گزارش وقوع بوتوليسم در سه قﻼده سگ
فخرالدين رضايى ، ١فايزه قاسم زاده* ،١محمد روحانى
 .١دانش آموخته دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد بابل.
 .١كارشناسى ارشد انگل شناسى دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد علوم و تحقيقات تهران
 .٢دانشجوى دكترى دامپزشكى دانشكده دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد بابل
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مقدمه :بوتوليسم نوعى مسموميت با عﻼيم نوروپاتى عمومى حاد است كه در اثر بلع اندوتوكسين توليد شده به وسيله كلستريديوم بوتولونيوم ايجاد
مى شود ،اين سم در شرايط بى هوازى و به طور كلى در كاريون اضافه ميشود ،بعد از اينكه بلعيده شد به انتهاى اعصاب متصل خواهد شد و از
آزادسازى استيل كولين جلوگيرى ميكند .روش كار :به دنبال ارجاع سه قﻼده سگ نر به دليل فلجى اندامهاى حركتى قدامى و خلفى و مصرف
تلفات مرغدارى تخمگذار در تاريخچه كه چندين ساعت از تلف شدن آنها گذشته بوده و در محيط گرم قرار داشتند و همچنين ضعف شديد در
پاسخ به تستهاى عصبى از جمله رفلكس عضﻼت دوسر و سه سر و رفلكس نورى مردمك و هوشيارى كامل حيوان و تكان دادن دم ،بيمارى
بوتوليسم با بيشترين احتمال مورد تاييد قرار گرفت .بحث و نتيجه گيرى :درمان حيوانات به صورت حمايتى انجام گرفت و توصيه هاى ﻻزم براى
جلوگيرى از زخم بستر و پنومونى استنشاقى و همچنين خشكى قرنيه به صاحب حيوان ارايه شد ،پيگيرى ها نشان از بهبودى بيماران بعد از  ٨روز
و راه رفتن بعد از  ١٢روز در يكى از سگها و  ١٤روز در دوتاى ديگر داشت.
كلمات كليدى :بوتوليسم  ،سگ  ،فلجى اندامهاى حركتى قدامى و خلفى
٢

ترميم نقيصه وسيع پوست صورت با استفاده از فلپ پيش رونده ناحيه صورت و مش گرافت
٤
خواجه،احمد ١اصول زاده،رضا* ٢عربى فرد،افسانه ٣طيبى،مصطفى
 .١گروه علوم درمانگاهى دانشكده دامپزشكى دانشگاه شهيد چمران اهواز ،رزيدنت جراحى و بيهوشى
 .٢گروه علوم درمانگاهى دانشكده دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد شوشتر ،دانشجوى دكترى عمومى دامپزشكى
 .٣گروه علوم درمانگاهى دانشكده دامپزشكى دانشگاه شهيد چمران اهواز ،دانشجوى دكترى عمومى دامپزشكى
١٥٢

 .٤گروه علوم درمانگاهى دانشكده دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد شوشتر ،دانشجوى دكترى عمومى دامپزشكى
دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران
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مقدمه :ترميم زخم يك پروسه ى بيولوژيك است كه تكامل زخم را بعد از ضايعه انجام مى دهد كه شامل وقايع فيزيكى ،شيميايى و سلولى است
كه يا بافت ترميم مى يابد و يا توسط كﻼژن جايگزين مى شود .گاها وقتى پوست بدن به اندازه اى نباشد كه روى ضايعه را بپوشاند،از روشهايى
نظير :فلپ پيش رنده  ،مش گرافت و ..استفاده مى شود .مش گرافت هم مى تواند تمام ضخامت و هم نيم ضخامت استفاده شود .مش گرافت
اجازه ى درناژ ،انعطاف پذيرى و انبساط را به زخم مى دهد .فلپ هاى پيش رونده ،شبكه فلپ هاى زير پوستى هستند كه شامل فلپ هاى يك
پايه  ،دوپايه H ،پﻼستى  ،و  Y-Vپﻼستى است .فلپ ها از پوست شل و اﻻستيك مجاور كه بتواند روى ضايعه كشيده شود ،فرم مى گيرند.
توصيف بيمار -يك قﻼده سگ ماده بالغ نژاد بومى با نقيصه ى وسيع صورت در سمت راست كه به شدت عفونى و پر از مياز بود ،ارجاع داده شد.
در اين مورد ،حيوان پلك باﻻيى خود را كامﻼ از دست داده بود و چشم در معرض مستقيم هوا قرار داشت .بعلت وسيع بودن نقيصه پوستى صورت،
تصميم گرفته شد كه بعد از مديريت زخم ،ابتدا طى دو مرحله پوست پيوند داده شده و بعد از آن چشم تخليه شود .درمان و نتيجه بعد از دبريدمان
و شستشوى زخم و خارج كردن ميازها ،به مدت شش روز مديريت زخم تا ظهور بافت جوانه اى تازه و سالم انجام شد .روز ششم ،از فلپ پيش
رونده جهت پوشاندن قسمتى از نقيصه پوستى صورت استفاده شد .روز هفتم از مش گرافت استحصال شده از پوست ناحيه پهلوى حيوان ،جهت
پوشاندن باقيمانده نقيصه بهره برده شد .ارزيابى حيوان در روز شانزدهم بعد از اولين مراجعه نشان مى داد كه پوست پيوند داده شده زنده مى باشد.
بعلت در معرض بودن چشم و تخريب سطح قرنيه در اين مدت ،دو هفته بعد از پيوند پوست ،چشم تخليه شد و پوست باﻻ و پايين حدقه چشم به
هم متصل شد .يك سال بعد از اولين مراجعه ،حيوان در سﻼمت كامل قرار دارد .بحث پلك به همراه عضﻼت و ساختارهاى موجود در آن ،كارويژه
اى اختصاصى دارد كه صرفا پوست پيوند داده شده در محل نمى تواند جايگزين آن شود .بعلت موجود نبودن پوست در ناحيه باﻻيى حدقه ،قادر به
تخليه چشم در اولين فرصت نبوديم .بعلت اينكه بﻼفاصله زير پوست ناحيه صورت ،استخوان جمجمه قرار دارد ،انتظار يك بافت جوانه اى برجسته
كه بسترى مناسب براى پيوند پوست باشد ،سخت است .در اين مورد مش گرافت توانست در اين بستر ضعيف پيوند عروقى برقرار كند و زنده بماند.
كلمات كليدى :نقيصه پوستى ،سگ ،مش گرافت ،فلپ پيش رونده

