گزارش درمان و اصﻼح شكستگى بال در يك بهله عقاب طﻼيى
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 .١دكترى جراحى دامپزشكى ،استاديار ،دانشكده دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى سنندج
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مقدمه :درمان شكستگى گاها به عنوان يك چالش بزرگ براى جراحان دامپزشك مطرح است .پرندگان به دﻻيل متعدد و بيشتر به علت تروما ،دچار
شكستگى در استخوان هاى بلند ميگردد و اغلب اوقات به دليل شكستگى هاى تركيبى ،براى ترميم استخوان ها نياز به پين گذارى در استخوان
آسيب ديده است .عقاب طﻼيى با نام علمى ) (chrysaetos Aquilaكه طبق ليست اعﻼم شده for union International) IUCN
 (nature of conservationداراى كمترين نگرانى ميباشد ،پرندهاى شكارى ،بومى و مهاجر كه در مناطق كوهستانى و مرتفع شمال ايران يافت
ميشود .روش كار :در پى ارجاع يك بهله عقاب طﻼيى به كلينيك دامپزشكى شمال واقع در شهرستان آمل از اداره كل محيط زيست آمل در تاريخ ٢٠
دى  ١٣٩٦با وزن تقريبى  ٣٨٠٠گرم با عﻼئم بالينى بى حركتى ،بى اشتهايى و درد فراوان در ناحيه بال چپ و همچنين ارزيابى راديوگرافيك ،عارضهى
شكستگى شديد در استخوان زند زيرين و زند زبرين) (Radius and Ulnaرا مشخص مينمود .طى اين مطالعه ،به پرنده پس از مقيد سازى بيهوشى
كامل با استفاده از تركيب داروهاى ميدازوﻻم ) (٠/١ kg/mgو كتامين ) (٣ kg/mgالقا و ناحيه ساعد براى جراحى آسپتيك آماده گرديد .بوسيله رهيافت
استخوان شكسته ،عمل جراحى با تكنيك ) (wire and pinصورت پذيرفت و بافت جلدى بخيه و سپس با استفاده از يك ست سرم ،تثبيت گرديد.
آنتى بيوتيك درمانى پس از عمل ،با ويال سفترياكسون) ٠/٣سى سى به ازاى هر كيلوگرم وزن بدن ،هر  ٢٤ساعت( به مدت دو روز و سرم رينگر طى
سه روز با دوز هاى مختلف انجام گرديد .بحث و نتيجه گيرى :خط شكستگى با مديكال تراپى منظم در بازه زمانى دوماه پس از تثبيت ،ترميم گشته و
پرنده به فعاليت طبيعى خود بازگشت .با توجه به نقش مهم عقاب هاى طﻼيى در زنجيرهى غذايى كوهستان ها و قرار داشتن آن در باﻻى زنجيرهى
غذايى ،هرگونه كاهش در جمعيت اين پرندگان بر اكوسيستم منطقه تاثير مستقيم مىگذارد ،به اين جهت بايد برنامه هاى پيوسته و منظمى براى حفاظت
از عقاب هاى طﻼيى در برابر مخاطرات زيست محيطى و حيات وحشى در نظر گرفته شود.
كلمات كليدى :جراحى  ،شكستگى ،عقاب طﻼيى
گزارش نادر يك مورد تومور پستانى در يك قﻼده سگ نر بالغ نژاد مخلوط

دكتر سيد محمد حسينى ١ ،دكتر فاطمه زهرا غريب  ٢ ،رضا قاسم زاده ٣سيد سياوش قريشى
 .١گروه پاتوبيولوژى ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،بابل ،ايران
 . ٢استاديار گروه علوم درمانگاهى دانشكده دامپزشكى ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،بابل ،ايران
 .٣باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسﻼمى  ،بابل ،ايران
 .٤دانش آموخته ى دكترى حرفه اى دامپزشكى،دانشگاه شهيد باهنر كرمان،كرمان،ايران
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مقدمه :توده هاى پستانى در سگ هاى ماده رايج و در سگ هاى نر نادر مى باشد.علل اصلى بروز توده هاى پستانى نامشخص و يا وابسته به هورمون
هاى جنسى مى باشد ٪٥٠_٣٥ .تومور هاى پستانى در سگ هاى ماده و ٪٩٠تومور هاى پستانى در گربه هاى ماده مى باشد.متاستاز از طريق عروق
خونى و لنفاوى در موارد بدخيم اتفاق مى افتد.تمايز و تفريق توده هاى پستانى از طريق بررسى هاى هيستوپاتولوژى صورت مى گيرد .روش كار  :در اين
گزارش سگ نر بالغ با عﻼيم توده ى پستانى پايه دار در سر پستان ناحيه شكمى سمت راست تحت جراحى قرار گرفت و نمونه جهت انجام تشخيص
به آزمايشگاه پاتولوژى ارسال شد.همچنين راديو گراف از ناحيه قفسه سينه و بطن فاقد نشانه هاى متاستاز بوده است.پس از انجام فرايند هاى پردازش
بافتى مشاهدات ميكروسكوپى بيانگر رشد سلول هاى اپيتليال،ضخيم شدن اپيدرم و وجود گرانول هاى كراتوهيالين با هسته هاى بزرگ و گرانول هاى
بدون هسته در ﻻيه گرانولوزا بوده است و نشاندهنده ى توده ى پاپيلوما بوده است .بحث و نتيجه گيرى  :با توجه به اينكه اكثر توده هاى پاپيلوما خود
محدود شونده هستند و بيشتر در لب ها ،محوطه دهانى و زبان سگ ها مشاهده مى شود تصور بر اين است كه با ليس زدن احتمال انتقال اين بيمارى
بين سگ ها مى تواند به عنوان يك راه انتقال مد نظر قرار گيرد.
كلمات كليدى :توده ى پستانى  ،نر ،متاستاز ،پاپيلوما
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