مرورى بر بيمارى تايزرز
حميدرضا محمدى ،١مصطفى عبداللهى ،٢آيدا نجمالدين* ،٣مرتضى عبداللهى  ،كيهان نصراللهى
 .١استاديار گروه علوم درمانگاهى ،دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران.
٤

٣

 .٢دستيار بيماريهاى داخلى دامهاى بزرگ ،دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
 .٣دانش آموختهى دكترى عمومى دامپزشكى ،دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران.
 .٤دانش آموختهى دكترى عمومى دامپزشكى ،دانشگاه آزاد واحد گرمسار ،ايران.
a.darebaghi@yahoo.com
بيمارى تايزرز يك سپتيسمى تكگير حاد بسيار كشنده كبدى در كره اسب است كه توسط كلستريديوم پليفرم )باسيلوس پيليفرميس( ايجاد ميشود.
عامل بيمارى قادر به تشكيل اسپور در خاك بوده كه پس از بلع مدفوع حاوى اسپور باكترى از طريق جريان خون پورتال به كبد رسيده و پس از
تكثير در كبد سبب سپتيسمى ميگردد .دوره كمون بيمارى تا به امروز مشخص نشده اما احتماﻻ در حد چند ساعت ميباشد .عﻼئم بالينى شامل
حمله ناگهانى تب ،زردى مخاطات ،زمينگيرى و تشنج بوده و پس از يك دوره ) ١٦-٦٢ميانگين  (٣٠ساعته كره تلف ميگردد .تشخيص بيمارى
غالبا به اشتباه به دنبال مشاهده بزرگ بودن كبد و وجود نقاطى ازنكروز انعقادى در آن صورت ميگيرد كه اين عﻼئم در عفونت  ١-EHVهم
مشاهده ميشوند و براى تشخيص صحيح بايستى از  PCR Time Realو يا مشاهده باسيلهاى داخل هپاتوسيتها بهره جست .پيشآگهى بيمارى
ضعيف بوده و در صورت تشخيص زودهنگام بيمارى ممكن اسب تجويز خوراكى و تزريقى آمپيسيلين-جنتامايسين استفاده نمود .مطالعات نشان
دادهاند كه ايجاد يك ايمنى پاسيو در كره از طريق بلع آغوز مناسب و كافى سبب ايجاد درجاتى از ايمنى در كره ميشود.
كلمات كليدى :تايزرز ،كره اسب ،كلستريديوم پلى فرم ،كبد.
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دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران

گزارش وقوع فلجى ناشى از گزش كنه در سگ نژاد ميكس ماستيف
٢
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 دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد بابل
faezehgh766@yahoo.com
مقدمه :فلجى ناشى از گزش كنه به وسيله يك نوروتوكسين ايجاد ميشودكه از غدد بزاقى كنه ماده درماسنتور آزاد ميشود ،غدد بزاقي در كنه ها
با ترشح تركيبات هموستاتيك و ضد التهابي متعدد اتصال و تغذيه مداوم كنه را از ميزبان ميسر ميكند ،اين غدد به عنوان منبع و ترشح كننده ي
توكسينهاي ايجاد كننده فلج كنه اي به شمار ميرود .مكانيسم اثر توكسين در ايجاد فلجي چندان مشخص نيست اما تا حدود زيادي تحت تاثير
قرار گرفتن ترشحات پيام رسان شيميايي استيل كولين در پيش سيناپس به عنوان دليل اصلي شناخته ميشود كه موجب بلوكه شدن انتقال پيامهاي
عصبي در رشته هاي جسمي وحركتي ميشود .روش كار :مورد گزارش شده سگ نر  ٣/٥ساله نژاد ميكس ماستيف است كه دنبال فلجى پاها به
كلينيك ارجاع شد و بعد از انجام معاينات بالينى كه تقريبا همه ى پارامترهاى معمول در حد نرمال بود به معاينه ى پوست پرداخته شد كه وجود
كنه ها را مشخص كرد .بحث و نتيجه گيرى :حدود  ١٢ساعت بعد از برداشت كنه ها ،پيشرفت در راه رفتن و كنترل عضﻼت پا ديده شد و حدود
 ١/٥روز بعد سگ به طور كامل توانايى حركت را بدست آورد.
كلمات كليدى :فلجى  ،سگ  ،كنه

