گزارش درمان آلوپسيا درسگ نژاد فرنچ بول داگ
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مقدمه :آلوپسيا ) (Alopeciaيا طاسى منطقه اى يك اختﻼل شايع است كه باعث ريزش ناگهانى قسمت هايى از موهاى سر ،ابرو ،ريش ،يا ديگر نقاط
بدن حيوان ميشود .آلوپسيا به صورت طاسى در يك منطقه دايره اى با حاشيهى كامﻼ مشخص ديده ميشود و معموﻻ همراه با خشكى پوست و التهاب
در اطراف محل طاسى ميباشد .روش كار :در پى ارجاع يك قﻼده سگ ماده  ٢ساله عقيم نشده نژاد فرنچ بول داگ ) (dog bull Frenchبه علت
ريزش كامل مو به اندازه يك سكه در ناحيهى پشت گردنى و عدم رويش آن به مدت  ٦ماه به كلينيك تخصصى دامپزشكى شمال واقع در شهر آمل ،پس
از انجام معاينات بيمارى آلوپسيا تشخيص داده شد .جهت درمان از تزريق كوكتل تريامسينولون)٤واحد( ،ليدوكائين)٤واحد( و آب مقطر)٢واحد( با سرنگ
انسولين به صورت تزريق  Intradermalهر  ٢٥روز يكبار به همراه استفاده روزانه از محلول ماينوكسيديل در محل عارضه استفاده گرديد .بحث و
نتيجه :پس از استفادهى  ٣دوز از كوكتل مورد نظر )از روز  ٥٠روز( رويش مو در ناحيه عارضه آغاز گرديد و بعد از استفاده دوز چهارم درمان به صورت
كامل انجام گرفت)روز  .(٧٥وارد شدن هرگونه استرس جسمى يا روحى بر حيوان ،مىتواند باعث بروز اين بيمارى گردد .آلوپسيا در موارد زيادى مىتواند
اگزماى پوستى و در موارد كمترى با بيمارىهاى خود ايمنى همراه باشد ،به همين جهت درمان آن از اهميت زيادى برخوردار مىباشد.
كلمات كليدى :آلوپسيا ،طاسى ،سگ ،نژاد فرنچ بولداگ.
گزارش درمانگاهى يك مورد شكاف كام سخت و نرم )ثانويه( مادرزادى در يك قﻼده بچه گربه نر نژاد پرشين
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.١رزيدنت بيماريهاى داخلى دامهاى كوچك دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران
 .٢دانشجوى دكترى عمومى دامپزشكى دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران
 .٣رزيدنت بيماريهاى داخلى دامهاى كوچك دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران
 .٤رزيدنت بيماريهاى داخلى دامهاى كوچك دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران
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h.jahani٧١@ut.ac.ir
مقدمه :نقص ساختارى در لب ها ،كام سخت و يا نرم و ارتباط بين حفره هاى دهان و بينى مى تواند مادرزادى يا اكتسابى باشد .نوع مادرزادى اين نقيصه
در دوره تكامل رويانى و در اثر اختﻼل در شكل گيرى ساختارهاى فك و صورت رخ مى دهد .اين نقصيه ساختارى مى تواند به شكل اوليه ،شكاف
لب يا به شكل ثانويه ،شكاف كام نرم يا كام سخت يا هر دو آن ها باشد .علت دقيق بروز اين شكاف هنوز به درستى مشخص نشده ولى اين نقيصه به
عنوان يك عارضه چند فاكتورى كه علت ارثى دارد مورد پذيرش قرار گرفته است .سگ ها و گربه ها از هر دو جنس در معرض اين نقيصه قرار دارند.
اين نقيصه در سگ هاى براكيوسفال و گربه هاى ماده به ويژه نژاد سيامى بروز بيشترى دارد .التهاب بينى ،پنومونى اسنتشاقى و عفونت گوش ميانى از
شايع ترين فاكتورهاى پيچيده كننده اين عارضه محسوب مى شوند .همچنين پرستارى كردن از بچه گربه هاى مبتﻼ تا زمان رسيدن به سن و شرايط
مناسب جراحى از چالش هاى مهم پيش رو براى صاحب دام و دامپزشك معالج محسوب مى شود .روش كار :يك قﻼده بچه گربه نر نژاد پرشين  ٢روزه
به منظور معاينه بالينى به بيمارستان دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران مراجعه كرد .صاحب حيوان از حضور ترشحات شير بر روى منافذ بينى در هنگام
شير خوردن از مادر خود شكايت داشت .در معاينه بالينى محوطه دهان شكاف كام از نوع ثانويه )شكاف در كام هاى سخت و نرم( مشاهده شد .درمان
اين نقيصه شامل مداخله جراحى مى باشد ولى با توجه به سن كم حيوان ،جراحى تا رسيدن به سن و شرايط مناسب به تعويق انداخته شد .به منظور تغذيه
حيوان و جلوگيرى از عوارض جانبى از جمله پنومونى اسنتشاقى لوله گذارى بينى-مرى انجام شد .بحث و نتيجه گيرى :سبب شناسى هاى متفاوتى براى
آن در نظر گرفته مى شود .به شكل ژنتيكى ،اين عارضه به طور اتوزومال مغلوب يا ژن هاى غالب انتقال مى يابد .عﻼوه بر دﻻيل ژنتيكى ،مواجهه گربه
مادر با عوامل دارويى )كورتيكوستروئيدها( و مواد شيميايى ،مشكﻼت متابوليك و تغذيه اى ،عفونت و به شكل مكانيكى )ضربه در طول دوران آبستنى(
مى تواند منجر به بروز اين عارضه شوند .با بررسى سابقه گربه مادر در اين مورد ،هيچ كدام از علل يافت نشد .مطالعه اسكات و همكارانش نشان مى دهد
كه مصرف گريزئوفولوين در گربه مادر در دوران آبستنى مى تواند باعث شكاف كام در فرزندان شود .در مطالعه حاضر ،گربه مادر سابقه اى مبنى بر مصرف
دارو در دوران آبستنى نداشت .همچنين طبق مطالعه فريتاگ و همكارانش مصرف طوﻻنى مدت جيره هاى غذايى داراى سطح باﻻيى از ويتامين  Aدر
گربه مادر باعث افزايش احتمال رخداد شكاف كام در بچه گربه ها خواهد شد كه در اين مورد از چنين جيره هايى استفاده نمى شد .با توجه به بروز بيشتر
عارضه در گربه هاى ماده و به ويژه نژاد سيامى ،مشاهده شكاف كام و به خصوص از نوع ثانويه در اين بچه گربه نر از نژاد پرشين مى تواند اولين گزارش
از وقوع شكاف كام در اين نژاد و جنس باشد .مداخله جراحى معموﻻ در  ٦تا  ٨هفتگى انجام مى شود .از حيوانات دچار عارضه شكاف كام نبايد نسل گرفته شود.
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