت ه ــه عم ــت ب اس

ســوختگی های ناشــی از شــعله )Burns( بــا 
ــه  ــه س ــر ب ــت درگی ــت باف ــه ضخام ــه ب توج
ســوختگی  می شــوند:  طبقه بنــدی  نــوع 
درجــه یــک کــه فقــط شــامل اپیــدرم اســت. 
ســوختگی درجــه دو کــه در آن ضخامــت 
ــت  ــر اس ــاًل درگی ــش کام ــم و بی ــت ک پوس
ــود. و  ــر نمی ش ــدی درگی ــی زیرجل ــا چرب ام
ــای  ــه در آن بافت ه ــه ک ــه س ــوختگی درج س
عضــالت  و  چربــی  ماننــد  عمیق تــری 

ــتند.  ــر هس ــز درگی ــتی نی زیرپوس

ظاهــر ناحیــه ســوختگی بــه درجــه ســوختگی 
بســتگی دارد. در ســوختگی درجــه یــک، تــورم 
منتشــر و گاهــی اوقــات تشــکیل وزیکــول 
وجــود دارد )وزیکــول یــک برآمدگــی کوچــک 
ــک  ــاوی ی ــه ح ــت ک ــدرم اس ــدود از اپی مح
مایــع ســروزی می باشــد(. در طــی یــک هفتــه 
ــوختگی  ــد. در س ــش می کنن ــا فروک وزیکول ه
ترشــحات  حــاوی  تاول هــای  دوم  درجــه 
ترشــحات  می شــوند.  ایجــاد  پالســمایی 
ممکــن اســت 36 تــا 48 ســاعت ادامــه داشــته 
باشــند. تاول هــا بســیار دردنــاك هســتند. 
ــت  ــام ضخام ــوم، تم ــه س ــوختگی درج در س
پوســت بــه اضافــه چربی هــای زیرجلــدی، 
ــر  ــی درگی ــای عمق ــایر بافت ه ــالت و س عض
ــگ  ــه رن ــت ب ــرده پوس ــه م ــوند. ناحی می ش
ســیاه مایــل بــه قهــوه ای و چرمــی دیــده 
ــدی داشــته  ــوی ب می شــود و ممکــن اســت ب
و  آدم  ســوختگی  اطــراف  ناحیــه  باشــد. 
ــود،  ــی بهب ــد. در ط ــان می ده ــی را نش پرخون

ــد.  ــن  می رون ــرده از بی ــمت های م قس
ــک  ــرده ی ــد حــذف بافت هــای م فراین
رونــد آهســته اســت کــه هشــت تــا نــه 
بافت هــای  می کشــد.  طــول  هفتــه 
ــن می شــوند  ــا اســکار جایگزی ــرده ب م

ــو،  ــه م ــدن ریش ــیب دی ــورت آس ــه در ص ک
نــازك، بــراق و بــدون مــو بــه نظــر می رســند. 
اســت.  بــزرگ  وزیکــول  یــک  تــاول   *
واکنش هــای سیســتمیک: در صــورت گســترده 
بــودن ضایعــات، درد و تشــنگی شــدید وجــود 
نیــز  از توکســمی  دارد. درجــات متفاوتــی 
وجــود دارد. اگــر ضایعــات گســترده و شــدید 
باشــند، بــه دلیــل درد شــدید و کاهــش حجــم 
خــون ناشــی از تــراوش پالســما، شــوك ایجــاد 
ــه  ــت ب ــن اس ــمی ممک ــپتی س ــود. س می ش
دلیــل عفونــت باکتریایــی ثانویــه ایجــاد شــود. 
پیــش آگهــی پیــش آگهــی بیشــتر بــه میــزان 
ــت  ــه پوس ــی ناحی ــیب )یعن ــتردگی آس گس
درگیــر( بســتگی دارد تــا درجــه ســوختگی در 
یــک منطقــه محــدود. اگــر بیــش از 4٪ ســطح 
ــرد،  ــرار گی ــر ســوختگی ق پوســت تحــت تأثی
ممکــن اســت شــوك ایجــاد شــود. اگــر بیــش 
ــش  ــود، پی ــر ش ــت درگی ــطح پوس از 50٪ س
آگهــی نامطلــوب اســت. در ســوختگی درجــه 
ــی 10 روز  ــت ط ــن اس ــودی ممک ــک، بهب ی
ــوم  ــه دو و س ــوختگی درج ــود و س ــام ش انج
ممکــن اســت ســه تــا چهــار هفتــه یــا بیشــتر 

طــول بکشــد. 
درمــان در صــورت وجــود دهیدراتاســیون 
ــت  ــوارد می بایس ــن م ــدا ای ــوك، در ابت و ش
درمــان شــوند. درمان موضعی شــامل اســتفاده 
ــاز  ــا می باشــد. ممکــن اســت نی از نرم کننده ه
ــاره  ــحات پ ــه ترش ــرای تخلی ــا ب ــد تاول ه باش
شــوند. در ایــن مرحلــه پوســت مرد هــای کــه 
ــرا  ــود زی ــذف نمی ش ــاند ح ــاول را می پوش ت
بــا ایــن کار ســطح زیریــن آن در معــرض قــرار 
ــود،  ــده ش ــت کن ــطح پوس ــر س ــرد. اگ می گی
مناطــق در معــرض آن توســط پماد هــای 
قابــض، ضدعفونی کننــده و آنودیــن محافظــت 
ممکــن  موضعــی  مســکن های  می شــود. 
اســت بــرای کنتــرل درد در ایــن پماد هــا 

گنجانــده شــوند. پماد هایــی کــه معمــوالً 
اســتفاده می شــوند پمــاد ســیلور، پمــاد اســید 
ــن  ــت. همچنی ــرم و... اس ــاد یدوف ــک، پم تانی
ــی  ــاد پن ــد پم ــک مانن ــی بیوتی ــای آنت پماد ه
ســیلین بــرای کنتــرل عفونــت باکتریایــی 
توصیــه می شــود. آنتــی بیوتیک هــا همچنیــن 
ممکــن اســت بــرای مقابلــه بــا ســپتی ســمی 

ــز شــوند.  ــه طــور سیســتمیک تجوی ب

صدمــات ناشــی از مــواد شــیمیایی ماننــد 
اســید های قــوی و مــواد قلیایــی را ســوختگی 
ــیمیایی  ــواد ش ــن م ــد. ای ــیمیایی می نامن ش
ــای  ــت و بافت ه ــی پوس ــروز موضع ــث نک باع
ــتند،  ــاس هس ــا آن در تم ــه ب ــری ک عمقی ت
ــدرت  ــه ق ــت ب ــب باف ــزان تخری ــوند. می می ش
ــیمیایی و مــدت زمــان در تمــاس  مــاده ش
بــودن بســتگی دارد. اگــر مــاده شــیمیایی 
ــه  ــرود، درج ــن ن ــرعت از بی ــه س ــده ب خورن
ــرزی  ــک خــط م ــروز شــدیدتر می شــود. ی نک
و  مــرده  بافت هــای  بیــن  مشــخص کننده 
ســالم دیــده می شــود و بافت هــای مــرده 
ــذف  ــس از ح ــوند. پ ــوده ش ــت آل ــن اس ممک
ــه  ــروزه، زخمــی ایجــاد می شــود ک ــه نک ناحی

ــد.  ــود می یاب ــج بهب ــه تدری ب

ــت  ــن اس ــریع، ممک ــخیص س ــورت تش در ص
محلــول  یــک  توســط  شــیمیایی  مــاده 
ــود.  ــی ش ــب خنث ــی مناس ــا قلیای ــیدی ی اس
مــواد قلیایــی ماننــد بی کربنــات ســدیم و 
محلــول صابــون در صــورت ســوختگی ناشــی 
ــای  ــوند. محلول ه ــتفاده می ش ــید ها اس از اس
ــوختگی  ــوارد س ــرکه در م ــد س ــیدی مانن اس
ناشــی از مــواد قلیایــی اســتفاده می شــود. اگــر 
ــی مناســبی در  ــا قلیای محلول هــای اســیدی ی
ــو  ــه شستوش ــوان ب ــند، می ت ــترس نباش دس
ــراوان متوســل شــد. زخــم  ــی ف ــا آب معمول ب
حاصــل از برداشــت مناطــق نکــروزه، بــا اصــول 

)Burns and Scalds( سوختگی ها

درمان

سوختگی شیمیایی

 عالئم فیزیکی

طبقه بندی
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درمان

رعد و برق

شوک الکتریکی

یخ زدگی
ــود.  ــان می ش ــی درم کل

یــخ زدگــی شــرایطی اســت کــه در اثــر قــرار 
گرفتــن در معــرض ســرمای شــدید هــوا ایجــاد 
ســطحی  بافت هــای  تخریــب  و  می شــود؛ 
ــای  ــام گونه ه ــیوع: در تم ــد. ش ــاق می افت اتف
حیوانــات اهلــی دیــده می شــود. حیوانــات 
ــه  ــوء تغذی ــه س ــی ک ــوان و حیوانات ــیار ج بس
ــوالً در  ــتند. معم ــتعد هس ــتر مس ــد بیش دارن
خوك هــا، گــوش و دم و در طیــور، تــاج و 
ــد.  ــرار می گیرن ــر ق ــت تأثی ــتر تح ــش بیش ری
ــدن  ــرد ش ــی از س ــخ زدگ ــدت ی ــات: ش ضایع
موقتــی بافت هــا تــا یــخ زدن و نکــروز بخشــی 

از بافــت متفــاوت اســت. 
ــدا  ــت در ابت ــف، پوس ــوارد خفی ــم در م عالئ
ــه  ــود و ب ــون می ش ــدون خ ــده و ب ــگ پری رن
دنبــال آن قرمــزی شــدید، گرمــا، درد و تــورم 
ــه  ــا ریخت ایجــاد می شــود. ممکــن اســت مو ه
و اپیــدرم جــدا شــود. طــی چنــد روز التهــاب 
ــوارد شــدید، قســمت  ــد. در م فروکــش می کن
آســیب دیــده متــورم و دردنــاك شــده و بعــداً 
دچــار نکــروز می شــود. تکه هــای پوســتی 
مشــخص  مــرز  یــک  و  بیــن  می رونــد  از 
ــاد  ــی ایج ــده و طبیع ــیب دی ــمت های آس قس
ــطح  ــک س ــرده ی ــت م ــذف پوس ــود. ح می ش

ــد.  ــاد می کن ــم ایج ــازه از زخ ت
درمــان ضایعــات بایــد بــا ضدعفونی کننده هــای 
خفیــف درمــان شــوند. آماده ســازی تروپنتیــن، 
آمونیــاك و کلروفــرم هــر کــدام یــک قســمت 
در شــش قســمت از یــک پایــه روغنــی خفیــف 

بــرای ایــن منظــور رضایتبخش اســت. 

اگــر جریــان کافــی باشــد، جریــان الکتریکــی 
ــن  ــد ممک ــور می کن ــوان عب ــدن حی ــه از ب ک
ــن  ــود. همچنی ــرگ ش ــا و م ــث کم ــت باع اس
ممکــن اســت باعــث ســوختگی موضعــی 
ــر درمــان ســوختگی، مــواردی  شــود. عــالوه ب
ماننــد تنفــس مصنوعــی، تجویــز محرك هــای 
تنفســی و قلبــی بــه صــورت تزریقــی و... نیــز 

ــود.  ــام می ش ــان انج ــت درم جه

ــه  ــن اســت بالفاصل ــه زده ممک ــوران صاعق جان
یــا در عــرض چنــد ســاعت بمیرنــد. بــه 
ــه  ــا نیم ــت بیهوشــی ی ــی در حال ــدرت، مدت ن
ــود  ــپس بهب ــد و س ــی می مانن ــیاری باق هوش
ــه  ــه ب ــات بهبودیافت ــد. برخــی از حیوان می یابن
دلیــل ضایعــات عصبــی ممکــن اســت راه رفتن 

ــد؛  ــان دهن ــی و... را نش ــی جزئ ــدار، فلج ناپای
ــت  ــن اس ــر ممک ــی دیگ ــه برخ ــی ک در حال
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب ــند. اعتق ــی باش طبیع
ــی  ــیون بطن ــی، فیبریالس ــرگ ناگهان ــت م عل
اســت. ضایعــات: بافــت عصبــی حیواناتــی کــه 
ــرق  ــد و ب ــر رع ــت تأثی ــدی تح ــور ج ــه ط ب
قــرار گرفتهانــد، در معاینــه میکروســکوپی 
خونریزی هــای کوچــک و تغییــرات دژنراتیــو را 
ــه  ــمت های بی رنگدان ــد. در قس ــان می ده نش
ــه  ــی ب ــرق زدگ ــت رعدوب ــن اس ــت، ممک پوس
ــده شــود.  ــره دی صــورت خطــوط منشــعب تی

ــی و  ــای قلب ــز محرك ه ــد تجوی ــان مانن درم
تنفســی، تنفــس مصنوعــی و... عالمتــی اســت. 
اگــر بیمــار طــی چنــد ســاعت پــس از حادثــه 

ــد.  ــده می مان ــوالً زن ــف نشــود، معم تل
شــرایطی  و...  گرمازدگــی  زدگــی،  آفتــاب 
در  اختــالل  دلیــل  بــه  کــه  هســتند 
ــاد  ــدن ایج ــا در ب ــم گرم ــم های تنظی مکانیس

 . ند می شــو

ــه  ــاد و تهوی ــت زی ــاال، رطوب ــط ب ــای محی دم
می باشــند.  آن  مهــم  عوامــل  از  نامناســب 
آفتــاب زدگــی در اثــر قــرار گرفتــن مســتقیم 
ــود.  ــاد می ش ــید ایج ــعه خورش ــرض اش در مع
ــی از  ــد و چاق ــش از ح فشــار های جســمی بی

دالیــل مســتعد کننده آن اســت. 
اســب ها  و  در ســگ ها  بیشــتر  گرمازدگــی 
دیــده می شــود. عالئــم اصلــی آن شــامل 
تنفــس ســریع و عمیــق و کالپــس اســت. 
ــد.  ــروز می کنن ــی ب ــورت ناگهان ــه ص ــم ب عالئ
ــا 110 درجــه  ــوم ممکــن اســت ت ــای رکت دم
فارنهایــت )3/43 درجــه ســانتی گراد( افزایــش 
یابــد. یــک حالــت خیره شــدن در چشــم وجود 
دارد. اســتفراغ نیــز ممکــن اســت دیــده شــود. 
درمــان بایــد ســریع باشــد؛ زیــرا در غیــر ایــن 
ــاد کشــنده  ــال زی ــه احتم ــت ب صــورت وضعی
ــوان را در تمــاس  ــدن حی اســت. می بایســت ب
بــا آب ســرد قــرار داد. در صــورت امــکان 
حیوانــات کوچــک ماننــد ســگ را می تــوان در 
آب غوطــه ور کــرد. بســته های یــخ، در تمــاس 
ــه آب  ــوند. تنقی ــرار داده ش ــوان ق ــا ســر حی ب
ــد  ــوم بای ــای رکت ــرد دارد. دم ــز کارب ــرد نی س
هــر 5 دقیقــه گرفتــه شــود و درمــان بــا توجــه 
بــه پاســخی کــه نشــان داده می شــود اصــالح 
ــود. بــرای کاهــش دمــای بــدن ممکــن  ش
اســت کلرپرومازیــن )Largactyl( تجویــز شــود. 

بــه حیوانــات بــزرگ بایــد 10 تــا 15 سیســی 
محلــول 5٪ بــه ازای هــر 1000 پونــد وزن 
ــی  ــه صــورت عضالن ــدن ب ــاً kg 453( ب )تقریب

ــق شــود.  تزری
و بــه حیوانــات کوچــک هــم بایــد بــه میــزان 
25/1 ســی ســی از محلــول 5/2٪ بــه ازای هــر 
25 پونــد وزن )11 تقریبــاً kg( بــه صــورت 

ــق شــود.  ــی تزری عضالن
 :)Heat cramps( گرفتگــی عضالنــی بــه دلیــل گرمــا
کار  یــک محیــط گــرم  در حیواناتــی کــه در 
می کننــد معمــول اســت و ناشــی از اختــالل 
ــت دادن  ــل از دس ــه دلی ــت ب ــادل الکترولی در تع
بیــش از حــد الکترولیــت، بــه ویــژه از طریــق 
عــرق کــردن )از دســت دادن شــدید نمــک( اســت. 
معمــوالً اســب های بارکــش )Draft horses( بیشــتر 
درگیــر می شــوند. عالئــم اصلــی آن اسپاســم 
ــق اســت.  ــی تعری ــدید و قطــع ناگهان ــی ش عضالن
ــن ممکــن اســت اســتفراغ وجــود داشــته  همچنی
باشــد. ایــن شــرایط بــا تجویــز آب ســرد از طریــق 
ــان می شــود. در صــورت وجــود  ــه معــدی درم لول
ــز  ــه جــای تجوی ــک ب اســتفراغ، ســالین فیزیولوژی
از طریــق لولــه معــده، بــه صــورت وریــدی تجویــز 

می شــود. 
خســتگی گرمایی )Heat exhaustion(: در اســب های 
بارکــش، گاو، خــوك و بــه نــدرت در ســگ ها 
ــرارت  ــه ح ــه درج ــه ب ــا توج ــود. ب ــده می ش دی
ــاالی محیــط، عــروق محیطــی گشــاد می شــوند  ب
ــم  ــب حج ــش متناس ــدون افزای ــه ب ــی ک و هنگام
ــس  ــر کالپ ــد منج ــاق بیفت ــردش اتف ــون در گ خ
می شــود. ضعــف، لــرزش عضالنــی و کالپــس 
وجــود دارد. تنفــس تنــد و عمیــق اســت. ضربــان 
نبــض نیــز بــاال مــی رود. دمــای بــدن ممکــن اســت 
ــا در هــر  ــا طبیعــی باشــد. خطــر دم ــرود ی ــاال ب ب
صــورت بــه انــدازه گرمازدگــی زیــاد نیســت. بــدن 
ــوان  ــد. می ت ــرار دهی ــرد ق ــا آب س ــاس ب را در تم
آب ســرد بــه همــراه نمــک را بــه صــورت خوراکــی 
ــورت  ــه ص ــی ب ــالین فیزیولوژیک ــرد. س ــز ک تجوی

ــود. ــز می ش ــدی تجوی ــل وری داخ
بایــد دقــت کــرد کــه در گرمازدگــی پوســت 
خشــک می شــود؛ در حالــی کــه در خســتگی 
دو  هــر  می شــود.  مرطــوب  پوســت  گرمایــی 
شــرایط اورژانســی هســتند. گرمازدگــی بــه عنــوان 
اولیــن مرحلــه نیــاز بــه کاهــش فــوری دمــا 
ــه  ــاز ب ــی نی ــتگی گرمای ــه خس ــی ک دارد، در حال

دارد. و نمک هــا  مایعــات  جایگزینــی ســریع 

• کتاب ضروریات جراحی دکتر هاشمی 
منابع
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بررسی و شناخت 
بروسلوز یا تب مالت 

)Brucellosis(
 شیدا آریانی

دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی
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باکتــری گــرم منفــی، کوکوباســیل )میلهــای شــبه 
گــرد(، هــوازی بــی هــوازی اختیــاری، رشــد بهتــر 
در حضــور CO2، کاتــاالز مثبــت و اکســیداز مثبــت 
و اپتیمــم دمــای رشــد آن 37 درجــه سلســیوس و 

جــز بیمــاری هــای زئونــوز مــی باشــد.
ــده  ــد زن ــی توان ــا م ــل ماکروفاژه ــال در داخ بروس
بمانــد ولــی در داخــل نوتروفیــل نمــی توانــد زنــده 
ــم  ــاله ک ــادی در گوس ــری دوام زی ــد ، و باکت بمان
ســن و ســال ندارد.ایــن بیمــاری اکثــرا در زمســتان 

رخ مــی دهــد.
گندیــدن الشــه موجــب از بیــن رفــت ســریع 

ــود. ــی ش ــری م باکت
ضدعفونــی  مــواد  برابــر  در  حســاس  باکتــری 
کننــده، نــور، خشــکی، پاستوریزاســیون مــی باشــد.

اســتقرار و ایجــاد عفونــت توســط باکتــری وابســته 
بــه ســه عامــل تعــداد جــرم، حــدت چــرم، 

ــد. ــی باش ــان م ــیت  میزب حساس
ــاك 70  ــری در آب 35 روز، خ ــای باکت ــزان بق می
روز، کــود 280 روز، شــیر 240- 1 روز، کــره 140 

روز ، پنیــر 180 روز مــی باشــد.

در اواخــر قــرن نــوزده )1887( یــک پزشــک 
انگلیســی بنــام Bruce باکتــری را از طحــال یــک 
ســرباز متلــوف در جزیــره مالــت کــه شــیوع نوعــی 
تــب مــواج وجــود داشــت، جداســازی کــرد و 
نامــش را میکــرو کوکــوس ملــی تنســیس گذاشــت 
مســقوط  جنیــن  از   Bang جنــاب  در 1897  و 
ــرد و  ــازی ک ــه آن را جداس ــبیه ب ــری ش گاو باکت
نامــش را باســیلوس آبورتــوس گذاشــت. در ایــران 
جداســازی عامــل در ســال 1311 از خــون انســان 
)بروســال ملــی تنســیس( در 1323 توســط دکتــر 
کاوه از جنیــن مســقوط گاو )بروســال آبورتــوس( و 
ــال  ــفند )بروس ــز و گوس ــیر ب ــال 1329 از ش در س
خــوك  از   1350 ســال  در  و  تنســیس(  ملــی 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــوویس( ص ــال س )بروس
منبــع ایــن بیمــاری بیشــتر دام بیمــار و ناقــل مــی 

. شد با

ــی  ــیر، تنفس ــا ش ــذا ی ــع غ ــا بل ــی ب ــرا گوارش اکث

ــالم،رحم  ،مخاطات،پوســت خراشــیده و پوســت س
مــادر، جنیــن مســقوط، ترشــحات زایمانــی، جفــت 

ــر. ــه ن گیــری مخصوصــا از مــاده ب
انســان  مــوش، حشــرات،  باســگ،  آن  انتشــار 
)کفــش و لبــاس و ...( - ادرار – ترشــحات واژینــال 

ــرد. ــی گی ــورت م ص
 ایــن باکتــری در گاو غیــر ابســتن، در پســتان 
ــم و  ــس از آبســتنی رح ــود و پ ــی ش ــن م جایگزی

ــد. ــی کن ــوده م ــت را آل جف
در بروســلوز مزمــن جایگزینــی باکتــری در مفاصــل 
یــا صفحــه بیــن مهرهــای ســتون فقــرات صــورت 

مــی پذیــرد.
در داخــل رحــم آبســتن )جفــت( و پســتان و 
اپیدیدیــم )بیضــه( مقــدار زیــادی قنــد اریتریتــول 
کــه یــک الــکل پلــی هیدریــک اســت، وجــود دارد 
کــه مشــوق رشــد باکتــری اســت. تزایــد ترجیحــی 
باکتــری درتروفوبالســتهای کوریوآالنتوئیــک در 
ــول مــی باشــد.  ــد اریتریت ــوای قن ــا محت ــاط ب ارتب
بنابرایــن اندامهــای هــدف عبارتنــد از جفــت، 

ــم. ــتان، اپیدیدی پس

بروســال آبورتــوس در گاو و ندرتــا در گوســفند، بــز، 
ــن  ــوس ممک ــال آبورت ــت. بروس ــرح اس ــب مط اس
اســت عاملــی باشــد بــر رخــداد تظاهــرات چشــمی 
ــه، جســم  ــورم راجعــه عنبی ــه شــکل ت در اســب ب

. )ERU( ــیمیه ــی، مش مژگان
ــا بروســال آبورتــوس آلــوده  اســبها ممکــن اســت ب
بــا فیســتول در ناحیــه جــدوگاه  شــوند کــه 
)Fistulous withors( ارتباطــی دارد ولــی معمــوالً 
ــاروری، ســقط و یــا ســایر نشــانه هــای بالینــی  ناب

ــد. ــی دهن ــان نم ــت را نش ــی از عفون ناش

ــی شــود و ســپس  ــده م ــری توســط گاو بلعی باکت
ــس از آن  ــه و پ ــرار گرفت ــدی ق ــوج لنفوئی در نس
بــا حضــور در ماکروفاژهــای خــون باکتریمــی 
ــدام تناســلی  ــر در ان متفــاوت مــی دهــد. در دام ن
ــم شــده  ــورم اپیدیدی ــد بیضــه و ت ــورم بن باعــث ت

و باعــث عقیمــی یــا کاهــش بــاروری مــی شــود و 
در دام مــاده غیرآبســتن در طحــال و عقــده هــای 
لنفــاوی پســتانی و یــا ســایر لنفهــا قــرار مــی گیرد 
و در دام مــاده آبســتن یــا در پســتان حضــور مــی 
بایــد کــه باعــث قــرار گرفتــن بروســال در شــیر می 
شــود و یــا در رحــم آبســتن موجــب تــورم جفــت 
و ســقط جنیــن مــی شــود. )بروســال در جنیــن و 
مایعــات جنیتــی و ترشــحات رحمــی موجــود بــوده 
ــی  ــث ســقط نم ــدی باع ــای بع ( و در آبســتنی ه
شــود ولــی دفــع بروســال در موقــع زایمــان صــورت 

مــی گیــرد. 
بــه عبارتــی ورود باکتــری باعــث ســرکوب آن 
ــری  ــی شــده و ســپس باکت توســط سیســتم ایمن
ــه داخــل ماکروفاژهــا وارد مــی شــود و در آنجــا  ب
باقــی مانــده تــا یــک فرصــت مناســب مهیــا شــود. 
قنــد اریتریتــول موجــود در رحــم آبســتتن باعــث 
ــر  ــن و تکثی ــت و جنی ــه جف ــری ب ــرت باکت مهاج
ــی  ــاب، چرک ــورم، الته در آنجــا شــده و موجــب ت
ــب  ــر موج ــن ام ــه ای ــود ک ــی ش ــت م ــدن جف ش
قطــع ارتبــاط جنیــن بــا جفــت شــده و ســقط رخ 
ــه  ــری ب ــس از ورود باکت ــر پ ــد. در دام ن ــی ده م
بــدن، بــه کیســه بیضــه یــا کیســه ســینوویال مــی 
رود )دارای قنــد اریتریتــول( و موجــب تــورم بیضــه 
ــد،  ــی باش ــه یکطرف ــورم بیض ــر ت ــود اگ ــی ش م
ــد  ــی باش ــر دو طرف ــاروری رخ داده و اگ ــش ب کاه

عقیمــی حاصــل مــی شــود.

ــا  ــتی( ی ــط آبس ــاه 5 )اواس ــرا در م ــقط اکث • س
ــن نشــانه  ــی تری ــد.) اصل ــی افت ــاق م ــد اتف ــه بع ب

ــوس( ــال آبورت بروس
 )Bang discute( ــر ــن واگی ــقط جنی ــکان س • ام

ــود دارد. وج
• احتمــال ســقط در بــار اول آبســتنی زیــاد در بــار 

دوم کــم و در بــار ســوم صفــر اســت.
• اگــر در گلــه ای تعــداد زیــادی گاو آبســتن 
خــاص وجــود داشــته باشــد، بروســلوز مــی توانــد 

ــد. ــاد کن ــقط ایج ــان س طوف

پاتوژنز

عالیم بالینی

)Bang Disease(  بروسلوز گاوی

انتقال و انتشار

عامل موجد بروسالها بوده

تاریخچه
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کنترل و پیشگیری

درمان 

تفسیر نتایج آزمایش

)ELISA(   تست االیزا

 )Milk Ring Test – MRT (تست حلقوی شیر

)Coombs Test( تست کومبس

)RBT( تست رزینگال

عالیم آزمایشگاهی

عالیم کالبد گشایی

ــی  ــورت یکطرف ــه ص ــیدیم ب ــه و اس ــورم بیض • ت
ــی ــا دوطرف ی

ــدام هــای حرکتــی )عارضــه  ــورم مفاصــل و ان • ت
هیگرومــا کــه باعــث آب آوردگــی مفاصــل شــده(

• متعاقــب ســقط : جفــت ماندگــی، متریــت، 
ــپتی  ــی، س ــر در فحل ــم، تاخی ــورم رح ــی، ت نازای

ــد. ــی افت ــاق م ــرگ اتف ــمی و م س
ــان  ــگام زایم ــه در هن ــی ک ــاله های ــر گوس • اکث
آلــوده شــده انــد از عفونــت پــاك مــی شــوند ولــی 
حضــور عفونــت هــای مــادرزادی پایــا مــی باشــد.

• احتمال مرگ گاو مبتال کم است.
• در جنیــن مســقوط تــورم جفــت همیشــگی 
ــم  ــون ضخی ــرده کوری ــوز و پ ــت ادمات ــوده، جف ب
ــروز  ــار نک ــد و آث ــرم مانن ــای چ ــه ه و دارای لک
در کوتیلــودون هــا و جفــت در نواحــی بیــن 
ــع  ــا تجم ــراه ب ــدر هم ــم و ک ــی ضخی کوتیلودون
ــوه ای  ــه زرد قه ــو حــاوی لخت ــدون ب اکســودای ب
رنــگ در بیــن غشــاهای مــادری و فتوســی دیــده 

ــود. ــی ش م
• ادم و پرخونی ریوی

• خونریزی اپی کارد قلب
• خونریزی کپسول گلیسون طحالی

• در بالغین تورم بیضه و تورم مفاصل
• در گاو نــر درگیــری و تــورم عقــود لنفــاوی 

 Submandibular - Scrotal - Subiliac

ــوس  ــال آبورت ــت بروس ــه کش ــته ب ــخیص وابس تش
ــا  ــی ی ــحات رحم ــت، ترش ــیردان، جف ــه، ش از ری

ــد. ــی باش ــادر م ــتان م پس

ــات  ــل از محتوی ــت عام ــل و کش ــردن عام جداک
شــیردان، ریــه جنیــن، جفــت، ترشــحات رحمــی، 
ترشــحات  اســپرم،  و  بیضــه  جراحــات  شــیر، 
ــه  ــق ب ــل و وتزری ــردن عام ــدا ک ــا ج ــی و ی مفصل
خوکچــه هنــدی و 2مــاه بعــد کشــت از طحــال و 

ــدی ــه هن ــون خوکچ ــد و خ کب

  ســرم را بــه نســبت هــای مختلــف رقیــق کــرده و 
آنتــی ژن بروســال 24 ســاعت در دمــای 37 درجــه 
ــای 100/1 و  ــود رقته ــی ش ــه م ــیوس انکوب سلس
باالتــر را آلــوده گــزارش کــرده و آگلوتیناســیون در 
رقــت پاییــن مظنــون گــزارش مــی شــود )تکــرار 

2-1 هفتــه بعــد( 
بروســال بــا ســایر باکتــری هــای گــرم منفــی مثــل 
یرســینیا آنتروکلوتیــکا آنتــی ژن مشــترکی داشــته 
 )Cross Reaction( و امــکان واکنــش متقاطــع

وجــود دارد.
ــوان و  ــی حی ــر آلودگ ــت کاذب در اث ــش مثب واکن
یــا آلودگــی بــه یرســینیا آنتروکلوتیــکا ایجــاد مــی 

شــود.
ــالی  ــای مبت ــی کاذب در ســرم دامه ــش منف واکن

ــوده شــده ایجــاد مــی شــود. ــازه آل ــا ت مزمــن ی
منفی کاذب در این تست زیاد رخ می دهد.

ــگال  ــرخابی رزبن ــگ س ــیله رن ــه وس ــی ژن ب آنت
رنــگ شــده و در حقیقــت آزمایشــی کیفــی اســت 
 ELISA و CFT کــه نمونــه هــای مثبــت آن بایــد
شــوند یــک قطــره ســرم دام بــه اضافــه یــک قطــره 
آنتــی ژن رنگــی روی یــک صفحــه مقــوا یــا کاشــی 
ــرار داده  ــه ق ــدت 2- 1 دقیق ــه م ــراق ب ــفید ب س
ــرد  ــی گی ــورت م ــیون آن ص ــی اگلوتیناس و بررس
کــه آنتــی ژن بــا آنتــی بــادی IgG آگلوتینــه مــی 

شــود.
ــون  ــت چ ــر از SAT اس ــی کاذب RBT کمت منف
ــی  ــه IgM را بیشــتر از IgG1 و IgG2 نشــان م ک
ــادی و IgM را کــه  ــی ب ــه آســانی آنت ــذا ب دهــد ل
ــی شــود را نشــان  ــد م توســط واکســن S19 تولی

مــی دهــد.

گاهــا در ســرم حیوانــات آلــوده آنتــی بــادی ناقــص 
وجــود دارد کــه در آزمایــش رایــت پــس از ترکیــب 
بــا آنتــی ژن موجــب آگلوتیتــه شــدن نمــی شــود، 
ــای  ــادی ه ــی ب ــه آنت ــن گون ــخیص ای ــرای تش ب
ناقــص و شــناختن بیماریهــا تســت کومبــس عالــی 
ــای  ــه ه ــت، لول ــت رای ــام تس ــس از انج ــت. پ اس
حــاوی رفتهــای ســرم و آنتــی بــادی را ســانتریفوژ 
کــرده و رســوب را چنــد بــار شســته و ســپس بــه 
حالــت تعلیــق در آورده و بــا ســرم آنتــی گلوبولیــن 
واکنــش رایــت را تکــرار می کنــد در صــورت وجود 
آنتــی بــادی ناقــص در ســرم حیــوان بــه آنتــی ژن 

وصــل مــی شــود و اگلوبینــه مــی گــردد.

بــا مخلــوط شــیرهای گاوداری جهــت بررســی 
ــه اســتفاده مــی شــود.  وجــود بروســلوز در کل گل
ــه  ــه را در لول ــی نگرفت ــک ســی ســی شــیر چرب ی
ریخــت تــا یــک قطــره آنتــی ژن رنگــی )بروســالی 
ــرده و  ــوط ک ــگ هماتوکســیلین( مخل کشــته + رن
ــک ســاعت در 37 درجــه سلســیوس  ــه مــدت ی ب
انکوبــه کــرده و در صــورت ایجــاد حلقــه رنگــی در 

ســطح آن مثبــت گــزارش مــی شــود.

بــرای تشــخیص  تریــن تســت هــا  از دقیــق 
ــادی IgM و IgG را  ــی ب ــط آنت ــه فق ــلوز ک بروس

تشــخیص مــی دهــد.

از دقیــق تریــن روش هــا اســت کــه بخــش هایــی 
از باکتــری بــه عنــوان آنتــی ژن کافــی اســت.

 تزریــق داخــل صفاقــی آنتــی بــادی تصفیــه شــده 
آلرژیــک]  [واکنــش   )  -Brucellin )بروســلین 
واکنــش  بررســی  و  ناقــالن  جهــت شناســایی 
ــی  ــورت م ــالن ص ــایی ناق ــت شناس ــک جه آلرژی

ــرد.  پذی
بــرای آزمایــش باکتــری شناســی جهــت کشــت و 

ــور  ــه مذک ــت و ... نمون ــیر و جف ــازی از ش جداس
در 4 – 2 درجــه سلســیوس بــه آزمایشــگاه ارســال 
مــی شــود و بــرای آزمایــش هــای ســرم شناســی 7 
ســی ســی ســرم بــه منظــور شناســایی آنتــی بادی 
بــا 10 ســی ســی شــیر بــه منظــور آزمایــش تســت 
حلقــوی شــیر در دمــای 4 – 2 درجــه سلســیوس 

بــه آزمایشــگاه ارســال مــی گــردد.
IgM  از روز 7 – 5 بعــد آلودگــی ظاهــر مــی شــود 

و طــی روز 21 -13 بــه اوج مــی رســد. 

IgG از روز 21 -14 تولیــد مــی شــود و در روز 
ــد. ــی رس ــه اوج م 42 – 28 ب

 IgM بــه تدریــج و زودتــر از IgG در ایمنــی تیتــر
کاهــش مــی یابــد و در ابتــال تیتــر IgG مخصوصــاً 
ــکل  ــتری دارد )در ش ــه و دوام بیش ــاال رفت IgG ب

مزمــن بیمــاری فقــط IgG وجــود دارد(
ایمنــی حفاظتــی وابســته بــه ایمنــی ســلولی اســت 

و ایمنــی هومــورال اثــر کمتــری دارد. 
 s19 در گوســاله هــای واکســینه شــده بــا واکســن
، IgM ســریعا افزایــش یافتــه ولــی IgG خیلــی بــه 

کنــدی افزایــش مــی یابــد.

رزبنــگال : آزمایــش اولیــه بــوده و در صــورت 
مثبــت بــودن CFT بــا ELISA انجــام مــی شــود.

ــت در  ــر مثب ــار 80/1 – 100/1 و باالت ــت : عی رای
نظــر گرفتــه مــی شــود و 20/1 – 40/1 مشــکوك 
در نظــر گرفتــه مــی شــود.)در بــز عیــار 25/1 یــا 

ــت مــی باشــد.( بیشــتر نشــانگر وجــود عفون

ــرار  ــودن و ق ــلولی ب ــت داخــل س ــل ماهی ــه دلی ب
ــای  ــده ه ــاوی، عق ــود لنف ــل عق ــن در داخ گرفت
پســتانی، اندامهــای تولیــد مثلــی و .. درمــان زیــاد 

ــه نمــی شــود. توصی
 )O.T.C( درمــان ترکیبــی بــا اکســی تتراســایکلین 
طوالنــی اثــر ٪20 بــه صــورت وریــدی بــا عضالنــی 

هــر 3 الــی 4 روز بــرای 5 درمــان
استرپتومایســین بــه صــورت وریــدی یــا عضالنــی 

ــرای 7 روز ب
ــا دز  OTC :کــه یــک باکتریواســتات اســت بایــد ب
مضاعــف تجویــز شــود تــا خاصیــت باکتریوســایدی 
یابــد و بــا استرپتومایســین کــه یــک باکتریوســاید 

اســت، تداخــل دارویــی نداشــته باشــد.

رعایــت اصــول بهداشــتی، حــذف دام آلــوده، 
حــذف ترشــحات رحمــی جنینهــای مســقوط، 
ــداری  ــازه خری ــای ت ــه گاوه ــک ماه ــه ی قرنطین
شــده، واکسیناســیون: روش تلقیــح واکســن بــرای 

)Complement Fixation Test - CFT(
تست تثبیت مکمل 

)Serum Agglutination Test( SAT = )Wright Test(
تست رایت با تست آگلوتیناسیون لوله
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تلیســه هــای 7 – 3 ماهــه بصــورت دز کامــل )10 
ــس، 2 ســی ســی  ــود واک ســی ســی حــالل + خ
تزریــق زیرجلــدی از گــردن( و دز کاهشــی در 
ــود  ــالل - خ ــی ح ــی س ــر )100 س ــنین باالت س
واکســن، تزریــق 2 ســی ســی زیرجلــدی از گــردن( 

ــرد. ــی گی ــام م انج
 واکسن در گاو آبستن تلقیح نشود 

واکســن هــای مــورد اســتفاده عبارتنــد از واکســن 
باکتریــن A - 45.20 - K ( 20/45( ایمنیــت کمی 
ایجــاد مــی کنــد و بصــورت 2 ســاالنه تکــرار مــی 
شــود. واکســن KB51 دارای دو ویژگــی بــوده کــه 
آنتــی بــادی ناقصــی ایجــاد کــرده و ایمنــی ســلولی 
را بیشــتر تقویــت مــی کنــد، واکســن S19 کــه از 
بروســال آبورتــوس بــه دســت آمــده کــه در گوســاله 
هــای 6 -3 ماهــه تلقیــح مــی شــود. یکبــار تزریــق 
ــن  ــد. س ــی ده ــه دام م ــر ب ــادام العم ــت م ایمنی
ــاه و در  واکسیناســیون در تلیســه شــیری 8 – 3 م
تلیســه گوشــتی 10-3 مــاه مــی باشــد )متوســط 
ــوان گوســاله را در  ــی مــی ت ــاه( بطــور کل 6 – 3 م

ســنین 12 – 3 ماهگــی واکســینه کــرد.
ــر تزریــق نمــی شــود  واکســن S19 بــه گوســاله ب

چــون کــه اثــر ســوء بــر بــاروری دارد.
اگــر واکســنی شــوك دهــد باعــث مــرگ حیــوان 
مــی شــود و بــرای جلوگیــری از ایــن اتفــاق، تریــن 
زیرجلــدی اپــی نفریــن 1000/1 انجــام مــی گیــرد.

عامل آن بروسال ملی تنسیس می باشد.
بز حساستر از گوسفند است.

ــب  ــان موج ــلوز را در انس ــوع بروس ــدیدترین ن ش
ــود. ــی ش م

مشابه بروسال آبورتوس می باشند.
رخدادش در گاو نادر است.

ــل  ــار و ناق ــای بیم ــتر دام ه ــاری بیش ــع بیم منب
ــتند. هس

گوارشــی، تنفســی، مخاطــات، پوســت آســیب 
دیــده و ســالم، تناســلی ) جفــت گیــری(

مشابه آبورتوس می باشد.

ــزان  ــاه 5 ( }می ــتنی )م ــر آبس ــقط در اواخ • س
ــر{ ــای درگی ــت ه ــاال در جمعی ــقط ب س

• دفع جنین مرده در هنگام زایمان
• تولد بره یا بزغاله ضعیف 

• تب 41 – 40 درجه سلسیوس
• کاهش یا قطع تولید شیر

• ورم پستان
• تورم کیسه های مفصلی

• لنگش
• تورم بیضه

• احتمــال تلــف شــدن خــود گوســفند و بــز 
ــت. ــم اس ــی ک خیل

• جنیــن مســقوط : ادم زیرجلــدی، حفــره شــکمی 
و ســینه ای دارای ترشــحات عفونــی، ریــه هــا 
متــورم و پرخــون، کبــد بــزرگ، تــورم شــدید 

ــوده. ــت آن ب ــن عالم ــه مهمتری ــت ک جف

ــز  ــه ج ــگاهی ب ــای آزمایش ــت ه ــتفاده از تس اس
ــراه  ــج گم ــه نتای ــیون و CFT ک ــت آگلوتیناس تس
کننــده دارنــد، جداســازی و کشــت عامــل، تزریــق 
ــداد  ــلین )Brucellin( و رخ ــدی بروس ــل جل داخ

ــوده ــایی دام آل ــت شناس ــک جه ــش آلرژی واکن
اگــر در گلــه گوســفند و بــز بــه وســیله آزمایشــات 
ــه  ــوده ب ــه را آل ــد کل گل ــد بای ــت ش ــرمی مثب س
شــمار آورد در نتیجــه قرنطینــه و حــذف کل گلــه 

انجــام مــی گیــرد.

انجام نمی گیرد.

1-Revواکسن سویه ی
واکسیناســیون بــره و بزغالــه تــا ســن 6 ماهگــی بــه 
صــورت زیرجلــدی و قطــره داخــل چشــمی انجــام 

مــی گیــرد.

ــی  ــد و اختصاص ــی باش ــس م ــال اوی ــل بروس عام
ــاری در  ــی بیم ــط گوســفندان اســت.نمود بالین فق
قــوچ صرفــاً بــه شــکل تــورم اپیدیدیــم و در میــش 
بــه حالــت تــورم رحــم و ســقط مــی باشــد. کمــون 
ــی و  ــه در من ــد از 5 هفت ــه بع ــوچ ک ــل در ق طوی

ــد. بعــد 9 هفتــه در اپیدیدیــم حضــور مــی یاب

گوسفند بیمار

از طریــق گوارشــی، جفــت گیــری ) از نــر بــه مــاده 
یــا از مــاده بــه نــر( مــی باشــد

ورود باکتــری بــه بــدن و ســپس ایجــاد باکتریمی و 
نهایتــاً اســتقرار در اپیدیدم )اکثــرا در دم اپیدیدیم( 
صــورت گرفتــه و التهــاب اپیدیدیــم و پوشــش های 

بیضــه را موجــب مــی شــود.

ــوان  ــب حی ــای عق ــن دو پ ــه از بی ــرای معاین • ب
ــاری  ــن بیم ــرده و در ای ــی ک ــا را ارزیاب ــه ه بیض
بیضــه هــا بــزرگ نمــی شــوند بلکــه پوشــش بیضــه 
ــه دلیــل  ــدم ب ــزرگ و متــورم مــی شــود و اپیدی ب

ــود. ــی ش ــب م ــاك و ملته Epididimitis دردن
• در میــش: ســقط، مــرده زایــی، بــه دنیــا آمــدن 

برههــای ضعیــف 
یــا  یکطرفــه  آتروفــی  مزمــن:  درگیــری  در   •
ــورم و  ــار ت ــم دچ ــی اپیدیدی ــه ول ــه بیض دوطرف

ــود. ــی ش ــدگی م ــفت ش س

• مرحلــه حــاد : التهــاب پوشــش خارجــی بیضــه و 
وجــود ترشــحات و تشــکیل بافــت جوانــه دار

ــه  ــش بیض ــای پوش ــرده ه ــن : پ ــه مزم • مرحل

ضخیــم و فیبــروزه شــده و بیــن آنهــا چســبندگی 
ایجــاد مــی شــود و از حجــم بیضــه کاســته شــده 
ــم افــزوده مــی  ــر حجــم اپیدیدی ــی ب )اتروفــی( ول
شــود و ندرتــاً در اپیدیدیــم دانــه هــای ســفتی بــه 

ــردد.  ــی گ ــد م ــوس تولی ــروز کازئ شــکل نک
بروســال  مشــابه  و جفــت  ضایعــات جنیــن   •

آبورتــوس مــی باشــد.

بوســیله ی انجــام ELISA، CFT و یــا نمونــه هــای 
ــا در  ــم ت ــی دهی ــازه م ــرده و اج ــذ ک ــی اخ خون
عــرض 15 دقیقــه منعقــد شــود. ســپس آنتــی ژن 
ــم. در صــورت تشــکیل  ــه مــی کنی ــه آن اضاف را ب
ــز )آگلوتیناســیون( مثبــت گــزارش  ــه هــای ری دان

مــی شــود.

درمانی وجود ندارد.

ــر و میــش  ــوچ پی ــوچ از ق ــه داشــتن ق • جــدا نگ
هایــی کــه بــا قــوچ پیــر جفــت گیــری کــرده انــد.

1-Rev استفاده از واکسن •

بروســال   ، تنســیس  بروســالملی  آن،  عامــل 
ــس  ــال کنی ــوس ، بروس ــال آبورت ــئوئیس ، بروس س

ــد. ــی باش م

ــات پاســتوریزه نشــده، خــراش هــای  شــیر و لبنی
پوســتی، بلــع، استنشــاق، تمــاس بــا جفــت آلــوده 

و جنیــن مســقوط

• تب مواج )باال و پایین رفتن متناوب تب(
• کسالت و خستگی

• درد مفصلی
• درد عضالنی

ــه  ــود چ.ن ک ــی ش ــده نم ــان دی ــقط در انس • س
ــود  ــان وج ــتن انس ــم آبس ــول در رح ــد اریتریت قن

ــدارد. ن

9 – 6 ماه آنتی بیوتیک تراپی

1-بیمــاری هــای عفونــی دام هــای بــزرگ -دکتــر 
ســعید ســلطان نــژاد ، دکتــر احســان مــرآت

ــی دوز  ــزرگ -گرج ــای ب ــای دام ه ــاری ه 2-بیم
ــکاران و هم

3-تحقیقات درباره بروسلوز-اسماعیل ذوقی

درمان

منابع

عالیم بالینی

انتقال و انتشار

پاتوژنز

عالیم بالینی

تشخیص

درمان

درمان

منبع بیماری

انتقال و انتشار

تشخیص

بروسلوس در انسان یا تب مواج یا تب راجعه

عالیم کالبد گشایی

پاتوژنز

عالیم بالینی

بروسلوز در گوسفند

کنترل و پیشگیری

کنترل و پیشگیری

عالیم کالبد گشایی

انتقال و انتشار

بروسلوز در گوسفند و بز
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در گاو : بابزیا بایژمینا، بابزیا بوویس
در گوســفند و بــز : بابزیــا موتــازی، بایزیــا 

ــس اوی
در اسب ، بابزیا کابالی، بابزیا اکوئی

درسگ : بایزیا کنیس

بابزیــا   : میکرومتــر(   5/2 )بــاالی  بــزرگ 
بایژمینــا، بابزیــا موتــازی، بابریــا کابالــی بابزیــا 

ــس کنی
کوچــک )زیــر 5/2 میکرومتــر( : بابزیــا بوویس، 

بابزیــا اویــس، بابزیــا اکوئی
ــه  ــه ای درون گویچ ــک یاخت ــگل ت ــا ان • بابزی
ــان  ــی و انس ــی و وحش ــتانداران اهل ای در پس

اســت.
• انتشار جهانی دارد.

• اکثــراً در مناطــق گرمســیر و نیمــه گرمســیر 
رؤیــت مــی شــود.

• انتقالش با کنه ها صورت می گیرد.

بابزیاهــا توســط کنــه هــا منتقــل مــی شــوند، 
عــده ای معتقدنــد کــه کنــه هــا میزبان واســط 
ــر  ــده ای دیگ ــتند و ع ــگل هس ــن ان ــرای ای ب
ــی  ــان اصل ــا میزب ــه ه ــه کن ــد ک ــده دارن عقی
ــورت  ــه در ص ــون ک ــند، چ ــی باش ــا م بابزیاه
نبــودن میزبــان مهــره دار هــم کنــه هــا بــرای 
نســل هــای متمــادی، حــدود 23 نســل آلــوده 
بــه بابزیــا باقــی مــی ماننــد. بابزیاهــا در داخــل 
ــی  ــه روش دوتای ــز خــون ب ــای قرم ــول ه گلب
ــد و در داخــل  ــی یابن ــر م ــی تکثی ــا چندتای ی
آنهــا بــه فــرم هــای گالبــی ، دایــره ای، بیضــی 
و ... دیــده مــی شــوند و دارای کمپلکــس 
راســی تحلیــل رفتــه ای هســتند کــه معمــوالً 
ــه  ــک ب ــای باری ــی در دو انته ــمت راس از قس

هــم نزدیــک یــا وصــل مــی شــوند.
ــر  ــا در اث ــاك : بابزی ــه دام پ ــوده ب ــه آل از کن
ــدن  ــود و وارد ب ــی ش ــوده م ــه آل ــش کن نی
میزبــان مهــره دار شــده )گاو و گوســفند و ... (

و ســپس بــه درون گلبــول هــای قرمــز خــون 

وارد مــی شــوند و در آنجــا 
ــپس  ــد و س ــی باین ــر م تکثی

ــز  ــای قرم ــول ه ــده و یکســری گلب ــارج ش خ
ــه آن  ــه نتیج ــازند ک ــی س ــوده م ــون را آل خ
ــه  ــت ک ــدن دام اس ــی در ب ــش پارازیتم افزای
ــز  ــای قرم ــول ه ــری گلب ــداد کثی ــا تع نهایت
ــا در داخــل  ــب مــی شــود و بابزی خــون تخری
ــد و  ــی کن ــرف م ــان مص ــا ازهموگلوبینش آنه
ــیت  ــایر اریتروس ــا، س ــروج از آنه ــب خ متعاق

ــد. ــی کن ــر م ــز درگی ــا را نی ه
ــا خونخــواری  ــاك : ب ــه پ ــه کن ــوده ب از دام آل
کنــه از حیــوان آلــوده، بایزیــا از بــدن حیــوان 
آلــوده بــه بــدن کنــه انتقــال مــی دانــد و ایــن 
بابزیاهــای داخــل گلبولهــای قرمــز خــون، 
از  کنــه  )میانــی(  باریــک  روده  داخــل  در 
ــه اشــکال  ــی شــود و ب اریتروســیتها خــارج م
انــگل  و  آیــد  درمــی  کاذب  پاهــای  دارای 
تقســیم کروموزونــی کاهشــی انجــام مــی دهــد 
ــن  ــه وجــود مــی آورد کــه ای وگامــت هــا را ب
ــام مــی  ــا هــم ادغ ــاده ب ــر و م گامــت هــای ن
ــه وجــود مــی  ــا زیگــوت را ب شــوند و تخــم ی
ــلولهای  ــه س ــا تخــم ب ــوت ی ــن زیگ ــد. ای آورن
ــد و وارد  ــی کن ــه م ــه حمل ــواره روده کن دی
ســلولهای روده ای مــی شــود و تکثیــر انجــام 
ــود  ــه وج ــکل ب ــه ای ش ــام کرمین داده و اجس
ــواره  ــه ای دی ــام کرمین ــن اجس ــی آورد. ای م
روده را ســوراخ مــی کننــد و وارد همولنــف می 
شــوند و از طریــق همولنــف در کل بــدن پخش 
ــی گردنــد. عــده ای بــه تخمــدان رفتــه  م
ــن  ــه از ای ــد ک ــی کنن ــوده م ــا را آل و تخــم ه
ــا در  ــم ه ــدی تخ ــل بع ــه نس ــگل ب ــق ان طری
بــدن کنــه انتقــال مــی یابــد و عــده ای دیگــر 
بــه غــدد بزاقــی رفتــه و بــا نیــش زدن کنــه بــه 
ــد. ــدا مــی کنن ــال پی ــان مهــره دار انتق میزبان

پاتوژنوســیته ی انــگل بابزیــوز از دو طریــق 
ــرد : ــی گی ــورت م ص

1-تخریــب گلبولهــای قرمــز خــون کــه باعــث 
کــم خونــی مــی شــود.

2- آزادســازی مــوارد فارماکولوژیــک فعــال 
ــار  ــش فش ــث کاه ــه باع ــن و ... ک ــل کینی مث

ــود. ــی ش ــوك م ــون وش خ
ــا چهــار  تخریــب گلبــول هــای قرمــز خــون ب

مکانیســم صــورت مــی گیــرد:
1- ورود و تکثیــر در گلبــول هــای قرمــز 
ــث  ــا باع ــود از آنه ــروج خ ــه در خ ــی ک خون

تخریــب مکانیکــی شــان مــی شــوند.
ــز خــون  ــای قرم ــول ه ــه گلب ــگل ب 2-ورود ان
ــرات در ســاختمان غشــای  باعــث ایجــاد تغیی
ــول  ــز گلب ــر لی ــن ام ــه ای ــده و نتیج ــا ش آنه
ــی  ــتم ایمن ــط سیس ــی توس ــز خون ــای قرم ه
بــدن مــی باشــد کــه بــدن آنهــا را بــه عنــوان 

ــی باشــد. ــل ناشــناخته م عام
3- رســوب آنتــی ژن هــای بابزیــا روی گلبــول 
هــای قرمــز خــون موجــب تشــکیل کمپلکــس 
ــی  ــا م ــر روی آن ه ــادی ب ــی ب ــی ژن آنت آنت
ــتم  ــک سیس ــر تحری ــن ام ــه ای ــود و نتیج ش
اریتروســیت هــا  و تحریــف  بــدن  ایمنــی 

ــد. ــی باش توســط م
ــث  ــاری باع ــن بیم ــدی در ای ــری کب 4- درگی
کاهــش تولیــد کلســترول و کورتیــزول توســط 
ــش  ــه آن کاه ــود و نتیج ــی ش ــد بیمارم کب
ــای  ــاز غش ــورد نی ــزول م ــترول و کورتی کلس
ــب  ــه موج ــت ک ــون اس ــز خ ــای قرم گلبوله
ــی  ــان م ــاختمان ش ــکنندگی س ــش ش افزای
شــود. نتیجــه همــه مــوارد فــوق کاهــش 
ــت  ــی اس ــم خون ــون و ک ــز خ ــای قرم گلبوله
کــه موجــب افزایــش ضربــان قلــب و افزایــش 
تعــداد تنفــس بــه دلیــل مکانیســم هــای 

ــد.  ــی باش ــدن م ــی در ب ــم خون ــی ک جبران
• آزاد شــدن یکســری مــواد فارماکولوژیــک 
افزایــش  کرئیــن،  کالــی  کینیــن،  مثــل 
هیســتامین، آزادشــدن اجــزای کمپلمــان، 
ــی شــود و  موجــب وازودیالتاســیون شــدید م
واز وازودیالتاســیون شــدید نیــز باعــث کاهــش 

ــردد. ــی گ ــوك م ــون و ش ــار خ فش

پاتوژنز

انتقال و انتشار

بابریاها از لحاظ اندازه

بابزیاها 
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• در بابریــوز لیــز گلبولهــای قرمــز خــون 
ــن  ــد و هموگلوبی ــی ده ــی رخ م ــل عروق داخ
ــد  ــون بع ــز خ ــای قرم ــول ه ــه گلب ــوط ب مرب
ــده و  ــون آزاد ش ــان خ ــدن در جری ــز ش از لی

ــد. ــی ده ــوری رخ م ــاً هموگلوبین نتیجت
ــی  ــل عروق ــاد داخ ــا انعق ــوز DIC ی • در بابزی
منتشــر بعضــا ایجــاد مــی شــود کــه نتیجــه آن 
انســداد مویرگــی مــی باشــد. انســداد مویرگــی 
ــه دســتگاه  ــی ب موجــب عــدم خونرســانی کاف
عصبــی مرکــزی و نکــروز مغــز مــی شــود کــه 
ــکل  ــه ش ــی ب ــم عصب ــروز عالی ــه ب در نتیج

تشــنج و آتاکســی و ... اتفــاق مــی افتــد.
• در بابزیــوز بیلــی روبینمــی کــه از متابولیــزه 
شــدن هموگلوبیــن در کبــد بــه وجــود آمــده، 
ــه  ــوری ک ــه ط ــود ب ــی ش ــاد م ــدارش زی مق
بیــش از تــوان کبــد مــی باشــد. لــذا در خــون 
رهــا مــی شــوند و در بافــت هــا رســوب مــی 
کننــد کــه باعــث زرد رنــگ شــدن همــه انــدام 

هــا و الشــه دام متلــوف مــی گــردد.
• عالیــم کلــی بابزیــوز عبارتنــد از : کــم خونی، 
زردی مخاطــات و الشــه، هموگلوبینــوری، تــب 

ــم عمومی. و عالی

ــموز  ــد پیروپالس ــل موج ــا عام ــا بایژمین بابزی
گاوی یــا تــب کنــه ای یــا تــب تگــزاس یــا آب 
قرمــز و یــا بیمــاری خــون شاشــی گاو اســت و 
نیــز ســندروم همولیتیــک ایجاد مــی کند.انگل 
جــزو بابزیاهــای بــزرگ اســت دو ســوم گلبــول 
ــگل  ــی کند.ان ــغال م ــون را اش ــز خ ــای قرم ه
ــورت  ــکل و بص ــی ش ــرد و گالب ــکال گ ــه اش ب
ــل  ــی در داخ ــی چهارتای ــی حت ــی، دوتای تک

گلبولهــای قرمــز خــون بــا زاویــه حــاده دیــده 
ــکل و  ــی ش ــم و آمیب ــکال نامنظ ــی شود.اش م
تخــم مرغــی هــم بــرای ایــن انــگل مــی تــوان 
ــیر و  ــق گرمس ــرا در مناط ــود. اکث ــور ب متص
ــی  ــور کل ــه ط ــی دهد.ب ــیر رخ م ــه گرمس نیم
ــس  ــا بووی ــر از بایزی ــم ت ــا مالی ــا بایژمین بابزی
اســت.گاو از هــر گونــه ی دیگــری نســبت بــه 
 Bos بابزیــوز حســاس تــر اســت و گاوهای نــژاد
indicus )گاوهــای کوهــان دار( مثــل براهمــن، 

سیســتانی و ... نســبت بــه هــردو گونــه بابزیــا 
مقــام تــر هســتند.

 بدون درمان 30٪

3- 2 هفته

بــه طــور کلــی گاوهــا حســاس تــر از گوســاله 
هــا مــی باشــند.

ــت  ــل دریاف ــه دلی ــد ب ــد تول ــا بع ــاله ه گوس
آغــوز ایمنــی موقــت را کســب مــی کننــد ولــی 
در 2-6 ماهگــی حســاس مــی باشــند ) غالبــاً 
ــاوم  ــاً مق ــی تقریب ــت زندگ ــاه نخس در 4-3 م
ــی در ســن  ــزان آلودگ هســتند( بیشــترین می
12- 6 ماهگــی رخ مــی دهــد. دامهــای بــاالی 
ــن بیمــاری مقاومنــد و  ــه ای 5 ســال نســبت ب

کمتــر دچــار مــی شــوند.

کنــه هــای ریپــی ســفالوس و بووفیلــوس، 
سرســوزن مشــترك یــا وســایل جراحــی آلــوده 
بــه خــون دام مبتــال ، عوامــل محیطــی موثــر 

در انتقــال بیمــاری عبارتنــد از: گرمــا، رطوبــت 
ــی. و بارندگ

سندرم همولیتیک :
تــب 40-41 درجــه سلســیوس کــه بــه مــدت 
2- 1 هفتــه تــداوم مــی یابــد. افزایــش تعــداد 
و شــدت ضربــان قلــب مخصوصــاً شــدت 
ــوده و در  ــدید ب ــیار ش ــه بس ــب ک ــان قل ضرب
ــه طــور واضــح ســمع شــده  ــی ب اســتماع قلب
ــی  مــی شــود.افزایش تعــداد تنفــس کــم خون
کــه موجــب زردی مخــاط چشــم، دهــان 
ــه  ــل ب ــدید متمای ــود )زرد ش ــی ش و واژن م
ــا بســیار ســریع  ــی گاه ــم خون ــوه ای( و ک قه
ــد  ــد روز 75درص ــی چن ــد و ط ــی ده رخ م
ــی شــوند. ــب م ــز خــون تخری ــای قرم گلبوله

ــگ  ــه رن ــود ب ــف آل ــوری )ادرار ک هموگلوبین
قهــوه ای تیره(،کاهــش حــرکات گوارشــی،قطع 

ــخوار، نش
ــه  ــا ب ــقط جنین،گاه ــردگی،قطع شیر،س افس
دلیــل DIC در مویرگهــای مغــزی، فــرم مغــزی 
بابزیــور اتفــاق مــی افتــد کــه نتیجــه آن 
آتاکســی، عــدم درك موقعیــت و حــرکات بدن، 
اتســاع عــروق صلبیــه چشــم، پروتئیــن اوری، 
ــی  ــرگ ناگهان ــاً م ــا و بعض ــنج،جنون، اغم تش
اســت )تشــخیص تفریقــی بــا : هــاری، نکــروز 
 IBR ،کوکســیدیوز ،CCNقســمت قشــری مغــز

ــب آبکــی و ... ( ــزی، قل مغ

و  تــب  گاهــا  حــاد  تحــت  اشــکال  در   •
شــود. نمــی  دیــده  هموگلوبینــوری 

• در بابزیــا بایژمینــا حــدت بیمــاری تابعــی از 

دامهای حساس

عالئم بالینی

انتقال و انتشار

سن ابتال

کمون 

مرگ و میر

)B.bigemina(بایزیا بایژمینا
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درصــد آلودگــی گلبــول هــای قرمــز خــون بــه 
انــگل اســت.

• کمتــر از ٪1 مالیــم، بیــن ٪5- 1 تحــت حــاد، 
بیــن ٪10- 5 عفونــت شــدید

ــدون  ــی ب ــا در الم خون ــگل بایزی • مشــاهده ان
رویــت عالیــم بالینــی ضرورتــاً تشــخیص 
بابزیــوز را تاییــد نمــی کنــد. ایــن حالــت مــی 
ــه  ــن ب ــت مزم ــک عفون ــروز ی ــانه ب ــد نش توان
دنبــال ســرکوب ایمنــی بــدن بــه دلیــل ســایر 
بیمــاری هــا باشــد در حالــی کــه در آلودگــی 
بــا بابزیــا بوویــس حضــور انــگل در الم، دال بــر 
بروزبیمــاری بابزیــوز مــی باشــد چــون تراکــم 
انــگل در خــون محیطــی بــه طــور قابــل 
ــا اســت. ــدام ه ــر از ســایر ان مالحظهــای کمت

• هپاتومگالــی، زردی، هموگلوبینــوری، تجمــع 
ویژگــی هــای  از  صفــرا در کیســه صفــرا 

بابزیوزهمولیتیــک مــی باشــد.

ــه  ــی ک ــایی در گاوان ــای کالبدگش ــه ه • یافت
بــه طــور فــوق حــاد تلــف شــده انــد، شــاخص 
ــامل  ــاد( ش ــز ح ــک )همولی ــران همولیتی بح

ــر اســت: ــوارد زی م
• زردی سراسری الشه

• زردی و بزرگی کبد )هپاتومگالی(
• طحال بزرگ و نرم و تیره )اسپلینومگالی(

ــزرگ و ســبز تیــره و غلیــظ  • کیســه صفــرا ب
ــواد نیمــه  ــه دار کــه دارای تکــه هــای م و دان

جامــد اســت.
• کلیه ها متورم و تیره هستند.

• مثانــه بــزرگ و حــاوی ادرار قرمــز و تیــره یــا 
صورتــی و یــا طبیعــی مــی باشــد.

• خونریــزی اکیمــوزی زیــر ســروز در شــیردان 
و مخــاط روده رؤیــت مــی شــود.

• عقود لنفاوی ادماتوز
بیــن  آبکــی و فاســیای  • خــون رقیــق و 

ادماتــوز عضــالت 
• تجمع مایعات در آبشامه قلبی

• خونریزی و پشتی زیر اپی کارد و اندوکارد

تهیــه گســترش نازگــی از خــون محیطــی )الم 
ــزی  ــگ آمی ــوش( و رن ــد گ اخــذ شــده از وری
ــکوپ و  ــر میکروس ــی زی ــا و بررس ــا گیمس ب
ــز  ــای قرم ــول ه ــل گلب ــگل داخ ــاهده ان مش
 PCR ، ،خــون، رویــت هموگلوبیــن در ادرار
ELISA ، IFT ، CFT ، تســت آگلوتیناســیون(

ــز  ــای قرم ــول ه ــش گلب ــوی خونی:کاه در تاب
ــان قلــب، کاهــش  خــون، کاهــش تعــداد ضرب

ــوژن خــون ــا، کاهــش فیبرین پالکــت ه

لیتوســپیروز،  آناپالســموز،  تیلریــوز، 
هموگلوبینــوری باســیلی، تریپانوزومیازیــس، 
عالیــم مغــزی بــا هــاری و یــا ســایر آنســفالیت 

ــس ــا م ــن ب ــمومیت مزم ــا، مس ه

 2  mg/kg در  بــا   Imidocarb ایمیــدوکارب   •
ــای  ــدی )نامه ــر جل ــا زی ــی ی ــورت عضالن بص
ــت ویالهــای  ــه حال تجــاری : ایســتیزول کــه ب
 100kg/cc ــا دز ــوده( ب ــی ب ــی س 40 و 10 س
ــی و  ــت درمان ــر دو خاصی ــدوکارب ه 1 ایمی

پیشــگیری کنندگــی دارد.
 mg/kg دز  بــا   Diminazon دیمینــازون   •
)دز  زیرجلــدی  یــا  عضالنــی  بصــورت   4

)  15kg/cc ایمیــدازول  
ــرای  ــل ب ــون کام ــر خ ــون )4 لیت ــال خ • انتق

ــدن( ــرم وزن ب 250 کیلوگ
 Quinuronium( کوئینورینــوم  ســولفات   •
sulfate( )پیــرورازی - ویــال 50 ســی ســی( بــا 

ــق و بقیــه اش  دز0.5mg/kg/- نصــف دز تزری
در حــدود 12 ســاعت بعــد تجویــز مــی شــود. 
ــوده و  ــاك ب ــمی و خطرن ــیار س ــن دارو بس ای

ــت. ــده اس ــوخ ش ــرف آن منس ــاً مص تقریب
 )Butalex( Parvaquon پاراکون •

• Kobaphos( P+ Vit B12( جهت خونسازی
ــی  ــتم ایمن ــت سیس ــت تقوی • Vit AD3E جه
ــتم  ــت سیس ــت تقوی ــاً جه ــوز حتم )در بابزی
ایمنــی از یــک داروی تقویــت کننــده اســتفاده 

شــود(
 5 -10 mg/kg اکسی تتراسایکلین با دز •

)1cc/10kg : در(

در مــوارد کــم خونــی همولیتیــک تــالش 
بــرای مقیــد کــردن دام جهــت درمــان و نیــز 
ــش  ــت کاه ــن اس ــان ممک ــه درم ــود پروس خ

ــد. ــریع کن ــدن تس ــیژن را در ب اکس
پــس از آغــاز هموگلوبینــوری یــا بــروز عالیــم 

مغــزی پروگنــوز درمــان خــوب نیســت.
ــا PCV زیــر10 درصــد دارای  معمــوال مــوارد ب

ــه  ــاالی 12 درصــد ب ــی ب پروگنــوز ضعیــف ول
درمــان جــواب مــی دهنــد.

ــا دز  ــن Ivermectin ب ــق داروی ایورمکتی • تزری
ــت  ــدی جه ــورت زیرجل mg/kg 300-200 بص

کنتــرل کنــه هــای موجــود در روی بــدن دام.
ــی،  ــم پاش ــورت س ــا بص ــه ه ــا کن ــارزه ب • مب
ســوزاندن، کنتــرل شــده چــراگاه هــا، زراعــت، 

ــع حشــرات ــای داف اســتفاده از داروه
• تزریــق دیمینــازون بــرای هــر دام بــه مقــدار 

100kg/cc 2/5 بــه مــدت یــک مــاه 

ــیله  ــه وس ــدن دام ب ــوده ش ــری از آل • جلوگی
ــی و ... ــایل جراح ــوزن، وس ــر س س

• رعایت اصل قرنطینه
• واکسن وجود ندارد.

ــز )ســندروم  • عامــل موجــد بیمــاری آب قرم
ــوده اســت. شــوك( ب

ــی  ــک درصــد ول ــگل حــدود ی • پارازیتمــی ان
ــوارض آن شــدید اســت. ع

ــا درجــه منفجــره و  ــگل کوچــک، گــرد، ب • ان
اکثــراً بصــورت تکــی در حاشــیه گلبــول هــای 
ــکلی و  ــد ش ــکال چن ــز اش ــون و نی ــز خ قرم

ــده مــی شــود. ــز دی ــی شــکل نی گالب
• اکثــرا در مناطــق گرمســیر و نیمــه گرمســیر 

مطــرح مــی باشــد.
بیمــاری  بایژمینــا  بابزیــا  نســبت  بــه   •

کنــد. مــی  ایجــاد  شــدیدتری 
• مرگ و میر: بدون درمان 80٪- 70

ــی  ــورت م ــودس ص ــای ایکس ــه ه ــط کن توس
ــرد. گی

فعــال شــدن سیســتم کینیــن باعــث افزایــش 
نفــوذ پذیــری و اتســاع عــروق مــی شــود کــه 
ایــن مســاله نیــز موجــب کاهــش فشــار خــون 
ــه علــت  ــا بویــس ب و شــوك مــی گــردد. بابزی
ایجــاد انســداد در مویرگهــا باعــث DIC شــده و 

عالیــم مغــزی بــروز مــی کنــد.

همــان عالیــم مطــرح شــده در بابریــا بایژمینــا 
اســت ولــی در اینهــا گاهــا هموگلوبینــوری رخ 

نمــی دهــد.

همــان عالیــم مطــرح شــده در بایزیــا بایژمینــا 
. ست ا

هــای  انفارکتــوس  و  پتشــی  نقــاط 
میکروســکوپیک نشــانه عفونــت بــا بابزیابویــس 

شــد. میبا

عالیم کالبدگشایی

عالیم بالینی

پاتوژنز

انتقال و انتشار

)B.bovis( بایزیا بوویس

کنترل و پیشگیری

درمان

تشخیص تفریقی

عالیم آزمایشگاهی

عالئم کالبد گشایی
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ــا  ــایزها ب ــده در س ــرح ش ــم مط ــان عالی هم
ــت. ــا اس یژمین

ــا  ــده در بایزی ــای مطــرح ش ــان ه ــان درم هم
بایژمینــا اســت ولــی مهلــک تــر بــوده و 
درمــان بایــد در زمــان تشــخیص، ســریعاً 
ــان  ــه درم ــاز ب ــگل نی ــن ان ــرد. ای ــورت گی ص

مضاعــف بــا دز بــاال دارد.

همــان مطالــب مطــرح شــده در بایزیــا بایژمینا 
. ست ا

عامــل موجــد پیروپالســموز اروپایــی نشــخوار 
اســت.پارازیتمی 5 - 2  کننــدگان کوچــک 
درصــد را موجــب مــی شــود. اندازهــای بــزرگ 
دارد کــه حجــم زیــادی از گلبــول هــای قرمــز 
ــی  ــراً گالب ــد و اکث ــی کن ــغال م ــون را اش خ
ــا  ــی ی ــورت تک ــاده بص ــه ح ــا زاوی ــکل ب ش
دوتایــی در داخــل گلبــول هــای قرمــز خــون 
دیــده مــی شــود.در مناطــق گرمســیر و نیمــه 
گرمســیر وجــود دارد. در ایــران در اســتان 
هــای شــمال غــرب کشــور رایــج اســت. 
ــی  ــاد م ــس ایج ــا اوی ــر از بابزی ــاری حادت بیم

ــد ــر : 50 درص ــرگ ومی ــد. م کن

بــا کنــه هــای همافیزالییــس انتقــال و انتشــار 
مــی یابــد.

• هموگلوبینوری
• کم خونی
• تب شدید

• زمین گیری

بــه وســیله مشــاهده انــگل در گلبولهــای قرمــز 
ــوش  ــده از گ ــذ ش ــی اخ ــی در الم خون خون

ــرد. صــورت مــی گی

• ایمیدوکارب
• دیمینازون

• اکسی تتراسایکلین
P+Vit B12 •

A Vit A D3 •

مشابه بابزیا بوویز و بابزیا بایژمینا

ــی  ــر از 1درصــد را موجــب م پارازیتمــی کمت
شــود.انگل کوچــک، گــرد، بیضــی، گالبــی 

شــکل بــا زاویــه منفرجــه بــه صــورت تکــی یــا 
دوتایــی در حاشــیه گلبــول هــای قرمــز خــون 
کــه معمــوال از نیمــه میانــی اریتروســیت هــم 
تجــاوز نمــی کننــد. تشــخیص بابزیــا اویــس در 
گســترش خونــی ســخت و نیــاز بــه مهــارت و 
تجربــه بــاال دارد، بــه دلیــل اینکــه پارازیتمــی 
آن کــم اســت. اکثــرا در فصــل بهــار و تابســتان 
ــا  ــی بابزی ــاری زای ــود. بیم ــی ش ــاهده م مش

اوویــس کمتــر از بابزیــا موتــازی اســت.

ــا و  ــی ســفالوس و بعضــا هیالوم ــا ریپ ــه ه کن
ــس همافیزالی

در مــوارد حــاد حیــوان ظــرف 48 ســاعت تلف 
شــده ولــی نــادر اســت. در مــوارد تحــت حــاد 
ــن  ــوده و چندی ــم ب ــب ســیر بیمــاری مالی اغل
ــدم  ــورت ع ــته و در ص ــاری دوام داش روز بیم

ــرد. ــوان بمی ــان احتماالًحی درم
عالئم:کمخونی،زردی،ندرتا هموگلوبینوری،تب

ــی  ــورت م ــی ص ــترش خون ــیله گس ــه وس ب
ــرد. گی

 mg/kg دز2  بــا   Imidocarb ایمیــدوکارب   •
زیرجلــدی بصــورت 

 3.5 mg/kg بــا دز Diminazon دیمینــازون •
ــی  ــورت عضالن بص

1cc/10kg اکسی تتراسایکلین با دز •
P+Vit B12 •

Vit AD3 •

• کنترل کنه ها 
• آیورمکتیــن در گوســفند و بــز جهــت کنتــرل 
ــازون(  ــدازول )دیمین ــا، ایمی ــه ه ــت کن جمعی

بــا دز پیشــگیری

• انجام اصل قرنطینه
• واکسن ندارد

عامــل موجــد پیروپالســموز اســب اســت.
پارازیتمــی انــگل حــدود 1 درصــد مــی باشــد. 
انــگل بــزرگ، اکثــراً زوج و اکثــراً گالبــی شــکل 
ــرد و  ــرم گ ــاً ف ــت و ندرت ــاده اس ــه ح ــا زاوی ب
تخــم مرغــی دارد.شــبیه بابزیــا بایژمینــای گاو 

اســت.

28-5 روز
ــی  ــد نواح ــه بای ــور کن ــی حض ــت بررس جه
ــای  ــن پاه ــل بی ــد فاص ــر دم و ح ــوش، زی گ

ــود ــی ش ــال بررس ــب کام عق

حساســیت جــوان ترهــا بیشــتر از مســن ترهــا 
اســت حتــی کــره اســبهای تــازه متولــد شــده 
ــال و  ــکان ابت ــه ام ــوند ک ــی ش ــر م ــز درگی نی
ــی  ــن برخ ــود دارد. همچنی ــان وج ــالف ش ات
ــد کــه حساســیت مســن ترهــا  ــع معتقدن مناب

بیشــتر ازجــوان ترهــا مــی باشــد.

ــا،  ــای درماســنتور، هیالوم ــه ه ــه وســیله کن ب
ــکان  ــا ام ــوع بابزی ــن ن ــفالوس در ای ــی س ریپ
ــه نســل بعــدی  ــک نســل ب ــال تخــم از ی انتق

ــودی( ــال عم ــود دارد )انتق ــا وج ــه ه کن

• تب 42- 39 درجه سلسیوس
ــات  ــب زردی مخاط ــه موج ــی ک ــم خون • ک

ــود. ــی ش ــان م ــم، واژن، ده چش
• هموگلوبینوری نادر است.

درگیری های عصبی به شکل :
• فحلی

• آتاکسی
ای طــی دوران  دایــره  بصــورت  • حرکــت 

انتقال و انتشار

سن ابتال

کمون

)B.cabali( بابزیا کابالی

)B.ovis( بابزیا اویس

کنترل و پیشگیری
کنترل و پیشگیری

درمان

درمان

تشخیص

تشخیص

عالئم بالینی

انتقال و انتشار
عالئم بالینی

عالئم بالینی

انتقال و انتشار

B.mutasi بابزیا موتازی

کنترل و پیشگیری

درمان

عالیم آزمایشگاهی
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بیمــاری
• اضطراب

• عالیم عمومی
• افسردگی

• بی اشتهایی
• ریزش اشک

• ترشحات موکوسی از بینی
• تورم پلک ها

• دراز کشیدن های مکرر
ــکم  ــر ش ــا، زی ــت و پ ــچ دس ــل م • ورم مفاص

ــر و س
• گاها برونشیت

• گاها کولیک

در بابزیــا کابالــی تــب و کــم خونی وجــود دارد 
کــه بصــورت تــب پایــدار و کــم خونــی پایــدار 
مشــاهده مــی شــود ولــی هموگلوبینــوری 
ــگ  ــره رن ــه ادرار تی ــد ک ــدارد هرچن ــود ن وج

مــی گــردد.

• زردی سراسری الشه
• در حفــرات بــدن مخصوصــا در آبشــامه قلبــی 

مایعــات زیادی وجــود دارد.
• ادم ریوی

ــای  ــه ه ــدی لخت ــروق کی ــورم و ع ــد مت • کب
ــت. ــه زرد را داراس ــل ب ــزرگ متمای ب
• طحال بزرگ و لبه هایش گرد است.

• خون رقیق و آبکی
• پتشی در مخاطات

تهیــه گســترش خونــی محیطــی و رنــگ 
آمیــزی بــا گیمســا صــورت مــی گیــرد. 

تابلــوی خونــی : کاهــش گلبولهــای قرمــز 
آئوزینوفیــل هــا، کاهــش  خــون، کاهــش 
ها،کاهــش  پالکــت  کاهــش  هموگلوبیــن، 
ــیت  ــاد منوس ــیار زی ــش بس ــوژن، افزای فیبرین

ــا ه
انجــام دو تســت ELISA و PCR مــی توانــد 

ــد. ــد باش ــاری مفی ــخیص بیم ــرای تش ب

ــک،  ــای همولیتی ــی ه ــم خون ــپیروز، ک لیتوس
کــم خونــی عفونــی اســبان )EIA(، فــرم قلبــی 
ــک  ــیتی ت ــبی، ارلیشــیوز ، مونوس ــون اس طاع

ســمیان

ــرای  ــی در گاو ب ــای مصرف • اســتفاده از داروه
درمــان اســب نیــز مناســب مــی باشــد.

بــه   4.4-2.2  mg/kg دز  بــا  ایمیــدوکارب   •
فاصلــه 24 ســاعت دوبــاره تجویــز شــود.

ــه 24  ــا فاصل ــا دز mg/kg 5 ب ــازون ب • دیمین
ــود. ــز ش ــاره تجوی ــاعت دوب س

• فنامیدین با دز mg/kg 10 بصورت عضالنی
P+Vit B12 •

ــث  ــدوکارب در اســب باع ــاالی ایمی ــای ب دزه
ــم دل  ــع عالی ــود. رف ــی ش ــک م ــاد کولی ایج
ــن 1 درصــد بصــورت  ــا ســولفات آتروپی درد ب
ــام  ــده انج ــز در 3 وع ــیم دز دارو و تجوی تقس
مــی گیــرد. عالیــم اثــرات جانبــی آن عبارتنــد 

ــک ــردن، کولی ــرق ک ــدم آرامــش، ع از : ع

• کنترل کنه ها
• دقت در انتقال خون

• استفاده از وسایل جراحی و سرسوزن و ...
• واکسن ندارد

ــا  ــا نوتالی ــی ی ــا اکوئ ــا تیلری ــی ی ــا اکوئ بابزی
اکوئــی انــگل کوچــک، گــرد، صلیبــی شــکل و 
گاهــا گالبــی شــکل کــه در داخــل گلبولهــای 
قرمــز خــون دیــده مــی شــوند. بابزیــا اکوئــی 
نســبت بــه بابزیــا کابالــی بیمــاری زایــی 

حادتــری دارد.
برخــالف ســایر اعضــای جنــس بابزیاهــا، بایزیــا 
ــز  ــول قرم ــارج گلب ــل خ ــی دارای مراح اکوئ
ــت  ــیتی اس ــل لنفوس ــکل مراح ــه ش ــی ب خون
کــه در داخــل لنفوســیت هــا ماکروشــیزونت و 
میکروشــیزونت ایجــاد مــی کنــد و شــبیه آنچه 
ــاد، رخ  ــی افت ــاق م ــای گاوی اتف ــه در تیلری ک
مــی دهــد فلــذا بــه ایــن مــورد تیلریــا اکوئــی 
نیــز مــی گوینــد.در سراســر مناطــق گرمســیر 

و نیمــه گرمســیر مشــاهده مــی شــود.

ــق  کنــه هــای رپــی ســفالوس، انتقــال از طری
ــال  ــن) انتق ــره اســب جنی ــه ک ــادر ب ــب م اس

ــد. ــی باش ــگل م ــده ان ــودی( دو راه عم عم

• تب باال
• بی اشتهایی

• افسردگی
• کم خونی شدید
• زردی مخاطات

• هموگلوبینوری شدید

مخــاط  در  پتشــی   •
چشــم

• تورم پلک
• ترشــحات موکوســی از 

بینی

• آدم در نواحی سر پا، شکم
• آتاکسی
• کولیک

• برونشیت

مشابه بابزیا کابالی است.

ــش  ــی کاه ــت ول ــی اس ــا کابال ــابه بابزی مش
ــد. ــی باش ــدیدتر م ــیار ش ــا بس ــل ه ائوزینوفی

مشابه بابزیا کابالی است.

ــه  ــبت ب ــتری نس ــا دز بیش ــد ب ــان بای • درم
ــاری  ــرد چــون بیم ــی صــورت گی ــا کابال بایزی
 4 mg/kg ــا در ــدوکارب ب شــدیدتر اســت. ایمی
بــه فواصــل 72 ســاعت و 4 بــار تجویــز شــود. 
ــا دز mg/kg 10 بــه فاصلــه 24  • دیمینــازون ب

ســاعت و 2 بــار تجویــز شــود.
P+Vit B12 •

Vit AD3AE •

مشابه بابزیا کابالی است.

ــزرگ –  ــای ب ــی دام ه ــای عفون ــاری ه 1-بیم
ــان  ــر احس ــژاد ،دکت ــلطان ن ــعید س ــر س دکت

ــرآت م
ــور،  ــگل شناســی دامپزشــکی - ام ای تیل 2-ان

ــوپ، آر ال وال آر ال ک

کنترل و پیشگیری

)B.equi( بابزیا اکوئی

درمان

تشخیص تفریقی

عالیم آزمایشگاهی

عالئم کالبد گشایی

انتقال و انتشار

عالئم بالینی

عالئم کالبد گشایی

منابع

کنترل و پیشگیری

درمان

تشخیص تفریقی

عالئم آزمایشگاهی
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طغیان

تشخیص

عالئم و نشانه ها

انتقال

ویروس نیل غربی 
دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

امیر حسام خانی سرحوضکی 

Ak3123706@Gmail.com

ویــروس نیــل غربــی مــی توانــد 
باعــث بیمــاری عصبــی و مــرگ در افــراد 

شــود. ایــن بیمــاری معمــواًل در آفریقــا، اروپا، 
خاورمیانــه، آمریــکای شــمالی و غــرب آســیا 
ــی در  ــل غرب ــروس نی ــود. وی ــی ش ــت م یاف
ــدگان  ــن پرن ــال بی ــامل انتق ــه ای ش چرخ
و پشــه هــا در طبیعــت نگهــداری مــی 
از  عضــوی  غربــی  نیــل  ویــروس  شــود. 
جنــس فــالوی ویــروس اســت و متعلــق بــه 
ــی از  ــفالیت ژاپن ــی آنس ــی ژن ــه آنت مجموع

Flaviviridae اســت. خانــواده 

ــال  ــار در س ــن ب ــی اولی ــل غرب ــروس نی وی
1937 در زنــی در منطقــه نیــل غربــی اوگاندا 
جدا شــد. در ســال 1953 در پرنــدگان )کالغ 
هــا )در منطقــه دلتــای نیــل شناســایی شــد. 
 WNV ــه ــانی منتســب ب ــای انس ــت ه عفون
بــرای  از کشــورهای جهــان  در بســیاری 
بیــش از 50 ســال گــزارش شــده اســت. 
ــده )1999- ــاالت متح ــیوع WNV در ای ش

2010( نشــان داد کــه واردات و اســتقرار 
ــل در  ــق ناق ــه از طری ــای منتقل ــوژن ه پات
ــک خطــر  ــا ی ــی آنه ــارج از زیســتگاه فعل خ
جــدی بــرای جهــان اســت. بیشــترین شــیوع 
بیمــاری در یونــان، رومانــی، روســیه و ایاالت 
متحــده آمریــکا رخ داده اســت. محــل شــیوع 
ــدگان  ــرت پرن ــیرهای مهاج ــاری در مس بیم
 WNV ،اســت. در محــدوده اصلــی خــود
ــا،  ــی از اروپ ــش های ــا، بخ ــر آفریق در سراس
ــج  ــترالیا رای ــیا و اس ــرب آس ــه، غ خاورمیان
ــال 1999  ــی آن در س ــان معرف ــود. از زم ب
در ایــاالت متحــده، ویــروس گســترش یافتــه 
ــا  ــادا ت ــترده از کان ــور گس ــه ط ــون ب و اکن

ــال ایجــاد شــده اســت. ونزوئ

ــه  ــش پش ــه نی ــب نتیج ــان اغل ــت انس عفون
ــه از  ــا تغذی ــا ب ــه ه ــت. پش ــوده اس ــای آل ه
پرنــدگان آلــوده کــه ویــروس را بــرای چنــد 
روز در خــون آنهــا بــه گــردش در مــی آورنــد 
ــت وارد  ــروس در نهای ــوند. وی ــی ش ــوده م آل
غــدد بزاقــی پشــه مــی شــود. در طــول 
وعده هــای غذایــی بعــدی خــون )زمانــی 
ویــروس  می زننــد(،  نیــش  پشــه ها  کــه 
ممکــن اســت بــه انســان و حیوانــات تزریــق 
ــود و  ــر ش ــد تکثی ــه می توان ــی ک ــود، جای ش
احتمــااًل باعــث بیمــاری شــود. ایــن ویــروس 
همچنیــن ممکــن اســت از طریــق تمــاس بــا 
ســایر حیوانــات آلــوده، خــون آنهــا یــا ســایر 
بافــت هــا منتقــل شــود. بخــش بســیار کمــی 
ــد  ــق پیون ــانی از طری ــای انس ــت ه از عفون
ــاق  ــادر اتف ــیر م ــون و ش ــال خ ــا، انتق اعض
افتــاده اســت. یــک مــورد از انتقــال WNV از 
طریــق جفــت )از مــادر بــه کــودك( گــزارش 
ــه انتقــال  ــه امــروز، هیــچ گون شــده اســتتا ب
WNV از انســان بــه انســان از طریــق تمــاس 
گاه بــه گاه ثبــت نشــده اســت، و هیــچ 
ــای  ــت ه ــان مراقب ــه کارکن ــال WNV ب انتق
بهداشــتی گــزارش نشــده اســت کــه اقدامات 
احتیاطــی اســتاندارد کنتــرل عفونــت اعمــال 
ــران  ــه کارگ ــال WNV ب ــت. انتق ــده اس ش

ــزارش شــده اســت. آزمایشــگاه گ

ــراد  ــت WNV در حــدود 80 درصــد اف عفون
آلــوده یــا بــدون عالمــت اســت )بــدون 
ــب  ــه ت ــر ب ــد منج ــی توان ــا م ــت( ی عالم
نیــل غربــی یــا بیمــاری شــدید نیــل غربــی 
شــود. حــدود 20 درصــد از افــرادی کــه 

ــوند  ــی ش ــوده م ــه WNV آل ب
ــی مبتــال  ــه تــب نیــل غرب ب
ــامل  ــم ش ــوند. عالئ ــی ش م

ــردرد، خســتگی  ــب، س ت
تهــوع،  درد،  بــدن  و 

اســتفراغ، گاهــی همــراه بــا بثــورات 
ــدن( و غــدد لنفــاوی  پوســتی )در تنــه ب
ــدید  ــاری ش ــم بیم ــت. عالئ ــورم اس مت
ــی  ــی تهاجم ــاری عصب ــه آن بیم ــه ب )ک
ــل  ــفالیت نی ــد آنس ــد، مانن ــز می گوین نی
غربــی یــا مننژیــت یــا فلــج اطفــال نیــل 
غربــی( شــامل ســردرد، تــب بــاال، ســفتی 
کمــا،  بی حســی،  بی حســی،  گــردن، 
ــج  ــی و فل ــرزش، تشــنج، ضعــف عضالن ل
اســت. تخمیــن زده مــی شــود کــه از هــر 
150 نفــری کــه بــه ویــروس نیــل غربــی 
ــه شــکل  مبتــال مــی شــوند، یــک نفــر ب
شــدیدتری از بیمــاری مبتــال مــی شــود. 
بیمــاری جــدی ممکن اســت در افــراد در 
هــر ســنی رخ دهــد، بــا ایــن حــال افــراد 
ــاالی 50 ســال و برخــی از افــراد دارای  ب
نقــص ایمنــی )بــه عنــوان مثــال، بیماران 
ــه  ــدن ب ــوده ش ــگام آل ــدی( در هن پیون
ویــروس نیــل غربــی در معــرض باالتریــن 
خطــر ابتــال بــه بیمــاری شــدید هســتند.

دوره کمون معموال 3 تا 14 روز است

ــا  ــوان ب ــی ت ــی را م ــل غرب ــروس نی وی
تعــدادی آزمایــش مختلــف تشــخیص داد:

1-تبدیــل ســرمی آنتــی بــادی IgG )یــا 
افزایــش قابــل توجــه در تیتــر آنتــی 
بــادی( در دو نمونــه ســریالی کــه در 
ــا اســتفاده از روش  ــه ب ــک هفت ــه ی فاصل
ــه آنزیــم جمــع  ایمونوســوربنت متصــل ب

ــد. آوری ش
ــا  ــط ب ــوربنت مرتب ــنجش ایمونوس 2-س

IgM ــادی ــی ب ــذب آنت ــم ج آنزی
خنثــی  هــای  3-ســنجش 

زی ســا
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پیش گیری

کاهش خطر ابتال به عفونت در افراد

جلوگیری از انتقال در اسب الف.

ب.

پیشگیری از عفونت در محیط های مراقبت های بهداشتی پ.

میزبان وکتور و حیوان

درمان و واکسن
ــی  ــی عصب ــروس تهاجم ــه وی ــال ب ــاران مبت ــرای بیم ــان ب درم
غربــی نیــل حمایتــی اســت کــه اغلــب شــامل بســتری شــدن در 
ــت تنفســی و  ــدی، حمای ــات داخــل وری ــق مایع بیمارســتان، تزری
ــرای  ــچ واکســنی ب ــه اســت. هی ــای ثانوی ــت ه پیشــگیری از عفون

ــت ــترس نیس ــان در دس انس

پرنــدگان میزبــان مخــزن WNV هســتند. در اروپــا، آفریقــا، 
خاورمیانــه و آســیا، مــرگ و میــر در پرنــدگان مرتبــط بــا عفونــت 
ــدگان در  ــرای پرن ــروس ب ــن وی ــل، ای ــادر اســت. در مقاب WNV ن
قــاره آمریــکا بســیار بیمــاری زا اســت. اعضــای خانــواده کالغ هــا 
)Corvidae( بــه ویــژه حســاس هســتند، امــا ویــروس در پرنــدگان 
ــده  ــایی ش ــه شناس ــش از 250 گون ــرگ بی ــال م ــرده و در ح م
اســت. پرنــدگان مــی تواننــد از راه هــای مختلفــی بــه جــز نیــش 
پشــه آلــوده شــوند و گونــه هــای مختلــف ممکــن اســت پتانســیل 
ــب ها،  ــند. اس ــته باش ــال داش ــه انتق ــظ چرخ ــرای حف ــی ب متفاوت
ــه  ــتند، ب ــت« هس ــای »بن بس ــان ها، میزبان ه ــد انس ــت مانن درس
ایــن معنــی کــه در حالــی کــه آلــوده می شــوند، عفونــت را منتشــر 
نمی کننــد. عفونــت هــای عالمــت دار در اســب هــا نیــز نــادر و بــه 
طــور کلــی خفیــف اســت، امــا مــی توانــد باعــث بیمــاری عصبــی، 

از جملــه آنســفالومیلیت کشــنده شــود.

از آنجایــی کــه شــیوع WNV در حیوانــات قبــل از مــوارد انســانی 
اســت، ایجــاد یــک سیســتم فعــال نظــارت بــر ســالمت حیوانــات 
بــرای شناســایی مــوارد جدیــد در پرنــدگان و اســب هــا در ارائــه 
ــات بهداشــت عمومــی دامپزشــکی  ــرای مقام ــه ب هشــدارهای اولی
و انســانی ضــروری اســت. در قــاره آمریــکا، کمــک بــه جامعــه بــا 
ــم اســت.  ــی مه ــات محل ــه مقام ــرده ب ــدگان م ــزارش دادن پرن گ
ــان  ــت. درم ــده اس ــاخته ش ــا س ــب ه ــرای اس ــی ب ــن های واکس
ــرای  ــا شــیوه هــای اســتاندارد دامپزشــکی ب ــق ب حمایتــی و مطاب

ــه یــک عامــل ویروســی اســت. ــوده ب ــات آل حیوان

ــش  ــراد، افزای ــت در اف ــش عفون ــا راه کاه ــن، تنه ــاب واکس در غی
آگاهــی از عوامــل خطــر و آمــوزش مــردم در مــورد اقداماتــی اســت 
کــه مــی تواننــد بــرای کاهــش مواجهــه بــا ویــروس انجــام دهنــد.

ــر  ــوارد زی ــر م ــد ب ــی بای ــت عموم ــی بهداش ــای آموزش ــام ه پی
ــود: ــز ش متمرک

1-کاهــش خطــر انتقــال پشــه. تــالش بــرای جلوگیــری از انتقــال 
ــش  ــر نی ــی در براب ــخصی و اجتماع ــت ش ــر محافظ ــد ب ــدا بای ابت
ــع حشــرات شــخصی،  ــد، داف ــق اســتفاده از پشــه بن پشــه از طری
ــن و شــلوار آســتین  ــگ روشــن )پیراه ــای رن ــاس ه پوشــیدن لب
بلنــد( و بــا اجتنــاب از فعالیــت در فضــای بــاز در زمــان اوج 
ــی  ــای اجتماع ــن، برنامه ه ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــز ش ــزش متمرک گ
بایــد جوامــع را تشــویق بــه تخریــب مکان هــای پــرورش پشــه در 

ــد مناطــق مســکونی کن
2-کاهــش خطــر انتقــال از حیــوان بــه انســان. دســتکش و ســایر 
لباس هــای محافــظ بایــد هنــگام دســت زدن بــه حیوانــات بیمــار 
ــتفاده  ــازی اس ــتار و معدوم س ــن کش ــا و در حی ــای آنه ــا بافت ه ی

شــود.
انتقــال خــون و پیونــد  انتقــال از طریــق  3-کاهــش خطــر 
ــت هــای اهــدای خــون و اعضــا و آزمایــش هــای  اعضــا. محدودی
ــاری در مناطــق آســیب  ــان شــیوع بیم ــد در زم آزمایشــگاهی بای
دیــده پــس از ارزیابــی وضعیــت اپیدمیولوژیــک محلی/منطقــه ای 

ــود. ــه ش ــر گرفت در نظ

ــا  ــکوك ی ــاران مش ــه از بیم ــتی ک ــای بهداش ــان مراقبت ه کارکن
ــی  ــا نمونه های ــد، ی ــت می کنن ــت WNV مراقب ــده عفون ــد ش تایی
ــتاندارد  ــی اس ــات احتیاط ــد، بایــد اقدام ــا کار می کنن را از آن ه
کنتــرل عفونــت را اجــرا کننــد. نمونــه هــای گرفتــه شــده از افــراد 
ــان  ــد توســط کارکن ــت WNV بای ــه عفون ــات مشــکوك ب و حیوان
آمــوزش دیــده ای کــه در آزمایشــگاه هــای مجهــز کار مــی کننــد 

نگهداری شود.



26 شهیرور 1401
شماره 2

واکسن های جدید دامی

دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی
غزاله مقیمی

Gh.moghimiy@Gmail.com

بــا توجــه بــه ظهــور مقاومــت آنتــی بیوتیکــی 
و بیمــاری هــای جدیــد و پیچیــده تــری کــه 
ــر  ــی دام تأثی ــت غذای ــالمت دام و امنی ــر س ب
ــک  ــه ی ــا ب ــی ه ــرل اپیدم ــد، کنت ــی گذارن م
اولویــت در سراســر جهــان تبدیــل شــده 
ــم  ــده مه ــان دهن ــیون نش ــت. واکسیناس اس
تریــن و مقــرون بــه صرفــه تریــن اقــدام بــرای 
ــالمت  ــی در س ــای عفون ــاری ه ــرل بیم کنت
ــد از کل  ــا 23 درص ــا تنه ــت، ام ــات اس حیوان
ــکیل  ــات را تش ــت حیوان ــی بهداش ــازار جهان ب
ــای  ــه توســعه واکســن ه ــاز ب ــد و نی ــی ده م

ــد. ــی ده ــان م ــد را نش جدی
در ایــن مقالــه، ابتــدا بــه رویکردهــای مرســوم 
مختلــف بــرای طراحــی انــواع واکســن هــا مــی 
پردازیــم و ســپس واکســن هــای جدیــد دامــی 
ــه  ــلولی تهی ــارج س ــای خ ــول ه ــه از وزیک ک

مــی شــوند را بررســی مــی کنیــم.

ــی از  ــی FAO، یک ــازمان جهان ــه س ــه گفت ب
چالــش هــای کلیــدی آینــده تامیــن تقاضــای 
غــذا خواهــد بــود . ســازمان ملــل تخمیــن مــی 
زنــد کــه جمعیــت جهــان تــا ســال 2050 بــه 
9.7 میلیــارد نفــر و تــا ســال 2080 بــه 10.8 
ــه  میلیــارد نفــر افزایــش خواهــد یافــت کــه ب
افزایــش 32 و 47  ترتیــب نشــان دهنــده 
درصــدی اســت. عــالوه بــر ایــن، گــزارش هــای 
ــرف  ــه مص ــد ک ــی ده ــان م WHO/FAO نش
ــا ســال 2030 بیــش از 44  گوشــت و شــیر ت
درصــد افزایــش مــی یابــد . از ایــن رو، چالــش 
ــره وری از  ــود به ــد بهب ــده ای مانن ــای عم ه
ــی  ــای کشــاورزی و سیســتم غذای ــرآورده ه ف
ــفانه  ــود دارد . متأس ــد وج ــای بع ــال ه در س
ــادی  ــر اقتص ــورد تأثی ــی در م ــات اندک مطالع
بیشــتر  و  دارد  وجــود  دام  هــای  بیمــاری 
ــوط  ــد مرب ــای تولی ــه ه ــه هزین ــط ب ــا فق آنه
ــرات  ــد اث ــا مانن ــی ه ــی شــوند. ســایر ویژگ م
قیمــت و بــازار، تجــارت، امنیــت غذایــی، 
ــاری  ــیوع بیم ــی ش ــای مال ــه ه ــه، هزین تغذی

ــی  ــات نظارت ــا و اقدام ه
درســتی  بــه  کنترلــی  و 

ــا توجــه  ــد . ب ــی نشــده ان ارزیاب
گســترده  تأثیــرات  و  شــدن  جهانــی  بــه 
ــا  ــاری ه ــرل بیم ــی، کنت ــادی و اجتماع اقتص
ــات  ــالمت حیوان ــی و س ــت غذای ــرای امنی ب
بــه اولویــت اصلــی ســازمان جهانــی بهداشــت 
ــن  ــی از ای ــت . برخ ــده اس ــل ش ــو تبدی و فائ
ــلوز،  ــد از بروس ــی عبارتن ــای دام ــاری ه بیم
 ،)BSE( گاوی  آنســفالوپاتی  گاوی،  ســل 
ــب خوکــی  ــب برفکــی  )FMD(، ت بیمــاری ت

... و   ))CSF/ASF آفریقایــی 
واکســن هــا یکــی از مقــرون بــه صرفــه 
ــت از  ــرل و در نهای ــرای کنت ــا ب ــن ابزاره تری
بیــن بــردن بیمــاری هــای عفونــی هســتند و 
راهبــرد اساســی پیشــگیری از بیمــاری هــا در 

ــتند. دام هس
 تــالش در تحقیــق و توســعه اســتراتژی هــای 
ــای  ــاری ه ــرای بیم ــیون ب ــد واکسیناس جدی
عفونــی دامپزشــکی جدیــد و قدیمــی بــه 

ــت. ــاز اس ــورد نی ــدت م ش

در  واکســن  نــوع  ایــن  از  نمونــه  اولیــن 
ــه  ــت در ده ــر پلورای ــط والت ــکی توس دامپزش
1960 ســاخته شــد . ایــن واکســن از ویــروس 
ــلول  ــرر از س ــور مک ــه ط ــه ب ــون گاو یک طاع
هــای کلیــه گوســاله در شــرایط آزمایشــگاهی 
ــس از  ــود، ســاخته شــد. پ ــور داده شــده ب عب
ــود  ــدت خ ــی از ح ــروس بخش ــاژ، وی 40 پاس
را از دســت داد و هنگامــی کــه بــرای گاو 
ــاری در  ــی از بیم ــچ عالیم ــد، هی ــتفاده ش اس
بــدن گاو مشــاهده نشــد. مهمتــر از همــه، ایــن 
ــر  ــار ایمنــی را در براب ــرای اولیــن ب واکســن ب
بــا یــک ســویه بدخیــم ایجــاد کــرد . بــا ایــن 
ــده  ــف ش ــی ضعی ــای ویروس ــویه ه ــال، س ح
میتواننــد پــس از چنــد بــار عبــور  بــه حــدت 
اولیــه خــود بازگردنــد، کــه یکــی از اشــکاالت 
اصلــی ایــن رویکــرد واکسیناســیون را تشــکیل 

مــی دهــد

ــای ویروســی  ــاری ه ــن همــه بیم بنابرای
ــا اســتفاده  را نمــی تــوان بــه طــور ایمــن ب
از واکســن هــای ویــروس زنــده ضعیــف شــده 
ــن  ــای جایگزی ــتراتژی ه ــرد و اس ــرل ک کنت

مــورد نیــاز اســت.

واکســن غیرفعــال شــامل یــک پاتــوژن اســت 
ــد  ــت رش ــط کش ــک محی ــوالً در ی ــه معم ک
ــی  ــهای فیزیک ــا روش ــس از آن ب ــد و پ میکن
ــث  ــه باع ــود ک ــال میش ــیمیایی غیرفع ــا ش ی
ــیدهای  ــا اس ــا ی ــن ه ــدن پروتئی ــوره ش دنات
ــوژن ســاختار اولیــه  نوکلئیــک مــی شــود .پات
خــود را حفــظ مــی کنــد امــا قابلیــت عفونــت 
ــت  ــی دهد.مزی ــت م ــود را از دس ــر خ و تکثی
اصلــی واکســن هــای غیرفعــال ایــن اســت کــه 
ــا متوســط  ــاه ت ــه مــدت کوت ــی ب ایمنــی خوب
ارائــه مــی دهنــد. بــا ایــن وجــود، بــرای 
ــی  ــت طوالن ــی، محافظ ــای ویروس ــاری ه بیم
مــدت وجــود نــدارد زیــرا پاتــوژن قــدرت 
ــد  ــن بع ــت داده بنابرای ــود را از دس ــر خ تکثی
مدتــی از بیــن مــی رود. عــالوه بــر ایــن، 
از آنجایــی کــه بســیاری از واکســن هــای 
غیرفعــال قــادر بــه ایجــاد محافظــت در برابــر 
ســویه هــای جدیــد نیســتند، ایــن واکســن هــا 
بایــد هــر بــار بــا پوشــش ســویه هــای جدیــد 

ــوند. ــانی ش ــه روزرس ب
 ایــن دســته از واکســن هــا بــه عنــوان واکســن 
هــای غیرفعــال طبقــه بنــدی میشــوند کــه در 
آن بخشــی از یــک پاتــوژن بــرای ایجــاد پاســخ 
ایمنــی اســتفاده مــی شــود. آنهــا در مقایســه 
ــا واکســن هــای ضعیــف شــده زنــده، ایمــن  ب
تــر هســتند.اما عیــب ایــن واکســن هــا، پاســخ 
هــای ایمنــی ضعیــف و نیــاز بــه چندیــن دوز 

)بــرای تقویت(تزریــق اســت.
معمــوالً ادجوانــت هــا بــرای تثبیــت آنتــی ژن 
و یــا القــای فعــال ســازی ســلول هــای ایمنــی 
ــی  ــای ایمن ــخ ه ــاد پاس ــدف ایج ــا ه ــی ب ذات
قــوی تــر، طوالنــی مــدت و ســریع تــر بــه آنتی 
ــه  ــه مــی شــوند. در نتیجــه، بســته ب ژن اضاف

چکیده

واکسن های غیرفعال و ادجوانت ها .2

واکسن های ویروس زنده ضعیف شده .1

مقدمه
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ماهیــت پاتــوژن، ماننــد باکتــری هــا، انــگل هــا 
ــب  ــت مناس ــاب ادجوان ــا، انتخ ــروس ه ــا وی ی
بــرای تقویــت پاســخ هــای ایمنــی یــک جنبــه 
کلیــدی بــرای برانگیختــن پاســخ هــای ایمنــی 

محافظتــی اســت.
 بســته بــه گونــه هــای حیوانــی هــدف، ماننــد 
طیــور ، خــوك یــا نشــخوارکنندگان کــه، انــواع 
ــی  ــوان کمک ــه عن ــا ب ــول ه ــی از مولک مختلف

آزمایــش شــده انــد. 

ــی،  ــور ویروس ــاوری DNA و وکت ــروزه، فن ام
ــد.  ــر داده ان ــی را تغیی ــه ایمن ــتیابی ب راه دس
تولیــد مســتقیم آنتــی ژن در گونــه هــدف بــا 
ــه  ــه، در نتیج ــس از ترجم ــرات پ ــان تغیی هم
ــت  تقلیــد خــواص و ویژگــی هــای یــک عفون
ــت  ــک مزی ــیب ، ی ــاد آس ــدون ایج ــی ب واقع

ــده اســت. عم
واکســن هــای DNA بــه عنــوان حامــل بــرای 
ــی  ــتفاده م ــر اس ــورد نظ ــده م ــد کنن ژن ک
ــق،  ــل تزری ــراف مح ــای اط ــلول ه ــوند. س ش
DNA پالســمید را جــذب مــی کننــد و پاســخ 
ــادی را فعــال  هــای ایمنــی ســلولی و آنتــی ب
مــی کننــد. عــالوه بــر ایــن، روش هایــی 
بــرای فنــاوری DNA بــه خوبــی تثبیــت 
ــده  ــای وارد ش ــه اصــالح ژن ه ــد و ب ــده ان ش
ــا پروتئیــن هــای ســویه  ــد ت اجــازه مــی دهن
ــد  ــذاری کنن ــد را رمزگ ــی جدی ــای ویروس ه
ــیون،  ــوع واکسیناس ــن ن ــی ای ــای اصل . مزای
ــر  ــالوه ب ــت. ع ــان اس ــی آس ــد و طراح تولی
ــرای  ایــن، ترکیــب آنتــی ژن هــای مختلــف ب
ــخ  ــن پاس ــی )و همچنی ــخ ایمن ــت پاس تقوی
ــن  ــاد واکس ــلولی( و ایج ــورال و س ــای هوم ه

ــای  ــوژن ه ــه پات ــی علی ــد ظرفیت ــای چن ه
ــب  ــت. عی ــذاب اس ــکان ج ــک ام ــف ی مختل
اصلــی ایــن رویکــرد در دام، مقــدار DNA الزم 
ــه  ــوب ب ــی خ ــخ ایمن ــک پاس ــای ی ــرای الق ب
دلیــل انــدازه بــزرگ حیوانــات مزرعــه )خــوك، 
گاو، بــز و غیــره( اســت. ایــن وضعیــت را مــی 
تــوان بــا اســتفاده از ادجوانــت هــا بــرای بیــان 

ــید.  ــود بخش ژن بهب
ــرای واکســن هــای  ــاوری ناقــل ویروســی ب فن
دامپزشــکی مبتنــی بــر مــدل هایــی اســت کــه 
ــرای بیماریهــای انســانی  ــه طــور گســترده ب ب
اســتفاده مــی شــود و شــامل ناقــل هــای 
آدنوویــروس، هرپــس ویــروس و ویــروس آبلــه 
ــت  ــن مزی ــتراتژی دارای چندی ــت.این اس اس
اســت، از جملــه ســاخت واکســن هــای چنــد 
مــدت،  طوالنــی  مصونیــت  ظرفیتی،ایجــاد 
ــای  ــخ ه ــد، پاس ــهولت تولی ــم، س ــه ک هزین

ــاال و... ــلولی ب ــورال و س ــی هوم ایمن
ویروســی  هــای  ناقــل  از  دســته  ایــن  در 
ــل  ــود دارد: ناق ــی وج ــوع اصل ــب، دو ن نوترکی
ــا  ــه در آنه ــونده، ک ــر ش ــی تکثی ــای ویروس ه
ــر  ــرای تکثی ــا همــه اجــزای الزم ب ــروس ه وی
ــد، و  ــان را دارن ــای میزب ــلول ه ــل س در داخ
ناقــل هــای ویروســی غیرتکثیــر شــونده، کــه 
در برخــی از عملکردهــای ویروســی کــه بــرای 
ــد  ــی جدی ــاژ ذرات ویروس ــا مونت ــر و ی تکثی

ــتند. ــود هس ــار کمب ــد، دچ ــروری ان ض

به عنــوان  نانــوذرات  واکســن  فرمول هــای   
یــک سیســتم تحویــل آنتــی ژن جدیــد پدیــد 
ــی  ــازی تدریج ــد آزادس ــه می توانن ــد ک آمده ان
ایمنیوژن هــا را حفــظ کننــد و پاســخ های 

ســلولی و آنتی بــادی را هــم بــه صــورت 
موضعــی در محــل تزریــق و هــم بــه صــورت 

ــد . ــال کنن ــتمی فع سیس
ــته  ــن دس ــی در ای ــای مختلف ــتراتژی ه اس
شــبه  ذرات  اســت،مانند  شــده  گنجانــده 
ــو ذرات کربن،نانوذرات ســیلیکا،نانو  ویروس.نان
ــا  ــوزوم ها،پلیمرها،امولســیون ه ذرات طال،لیپ

... و 
به عنــوان سیســتم  نانوذراتــی کــه  بــرای 
پوشــش دهی  می کننــد،  عمــل  رهایــش 
ــت.  ــروری اس ــا ض ــوذره عموم ــی ژن و نان آنت
نانــوذرات  بــا  آنتی ژن هــا  کــردن  همــراه 
از تخریــب آنتــی ژن جلوگیــری  می توانــد 
کنــد و پایــداری آن هــا را افزایــش دهــد، 
به صــورت  نانــوذره  و  آنتــی ژن  )یعنــی 
ــذب  ــی ج ــلول ایمن ــیله ی س ــان به وس همزم
سیســتم  یــک  به صــورت  یــا  می شــوند، 

می کننــد(.  عمــل  آهســته  رهایــش 
ــتم های  ــا( سیس ــبه-ویروس )VLPه ذرات ش
از  کــه  هســتند  ایده آلــی  نانو-واکســن 
ــوند. -  ــل می ش ــی حاص ــای ویروس پروتئین ه
پلــی گلوتامیک اســید ) -PGA( یکــی از ذرات 
پلیمــری بــا قابلیــت بهبــود رهایــش آنتــی ژن و 
یــک یــاور مؤثــر در واکســن برای تقویت پاســخ 
امولســیون ها،  می شــود.  محســوب  ایمنــی 
ــی  ــنتزی، نانوذرات ــای س ــا و پلیمره لیپوزوم ه
ــش  ــرای رهای ــاور ب ــوان ی ــه به عن ــتند ک هس
ایمنــی  پاســخ  تشــدیدکننده های  مناســب 

بــه کار می  رونــد.
از  زیــادی  میــزان  بــه  واکســن ها 
ســود  نانــوذرات  حــاوی  فرموالســیون های 
کاربردشــان  به دلیــل  نانــوذرات  می برنــد. 
ــرك  ــا مح ــش ی ــتم های رهای ــوان سیس به عن
ــه  ــر توج ــال های اخی ــی، در س ــتم ایمن سیس
ــا  ــد. آن ه ــب کرده ان ــود جل ــه خ ــی را ب فراوان
ــی ژن  ــذب آنت ــود ج ــه بهب ــر ب ــا منج نه تنه
ــوند،  ــا می ش ــه APCه ــد ب ــاندن هدفمن و رس
آهســته ی  رهایــش  و  ایمنی زایــی  بلکــه 

می دهنــد بهبــود  را  آنتی ژن هــا 

واکسیناســیون  در  اخیــر  اســتراتژی  یــک 
ســالمت حیوانــات، اســتفاده از وزیکــول هــای 
ــای  ــول ه ــو وزیک ــلولی )EVs(، نان ــارج س خ
ــاً  ــط تقریب ــه توس ــت ک ــدی اس ــه لیپی دوالی
همــه ســلول هــای زنــده، از جملــه پروکاریــوت 

ــوند. ــی ش ــد م ــا، تولی ــوت ه ــا و یوکاری ه
ترکیبــات تولیدشــده براســاس وزیکــول هــای 
خــارج ســلولی بــه ســبب ویژگــی هــای 
ایمونولوژیکــی کــه دارنــد، بــه عنــوان کاندیــد 

DNA واکسن های ناقل و وکتور ویروسی .3

)EVs( 5. وزیکول های خارج سلولی

نانوواکسن ها: عصر جدید واکسیناسیون .4
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تولیــد  بــرای  مناســبی 
واکســن هــا مطــرح هســتند.

در  همکارانــش  Raevenو 
هــای  2015پاســخ  ســال 
از  شــده  ایجــاد  ایمنــی 
وزیکــول هــای خــارج ســلولی 
بررســی  B. pertussisرا 
ســال2016با  در  و  کــرده 
توجــه بــه نتایج کســب شــده، 
واکســن هــای کامــل کشــته 
شــده را بــا واکســن هــای 
حــاوی وزیکــول هــای خــارج 
کردنــد.  مقایســه  ســلولی 
ثابــت شــد کــه پاســخ ایمنــی 
مؤثــری ایجــاد مــی شــود 
Zariri در مطالعــه ای کــه،

ســال  در  همکارانــش  و 
2016انجــام دادند،فعالســازی 
پاســخ هــای ایمنــی ذاتــی از 
ســوی وزیکــول هــای خــارج 
 N. meningitidis ســلولی 

ــد. ــات ش اثب
 Mcconnel و همکارانــش در ســال2011از وزیکــول هــای خــارج 
ســلولی Acinetobacter baumanniiبــه عنــوان واکســن اســتفاده 
کردنــد. در ایــن مطالعــه ثابــت شــد کــه پاســخ هــای ایمنــی مؤثــری 
در مــدل هــای حیوانــی ایجــاد مــی شــود  Muralinath . و همکارانــش 
در ســال2011 از وزیکــول هــای خــارج ســلولی بــرای انتقــال پروتئیــن 
Streptococcus pneumoniae ــه ــی علی ــی زای ــور ایمن ــه منظ pspAب

ــکل  ــه ش ــی ب ــای ایمن ــخ ه ــش پاس ــن پژوه ــد. در ای ــتفاده کردن اس
ــری القــا شــد مؤث

در مطالعــه ای کــه Watkinsو همکارانــش انجــام دادنــد، وزیکــول 
clyA ــه یــک کایمــر شــامل پروتئیــن هــای خــارج ســلولی ازE. coliب

ــن بســیار محافظــت  ــک پروتئی ــه ی ــزا ک ــن ماتریکــس آنفلوآن و پروتئی
شــده روی ســطح ویروســی اســت، متصــل شــد. ایــن واکســن نوترکیــب 
بــدون نیــاز بــه ادجوانــت باعــث تولیــد ســطح باالیــی از IgGمیشــود و 
میتوانــد محافظــت کاملــی علیــه آنفلوآنــزای کشــنده PR8ایجــاد کنــد. 
ــزا  ــویه آنفلوآن ــه دو س ــن واکســن موجــب محافظــت علی ــن ای همچنی
H1N1و H3N2هــم میشــود.  Huang  و همکارانــش در ســال 2016از 
وزیکــول هــای خــارج ســلولی E. coliبــه عنــوان انتقــال دهنــده آنتــی 
ژن کــه ایجــاد ایمنــی علیــه عفونــت هــای A. baumanniiمــی کنــد، 

بهــره بردنــد .
Hasrrisو همکارانــش در ســال  2017اثربخشــی واکســن هــای بــر پایــه 
وزیکــول هــای خــارج ســلولی مننگوکــوك را علیــه گونورهــآ گــزارش 
ــارج  ــای خ ــول ه ــش از وزیک ــی Watkinsو همکاران ــد.در پژوهش کردن
ــه  ــره گرفت ــزا به ــه آنفلوآن ــی علی ــرای ایمن ــب E. coliب ــلولی نوترکی س
ــد .در ســال  ــوع واکســن را گــزارش کردن ــن ن و اثربخشــی و ایمنــی ای
2018پژوهشــگران ثابــت کردنــد کــه واکسیناســیون بــا وزیکــول هــای 
ــای پاســخ ایمنــی در مــوش  خــارج ســلولی P . aeruginosaباعــث الق

میشــود.

ــیون  ــف واکسیناس ــتراتژی های مختل ــی اس ــه بررس ــه ب ــن مقال در ای
علیــه بیماری هــای دامــی پرداختیــم. اینهــا شــامل رویکردهــای 
ــال شــده، و  ــا غیرفع ــف شــده ی ــای ضعی ــوژن ه ــد پات کالســیک، مانن
ــر، ماننــد DNA و واکســن هــای ناقــل  همچنیــن رویکردهــای جدیدت
ــا  ــه VLPs و EVs. EV ه ــوذرات، از جمل ویروســی،  و واکســن های نان
هســتند .واکســن هــای جدیــد نشــان دهنــده یــک اســتراتژی مناســب 
و امیدوارکننــده هســتند، زیــرا مــی تواننــد باعــث ارائــه مســتقیم آنتــی 
ــای  ــن ه ــاوی پروتئی ــوند،همچنین ح ــی ش ــای ایمن ــلول ه ــه س ژن ب
ــوژن خاصــی هســتند کــه مــی تواننــد پاســخ هــای ایمنــی مــورد  پات
نظــر را تحریــک کننــد، و در صــورت اســتفاده بــه عنــوان واکســن بــه 

عنــوان یــک کمــک کننــده عمــل کننــد. 

1. Sergio Montaner-Tarbes 1, *. L. (2021). Exosome-Based Vaccines: Pros and 
Cons in the World of Animal Health. Viruses .
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