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مقدمه:ديسپﻼزى ،يك ناهنجارى اسكلتى شايع در سگ هايى نظير ژرمن شپرد ،ﻻبرادور و همچنين سگ هاى نژاد كوچك مى باشدكه ممكن
است مفصل ران داراى يك ساختار غير طبيعى يا حفره ران در جايگاه مناسبى وجود نداشته باشد .بهترين روش درمان اين ناهنجارى ،آرتروپﻼستى
يا تعويض مفصل است كه با هدف كاهش ميزان درد و افزايش توان حركتى در مفصل انجام مى گردد.علت اصلى ديسپﻼزى مادرزادى عوامل
ژنتيكى است كه در سگ هاى جوان ،عﻼئم مى تواند از چهاريا شش هفتگى )بسته به نژاد( نمايان شود .روش كار و بحث :در بررسى هاى تحليلى
مطالعات كتابخانه اى و مجﻼت معتبر ،عواملى مانند تغذيه ،ورزش ،چاقى مى تواند بر تشديد عﻼئم ديسپﻼزى تاثير بگذارد .در صورت عدم موفقيت
درمان دارويى ،آرتروپﻼستى مفصل لگنى -رانى بهترين روش درمانى در سگ هاى با وزن سنگين مى باشد.اين عمل ،با برداشت سر و تنه استخوان
فمور و كاشت يك سر فلزى در اين ناحيه و قراردادن پروتز در ناحيه استوبولوم لگن مى باشد.عواملى مانند سن  ،وزن ،مراقبت هاى بعد از عمل،
مدت زمان گذشت از ايجاد ضايعه ،مى تواند بر روى درصد موفقيت اين جراحى تاثير بگذارد .نتيجه گيرى:از معايب بسيار مهم اين نوع جراحى ،پر
هزينه بودن آن است ،اما درصد موفقيت آن نسبت به ديگر روش هاى درمانى بسياربيشتر است .طبق مطالعات گذشته نگر،وزن ارتباطى با درصد
موفقيت اين عمل جراحى نيز ندارند.در نهايت ديسپﻼزى مى تواند در موارد شديد تبديل به استئوآرتريت شود.
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گزارش يك مورد ناهنجارى مادر زادى  Brachygnathiaدر يك قﻼده سگ نژاد هاسكى
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مقدمه:براكى گناتيا يا دهان طوطى ،كوتاهى غيرطبيعى و مادر زادى فك پايين نيز مى باشد كه اغلب در اسب ،خوك و به صورت نادر در سگ ديده
مى شود .الگو وراثت اين ناهنجارى به صورت اتوزومى مغلوب مى باشد .رخداد ناهنجارى هايى كه در زمان آبستنى به علت اختﻼل هاى ژنتيكى
ايجاد مى شود ،ميتواند سبب بروز نقص در حيات دام شود .بدين منظور ،مطالعه ناهنجارى هاى جنينى در دامپزشكى اهميت دارد .روش كار :يك
توله سگ يك ماهه ماده نژاد هاسكى ،با عﻼئم بى حالى و بى اشتهايى به كلينيك دامپزشكى بخش خصوصى اصفهان ارجاع داده شد .پس از
معاينات كلينيكى و اخذ گراف راديولوژى ،مشاهده شدكه فك پايين  ٨ميلى متر كوتاه تر از فك باﻻ بوده و در نمونه ادرار اخذ شده ،موردى ديده
نشد .درنمونه خون ،لنفوسيتوز خفيف كه ناشى از فرو رفتن دندان هاى فك پايين در كام سخت و ايجاد عفونت در ناحيه دهان شده بود،ديده شد.
طبق گفته صاحب دام ،در زايمان هاى قبلى مادر ،توله اى با اين اختﻼل ديده نشده بود .بحث و نتيجه گيرى :ناهنجارى هاى استخوانى مى تواند
منشا ژنتيكى داشته باشند .اگر چه يافتن يك ژن ،به عنوان دليل اصلى اين نوع ناهنجارى ها ،در زمانى كه تعداد موارد گزارش شده بسيار اندك
شمار است ،بسيار مشكل بوده و نوع جيره مصرفى در زمان آبستنى مى تواند در بروزاين نوع اختﻼﻻت اهميت داشته باشد.
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