گزارش عارضه ى اسپانديلوزيس حاد در سگ نژاد ترير
نويد ضيايى درونكﻼيى ،١ابراهيم اميدى كنارى ،٢محمد اسدى ايرايى ،٣محمدرضا رودكى سروندانى ،٤محمدمهدى كوهى  ،آيناز اسﻼمى آملى
 .١دكترى جراحى دامپزشكى ،استاديار ،دانشكده دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى سنندج
٤
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 .٢دامپزشك عمومى ،مربى ،دانشكده دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى بابل
 .٣دامپزشك عمومى ،عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان
 .٤دانشجوى سال سوم مقطع دكترى دامپزشكى ،دانشگاه آزاد اسﻼمى بابل
 .٥دانشجوى سال دوم مقطع دكترى دامپزشكى ،دانشگاه آزاد اسﻼمى بابل
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مقدمه :اسپانديلوزيس ) (Spondylosisحالتى است كه به دنبال تغييرات دژنراتيو در مهره و كاهش فضاى بين مهرهاى حاصل ميشود .اين
عارضه را بيشتر در سگه اى پير مشاهده ميكنيم .به اين صورت كه فشار بر روى شاخه هاى عصبى به دﻻيل مختلفى ايجاد ميشود .از جمله اين
عوامل ميتوان به استئوفيت ها )دندانه هاى استخوانى كه به صورت غيرطبيعى رشد ميكنند (.اشاره كرد كه با رشد كردن به داخل سوراخهاى بين
مهرهاى سبب تنگى آن و فشار بر روى شاخه هاى عصبى ميشود .در بعضى موارد اين دندانه ها به قدرى رشد ميكنند كه ميتوانند يك پل كامل
بين مهره هاى مجاور ايجاد نمايند .روش كار :در پى ارجاع يك سگ نر نژاد ترير  ٨ساله به وزن  ٤كيلوگرم ،به كلينيك دامپزشكى شمال واقع در
شهرستان آمل ،با عﻼيم بالينى درد در ناحيه كمرى پس از تهيه گراف راديولوژى ،عارضه اسپانديلوزيس تشخيص داده شد .جهت درمان تصميم
به كاهش وزن حيوان و تجويز داروهاى ضد التهاب گرفته شد .بحث و نتيجه گيرى :به علت وزن زياد و عدم نگهدارى مناسب ،حيوان در سن
پايين ترى به اين بيمارى دچار شده است .با اينكه زمانى تصور ميشد اين عارضه بيشتر در سگ هاى نژاد بزرگ وجود دارد اما در هر سگى از سن
متوسط تا سن باﻻ ميتواند رخ دهد .اسپانديلوزيس در بيشتر سگ ها از سن  ١٠به باﻻ شروع به پيشرفت ميكند و به نوعى همه ى سگ ها اگر به
اندازهى كافى عمر كنند به اين بيمارى دچار ميشوند .بهتر است از تغذيه مناسب و نيز رعايت وزن متعادل در سنين باﻻ استفاده شود.
كلمات كليدى :اسپانديلوزيس ،استئوفيت ،سگ ترير
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دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران

نتايج حاصل از آميخته گرى گوسفند نژاد شال و رومانوف
*٢
پورحاجى جليل ،١حسين زاده اميرحسين
 .١گروه علوم پايه ،دانشكده دامپزشكى دانشگاه گرمسار
 .٢دانشجوى دكتراى دامپزشكى  ،دانشكده دامپزشكى دانشگاه گرمسار
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مقدمه :با توجه به سابقه دامدارى و دامپرورى در ايران كه به بيش از هفت هزار سال ميرسد صنعت دامپرورى به عنوان يكى از زيرمجموعه هاى
زراعت در سطح جهانى و بين المللى از رشد و گسترش چشم گيرى برخوردار بوده است و اشتغال زايى ،ايجاد ارزش افزوده ،تغذيه بشر ،سﻼمت
انسان و جامعه و نقش مهم آن در اقتصاد باعث گشته همواره مورد حمايت و توجه دولت ها و كشورهاى توسعه يافته يا در حال توسعه قرار گيرد.
روش كار :در اين مطالعه به منظور بررسى نتايج حاصل از آميخته گرى گوسفندان شال و رومانوف از  ٤٠راس گوسفند نژاد شال و  ٦٠راس گوسفند
آميخته شال و رومانوف طى سال هاى  ١٣٩٥تا  ١٣٩٧استفاده شد .بحث و نتيجه گيرى :با بررسى چهار معيار به اين نتيجه رسيديم كه ميانگين
وزن بره ها  ،ميانگين توليد پشم  ،سن بلوغ و نرخ چند قلوزايى در گوسفندان نژاد شال به ترتيب  ٣.٨كيلوگرم  ٠.٩ ،كيلوگرم  ٧ ،ماه و  ٣٥درصد
و در گوسفند آميخته شال و رومانوف به ترتيب  ٣.٩كيوگرم  ٠.٨ ،كيلوگرم  ٤ ،ماه و  ٦٥درصد در دو معيار اول اختﻼف معنا دارى مشاهده نشد ،
در سن بلوغ و نرخ چندقلوزايى تفاوت معنادار است.
كلمات كليدى :رومانوف،آميخته گرى،شال،معيار،چندقلوزايى

