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مقدمه :با وجودى كه مغز كمتر از يك درصد از وزن بدن دامها را تشكيل مى دهد ،اما حدود  ٢٠-١٥درصد از برون ده قلبى را دريافت مى كند.
در اين نوشتار عروق خونرساننده به مغز و نيز نحوه توزيع عروق خونى و خونرسانى به مغز در دامهاى اهلى ،مورد بررسى مى گيرد .روش كار :بر
اساس منابع آناتومى،عروق خونرساننده به مغز و اجزاى آن،در انسان و دامهاى اهلى مشابهت دارند .بطور كلى سرخرگ هاى سبات داخلى راست و
چپ و سرخرگ قاعده اى يا مهره اى كه سرخرگى فرد مى باشد مسئول خونرسانى به مغز و اجزاى آن مى باشند .دايره سرخرگى يا دايره ويليس
يك دايره عروقى است كه در سطح پايينى مغز و در اطراف كياسمااپتيك قرار دارد و خونرسانى يه مغز را انجام مى دهد و هر سه سرخرگ سبات
داخلى راست و چپ و مهره اى ،درتشكيل دايره سرخرگى مشاركت دارند .بحث و نتيجه گيرى :ترتيب قرارگيرى شبكه عروقى در دايره ويليس به
گونه است كه درصورت تنگى يا اختﻼل درخونرسانى يك سرخرگ ،سرخرگ ديگرى خونرسانى را انجام مى دهد .سرخرگ هاى تشكيل دهنده
دايره ويليس در دامهاى مختلف متفاوت است .در سگ سرخرگ سبات داخلى حدود دوسوم خونرسانى مخ را به عهده دارد و سرخرگ مهره اى
قسمت خلفى مخ و بصل النخاع و ساقه مغز را خونرسانى مى كند كه با الگوى خونرسانى مغز انسان مشابهت دارد.در گوسفند وگربه سرخرگ سبات
داخلى اهميت كمترى پيدا ميكند و سرخرگ ماگزيﻼرى در دايره ويليس نقش دارد و بخش اعظم مخ و بصل النخاع را خونرسانى ميكند و سرخرگ
مهره اى تنها ساختارهاى خلفى مخ و ساقه مغز را خونرسانى ميكند .در گاو به دليل وجود شاخه هاى متعدد ماگزيﻼرى و مهره اى هردو تمام مغز
را خونرسانى كرده و مشخص كردن نواحى تغذيه كننده توسط هر كدام از عروق به تنهايى صورت نگرفته است.
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مقدمه  :بيمارى هاى قارچى در اثر رشد و تكثير قارچ هاى ميكروسكوپى در داخل يا سطح بدن انسان و حيوان ايجاد مى شود .گروه وسيعى از
قارچ ها كه ذاتا بيمارى زا نيستند ولى در شرايطى سبب بيمارى هاى خطيرى در انسان و حيوان مى شود .با توجه به فراگيربودن نگهدارى حيوانات
اگزوتيك واينكه صاحبان انها در معرض بيمارى مشترك قرار دارد لزوم بررسى الودگى هاى قارچى سطحى در حيوانات احساس گرديد .روش كار :
براى انجام اين بررسى از  ٥٠خرگوش بدون درنظر گرفتن سن و جنس از گوش و پوست نمونه گيرى شد.نمونه گيرى با دو روش تراشيدن پوست
و استفاده از سواپ از گوش انجام شد .بررسى ميكروسكوپى مستقيم پوسته ها و سواپ با استفاده از پتاس  ٪١٠و كشت در محيط كشت انجام شد.
عﻼوه بر اين تست كاتاﻻز  ،توانايى مصرف تويين و بايل ازكويين انجام شد .نتايج :از مجموع كشت هاى انجام شده قارچ هاى رشته اى آسپرژيلوس
 ،پنى سيليوم  ،موكور  ،اسكوپوﻻريوپسيس و آكرومونيوم جدا شد و مخمرهاى زير جدا شد ٢٠ :مورد كانديدا  ٧ ،٪٣٨مورد كانديدا آلبيكنس ،٪١٤
 ٤مورد ژئوتريكوم  ١٤ ،٪٩مورد ماﻻسزيا پكى درماتيس  ٧ ،٪٢١مورد گلوبوسا  .%٩بحث :جداشدن قارچهاى رشته اى ساپروفيتى باتوجه به
نداشتن هيچگونه عﻼئمى در نمونه ها ،ميتوان آلودگى محيطى درنظر گرفت .در سال  ١١٩٤ميشل كرير،چنتل داپنت در تحقيق بر روى چشم
پرندگان ماﻻسزيا و پكى درماتيس جدا كردند .در سال  ٢٠٠٩اقايان شكرى و خسروى درمورد وجود ماﻻسزيا در گوش خارجى گربه بررسى صورت
گرفت .كشت مثبت ماﻻسزيا در  ٧٨مورد از  ٨٢حيوان بيمار و در  ١٥مورد از  ٢١گربه سالم بدست امد ٪ ٥٧,٧.پكى درماتيس ٪١٥,٤،ابتوسيا ،
 ٪١١,٤گلوبوسا ٪٧,٣ ،اسلوفيا ٪٤,١ ،سيمپود ياليس ٪٢,٤ ،ماﻻسزيافورفور و  ٪١,٦رستريكتا بودند.
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