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مصاحبه با پروفسور علوی شوشتری
  شما چگونه جراحی هستید؟!

    نظر اساتید درمورد مجله دامپزشکان جوان
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سخن ســــردبیر
در ابتــدای ســخن ماننــد شــماره های گذشــته چــاپ شــده از ایــن مجلــه بــر 
ــدکاران  ــت ان ــود را از تمامــی دس ــه خ ــه تشــکر صمیمان ــم ک ــود واجــب می دان خ
ــر و  ــن تقدی ــام دارم و همچنی ــجویی اع ــای دانش ــه پوی ــن مجل ــاپ ای ــه و چ تهی
ــم  ــم مجموعــه بســیج دانشــجویی دانشــگاه ارومیــه می نمای تشــکر خــود را تقدی

ــد. ــوده ان ــه ب ــن مجل ــاور دوســتان و همــکاران بنــده در ای ــار و ی کــه همــواره ی
 شــماره جدیــد مجلــه دامپزشــکان جــوان در ســال 1396 را تقدیــم نــگاه بامحبــت 
شــما عزیــزان و همراهــان دانشــگاهی خــود می ماییــم و امیدواریــم کــه شایســته 
ــه  ــواران باشــد .بدینوســیله از همــه دانشــگاهیان فرزان ــق توجــه همــه بزرگ و الی
دعــوت می کنــم کــه در ادامــه راه ایــن مجلــه مــا را همراهــی نماینــد و بــا آغــوش 
بــاز پذیــرای کلیــه عزیــزان عاقه منــد بــه همــکاری در امــور مربــوط بــه نشــر ایــن 

مجلــه خواهیــم بــود.
 ایــن مجلــه متعلــق بــه کلیــه عزیــزان دانشــجو در دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه 
ــه عنــوان متولــی  ارومیــه می باشــد و بســیج دانشــجویی دانشــکده دامپزشــکی ب
ــه، بســتری  ــن مجل ــت خــود از ای ــا حمای ــه ب ــدوار اســت ک ــه امی ــن مجل نشــر ای
را بــرای کســب تجربــه عاقه منــدان در ایــن زمینــه فراهــم کنــد و همچنیــن ایــن 

دفتــر مکانــی باشــد بــرای نشــر مشــق ذهــن و دل همــه شــما عزیــزان.
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نشــریات بســیج دانشــجویی جــزو پُرمایه تریــن و غنــی تریــن نشــریات باشــد 
کــه هــر دانشــجویی یــا هــر اســتادی یــا هــر کســی بیــرون از محیط دانشــگاه 

آن را نــگاه کــرد، از آن اســتفاده کنــد؛ ایــن جــزو نیازهــای شماســت.
ولی  معظم  فقیه 1386/2/31 



بی مقدمه
نظر اساتید در مورد مجله دامپزشکان جوان
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اسب سواری منجر به افزایش توانایی های شناختی و یادگیری کودکان میشود

اقتصاد در مزارع شیری
آالیندههای زیست محیطی، عامل کاهش سریع باروری در سگها

مروری بر تب برفکی
اصول اولیه در انتخاب آنتی بیوتیک که باید مورد توجه قرار بگیرد
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ــه  ــان مای ــن ج ــرای گفت ــودن ب ــه ب ــن و بی حوصل ــی رفت ــخن اصل ــر س ــه س ــدون مقدم ب
مطلــب را دوســت دارم. می پســندم کــه ســریع بگویــم آنچــه بایــد گفــت را؛ ســخن از نادیــده 

ــب از تعجــب اســت! ــت هاســت. اصــل مطل ــه برخــی اولوی گرفتــن و بی توجهــی ب
ــات ریاســت جمهــوری می نشــینی و گــوش  وقتــی پــای حــرف و برنامــه نامزدهــای انتخاب
ــکات  ــت؟! مش ــا در چیس ــت ه ــه اولوی ــوی ک ــه ش ــی متوج ــی می توان ــه راحت ــی، ب می ده
ــت  ــی اولوی ــد حت ــر می رس ــه نظ ــد ب ــه بعی ــکان ک ــتی دامپزش ــای معیش کاری و دغدغه ه
وزارتخانــه مربوطــه باشــد چه برســد بــه ایــن بزرگــواران! تعــداد پذیــرش دانشــجو در مقاطع 
مختلــف رشــته دامپزشــکی بعیــد اســت دغدغــه وزارت خانــه مربوطــه باشــد چــه برســد بــه 
ــاز دارد و  ــک نی ــل دامپزش ــارغ التحصی ــاالنه 550 ف ــه س ــور ب ــه کش ــواران! اینک ــن بزرگ ای
فقــط در دو اســتان کشــور ســاالنه ایــن تعــداد دانشــجو در ایــن رشــته پذیرفتــه می شــود 

کــه دیگــر از عجایــب دنیاســت و البتــه کــه دغدغــه و اولویتــی بــرای عزیــزان نیســت!!!
پذیــرش دانشــجوی دکتــری دامپزشــکی در واحــدی دانشــگاهی بــا دو عضــو هیئــت علمــی 
ــی  ــری تخصص ــجوی دکت ــرش دانش ــر دارد؟! پذی ــه در نظ ــوان دغدغ ــه عن ــی ب ــه کس را چ
ــات و زیرســاختی در آن واحــد نیــز قطعــا  ــه امکان ــدون هیــچ گون در واحــدی دانشــگاهی ب
موضــوع نگــران کننــده ای نیســت، ســخن از ایجــاد اشــتغال بــرای فــارغ التحصیــان بیــکار 
ــه دانشــجو در کشــور  ــی حســاب و بی روی ــرش ب ــرل پذی ــی کنت ــور زده می شــود ول ــه وف ب

قطعــا راه عــاج بهتــری اســت بــرای مشــکل بیــکاری.
ــگیری  ــخنی از پیش ــچ س ــود. هی ــه زده نمی ش ــی جامع ــامت غذای ــخنی از س ــچ س هی
ــود؛  ــته نمی ش ــرغ داران را شکس ــداران و م ــر دام ــه کم ــور ک ــر دام و طی ــای واگی بیماری ه
اولویتــی بــرای احیــای دامپــروری در کشــور وجــود نــدارد؛ توجهــی بــه ارتبــاط بی نهایــت 
ــا پیشــرفت علــم پزشــکی  ــاال رفتــن ســامت جامعــه و همچنیــن ب ــا ب علــم دامپزشــکی ب
ــی  ــل اصل ــی از دالی ــتاها یک ــروری در روس ــتگی دامپ ــرگ و ورشکس ــا م ــود؛ آی ــی ش نم
مهاجــرت و حاشــیه نشــینی در شــهرها نیســت؟! توجهــی بــه ایــن موضوعــات نمــی شــود...!

                                                   
در پناه حق باشید.

مـقدمهبــی
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دکتــر محمدنیــا لطفــا نظــرات و 
ــه  ــع ب ــود را راج ــنهادات خ پیش

مجله بیان کنید؟ 
بــه لحــاظ محتوایــی در کل این شــماره 
از مجلــه از ســطح خوبــی برخوردار اســت 
ولــی دانســتن ایــن نکات بــرای پیشــرفت 

مجلــه کمــک کننــده خواهــد بود.
ــاظ  ــه لح ــم ب ــیار مه ــه بس ــک نکت ی
ایــن  مخاطــب،  افزایــش  و  اجتماعــی 
ــورت  ــه ص ــه کار ب ــد دامن ــه بای ــت ک اس

الکترونیــک باشــد. نســل جــوان بایــد مطابــق دنیــای امــروز کار کنــد. بســیاری از مجالتــی کــه از ســیصد ســال پیــش 
ــه صــورت الکترونیکــی  ــه ب ــد. اگــر مجل ــه صــورت الکترونیکــی کار خــود را پیــش می  برن ــد ماننــد تایمــز، امــروزه ب بودن
باشــد می  تــوان مدیــا، انیمیشــن و صــوت بــه آن اضافــه کــرد و در ایــن صــورت جامعــه آمــاری بــاال مــی رود و هزینه  هــا 

کاهــش پیــدا می  کنــد و بــه راحتــی می  تــوان مجلــه را گســترش داد.
دومیــن نکتــه مهــم ایــن اســت کــه مجلــه بایــد اســتراتژی و برنامــه مــدون مخصــوص بــه خــود و حرفــی بــرای گفتــن 
داشــته باشــد تــا نبــود مجلــه احســاس شــود و خواننــدگان منتظــر انتشــار شــماره  های بعــدی مجلــه باشــند؛ بطوریکــه 

مصــداق ایــن جملــه باشــد کــه: “بزرگتریــن تنبیــه بــرای یــک فــرد، بایــد گرفتــن خــود از آن فــرد باشــد.«
معرفــی بخش  هــای مختلــف دانشــکده و دســتاوردهای مربوطــه، گذاشــتن مطالــب آزاد، خاطــره و یــا مطالــب آموزشــی 

ــد. ــه باش ــای مجل ــد از برنامه  ه ــاه می  توان کوت

باتشکر از اینکه وقت خودتان را در اختیار ما قرار دادید.
ممنون. انشااهلل موفق باشید.

نظر اساتید در مورد مجله دامپزشکان جوان
مصاحبه کنندگان: علی روستایی، نگین محمدپور و سحر اعتمادی

در حاشــیه برگــزاری دوازدهمیــن همایــش ملــی جراحــی، بیهوشــی 
و تصویربــرداری تشــخیصی دامپزشــکی ایــران، نظــرات و پیشــنهادات 
دو تــن از اســاتید برجســته در ایــن حــوزه، دکتــر احمدرضــا محمدنیــا 
ــازم  ــد م ــر محم ــران و دکت ــکی ای ــان دامپزش ــن جراح ــس انجم رئی
اســتادیار بخــش رادیولــوژی دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهــران را 

ــا شــدیم: در مــورد مجلــه دامپزشــکان جــوان جوی

دکتر احمدرضا محمدنیا
)عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی 
دانشگاه فردوسی مشهد(
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آقــای دکتــر بــا توجــه بــه دانشــجویی بــودن مجله، 
لطفــًا نظــرات و پیشــنهادات خــود را مبنــی بــر ارتقاء 

ســطح و مطــرح شــدن مجلــه بیــان کنید؟
ــه  چــون مجلــه شــما مجلــه  ای دانشــجویی اســت و کار داوطلبان
صــورت می  گیــرد، از انــرژی خوبــی برخــوردار اســت امــا بایــد بــه 
یــک منبــع مالــی متصــل باشــد و در غیــر ایــن صــورت تداومــی 

نخواهــد داشــت.
ــکی و  ــی دامپزش ــث علم ــن مباح ــکافی بی ــه ش ــل اینک ــه دلی ب
ــا نبایــد علمــی باشــد و  ــازار وجــود دارد، مجلــه صرف نیازمنــدی ب
بایــد مقاالتــی در مــورد کســانی کــه در بــازار و یــا عالقه  منــد بــه 
ــان  ــاری خودت ــه آم ــود. در جامع ــاپ ش ــن موضــوع هســتند چ ای
ــورد  ــای م ــیل  ها و گرایش  ه ــه پتانس ــا ب ــد ت ــنجی کنی ــر س نظ
عالقــه خواننــدگان پــی بــرده و از ایــن طریــق جذابیــت مجله  تــان 

ــاال ببریــد. را ب
ســعی کنیــد هدفتــان خبــری شــدن مجلــه نباشــد تــا هنگامــی 
کــه خواننــده مجلــه را بــه دســت می  گیــرد احســاس کهنــه بــودن 
ــجویی  ــریات دانش ــوزه نش ــد و ح ــدا نکن ــه را پی ــی از مجل و زدگ
بیشــتر بایــد بــه ســمت محتــوای کاربــردی پیــش بــرود. در زمینــه 
مصاحبــه بــا اشــخاص، از چرایــی و چگونگــی موفقیتشــان بپرســید 

تــا در خواننــدگان انگیــزه ایجــاد شــود.

بــه نظــر شــما هــدف گــذاری مجلــه بایــد چگونــه 
باشــد؟

همانطــور کــه قبــال اشــاره کــردم، مطالــب بایــد کاربــردی باشــد؛ 
ــر  ــد. اکث ــاده کن ــازار کار آم ــه ب ــرای ورود ب ــجو را ب ــی دانش یعن
ــا اســتفاده از  ــه ب ــال هســتند ک ــه صــورت دیجیت ــن مجــالت ب ای
ــد. ــش می  دهن ــودن خــود را افزای ــردی ب ــف، کارب ــای مختل مدیا  ه

ــناخت  ــورد ش ــل درم ــدرت تحلی ــوان ق ــه می  ت ــق مجل از طری
ــازار را بــه خواننــدگان  فرصت  هــا، تهدیدهــا و منافــع موجــود در ب

ــی داد. آگاه

لطفــا نظــر خــود را بــه صــورت اختصاصــی در مــورد 
شــماره دوم مجلــه بیــان کنیــد؟

ــد،  ــم می  آی ــه چش ــماره ب ــن ش ــورد ای ــه درم ــزی ک ــن چی اولی
زیــادی متــن اســت. بهتــر اســت کــه در کنــار متــن از عکــس هــم 

ــر جذابیــت متــن بیفزایــد. ــا ب اســتفاده شــود ت
دومیــن نکتــه، زیــاد بــودن تعــداد مصاحبه  هــا اســت، درصورتــی 

کــه یــک مصاحبــه کفایــت می  کنــد.

ــه  ــع مجل ــوه توزی ــی و نح ــما بازاریاب ــر ش ــه نظ ب
ــد؟ ــه باش ــد چگون بای

مســلماً بایــد بــه صــورت دیجیتــال باشــد، نــه تنهــا راه   انــدازی 
ســایت بلکــه حتــی به  صــورت توزیــع از طریــق کانال  هــای 
تلگرامــی و... چــون امــروزه کمتــر کســی خواهــان خوانــدن مجلــه 
بــه صــورت چاپــی اســت و همچنیــن از ایــن طریق آســیب کمتری 

ــه محیــط زیســت وارد می  شــود. ب

نظر شما در مورد طراحی روی جلد چیست؟
بهتــر اســت پرســش نامه  هایــی را تهیــه و بــه صــورت رنــدوم در 
بیــن جامعــه آمــاری توزیــع کنیــد تــا از عالقه  منــدی مخاطبانتــان 
آگاه شــوید و بــا توجــه بــه آن طراحــی روی جلــد را انجــام دهیــد 
و همچنیــن معقــول ایــن اســت کــه طراحــی روی جلــد متناســب 

بــا محتــوای مطالــب مجلــه باشــد.
ــرای  ــی را ب ــه نظــر مــن اســم بســیار خــوب و جذاب همچنیــن ب
ــجویان و  ــق دانش ــن طری ــد و از ای ــاب کرده  ای ــود انتخ ــه خ مجل
دامپزشــکان تــازه فــارغ التحصیــل را مخاطــب خــود قــرار داده  ایــد.

بــا تشــکر از اینکــه وقــت خودتــان را در اختیــار مــا 
قــرار دادید.

سپاس

دکتر محمد مالزم
)عضو هیئت علمی دانشکده 

دامپزشکی دانشگاه تهران(
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بشنویم از زبان استاد
»دانشجویان اگر تالش کنند و اصول کار را خوب یاد بگیرند کار دنبال آنها می  آید«

مصاحبه کننده: دکتر علیرضا کبیریان

ــن  ــوان اولی ــه عن ــه ب ــم ک ــم گرفتی ــوان تصمی ــکان ج ــماره دامپزش ــن ش در ای
نســخه مجلــه در ســال یــک هــزار و ســیصد و نــود وشــش اســتادی را یــاد کنیــم 
کــه شــاید بــرای اکثــر دانشــجویان حــال حاضــر دانشــکده دامپزشــکی ارومیــه 
ــا  ــش جوی ــف حال ــی در وص ــر کم ــه اگ ــتادی ک ــد. اس ــرآوازه باش ــا پ ــنا ام ــردی ناآش ف
ــه عقیــده  اش،  ــی و اخــاق نیــک نمی  شــنویم؛ چــرا کــه بنــا ب شــویم چیــزی جــز خوب
ــه  ــد و ن ــورد کن ــده برخ ــکار آین ــوان هم ــه عن ــجویان ب ــا دانش ــت ب ــرده اس ــعی ک س
دانشــجو! تدریــس برایــش بســیار شــیرین و جــذاب بــوده و یــادم می  آیــد کــه پروفســور 
ــری  ــجویان دکت ــرای دانش ــور را ب ــاب آرت ــث کت ــتاد کل مباح ــت، اس ــی می  گف باتوان
عمومــی تدریــس می  کردنــد و چنــان بــا شــور و ذوق می  گفتنــد کــه اصــا خســتگی در 
چهــره  اش راهــی نداشــت.  یــا بــه قــول یکــی از همــکاران دانشــکده کــه بــرای ســوالی 
خدمــت اســتاد رفتــه بــود، اســتاد بیــش از یــک ســاعت توضیــح و تحلیــل جــواب را بــه 

ــود. ایشــان داده ب
ــان  ــم چن ــا ه ــت ام ــده اس ــته ش ــی بازنشس ــغل معلم ــت از ش ــی اس ــتاد مدت اس

ــوزی...  ــم آم ــم و عل ــق عل عاش
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ــکاران  ــجویان و هم ــر دانش ــه اکث ــوان-  اگرچ ــکان ج دامپزش
ــا جنابعالــی آشــنایی دارنــد امــا بــه رســم آداب  دامپزشــکی ب
ــد. ــان را بفرمایی ــری از خودت ــی مختص ــا بیوگراف ــه لطف مصاحب

مــن ســید مرتضــی علــوی شوشــتری در 14 خــرداد ســال 1325 
در شهرســتان اهــواز متولــد شــدم. تحصیــالت 3 ســال اول ابتدایــی 
ــران  ــطه را در ته ــی و دوره متوس ــال دوم ابتدای ــواز و 3 س را در اه
گذرانــدم. در ســال 1344 وارد دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه 
ــس از  ــدم. پ ــل ش ــارغ التحصی ــال 1349 ف ــده و در س ــران ش ته
ــک  ــی و ی ــج و آبادان ــپاه تروی ــربازی در س ــت س ــدن خدم گذران
ــارس،  ــنی ف ــتان ممس ــکی شهرس ــت در اداره دامپزش ــال خدم س
ــران  ــهید چم ــاپور )ش ــدی ش ــگاه جن ــذب دانش ــال 1352ج در س
ــت در دانشــگاه  ــار ماموری ــس از دو ســه ب ــی( اهــواز شــدم و پ فعل
ارومیــه، در ســال 1368 بــه ایــن دانشــگاه منتقــل شــدم. همســرم 
دبیــر بازنشســته آمــوزش و پــرورش اســت و دو فرزنــد دارم. 
پســرم مــدرک کارشناســی ترجمــه زبــان انگلیســی دارد و دختــرم 

ــت. ــت اس ــد مدیری ــدن و ارش ــناس مع کارش

ــکی از روی  ــه دامپزش ــما ب ــا ورود ش ــوان– آی ــکان ج دامپزش
ــت؟  ــوده اس ــه ب عاق

بلــه، هنــگام انتخــاب رشــته در دانشــگاه تهــران نمــره قبولــی مــن 
ــم  ــته ه ــن رش ــود و ای ــکی ب ــته دندانپزش ــای رش ــد قبولی  ه در ح
ــی مــن دامپزشــکی را انتخــاب  ــرای پذیــرش داشــت ول ظرفیــت ب

کــردم. 
ــای  ــی و بیماری  ه ــته مامای ــد رش ــور ش ــوان- چط ــکان ج دامپزش

ــد؟ ــل را انتخــاب کردی ــد مث تولی
در دوره دانشــجویی کــه در درمانــگاه کار می  کردیــم بــه ایــن 
ــن بخــش  ــاتید ای ــا اس ــا ب ــر روزه ــد شــدم و بیش  ت رشــته عالقمن
ــه کار در دانشــگاه  ــد از شــروع ب ــم. بع ــک ســیار می  رفت ــه کلینی ب
ــا او آشــنا  اهــواز، یکــی از همــکاران دامپزشــک پیشکســوت کــه ب
بــودم ایــن رشــته را بــه مــن پیشــنهاد کــرد و مــن هــم بــرای ادامــه 

ــن رشــته را انتخــاب کــردم. تحصیــل ای

ــل  ــه تحصی ــور ادام ــدام کش ــما در ک ــوان- ش ــکان ج دامپزش
دادیــد و از اســاتید بزرگتــان اگــر خاطــره  ای هســت بفرماییــد؟ 
مــن در دانشــگاه کمبریــج انگلســتان ادامــه تحصیــل دادم. اســتاد 
راهنمــای مــن پروفســور فیلیپســون، گاستروآنترولوژیســت مشــهور 
بــود کــه چنــد مــاه بعــد از آن کــه برنامــه کار مــرا هماهنــگ کــرد 
ــد شــب قبــل از آن در قطــار لنــدن ســکته کــرده و از  خبــر آوردن
ــول  ــن را قب ــی م ــس راهنمای ــای ریزاوان ــا آق ــت. ت ــه اس ــا رفت دنی
ــد، ســه چهــار ماهــی طــول  ــان بیفت ــه جری ــاره کارم ب ــد و دوب کن

ــاتید  ــی از اس ــورد، یک ــری ف ــور هان ــن پروفس ــن م ــید. ممتح کش
ــود. ــی رتبــه در تحقیقــات در زمینــه کبــد ب عال

ــکی در  ــته دامپزش ــت رش ــت موفقی ــوان- عل ــکان ج دامپزش
کشــورهای اروپایــی را چــه می  دانیــد؟

علــت موفقیــت دامپزشــکی در کشــورهای پیشــرفته دنیــا داشــتن 
ــا  ــکان آنج ــجویان و دامپزش ــدی دانش ــخص و عالقه  من ــه مش برنام
ــه  ــد. البت ــوان کار می  کنن ــام ت ــاال و تم ــزه ب ــا انگی ــه ب ــت ک اس

ــد.  ــور می  طلب ــم اینط ــا ه ــی آن  ه ــرایط اجتماع ش

ــان  ــات برایت ــدام حیوان ــا ک ــت و کار ب دامپزشــکان جــوان- طباب
ــود را  ــت خ ــره ای از کار طباب ــت؟ خاط ــوده اس ــش ب ــذت بخ ل

ــد.   ــان بگویی برایم
از ابتــدا کار بــا گاو و در مرحلــه بعــد گوســفند بــرای مــن لذت بخش 
ــتکاری  ــه دس ــفند ب ــاد گوس ــیت زی ــل حساس ــه دلی ــه ب ــود. البت ب
ــام داده  ام  ــه انج ــی ک ــم. درمان  های ــه آن پرداخت ــر ب ــی کمت مامای
همــه برایــم خاطره  انــد و اکثــر آنهــا را هنــگام تدریــس بــه شــکل 

گزارش_مــورد )کیــس ریپــورت( در هــر مبحــث توضیــح داده  ام.  

دامپزشــکان جــوان- چــه راهــکاری را پیشــنهاد مــی کنیــد تــا 
وضعیــت دامپزشــکی در کشــور بهبــود یابــد؟

ــکده  ــزه وارد دانش ــه و انگی ــا عالق ــته ب ــن رش ــجویان ای ــر دانش اگ
شــوند و خــوب کار کننــد و معلومــات اصلــی را خــوب یــاد بگیرنــد، 
بعــد از وارد شــدن بــه بــازار کار، هــم موفقیــت بیشــتری خواهنــد 
داشــت و هــم دیــد کلــی دامــدار و جامعــه را تغییــر خواهنــد داد. 

ــه  ــت ک ــن اس ــکاران ای ــی از هم ــر خیل دامپزشــکان جــوان- نظ
رشــته دامپزشــکی بــه وزارت بهداشــت و درمــان ملحــق شــود، 

شــما بــا ایــن نظــر موافــق هســتید؟ 
در مجمــوع شــاید خــوب نباشــد. احتمــال دارد از امکانــات و 
تجهیــزات و اعتبــار اجتماعــی کــه آن وزارتخانــه دارد چیــزی 
ــه نظــر  ــد ب ــوارد بعی ــه در بعضــی م ــب دامپزشــکان بشــود ک نصی
ــد.  ــه کنن ــد انجــام وظیف ــارات بیشــتری بتوانن ــا اختی می  رســد و ب
ــام وزارت  ــه ن ــات دامپزشــکان ب ــات و زحم ــام خدم ــوض، تم در ع

ــود. ــام می  ش ــت تم بهداش

دامپزشــکان جــوان– بــه عنــوان اســتادی کــه ســال  ها در 
دانشــگاه مشــغول بــه کار بودیــد و نســل  های متفاوتــی از قشــر 
جــوان را از نزدیــک تجربــه کردیــد، چــرا امــروزه دانشــجویان 
دامپزشــکی نســبت بــه قدیــم عاقــه کمتــری بــه حرفــه خــود 

دارنــد؟ 
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بــرای ایــن کــه نســبت بــه آینده خــود نگــران هســتند و وقتــی فارغ 
ــده  اند،  ــازار کار نش ــذب ب ــه ج ــد ک ــی را می  بینن ــالن قبل التحصی
عالقــه خــود را از دســت می  دهنــد. ولــی اگــر تــالش کننــد و اصــول 
ــازار کار پیــدا  ــد حتمــا جــای خــود را در ب ــاد بگیرن کار را خــوب ی

کــرده و بــه اصطــالح »کار دنبــال آنهــا می  آیــد«.
ــاره تعــدد مراکــز آموزشــی  دامپزشــکان جــوان- نظــر شــما درب
کــه در دامپزشــکی فعــال هســتند و تعــداد فــارغ التحصیــان 

زیــاد ایــن مراکــز را بگوییــد.
ــر از  ــی غی ــه دالیل ــت. ب ــته  ها اس ــام رش ــی تم ــکل اصل ــن مش ای
ــه  ــی ب ــز آموزش ــانی الزم، مراک ــروی انس ــود نی ــکل کمب ــل مش ح
میــزان خیلــی بیشــتر از حــد نیــاز تاســیس و بــه تعــداد زیــاد فــارغ 
ــازار کار  ــاد ب ــی زی ــباع خیل ــه اش ــر ب ــه منج ــد ک ــل داده  ان التحصی
ــه خــارج از  ــارغ التحصیــالن ب شــده اســت. نتیجــه آن مهاجــرت ف
ــته  ــر از رش ــه  ای غی ــه کاری در زمین ــا ب ــن آنه ــا پرداخت ــور ی کش

ــا شــده اســت.  ــی آنه تحصیل

دامپزشــکان جــوان- پیشــنهاد شــما بــه مســئولین جهــت بهبــود 
وضعیــت بیــکاری جوانــان فــارغ التحصیل دامپزشــک چیســت؟  
ــد.  ــئولین باش ــات مس ــارات و امکان ــد اختی ــد در ح ــنهاد بای پیش
ــه  ــا ب ــه حتم ــکان انجــام راه حــل وجــود داشــته باشــد، ک ــر ام اگ
ذهــن مســئولین هــم می  رســد، نتیجــه آن چنــد ســال بعــد معلــوم 

ــود. ــد ب ــد خواه ــده مفی ــل آین ــرای نس ــه ب ــود ک می  ش

دامپزشــکان جــوان- بــا کدامیــک از همــکاران دانشــگاهی ارتباط 
ــتید؟ ــری داش ــر و صمیمانه  ت نزدیک  ت

ــی  ــه داشــتم ول ــگاه رابطــه صمیمان ــا همــه همــکاران درمان ــن ب م
عــالوه بــر همــکاران بخــش خودمــان، بخصــوص آقــای دکتــر باتوانی 
ــری  ــر عص ــای دکت ــا آق ــاد داده ام، ب ــت زی ــان زحم ــه ایش ــه ب ک
ــا دانشــجویان  رضایــی کــه اغلــب پایــان نامه  هــای تخصصــی کــه ب
گذرانــده  ام نتیجــه زحمــات و همــکاری ایشــان بــوده اســت، رابطــه 

نزدیک  تــری داشــته  ام.

ــما از دوران  ــره ش ــن خاط ــیرین تری ــوان- ش ــکان ج دامپزش
ــت؟ ــوده اس ــه ب ــن آن چ ــخ تری ــس و تل تدری

شــیرین تریــن خاطــره مــن در دوران تدریــس زمانــی بوده اســت که 
دانشــجویان فــارغ التحصیــل می  شــدند و از آن شــیرین تــر زمانــی 
کــه می  شــنیدم در کار خــود موفــق هســتند؛ چــون احســاس مــی 
کــردم کــه کارم بــه نتیجــه رســیده اســت. خاطــرات دوران تدریــس 
مــن همــه شــیرین هســتند و تلخــی زمانــی بــوده اســت کــه وســایل 
کافــی بــرای ارایــه مطلــب بــه شــکل دلخــواه در اختیــار نداشــته  ام. 

دامپزشــکان جــوان- کدامیــک از دانشــجویان شــما چــه عمومــی 
ــی  ــما  باق ــن ش ــی در ذه ــجویان دوران تخصص ــه دانش و چ

ــتند؟ ــی هس ــراد موفق ــد و اف مانده  ان
ــن اســت خســته  ــه ممک ــردن هم ــام ب ــاد اســت و ن ــا زی ــده آنه ع
کننــده باشــد. اغلــب اســاتید فعلــی دانشــکده و اکثــر دامپزشــکانی 
کــه در ایــن اســتان و چنــد اســتان دیگــر کشــور مشــغول بــه کار 
ــا  ــت آنه ــن در خدم ــه م ــتند ک ــجویانی هس ــزو دانش ــتند ج هس

ــوده  ام. ب

ــه اســت؟  ــن روزهــای شــما چگون دامپزشــکان جــوان- حــال ای
ــود؟ ــی ش ــپری م ــور س ــتگی چط دوران بازنشس

اغلــب مواقــع بــه انجــام کارهــای روزمــره، گاهــی مطالعــه و کمــی 
ــذرد.  ــاده   روی می  گ پی

ــه  ــی ک ــکاران جوان ــه هم ــما ب ــه ش ــوان- توصی ــکان ج دامپزش
اکنــون بــه عنــوان هیئــت علمــی مشــغول تدریــس در مراکــز 

ــت؟ ــتند چیس ــی هس علم
ــات روز دسترســی داشــته باشــند  ــن اطالع ــه آخری ــد ب ســعی کنن
و بــا دانشــجویان رابطــه نزدیــک و دوســتانه داشــته باشــند. مــن و 
ــه شــکل  ــا دانشــجویان ب همــکاران قدیمی  تــرم ســعی می  کردیــم ب
ــی  ــه خوب ــجو و نتیج ــه دانش ــم ن ــورد کنی ــده برخ ــکاران آین هم

ــم. گرفتی

دامپزشــکان جــوان- شــما چــه توصیــه ای  بــه دانشــجویانی کــه 
قصــد دارنــد وارد بــازار کار شــوند داریــد؟ 

تــالش کننــد اصــول کار را خــوب یــاد بگیرنــد تــا جــای خــود را در 
بــازار کار بــاز کــرده و بــه اصطــالح »کار دنبــال آنهــا بیایــد«. اگــر بــا 
مراجعــه کننــده ارتبــاط خوبــی برقــرار کننــد و هــدف حفــظ منافــع 

آنهــا باشــد، حتمــا موفــق خواهنــد شــد.

ــم و  ــا عل ــردی ب ــوان ف ــه عن ــی ب ــوان- جنابعال ــکان ج دامپزش
ــتید.  ــجویان هس ــکاران و دانش ــی هم ــزد تمام ــاق، زبان ــا اخ ب
ــو  ــی نیک ــوان نام ــور می  ت ــت و چط ــما چیس ــت ش راز موفقی

ــت؟ ــی داش ــون جنابعال همچ
مــن ســعی مــی کنــم افــراد را همــان طــور کــه هســتند بپذیــرم و 
بــه آنهــا و عقایــد آنهــا احتــرام بگــذارم؛ ایــن باعــث مــی شــود مــورد 
پذیــرش افــراد مختلــف قــرار بگیــرم و البتــه ایــن از لطــف همــکاران 
و دانشــجویان اســت کــه مــرا مــورد مرحمــت خــود قــرار می  دهنــد. 
با آرزوی موفقیت و سامتی برای همه همکاران و دانشجویان
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مطالعــات اخیــر نشــان می  دهــد کــه لرزش  هــا و ارتعاشــات اســب در 
طــی ســوارکاری منجــر بــه فعــال شــدن سیســتم عصبــی ســمپاتیک 
ــزایی  ــه س ــر ب ــودکان اث ــری ک ــد در یادگی ــود می  توان ــه خ ــده ک ش

داشــته باشــد.
پروفســور اوهتــا  اســتاد دانشــگاه توکیــو زاپــن کــه مطالعــه اخیــر را 
انجــام داده اســت، در توجیــه مطالعــه خــود افــزود: مــا از ایــن جهــت 
ایــن مطالعــه را انجــام دادیــم کــه طبــق بررســی  های مــا، مقاالتــی کــه 
در گذشــته کار شــده بــود بیش  تــر در جهــت اثــر مثبــت  ســوارکاری 
ــر ســوارکاری  ــر مطالعــه  ای اث ــوده و کمت ــر ســالمت جســم و روان ب ب
ــر  ــوارکاری ب ــذاری س ــی اثرگ ــم  های اصل ــودکان و مکانیس ــر روی ک ب
انســان را بررســی کــرده اســت. در ایــن تحقیــق کــه بــر روی کــودکان 

12-10 ســاله صــورت گرفــت، 34 پســر و 72 دختــر انتخــاب شــدند 
کــه پروفســور اوهتــا و تیــم تحقیقاتــی  اش اثــر ســوارکاری را برعملکــرد 
ذهنــی کــودکان از طریــق حــل کــردن ســواالت ســاده ریاضــی قبــل 
ــاری  ــای رفت ــن واکنش  ه ــرد. همچنی ــی ک ــوارکاری ارزیاب ــد از س و بع
کــودکان از طریــق تســت کامپیوتــریGo/No-go انجــام پذیرفــت. ایــن 
ــای  ــاری در موقعیت  ه ــودک در پاســخ مناســب رفت ــی ک تســت توانای
 )Self-control( و رفتــار تســلط بــه خــود )Appropriate Action( مختلــف
ــر  ــوارکاری منج ــه س ــد ک ــان می  ده ــج نش ــد. نتای ــی می  کن را ارزیاب
ــری در  ــر کمت ــی اث ــاری کــودکان شــده ول ــش عملکــرد رفت ــه افزای ب
توانایــی حــل مســائل ریاضــی داشــته اســت. پروفســور اوهتــا معتقــد 
اســت کــه ایــن تفــاوت در نتیجــه، بــه دلیــل ســادگی مســائل ریاضــی 

اســب ســـــواری منجر بــه افزایــش توانایــی های 
شــناختی و یادگیــری کــودکان می  شــود

مترجم: علی روستایی
دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
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بــوده چــرا کــه افزایــش ضربــان قلــب کــودکان فقــط در زمــان انجــام 
ــکل  تر از  ــاری مش ــت  های رفت ــت. تس ــوده اس ــاری ب ــت  های رفت تس
ــب و  ــان قل ــش ضرب ــه افزای ــن منجــر ب ــوده، بنابرای مســائل ریاضــی ب
فعــال ســازی گســترده سیســتم عصبــی ســمپاتیک شــده و در نتیجــه 
عملکــرد کــودکان در تســت  های رفتــاری بهتــر از تســت  های ریاضــی 
بــوده اســت و در واقــع ایــن حقیقــت را می  رســاند کــه اســب ســواری 
ــه  ــود ک ــناختی می  ش ــای ش ــود توانایی  ه ــه بهب ــر ب ــودکان منج در ک
ــکالت  ــل مش ــری و ح ــه، یادگی ــدرت حافظ ــامل ق ــی ش ــن توانای ای

می  شــود. 
 

 امــا ســوال ایــن اســت کــه دقیقــا چــه چیــزی در حــرکات ســوارکار 
منجــر بــه ایــن بهبــود عملکــرد رفتــاری می  شــود؟ ایــن مقالــه توضیــح 
ــق  ــوارکاری از طری ــی س ــب در ط ــن اس ــرکات لگ ــه ح ــد ک می  ده
ــذاری  ــه اثرگ ــر ب ــوارکار منج ــی س ــی و حرکت ــاب حس ــک اعص تحری
می-شــود .پروفســور اوهتــا توضیــح می  دهــد کــه ایــن نتایــج احتمــاال 
ــه  ــت ک ــب اس ــرکات اس ــی از ح ــدی ناش ــات تولی ــل ارتعاش ــه دلی ب

می-توانــد باعــث فعــال ســازی سیســتم عصبــی ســمپاتیک و بهبــود 
عملکــرد رفتــاری کــودکان شــود.  بایــد ایــن فــرض را درنظــر بگیریــم 
کــه نتایــج ایــن مقالــه می  توانــد در نژادهــای مختلــف اســب متفــاوت 
باشــد و همــه کــودکان شــاید نتواننــد بــه کالس  های ســوارکاری اســب 
دسترســی داشــته باشــند امــا بعضــی از ایــن مزایــای مطــرح شــده در 
ــت  ــی به-دس ــوان خانگ ــداری از حی ــد در نگه ــش می  توان ــن پزوه ای
ــادی  ــیار زی ــرات بس ــه اث ــد ک ــا پیشــنهاد می  کن ــد. پروفســور اوهت آی
در رابطــه متقابــل انســان_حیوان بــر روی رشــد کــودکان تاثیــر دارد. 
بــه عنــوان مثــال توانایــی تصمیــم گیــری ذهنــی و رســیدن بــه یــک 
ــا  ــن پژوهــش بررســی شــد ام ــردن در ای ــی و عمــل ک نتیجــه منطق
توانایــی درک کــردن و ارتبــاط غیرکالمــی و تاثیــر بــر روی احساســات 

پیچیــده انســانی نیــاز بــه مطالعــات بعــدی دارد.

Nobuyo Ohtani, Kenji Kitagawa, Kinuyo Mikami, Kasumi. Horseback Riding Improves 
the Ability to Cause the Appropriate Action )Go Reaction( and the Appropriate Self-
control )No-Go Reaction( in Children. Frontiers, 2017 
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چگونه سود و درآمد گاوداری را افزایش دهیم؟
دو روش وجود دارد:

1. کاهش هزینه 2. افزایش تولید 
ــد.  ــوراک می  باش ــه خ ــوط ب ــا مرب ــه در گاوداری  ه ــترین هزین بیش
نمی  تــوان در گاوداری  هــا هزینه  هــا را کاهــش داد و بــه طبــع آن 
منتطــر افزایــش درآمــد بــود. مــزارع گاوشــیری کنترلــی روی قیمــت 
شــیر ندارنــد؛ بنابرایــن تنهــا راه افزایــش درآمــد افزایــش تولیــد شــیر 
اســت. خــوراک همیشــه از شــیر ارزان تر اســت. بیــن 70 تــا 80 درصد 
درآمــد گاوداری  هــا از تولیــد شــیر اســت. 50 درصــد از خوراکــی کــه 
بــه گاو داده می  شــود، هزینــه نگهــداری گاو اســت و هزینــه   نگهــداری 
گاو ثابــت اســت؛ یعنــی گاوی کــه تولیــد شــیر آن 30 کیلــو اســت بــا 
گاوی کــه تولیــد آن20 کیلــو می  باشــد هزینــه نگهــداری مشــابه هــم 
ــد. در حــال حاضــر اگــر میانگیــن تولیــد شــیر در گله  هــا پاییــن  دارن
تــراز 32-30 کیلــو باشــد منجــر بــه ضــرر و زیــان اقتصــادی می  شــود.  

عواملی که می  توانند تولید شیر را افزایش دهند:
1. باالنس جیره و تغذیه اصولی 

ــی گاو و  ــره بدن ــیر، نم ــد ش ــود تولی ــاس رک ــدی )براس ــروه بن 2. گ
ــتنی گاو ( ــن آبس ــا س ــش ی ــخ زای تاری

کاهش روزهای شیر دهی و آبستنی:
1. استفاده از نرم افزار و ثبت تمام  وقایع 
2. اقدام به موقع جهت آبستن کردن گاو 

3. معاینــه بــه موقــع گاو پــس از زایمــان )انجــام بیــن 30 تــا 40 روز 
پــس از زایــش گاو(

4. استفاده از برنامه  های همزمانی
ــر  ــه ه ــی ک ــداد روز  های ــن تع ــه میانگی ــی: ب ــیر ده ــای ش روز  ه
ــر  ــه اگ ــد ک ــد گوین ــیر  دهی می  باش ــال ش ــش در ح ــس از زای گاو پ
ــی اســت  ــن معن ــه ای ــد ب ــاالی 200 روز باش ــا ب ــن روز  ه ــن ای میانگی
ــش در  ــر 10 روز افزای ــود دارد. ه ــاروری وج ــکل ب ــه مش ــه در گل ک
روز  هــای شــیردهی تولیــد را 1 کیلــو کاهــش می  دهــد. ماهیانــه 9 تــا 
ــوط  ــد زایمــان کننــد کــه از آن 35 درصــد مرب 10 درصــد گاو  هــا بای
ــاال  ــه ب ــکم 2 ب ــای ش ــه گاو  ه ــوط ب ــد مرب ــه  ها و 65 درص ــه تلیس ب

می  باشــد. 

تراکم و محیط
1. تنطیم فری استال از نظر ابعاد 

ــر  ــدود 9_12 مت ــه ح ــاز ب ــر گاو نی ــر گاو )ه ــه ازای ه ــط ب 2. محی
ــقف دارد.( ــای مس ــع فض مرب

اقتصاد در مزارع شیری
دکتر رضا ایجاب

دانشجوی دکتری تخصصی مامایی و بیماری های تولیدمثل، دانشگاه ارومیه

مقدمه:
 بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم بــر بــازار و شــرایط اقتصــادی فعلــی، مــزارع گاو شــیری موجــود 
ــرای ایــن کــه بتواننــد وضعیــت خــود را حفــظ کــرده و از ســود مناســبی برخــوردار باشــند  ب
ــار آن شــرایط بهداشــتی را بیشــتر  ــر شــدن حرکــت کــرده و در کن ــه ســمت صنعتی  ت ــد ب بای
مــورد توجــه قــرار دهنــد تــا بــا تولیــد شــیری بــا کیفیــت، بهــره    وری را در گاوداری  هــا بهبــود 
بخشــیده و راندمــان گله  هــا را بــه حداکثــر برســانند. اقتصــاد در مــزارع گاو شــیری : وضعیــت 
مــزارع گاو شــیری از لحــاظ اقتصــادی در حــال حاضــر نامناســب اســت و بــه تبــع آن زنجیــره 
ــه  ــدگان ک ــرف کنن ــی مص ــا و حت ــدگان مکمل  ه ــا وارد کنن ــات ت ــدگان از کارخانج ــد کنن تولی
چرخــه   بزرگــی را شــامل می  شــود در وضعیــت خوبــی نیســت. ســرانه مصــرف شــیر در ایــران 
ــد  ــل آن وضعیــت ب ــی بســیار پاییــن اســت. یکــی از دالی ــه میانگیــن مصــرف جهان نســبت ب

اقتصــادی مــی باشــد.
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ــه  ــر فضــای آخــور ب ــه ازای هــر گاو )70_75 ســانتی مت 3. آخــور ب
ــر گاو( ازای ه

4. جلوگیری از تراکم 

اصالح سم 
1. دادن نمــره لنگــش بــرای گاو  هــا توســط دامپزشــک فارم)نمــره ی 
لنگــش از 1 کــه گاوی بــا کمــر صــاف در حــال رفتــن اســت تــا 5 کــه 

گاو کامــال لنــگ می  باشــد.
2. اصــالح بــه موقــع ســم: در گاو بایــد هــر شــش مــاه یکبــار انجــام 

شــود یــا حداقــل ســالی یکبــار در زمــان خشــکی. 
3. حوضچه ضدعفونی 

اصالح نژاد
1. استفاده از نرم افزار  های انتخاب اسپرم 

2. استفاده از اسپرم ماده زا

استرس گرمایی
1. استفاده از سایه بان _فن و مه پاش 

2. تعداد کافی آبشخور 
3. کاهش تراکم 

بــه طــور کلــی در شــرایط کنونــی بهتریــن روش در گــذر از بحــران 
ــردن درآمــد از ایــن طریــق  ــاال ب اقتصــادی، افزایــش تولیــد شــیر و ب
اســت. کاهــش هزینه  هــا بویــژه از طریــق جیــره ســبب ضــرر و زیــان 

ــود.  ــتر می  ش بیش
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 در مطالعــه ای کــه توســط محققــان دانشــگاه ناتینگهــام انجــام گرفتــه 
ــاروری ســگ ها در طــی ســه دهــه  ــوان ب اســت مشــخص شــد کــه ت
گذشــته دچــار کاهــش چشــمگیری شــده اســت. نتایــج ایــن تحقیــق 
کــه در مجلــه Scientific Reports منتشــر گردیــده نشــان داد که کیفیت 
ــازه  ــد)Stud Dogs( ، در طــول ب اســپرم در جمعیتــی از ســگ های مول
ــن  ــه اســت. در ای ــی  داری کاهــش یافت ــی 26 ســاله به طــور معن زمان
مطالعــه پــس از اینکــه محققــان توانســتند مواد شــیمیایی را در اســپرم 
ــات  ــاری حیوان ــای تج ــی از غذاه ــغ و در بعض ــگ های بال ــه س و بیض
خانگــی اندازه گیــری کننــد، نقــش آالینده هــای زیســت محیطــی بــه 

عنــوان عاملــی بالقــوه در کاهــش بــاروری برجســته شــده اســت. 
ــد از 5  ــگ مول ــا 97 س ــن 42 ت ــور میانگی ــه ط ــق ب ــن تحقی در ای
ــد،  ــش مجع ــا پوش ــور ب ــور، رتری ــدن رتری ــور، گل ــرادور رتری ــژاد الب ن
بوردرکالــی و ژرمــن شــپرد مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد. مایــع منــی 
از ایــن حیوانــات جمــع آوری و آنالیــز شــد تــا درصــد اســپرم های بــا 

ــود. ــی ش ــی ارزیاب ــوژی طبیع ــرونده و مورفول ــت پیش حرک
ــی را در  ــل توجه ــش قاب ــان کاه ــه، محقق ــال مطالع ــول 26 س  در ط
درصــد اســپرم های متحــرک طبیعــی مشــاهده کردنــد. در بیــن 
ــال  ــد در س ــپرم ها 2/5 درص ــرک اس ــا 1998 تح ــال های 1988 ت س
ــه  ــی ک ــاه، زمان ــک دوره کوت ــس از ی ــت. پ ــرده اس ــدا ک ــش پی کاه
ســگ های در معــرض خطــر از مطالعــه کنــار گذاشــته شــدند، کاهــش 
ــید. ــال رس ــد در س ــه 1/2 درص ــت و ب ــه یاف ــپرم ها ادام ــرک اس تح

بــه عــالوه محققــان دریافتنــد تولــه ســگ هایی کــه از ایــن حیوانــات 
متولــد شــده اند دارای درصــد بیش تــری از وقــوع نهــان بیضگــی 

می باشند.
ــد،  ــذ ش ــد اخ ــگ های مول ــپرم از س ــای اس ــه نمونه ه ــس از اینک پ
حیوانــات بــه روش معمــول اختــه شــده و بیضه هــا جمــع آوری شــدند 
ــا غلضتــی از آالینده هــا کــه باعــث اختــالل در تحــرک و زنده مانــی  ت
اســپرم می شــوند مشــخص شــود. همچنیــن مــواد شــیمیایی یکســانی 

مترجم: مهدی کیان
دانشجوی دکترای  عمومی دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

آالینده های زیست محیطی، عامل کاهش سریع باروری در سگ ها
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کــه باعــث اختــالل در کیفیــت اســپرم می شــوند در غذاهــای تجــاری 
ســگ ها مخصوصــا برند هایــی کــه مختــص تولــه ســگ ها اســت 

یافتــه شــد.
ــکده  ــل در دانش ــد مث ــوژی تولی ــق بیول ــی، محق ــارد ل ــر ریچ دکت
دامپزشــکی و علــوم و سرپرســت ایــن تحقیــق گفــت: ایــن اولیــن بــار 
ــر گــزارش شــده  ــاروری ســگ های ن اســت کــه چنیــن کاهشــی در ب
اســت و بــه اعتقــاد مــا دلیــل آن وجــود آالینده هــای زیســت محیطــی 

ــم. ــات یافته ای ــا در اســپرم، بیضــه و غــذای حیوان اســت کــه م
دکتــر لــی اضافــه کــرد: مــا عوامــل دیگــری کــه ممکــن اســت نقشــی 
در ایــن زمینــه داشــته باشــند ماننــد ژنتیــک را مــد نظــر قــرار دادیــم 
امــا حقیقتــا چنیــن کاهشــی در اثــر عوامــل ژنتیکــی در طــی 26 ســال 

بســیار بعیــد بــه نظــر می رســد.
در طــول 70 ســال گذشــته، مطالعــات صــورت گرفتــه کاهــش قابــل 
توجهــی را در کیفیــت مایــع منــی انســان نشــان داده اســت. همچنیــن 
افزایــش عوامــل مربــوط بــه ســندرم اختــالالت بیضــه ماننــد افزایــش 
بــروز ســرطان بیضــه، هیپوســپودیاس و نهــان بیضگــی گــزارش شــده 

اســت.
دکتــر لــی افــزود: مطالعــات ناتینگهــام حــاوی مجموعــه ای منحصــر 

ــرل شــده ای  ــت کنت ــاد از جمعی ــل اعتم ــای قاب ــرد از داده ه ــه ف ب
ــداز  ــر چشــم ان ــن ام ــل اســت. ای ــن عوام ــاری از ای ــه ع اســت ک
وسوســه انگیــزی می دهــد کــه دلیــل کاهــش کیفیــت مایــع منــی 
ســگ ها آالینده هــای زیســت محیطــی اســت و ایــن ســوال را بــه 
وجــود مــی آورد کــه آیــا می توانــد اثــری مشــابه نیــز در بــاروری 

ــر؟ ــا خی انســان ها داشــته باشــد ی
محققــان بــر ایــن باورنــد کــه نتایــج اخیــر می توانــد بــه حــل معمــای 

کاهــش کیفیــت مایــع منــی انســان کمــک کنــد و بــرای دانشــمندان 
ــات  ــه تحقیق ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــث باش ــل بح ــی قاب موضوع
ــن  ــوان بهتری ــه عن ــد ســگ ها ب ــا نشــان ده ــاز اســت ت ــری نی بیش ت
دوســت انســان ها و نزدیک تریــن حیــوان همــراه می تواننــد بــه 
دلیــل زیســتگاه مشــترک بــا انســان و محــدوده بیماری هــای مشــابه،  

ــرای ســالمتی و درمــان آن هــا باشــند. مدلــی ب

منبع:
University of Nottingham. «Study demonstrates rapid decline 
in male dog fertility, with potential link to environmental 
contaminants.» ScienceDaily. ScienceDaily, 9 August 2016. 

<www.sciencedaily.com/releases/160809095138/08/2016.htm>.
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مقدمه:
تــب برفکــی نوعــی بیمــاری ویروســی اســت کــه در خانــواده 
پیکورنــا ویریــده، جنــس آفتوویروس قــرار دارد. ایــن بیماری 
می توانــد تمــام دام هــای زوج ســم اهلــی و وحشــی را درگیــر 
ــد.  ــروز می کن ــری ب ــه گی ــورت هم ــه ص ــا ب ــد و عمدت کن
ــه ایــن بیمــاری حســاس نیســت و شــترها  اســب چنــدان ب

نیــز حساســیت کمــی دارنــد.
ــت  ــک در جمعی ــی اندمی ــاری در نواح ــن بیم ــری ای واگی
ــر  ــرگ و می ــزان م ــد و می ــه 100  ٪ می رس ــی ب ــاس دام حس
آن در دام هــای بالــغ  2 ٪ و در دام هــای جــوان تــا 20 ٪ گــزارش 

ــت. ــده اس ش
انتقال:

ویــروس بصــورت مســتقیم از طریــق استنشــاقی کــه راه اصلــی انتقــال 
اســت و یــا گوارشــی در گوســاله ها از طریــق شــیر آلــوده و لیســیدن 

اشــیاء منتقــل می شــود. همچنیــن اســپرم گاو هــم می توانــد در 
انتقــال مهــم باشــد. انتقــال غیرمســتقیم نیــز توســط ابــزار آلــوده، رفت 

و آمــد افــراد، فومیــت و ... صــورت می گیــرد.

منابع ویروس:
متداول تریــن جایــگاه بقــای ویــروس در ناحیــه نازوفارنکــس دام هــای 
بهبــود یافتــه می باشــد. دام هــای بهبــود یافتــه بــه مــدت یــک ســال 
و یــا بیشــتر در برابــر آلودگــی مجــدد بــا همــان تیــپ مقاومنــد ولــی 
ایــن مصونیــت دائمــی نیســت و بــا از بیــن رفتــن پادتن هــا، دام دوبــاره 
ــا 2 ســال و گوســفند  ــه همــان ســویه نیــز حســاس می شــود. گاو ت ب
تــا 6 مــاه پــس از بهبــودی بــه عنــوان ناقــل ایــن بیمــاری محســوب 

می شــود.
ایــن بیمــاری بیشــتر در گاو و خــوک اهمیــت دارد امــا در بز، گوســفند، 
گاومیــش و الماهــا نیــز اتفــاق می افتــد. اســب هیــچ حساســیتی نــدارد. 

مروری بر تب برفکـــــــــی
مترجم: نعیم موالیی جبدرقی
دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
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ــی  ــوزن، بوفالو هــای آب ــل گ ــات وحــش از قبی ــف حی گونه هــای مختل
و بــه طــور کلــی زوج ســمیان در معــرض ابتــال بــه بیمــاری هســتند.

ــه   ــوده، 12-10 هفت ــگاه آل ــال در جای ــک س ــدت ی ــه م ــروس ب وی
ــد )79-(  ــی منجم ــا و در من ــاه در موه ــک م ــا ی ــاس و ... ، ت روی لب
  pHــرات ــه تغیی ــروس نســبت ب ــد .وی ــی می مان ــاه باق ــا 1 م ــل ت حداق
و گرمــا حســاس اســت امــا در برابــر ســرما مقــاوم اســت. ضدعفونــی 
کننده هایــی مثــل: ســدیم هیدروکســید یــا فرمالیــن )2-1 درصــد( یــا 

ــد. ــروس را دارن ــر روی وی ــر ب ــی تاثی ــات ســدیم )4 ٪( توانای کربن

عالیم بالینی:
75 درصــد ضایعــات ایجــاد شــده مربــوط بــه ناحیــه دهــان و 25 درصد 
مربــوط بــه پاهــا اســت. ضایعــات ممکــن اســت تحــت تاثیــر آلودگــی 
ثانویــه باکتریایــی قــرار گرفتــه و در دام هــای جــوان در عضــالت قلبــی 
ســبب میوکاردیــت نکــروز دهنــده می شــود؛ بــه همیــن دلیــل ســبب 

افزایــش میــزان مــرگ و میــر در دام هــای جــوان می شــود .
ــن  دوره کمــون بیمــاری در گاو 6-3 روز اســت کــه ممکــن اســت بی
7-1 روز متغیــر باشــد. کاهــش تولیــد شــیر، افســردگی شــدید، 
ــول در  ــی، وزیک ــزاق طناب ــاد، ب ــاک و ح ــتوماتیت دردن آنورکســی، اس
ــن- ــان، لنگــش و زمی ــون زب ــی، اروزی ــان، بالشــتک دندان مخــاط ده

گیــری، ورم پســتان شــدید، ســقط، مــرگ و میــر زیــاد در دام جــوان، 
کاهــش ســرعت رشــد و وزن گیــری مناســب، آســیب اندوکرینــی کــه 
ــه، آنمــی، hairy panter می گــردد؛  ــس پن ــه ســندرم مزمــن دی منجرب

ــود دارد.  ــه وج ــب 41-40 درج ــن ت همچنی
بیمــاری در گوســفند و بــز اغلــب مالیــم بــوده ولــی بــه دلیــل انتقــال 
بیمــاری بــه گاو دارای اهمیــت اســت. در گوســفند بالــغ باعــث ســندرم 

مشــابه گاو شــده و بیمــاری crippling و از دســت دادن ســم هــا مــی 
شــود. ضایعــات کوچــک و کــم بــوده امــا بــا درگیــری شــدید در هــر 

چهــار پــا همــراه اســت.

کالبدگشایی:
مشــاهده وزیکــول و اروزیــون در دهــان، پــا و سرپســتانک؛ اگــر عفونت 
ــات  ــود. در ضایع ــی ش ــر م ــه اولس ــل ب ــون تبدی ــد اروزی ــه باش ثانوی
ــم در  ــرم بدخی ــورم اســت. در ف ــال مت ــده پســتان کام سرپســتانک، غ
ــگ  ــا نواحــی رن ــراه ب ــد هم ــه می توان ــی کارد ک ــوراژی اپ ــوزادان هم ن
پریــده باشــد. دیــواره بطن هــا بــا مخاطــی از بافــت زرد، رگــه دار شــده 

ــبیه  tiger heartدارد. ــری ش و ظاه

درمان:
1( شست وشوی ضایعات با کربنات سدیم 5 ٪ دو بار در روز

2( اکسی تتراسایکلین 10 ٪ به مدت 5 روز
3( استفاده از ضدالتهاب های غیر استروییدی مثل فلونکسین

AD3E  4( تجویز
5( تجویز آنتی هیستامین ها مثل تریپلن آمین

6( پودر اشتها آور و استفاده از مواد غذایی غیر  خشبی

منبع:
Constable, Peter D., et al. Veterinary Medicine: A textbook 
of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats. Elsevier 

Health Sciences, 2016.
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مقدمه:
ــر خاصــه نویســی و  ــب ســعی ب در جمــع آوری ایــن مطال
ــت  ــده اس ــی ش ــک تراپ ــی بیوتی ــرای آنت ــی ب آوردن کلیات
تــا اطاعــات پایــه-ای فــرد در انتخــاب درســت دارو هــا بــاال 
رفتــه و طیــف اثــر و کلیاتــی در مــورد هــر دســته دارویــی 

ــد. را بدان
ــوع  ــه ن ــه ب ــب توج ــک مناس ــی بیوتی ــاب آنت ــرای انتخ ــدا ب در ابت
ــک،  ــک و فارماکوکینتی ــاخصه های فارماکودینامی ــم، ش میکروارگانیس
اصــول درمــان و هزینــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. آنتــی 
بیوتیک هــا دارای مکانیســم عمــل متفاوتــی هســتند کــه آن هــا را بــه 

ــد: ــی کنن ــدی م ــیم بن ــی تقس ــتجات گوناگون دس
الــف( اثــر بــر دیــواره ســلولی: بتاالکتام هــا کــه شــامل پنی ســیلین ها، 
ــواره  ــر دی ــند و ب ــا می باش ــا و مونوبکتام ه ــپورین ها، کارباپنم ه سفالوس
ســلولی اثــر مــی گذارنــد. عالوه بــر این هــا ونکومایســین و باسیتراســین 

نیــز بــر دیــواره ســلولی اثــر می گذارند.
ب( اثر بر غشای سلولی: پلی میکسین

ج( اثر بر جزء  30s ریبوزوم: تتراسایکلین ها و آمینوگلیکوزید ها
و  کلرامفنیــکل  ماکرولید هــا،  ریبــوزوم:   s50 جــزء  بــر  اثــر  د( 

یســین ما ا کلیند
ه( اثر بر رویRNA polymerase : ریفامپین 

و( اثر بر روی DNA gyrase: کویینولون ها
ز( تداخل با سنتز فوالت: سولفانامید ها و تری متوپریم

     طبقــه بنــدی دیگــر آنتــی بیوتیک هــا بــه دو صورت باکتریوســید و 
باکتریــو اســتاتیک می باشــد کــه ایــن تقســیم بنــدی در انتخــاب آنتــی 
بیوتیــک مناســب نقــش بــه ســزایی دارد. از جملــه آنتــی بیوتیک هــای 
باکتریوســید می تــوان بــه بتاالکتام هــا و آمینوگلیکوزید هــا اشــاره 

نمــود و از باکتریــو اســتات ها می تــوان از ســولفانامید ها، تتراســایکلین 
و کلرامفنیــکل را نــام بــرد. نکتــه مهمــی کــه بایــد بــدان توجــه نمــود 
ــی بصــورت  ــی بیوتیک ــته آنت ــن دو دس ــان از ای ــتفاده همزم ــدم اس ع
همزمــان می باشــد چــون کارایــی را پاییــن مــی آورنــد و اثــر مطلــوب 
ــد .در ضمــن آنتــی بیوتیک هــای وســیع طیــف  ــان را ندارن ــد نظرم م
ــوم  ــل س ــایکلین ها، نس ــا، تتراس ــکل، فلروکینولون ه ــد کلرامفنی همانن
ــر محــدود  ــا اث ــای ب ــی بیوتیک ه ــارم سفالوســپورین ها و... و آنت و چه
هماننــد پنی-ســیلین ها و آمینوگلیکوزید هــا و ... طبقــه بنــدی دیگــر 

ــا را شــامل می شــود. ــی بیوتیک ه آنت
    در جــدول زیــر گروهــی از آنتــی بیوتیــک هــای مهــم و طیــف اثــر 

آنهــا را بررســی مــی کنیم:
در ادامــه بــه طــور مختصــر بعضــی از ویژگی هــای مهــم تعــدادی از 

داروهــا کــه در دامپزشــکی اســتفاده مــی شــوند آورده خواهــد شــد.

اصول اولیه در انتخـاب آنتی بیوتیک که باید مورد توجه قرار بگیرد
نوید جهان روشن
دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
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پنی سیلین ها:
ــازار  ــدی در ب ــل وری ــی و داخ ــل عضالن ــی، داخ ــکال خوراک ــه اش ب
ــوش،  ــتفاده در خرگ ــازه اس ــه اج ــچ وج ــه هی ــند. ب ــود می باش موج
خوکچــه هنــدی و همســتر وجــود نــدارد. در ضمــن در نحــوه نگهداری 
بایــد بــه نــوع مــاده موجــود در دارو نیــز دقــت شــود؛ بــه طــور مثــال 
پنی ســیلین پروکائینــه بایــد در یخچــال نگهــداری شــود. طبــق 
جــدول نیــز بایــد بــا توجــه بــه میکروارگانیســم از ایــن دارو اســتفاده 
ــدودی از  ــف مح ــر روی طی ــت و ب ــف نیس ــیع الطی ــون وس ــرد چ ک

میکروارگانیســم ها موثــر می باشــد.
 

سفالوسپورین ها:
دارای چهار نسل می باشند:

نســل اول: شــامل ســفازولین، سفالکســین و ســفالوتین کــه بیش تــر 
بــر روی گــرم مثبت هــا اثــر دارنــد.      

ــر  ــر ب ــه بیش ت ــیتین ک ــیم و سفوکس ــامل سفوروکس ــل دوم: ش نس
موثر  انــد. بی هــوازی  ارگانیســم های  روی 

و  سفیکســیم  ســفتیوفور،  سفتریاکســون،  شــامل  ســوم:  نســل 
سفتیزوکســیم کــه وســیع الطیــف انــد.

ــم  ــه ه ــفکوئینوم ک ــارم: س ــل چه نس
بــر روی گــرم مثبــت هــا و هــم بــر روی 

گــرم منفــی هــا موثــر اســت.  
سفالوســپورین ها  بــا  پنی ســیلین ها 

ــد. واکنــش متقاطــع دارن
 

مهارکننده های بتاالکتاماز: 
ــاز  ــم بتاالکتام ــا آنزی ــا بتاالکتام ه ــه ب ــا درمقابل ــی از باکتری ه بعض
تولیــد می کننــد و حلقــه بتاالکتــام را آنهــا را مــورد هــدف قــرار مــی 
دهنــد کــه مانــع از تاثیــر آن هــا می شــوند .ایــن دســته دارویــی بــرای 
مقابلــه بــا ایــن مــورد کاربــرد دارنــد. از جملــه ایــن دارو هــا می تــوان 
بــه کالوالنیــک اســید، ســولباکتام، توزوباکتــام کــه همــراه پنی ســیلین 

ــرد.  ــاره ک ــوند، اش ــز می ش ــپورین ها تجوی ــا و سفالوس ه

:)Carbapenems( کارباپنم ها
در دامپزشــکی خیلــی کاربــرد ندارنــد ولــی در ICU حیوانــات کوچک 
دچــار عفونــت نامشــخص کاربــرد دارد. ایمی پنــم و مراپنــم جــزء ایــن 
ــزاق  ــح ب ــش ترش ــث افزای ــگ باع ــم در س ــد. ایمی پن ــته دارویی ان دس

می گــردد.

مونوباکتام ها:
ماننــد آزترئونــام کــه در درمــان مننژیــت حیوانــات کوچــک کاربــرد 
ــمی  ــیار س ــد بس ــا و لینکوزامای ــراه ماکرولید ه ــه هم ــز ب دارد. تجوی

اســت.

آمینوگلیکوزید ها: 
بــر روی باکتری هــای گــرم منفــی و گونه هــای اســتافیلوکوکی 
موثــر انــد. جنتامایســین، نئومایســین، کانامایســین، آمیکاســین، 
ــی از  ــد. بعض ــرار دارن ــی ق ــته داروی ــن دس ــین و... در ای استرپتوماس
ایــن دارو هــا، داروی انتخابــی بــرای درمــان بعضــی از بیماری هــا مــی 
باشــند؛ ماننــد تجویــز استرپتومایســین بــرای درمــان لپتوســپیروز یــا 
ــز  ــا تجوی ــدی و ی ــت کیســه های مقع ــرای عفون ــز نئومایســین ب تجوی
ــی شــوند.  ــه اســهال م ــه منجــر ب ــی ک ــرای عفونت های کانامایســین ب
از مهمتریــن نکاتــی کــه در هنــگام تجویــز ایــن دســته دارویــی بایــد 
مــد نظــر قــرار داد اثــرات توکســیک آن هــا بــر کلیــه و گــوش می باشــد 
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کــه تجویزشــان را بــا محدودیــت روبــه رو می کنــد. در بیــن حیوانــات 
ــه اوتوتوکسیســیتی حســاس اند. در ضمــن مصــرف  ــر ب گربه هــا بیش ت
ایــن دســته دارویــی در حیواناتــی کــه مشــکل کلیــوی دارنــد یــا دچــار 
ــالوه  ــرد. ع ــورت بگی ــاط ص ــا احتی ــد ب ــند بای ــیون می باش دهیدراتاس
ــا دارو هــای مــدر اســتفاده  ــر ایــن بهتــر اســت به صــورت همزمــان ب ب

نشــوند. 
 

آمینوسیکلیتول ها:
ــر  ــیک ب ــرات توکس ــد و اث ــده ان ــتق ش ــا مش ــد ه از آمینوگلیکوزی
ماننــد  ندارنــد  آمینوگلیکوزیدهــا  ماننــد  را  و گــوش  کلیــه  روی 

اسپکتینومایســین.

تتراسایکلین ها:
آنتــی بیوتیکــی وســیع الطیــف می باشــد کــه مــوارد مصــرف زیــادی 
ــال در  ــه درمــان هموبارتون ــوان ب ــه مهم تریــن آن هــا می ت دارد؛ از جمل
گربــه و کالمیدیــا نــام بــرد. ایــن دســته دارویــی مــوارد عــدم مصــرف 
نیــز دارد کــه در هنــگام اســتفاده بایــد بدان هــا توجــه نمــود؛ از جملــه 
ــی آنابولیــک  ــرات آنت ــت اث ــه عل ــر اســت در دام آبســتن ب اینکــه بهت
اســتفاده نگــردد عــالوه بــر ایــن هــا باعــث کاهــش رشــد اســتخوان هــا 
و تغییــر رنــگ دنــدان هــا نیــز می گردد. اکســی تتراســایکلین، داکســی 

ســایکلین و... جــزء ایــن دســته دارویــی می باشــند.

کلرامفنیکل:
البتــه بــه علــت عــوارض ســوء شــناخته شــده ایــن دارو، مصــرف آن با 
محدودیــت روبــه رو شــده اســت. باعــث ایجــاد آنمــی آپالســتیک مــی 
ــه  ــم ب ــی مغــزی می توانی ــور از ســد خون ــت قابلیــت عب ــه عل شــود. ب
ــین  ــپورین و استرپتومایس ــیلین، سفالوس ــا پنی س ــان ب ــورت همزم ص
ــم،  ــبکیه چش ــت ش ــان عفون ــرای درم ــم. ب ــرار دهی ــرف ق ــورد مص م
آبســه هــای مغــزی اســتافیلوکوکی و مننژیــت در حیوانــات می توانیــم 

از ایــن دارو اســتفاده کنیــم.

ماکرولید ها:
ــزء  ــین ج ــن و آزیترومایس ــل مایکوزی ــن، تی ــین، تایلوزی اریترومایس
ــر روی باکتری هــای گــرم مثبــت  ایــن دســته دارویــی مــی باشــند. ب
ــن  ــد؛ همچنی ــر می گذارن ــی اث ــرم منف ــای گ ــدادی از باکتری ه و تع
ــه  ــوص علی ــند، بخص ــی باش ــب م ــز مناس ــس نی ــتگاه تنف ــرای دس ب
مایکوپالســما. تجویــز عضالنــی تایلوزیــن و اریترومایســین بســیار 
دردنــاک می باشــد کــه بایــد بــه آن توجــه نمــود. یکــی از مــوارد مهــم، 
عــدم اســتفاده تایلوزیــن در اســب می باشــد کــه باعــث اســهال کشــنده 

در می شــود. تیل مایکوزیــن هــم در انســان کشــنده می باشــد.

کتولید ها:
از ماکرولید هــا مشــتق شــده  اند. اسپیرامایســین ،سترومایســین و 

ــی باشــند. ــی م ــن دســته داروی تلیترومایســین جــزء ای

سولفانامید ها:
زیــادی  مصــرف  مــوارد  و  می باشــند  باکتریواســتات ها  جــزء 
دارنــد از جملــه در درمــان توکسوپالســموزیس، کوکســیدیوزیس، 
نئوســپوروزیس و ... . از اثــرات ســوء ســولفانامید ها می تــوان بــه 
کریســتال اوری و اختــالل در خــون ســازی و هماچــوری اشــاره کــرد. 
 K توصیــه بــر ایــن اســت کــه همــراه ایــن دســته دارویــی از ویتامیــن

ــم. ــتفاده کنی ــم اس ه

لینکوزامید ها:
لینکومایســین، کلیندامایســین، تیامولیــن و... جــزء ایــن دســته 
دارویــی  انــد. نبایــد در خرگــوش و همســتر اســتفاده شــوند. الزم بــه 
ذکــر اســت دارویی هایــی کــه بــر روی ارگانیســم های بی هــوازی 
ــرژی  ــر ان ــق تخمی ــه از طری ــی ک ــد در حیوانات ــر می گذارن ــاری اث اجب

ــد. ــع مصــرف دارن ــد، من ــی کنن ــن م ــود را تامی خ
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فلوروکینولون ها: 
می باشــند.  وســیع   الطیــف  آنتی  بیوتیک هــای  جــزء 
ــرد  سیپروفلوکساســین در مــوارد عفونــت چشــم و گــوش بســیار کارب
ــل  ــه دلی ــه ب ــرار دارد ک ــته ق ــن دس ــز در ای ــین نی دارد. انروفلوکساس
ــوارض  ــد .از ع ــده می باش ــناخته  ش ــکی ش ــیع در دامپزش ــرد وس کارب
ســوء مصــرف ایــن دســته دارویــی، عــوارض مفصلــی در ســگ هــای 
جــوان، دژنراســیون شــبکیه در گربــه و عــوارض عصبــی بــه علــت مهار 
گابــا در ســگ و گربــه را می تــوان نــام بــرد. در ضمــن نبایــد بصــورت 

همزمــان بــا تئوفیلیــن نیــز 
ــوند.  ــز ش تجوی

 
پلی میکسین ها:

و   B و   E پلی میکســین 
باسیتراســین جــزء ایــن دســته 
انــد. بصــورت موضعی اســتفاده 
عفونت هــای  در  و  می شــوند 

ســطحی چشــم و گــوش بــه کار می رونــد.

گلیکو پپتید ها:
ــرای درمــان عفونت هــای  در دامپزشــکی خیلــی رایــج نمی باشــند. ب
مقــاوم اســتافیلوکوکی و اســترپتوکوکی و اســتفاده در بیمارانــی کــه بــه 
پنی ســیلین و سفالوســپورین ها حساســیت دارنــد، بــه کار مــی رونــد. 
ــه  ــی از ایــن دســته دارویــی اســت کــه در اســب ب ونکومایســین مثال
همــراه آمینوگلیکوزید هــا بــه صــورت داخــل وریــدی تجویــز می شــود 
ــل  ــن دلی ــه همی ــی را دارد؛ ب ــع مغزی-نخاع ــت حضــور در مای و قابلی

ــرد. ــت اســتفاده ک ــوان از آن در مننژی می ت

یونوفوره ها:
ــن، الزالوســید، سالینوماســین، ناراســین، مادورومایســین و ...  موننزی
در ایــن دســته انــد. بــر علیــه تــک یاخته هــا ماننــد توکسوپالســموزیس 
و کوکســیدیوزیس موثــر انــد. بــرای پیشــگیری از توکسوپالســما 
ــورت  ــگ در ص ــرد دارد. در س ــره کارب ــن در جی ــتفاده از موننزی اس

ــد.  ــاق افت ــد اتف ــرگ می توان ــن م ــاوی موننزی ــول ح ــدن کپس جوی

نیتروایمیدازول:
بــر علیــه باکتری هــای بی هــوازی اجبــاری موثــر مــی باشــند. 
مترونیــدازول از مهم تریــن دارو هــای ایــن دســته بــه شــمار مــی رود. در 
درمــان عفونت هــای دندانــی بســیار کاربــرد دارد. درمــان ژیاردیوزیــس 
ــر اســت.  ــکان پذی ــی ام ــن دســته داروی ــس توســط ای و تریکومونیازی
تریکومونیازیــس کبوتــر کــه یکــی از شــایع تریــن بیماری هــای کبوتــر 

ــن دســته درمــان می شــود. ــز توســط ای می باشــد نی
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:)Nutrients( مواد خوراکی
ــای  ــو، رنگدانه ه ــد م ــد رش ــید ها در رون ــو اس ــا و  آمین پروتئین ه
ــش  ــه روزه بخ ــد و هم ــی دارن ــش اساس ــدن نق ــاخی ش ــت و ش پوس
قابــل توجهــی از پروتئین هــای جیــره غذایــی صــرف نیازهــای پوســت 
و مــو می شــود. ســگ ها و گربه هــا می تواننــد درصــد باالیــی از 
پروتئین هــای موجــود در ســیب زمینــی، گوشــت، تخــم مــرغ و 

ــد. ــی جــذب کنن ــه راحت ــی را ب محصــوالت لبن
ــتند و  ــن هس ــاز های مالنی ــش س ــن: پی ــل  آالنی ــن و فنی 1-تیروزی

ــود. ــیاه می ش ــای س ــدن موه ــگ ش ــز رن ــث قرم ــا باع ــود آنه کمب
ــث  ــید باع ــو اس ــن دو آمین ــود ای ــتئین: کمب ــن و سیس 2-متیونی

کاهــش رشــد موهــا و شــکنندگی مــو می شــود.
3-پرولیــن: نقــش حیاتــی در ســاخت کالژن پوســت دارد و کمبــود 

ــت پوســت می شــود. ــث کاهــش مقاوم آن باع
ــتند  ــت هس ــا اهمی ــرب ب ــید چ ــگا 3 دو اس ــید و ام ــک اس لینولنی
کــه در تولیــد ســبوم نقــش دارنــد و کیفیــت پوســت و مــو را افزایــش 
ــت.  ــر اس ــم موث ــت ه ــاب در پوس ــش الته ــگا 3 در کاه ــد. ام می دهن
ــه فراوانــی  ــوال ب ایــن اســیدهای چــرب در روغــن ماهــی، ســویا و کان

ــوند. ــت می ش یاف
 از ویتامیــن هــای بــا اهمیــت کــه در ســالمت پوســت نقــش دارنــد 
ــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــرد و بای ــاره ک ــن A,C,E,B اش ــه ویتامی ــوان ب می ت
توجــه داشــت کــه گربه هــا قــادر بــه ســاخت ویتامیــن A از بتاکاروتــن 
نیســتند. ویتامیــن A بــه فراوانــی در روغــن ماهــی، شــیر و زرده تخــم 
مــرغ و ویتامیــن E در روغــن ســویا و افتــاب گــردان و زرده تخــم مــرغ 

ــود. ــت می ش یاف
مــس و روی نیــز بــه ترتیــب در پیگمانتاســیون و اســتفاده از 
اســیدهای چــرب نقــش دارنــد کــه کبــد، گوشــت و تخــم مــرغ  منابــع 

ــوند. ــوب می ش ــا محس ــرای آن ه ــی ب خوب
ــات  ــه اثب ــا ب ــتی در ســگ ها و گربه ه ــایع پوس ــن مشــکل ش  چندی

رســیده اســت کــه بــا مدیریــت غذایــی قابــل درمــان هســتند. 

مشکالت پوستی مرتبط با غذا: 
ــای  ــا از غذاه ــه گربه ه ــی ک ــا: زمان ــه ه ــن E در گرب ــود ویتامی کمب
ــاالی  ــت ب ــت غلظ ــد به  عل ــتفاده می کنن ــده اس ــرو ش ــی کنس دریای
اســیدهای چــرب موجــود، دچــار کمبــود ویتامیــن E می شــوند 
ــه حرکــت، درد و گاهــی تــب  ــم آن بصــورت عــدم تمایــل ب کــه عالئ
ــد. التهــاب پانکــراس  نیــز در بســیاری از ایــن گربه هــا  تظاهــر می یاب

مشــاهده می شــود.
ــل  ــدم تحم ــا ع ــرژی ی ــی از آل ــد ناش ــتی می توان ــرات پوس تظاه
غذایــی   باشــد. واکنــش غذایــی همچنیــن می توانــد اثــرات گوارشــی، 

ــد. ــی سیســتمیک ایجــاد کن تنفســی و حت
عــدم تحمــل غذائــی: بیش تــر، غذاهایــی مــد نظــر اســت کــه حــاوی 

تغذیه و سالمت پوست و مو در سگ و گـــربه
امیر زارعین
دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی، دانشگاه ارومیه 

مقدمه:
ــی  ــدهای دفاع ــن س ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــت ب پوس
بــدن بخــش قابــل توجهــی از مــواد مغــذی دریافتــی روزانه را 
مصــرف می کنــد و در بســیاری از کمبودهــا به عنــوان اولیــن 
ــی  ــره غذای ــت. جی ــده اس ــناخته ش ــر ش ــت تاثی ارگان تح
مشــخصا در اپــی درم، ســدهای دفاعــی پوســت، واســطه های 
ــود  ــا وج ــی دارد. ب ــل توجه ــر قاب ــو تأثی ــد م ــی و رش التهاب
ــای  ــیله روش ه ــا به وس ــتی عمدت ــکات پوس ــه مش اینک
به صــورت  چــه  و  موضعــی  به صــورت  چــه  دارویــی 
ــره  ــال جی ــن ح ــا ای ــی ب ــوند ول ــان می ش ــتمیک درم سیس
ــی  ــورد ارزیاب ــد م ــتی بای ــکات پوس ــام مش ــی در تم غذای
قــرار گیــرد و مدیریــت جیــره  غذایــی نقــش بــه بســزائی در 

ــد. ــا می کن ــم ایف ــن عائ ــش ای کاه
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ترکیباتــی هســتند کــه ظهــور بیمــاری دیگــری ماننــد آتوپی را تســریع 
می کننــد؛ غذاهایــی ماننــد گوشــت گاو، ماهــی، گوجــه فرنگــی، قــارچ 
و اســفناج کــه عمدتــاً بخاطــر مقادیــر بــاالی هیســتامین مــورد توجــه 

. هستند
آلــرژی غذائــی: در ایــن حالــت واکنــش بیــش از حــد ایمنــی بــدن 
بــه مــاده ی غذایــی عامــل بــروز عالئــم اســت کــه عالئمــی از جملــه 
قرمــزی و پوســته پوســته شــدن پوســت، کچلی هــای موضعــی، کهیــر 
و پیــودرم  ایجــاد می کنــد. در ســگ ها خــارش نیــز در ناحیــه ی 

ــد.  ــر می یاب ــه تظاه پرین

مشکالت پوستی که با مدیریت جیره می توان کنترل کرد:
1-خارش ها
2-پیودرم ها

3-پوسته پوسته شدن اپیدرم
4-کهیر 

5-تغییرات رنگی پوست 
6-مو ریختگی

مدیریت بیماری های پوستی مرتبط با غذا : 
آنتــی  و  گلوکوکورتیکوئیدهــا  از  اســتفاده  مــواردی  چنیــن  در 
هیســتامین به عنــوان درمــان دارویــی مطــرح هســتند امــا تصحیــح و 
مدیریــت جیــره غذایــی بــرای جلوگیــری از بازگشــت دوبــاره بیمــاری 

ــت. ــت اس ــز اهمی حائ
1( در مــوارد آلــرِژی غذایــی می تــوان از تکنیــک Food Trial اســتفاده 

ــک  ــن تکنی ــرد. در ای ــدا ک ــرژی زا را پی ــی آل ــاده ی غذای ــا م ــرد ت ک
ــج،  ــی، برن ــی، ســیب زمین ــل ماه ــای Hypoallergic مث یکســری غذاه
گوشــت بــره یــا آهــو به عنــوان غــذای پایــه مــد نظــر قــرار می گیــرد 
ــی کــه  ــا زمان ــه مــی شــود ت ــه آن اضاف و ســایر غذاهــای مشــکوک ب

ــاره ببینیــم. ــم را دوب عالئ
ــی در روغــن ماهــی  ــه فراوان ــوان از ترکیبــات امــگا 3 کــه ب 2( می ت

ــرای کاهــش التهــاب پوســت اســتفاده کــرد.  یافــت می شــوند ب
ــرص  ــه ق ــه اضاف ــج ب ــویا و برن ــیر س ــوان از  ش ــن می ت 3( همچنی
هــای مولتــی ویتامیــن  و مولتــی مینــرال و روی و شــربت B12 و پــودر 
اســتخوان به عنــوان یــک غــذای خانگــی بــرای بیمــاران دارای آلــرژی 
اســتفاده کــرد. بــه جــای شــیر ســویا و برنــج از ماهــی قــزل آال هــم 

ــرد. ــتفاده ک ــوان اس می ت
ولــی بــا ایــن حــال اکثــر متخصصــان تغذیــه بــر ایــن بــاور هســتند 
کــه غذاهــای خانگــی دارای کمبودهایــی از نظــر برخــی مــواد هســتند 
ــن  ــرای ای ــه ب ــاری ک ــای تج ــدت، غذاه ــی م ــتفاده طوالن ــرای اس و ب

ــد. ــه می کنن ــده را توصی ــاران طراحــی ش بیم
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چکیده:
کیســت هیداتیــد بیمــاري مشــترک انســان و حیــوان اســت کــه مرحله 
نــوزادي انــگل اکینوکوکــوس گرانولــوزوس مي باشــد. ایــن انــگل 
مي توانــد نشــخوارکنندگان مختلــف از جملــه گوســفند، گاو، بــز، 
ــف از  ــاي مختل ــگل ارگان ه ــن ان ــد. ای ــر کن ــش و شــتر را درگی گاومی
جملــه کبــد، ریــه، مغــز، حفره شــکم، کلیــه، طحــال و ســایر ارگان ها را 
درگیــر مي کنــد و داراي رشــد تدریجــي اســت. ایــن انــگل ســویه هاي 
ــت.  ــایع اس ــران ش ــفند در ای ــویه ي سگ-گوس ــه س ــي دارد ک مختلف
ــام،  ــبزي خ ــوردن س ــگ، خ ــا س ــاس ب ــامل تم ــر ش ــاي خط فاکتوره
ــاردار، جــارو کــردن و انتقــال تخــم  خــاک خــواري به ویــژه در زنــان ب
از طریــق تنفــس مي باشــد. اکینوکوکــوس مولتــي لوکوالریــس عامــل 
دیگــر هیداتوزیــس )کیســت آلوئولــي( در انســان اســت کــه بیش تــر در 
شــمال غــرب کشــور دیــده مي شــود. اهمیــت ایــن مطالعــه بــه علــت 
اندمیــک بــودن ایــن بیمــاري و افزایــش رشــد بیــش از پیــش بیمــاري 

در ایــران اســت امیــد اســت کــه مفیــد واقــع شــود.

مقدمه:
عامــل ایجــاد کیســت هیداتیــد اکینوکوکــوس گرانولــوزوس اســت کــه 
ــي اســت کــه توســط اکینوکوکــوس  فــرم تهاجمــي آن کیســت آلوئول
ــگل در روده  ــن ان ــتگاه ای ــود. زیس ــاد مي ش ــس ایج ــي لوکوالری مولت
باریــک گوشــتخواران به ویــژه ســگ اســت. بیمــاري زئونــوز مهــم کــه 
ــق  ــزارش شــده اســت. از طری ــران گ ــر کشــورها به خصــوص ای در اکث
خــوردن غــذا یــا آب آلــوده بــه تخــم انــگل، ایــن انــگل وارد خــون و 
ــز،  ــه، مغ ــد، ری ــف کب ــاي مختل ــه ارگان ه ــاوي شــده و ب سیســتم لنف
ــزان آن در  ــي می ــود)1( ول ــت مي ش ــا هدای ــایر ارگان ه ــال و س طح
ــه  ــاظ چرخ ــت )2(. از لح ــمت ها اس ــایر قس ــر از س ــد بیش ت ارگان کب
زندگــي داراي چرخــه اهلــي بیــن ســگ و علفخــواران و چرخــه وحشــي 
ــن گوشــتخواران وحشــي و علفخــواران وحشــي اســت )3(. شــیوع  بی
ــده  ــزارش ش ــور 4/42٪ گ ــف کش ــاط مختل ــاري در نق ــرولوژي بیم س
اســت)5(. گــزارش بیمــاري در هــر دو جنــس مذکــر و مونــث یکســان 
گــزارش شــده اســت )2( امــا در خانم هایــي کــه در تمــاس بــا ســگ، 
ــي  ــي در برخ ــوده و حت ــر ب ــتند بیش ت ــاک و ... هس ــبزیجات، خ س
مناطــق کــه بســتگي بــه وی ژگي هــاي فرهنگــي و اجتماعــي  آن 
ــر  ــاری در ه ــن بیم ــود. ای ــده ش ــر دی ــان بیش ت ــه دارد در آقای منطق
ســني دیــده مي شــود امــا به-خاطــر اینکــه داراي دوره کمــون طوالنــي 

ــود )4(. ــده مي ش ــال دی ــا 40 س ــني 20 ت ــازه س ــر در ب اســت بیش ت

عالیم: 
در اکثــر مــوارد بــدون عالمــت اســت. در مواقعــي کــه کیســت در کبــد 
اســت عالیــم بیش تــر به صــورت حساســیت و درد شــکم و بزرگــي کبــد 
و حضــور تــوده اي در کبــد مشــاهده مي شــود و در صورتــي کــه کیســت 
ــرفه، درد  ــورت س ــر به-ص ــي آن بیش ت ــرات بالین ــد تظاه ــه باش در ری
ــد )2(. در  ــروز مي کن ــي ب ــط خون ــس و خل ــي نف ــینه، تنگ ــه س قفس
ــرات  ــا تغیی ــازي ی ــار آتلکت ــد دچ ــراف کیســت مي توان ــت اط ــه باف ری
ــت  ــود)6(. کیس ــي ش ــکلروز بینابین ــکتازي و اس ــل برونش ــي مث التهاب
ــاره شــده و  ــراوی پ ــه داخــل مجــاری صف ــن اســت  ب ــد ممک هیداتی
باعــث کالنژیــت شــود و یــا در مــواردی کــه در زیــر کپســول کبــدی 
واقــع شــده اســت بــه داخــل حفــره صفاقــي پــاره شــده و باعــث شــوک 
آنافیالکتیــک شــود و در مــواردی نیــز عالیــم آبســه کبــدی را نشــان 

مي دهــد)7(.

تشخیص:
ــف  ــاي مختل ــوان از روش ه ــد مي ت ــت هیداتی ــخیص کیس ــراي تش ب
پرتونــگاري و ســرولوژیک اســتفاده کــرد. روش هــای رادیولوژیــک کــه 
ــر  ــي اســکن می باشــد. عالوه ب ــا ســونوگرافی و ســي ت ــن آن ه مهم تری
ــرای  ــا ب ــه ازآن ه ــد بلک ــات کمــک کننده ان ــه در تشــخیص ضایع اینک
طبقــه  بنــدی انــواع کیســت هیداتیــد اســتفاده می شــود)8 (.روش هــاي 
ــس و  ــتقیم، روش التک ــر مس ــیون غی ــل هماگلوتیناس ــرولوژیک مث س

ایمنوفلورســنس غیــر مســتقیم مــورد اســتفاده قــرار مي گیرنــد)9(.

درمان:
به طــور کلــي روش هــاي درمــان شــامل دارو  درمانــي و روش جراحــي 
اســت)11,10(. در دارو درمانــي بیش تــر از داروهــاي آلبنــدازول، 

ــد. ــتفاده مي کنن ــدازول اس مبن
درمــان جراحــي کیســت هیداتیــد بــه دو روش تهاجمي و غیــر تهاجمي 
)محافظــه کارانــه( صــورت مي گیــرد )11,12(. درمــان محافظــه  کارانــه 

کم خطرتــر ولــي طــول دوره درمــان بیش تــري دارنــد)14,13(.
درمطالعــه اي کــه توســط دکتــر مطیــع و دکتــر قائمــي در مــورد درمان 
جراحــي کیســت هاي هیداتیــد انجــام گرفــت بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کــه روش تهاجمــي نســبت بــه روش محافظــه کارانــه مــدت بســتري، 

تيد مروري بر كيســت هيـــدا
لعیا شمسي
دانشجوي دکتري تخصصي انگل شناسي دامپزشکي، دانشگاه ارومیه
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عــود و عــوارض بعــد از عمــل کم تــري دارد ولــي ســایر فاکتورهــا اعــم 
ــا عــدم ارتبــاط  از اندازه،محــل، تعــداد کیســت و همچنیــن ارتبــاط ی
ــا عــروق و مجــاري صفــراوي بــه هنــگام انتخــاب روش جراحــي  آن ب

بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد.

پیشگیري و کنترل: 
ــي در  ــه  طــور کل ــي دارد و ب ــد انتشــار جهان بیمــاري کیســت هیداتی
ــن  ــي بی ــاس نزدیک ــق دارد و تم ــروري رون ــغل دامپ ــه ش ــي ک مناطق
ــري  ــیوع بیش ت ــد، از ش ــاد مي باش ــگ زی ــان و س ــفند، انس گاو، گوس
برخــوردار اســت. بنابرایــن در کنتــرل بیمــاري بایــد مــوارد زیــر را مــد 

ــرار داد: نظــر ق
1( آمــوزش بهداشــت :آگاه نمــودن مــردم در زمینــه اســتفاده از 
ــي  ــواد ضدعفون ــا م ــاًل ب ــد کام ــه نحــوي کــه ســبزي بای ســبزیجات ب

ــردد. ــرف گ ــد مص ــته و بع ــده شس کنن
ــت  ــتند، مي بایس ــه هس ــي و گل ــگ خانگ ــه داراي س ــاني ک 2( کس
ــدن آن هــا  ــرا مــوي ب ــا آن هــا داشــته باشــند. زی تمــاس محــدودي ب
ممکــن اســت بــه تخــم انــگل آلــوده باشــد. نگهــداري ایــن حیوانــات 
ــتفاده  ــب و اس ــه دوره اي مرت ــا معاین ــک ب ــر دامپزش ــت نظ ــد تح بای
ــز  ــا نی ــردن آن ه ــراه باشــد و از لمــس ک ــگل هم ــاي ضــد ان از داروه

ــردد. ــودداري گ خ
ــز ) در خــارج از کشــتارگاه  ــات (گاو، گوســفند و ب 3( از کشــتار حیوان
ــد در کشــتارگاه هاي بهداشــتي  ــن کار بای اکیــداً خــودداري شــود و ای
صــورت پذیــرد. ضمنــاً مــردم در ایــن خصــوص همــکاري الزم را بایــد 
داشــته باشــند و از خریــد گوشــت و فراورده-هــاي دامــي کــه معاینــه 

نشــده و مهــر بهداشــتي ندارنــد خــودداري کننــد.
4( بازرســي الشــه و اندام هــا در موقــع کشــتار، ضبــط و معــدوم نمودن 
اندام هــاي آلــوده بــه کیســت بــه نحــوي کــه انــدام آلــوده از دســترس 
ســگ دور نگــه داشــته شــده و حتمــاً ســوزانده و یــا دفــن بهداشــتي 

ند. گرد
ــا از  ــودن آن ه ــدوم نم ــامل مع ــرد ش ــگ هاي ولگ ــا س ــارزه ب 5( مب
ــه نقــش  طــرق مختلــف و همچنیــن جمــع آوري و دفــن صحیــح زبال
ــاري و  ــن بیم ــا ای ــارزه ب ــگ ها و مب ــت س ــش جمعی ــي در کاه مهم

ســایر بیماري هایــي کــه از طریــق ســگ بــه انســان منتقــل مي شــود 
ــت. ــد داش را خواه

ــا آب  ــه مــردم در مــورد اهمیــت شستشــوي دســت ها ب 6( آمــوزش ب
و صابــون )15(.
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1( چگونه آماده انجام یک عمل جراحی می شوید؟ 
ــام  ــی از روش انج ــک کپ ــد و ی ــع را خوانده ای ــام مناب ــما تم ــف( ش ال

ــد. ــزان کرده ای ــل آوی ــاق عم ــوار ات ــه در و دی ــی را ب جراح
ــان  ــه متخصص ــد، ب ــت خوانده ای ــات را در اینترن ــام اطالع ــما تم ب( ش

ــد. ــاس گرفته ای ــتادتان تم ــا اس ــد و ب ــل زده ای ایمی
ج( شــما چندیــن بــار ایــن عمــل را انجــام  داده ایــد و همیشــه می توانیــد 

یــا بقیــه دامپزشــکان مشــورت کنید.
ــام  ــل را انج ــن عم ــال ای ــه ح ــا ب ــت؛ ت ــق نیس ــه تحقی ــازی ب د( نی

نداده ایــد امــا نگــران هــم نیســتید.

2( اولویت شما برای آماده سازی بیمار چیست؟
الــف( شــما از دور عملیــات آمــاده ســازی بیمــار را نظــارت می کنیــد تــا 

مطمئــن شــوید ایــن کار بــه درســتی انجــام می گیــرد.
ــدت  ــد. م ــام می دهی ــذاری را انج ــه گ ــا و لول ــل الق ــان مراح ب( خودت
ــه باشــد احســاس  ــر 10 دقیق ــا اگ ــه اســت ام ــان اســکراب 5 دقیق زم

ــد. بهتــری داری
ج( کار آمــاده ســازی را بــه دســتیاران ســپرده اید و قبــل از اســکراب بــه 

طــور اجمالــی بررســی می کنیــد.
د( دســتیاران آن را انجــام می دهنــد. حتــی اگــر اشــتباه کــرده باشــند 

ــد. ــش نمی آی مشــکلی پی
ه( تــا زمانــی کــه بیمــار آمــاده انجــام عمــل اســت بــه چیــزی اهمیــت 

ــت. ــمند تر اس ــان ارزش ــد. زمانت نمی دهی

شما چگونه جراحی هستید؟
۱0 سوالی که باید از خودتان بپرسید!

دکـــتر فیل زلتـمن
متخصص جراحی دامپزشکی

مترجم: امید باروتیان
دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
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3( آماده سازی اتاق عمل چگونه است؟
الــف( شــما ابزار هــای جراحــی خاصــی را ترجیــح می دهیــد و راحت تــر 

هســتید کــه خودتــان آن هــا را آمــاده کنیــد.
ــه ابزار هــای  ــد ســر جــای خــودش باشــد و شــما ب ــز بای ب( همــه چی
مــورد عالقه تــان احتیــاج داریــد؛ بعضــی از مواقــع آمــاده ســازی بیش تــر 
ــای روی بســته ها  ــی نوار ه ــما تمام ــول می کشــد. ش ــل ط ــود عم از خ
را چــک می کنیــد تــا مطمئــن شــوید همــه چیــز بــه درســتی اســتریل 

شــده اســت.
ج( شــما بــه دســتیاران خــود تکیــه می کنیــد. حتــی اگــر همــه چیــز 

کامــال بی نقــص نباشــد بــه راحتــی بــا آن کنــار می آییــد.
د( مشــکلی نیســت اگــر از تاریــخ اســتریل ســازی گذشــته باشــد. شــما 

کــه دیگــر تــازه کار نیســتید. زندگــی بــه هیجــان احتیــاج دارد.
ه( بــه دســتیاران دقیقــا می فهمانیــد کــه چــه می خواهیــد. اگــر چیــزی 
مطابــق دســتور نبــود آن هــا را مجبــور می کنیــد کــه دوبــاره آن را انجــام 

دهند.

4( در اتاق عمل به چه چیزی گوش می دهید؟
الف( موسیقی ممنوع است. شما باید تمرکز کنید.

ــن کــه شــما  ــه شــرط ای ــل قبــول اســت ب ب( بعضــی از آهنگ هــا قاب
آن هــا را انتخــاب کنیــد.

ــه دســتیاران دوســت داشــته باشــند خــوب اســت.  ــزی ک ــر چی ج( ه
ــد. ــردن مشــکلی نداری ــز ک شــما در تمرک

ــرای  ــکان ب ــن م ــل بهتری ــاق عم ــه ات ــد ک ــی کنی ــر م ــما فک د( ش
خوانندگــی اســت.

از صــدای  بلند تــر  انفجــار. حتــی  تــا حــد  متــال  موســیقی  ه( 
الکتروکاردیوگــرام.

5( اگــر در حیــن عمــل کار هــا مطابــق برنامــه پیــش نرفــت شــما چگونه 
واکنــش نشــان مــی دهید؟

ــق  ــا آن تطبی ــرده ام. خــودم را ب ــه ک ــن شــرایط را تجرب ــال ای ــف( قب ال
می دهم.

ب( خدایا به دادم برس.
ج( یک نفس عمیق می کشید. شرایط تحت کنترل شماست.

د( سالم بر چالش! باالخره یک چیز هیجان انگیز.
ه( قطعــا تقصیــر شــما نیســت. هــر کســی داد و فریــاد راه بینــدازد وای 

بــه حالــش.

6( نظر شما درباره سرعت عمل چیست؟
الــف( شــما ســریع هســتید امــا ترجیــح می دهیــد کــه بــر روی بهتریــن 

شــیوه جراحــی تمرکــز کنید.
ب( شما نباید در هنر عجله به خرج دهید.

ــال  ــما ح ــی ش ــی اصل ــتید. نگران ــط هس ــد وس ــما ح ج( ش
ــت. ــار اس بیم

د( بهتــر اســت از حواشــی کــم کنیــم تــا ســریع تــر جراحــی 
را تمــام کنیــم.

ه( تنها در عرض 20 دقیقه. شما بهترین هستید.

7( روش آموزش شما چگونه است؟
الــف( اگــر افــراد تحصیــل کــرده کنــار بیش تــری کنــار شــما باشــند، کار 

خــود را بهتــر انجــام می دهیــد.
ب( اگــر ســوالی از شــما پرســیده شــود، پــس از اینکــه کتــاب را چــک 

کردیــد بــه آن پاســخ می دهیــد.
ج( از دســتیاران ســوال مــی کنیــد کــه آیــا بــا جراحــی آشــنایی دارنــد 

و یــا پرسشــی از آن دارنــد.
د( آموزش آخرین کاری است که انجام می دهید.

ه( آموزش در شرح وظایف شما نیست. اینجا مهد کودک نیست.

8( هنگامی که مشغول جراحی هستید، اتاق عمل شبیه چیست؟
الف( اتاق کودک

ب( شــما دســتیارانی داریــد کــه ســه بســته نــخ بخیــه را بــاز مــی کننــد 
ــه آن  ــزار جراحــی اضافــی نیــز وجــود دارد کــه ب و نیــز یــک بســته اب

احتیاجــی نداریــد.
ج( ابزار هــای کثیــف از ابــزار هــای تمیــز جــدا هســتند و اجســام نــوک 

تیــز را حــذف می کنیــد.
د( همــه چیــز در کنــار هــم اســت؛ تمیــز، کثیــف، نــوک تیــز، فرقــی 

نمی کنــد.
ه( منطقه جنگی

9( پس از پایان جراحی، دستیاران ...
الــف( کار دســت شــما را تحســین می کننــد امــا بــر روی مــدت زمــان 

جراحــی تاکیــد دارنــد.
ب( خوشحال هستند که بیمار زنده است.

ج( چیــز جدیــدی یــاد گرفته انــد. احســاس قدردانــی می کننــد و فکــر 
ــده اند. ــره ش ــه خب ــد ک می کنن

د( حس خوبی ندارند.
ه( به فکر رشته دیگری هستند.

10( چگونه حال بیمار را پیگیری می کنید؟
الف( پروسه ای وجود دارد  که همیشه بر اساس آن عمل می کنید.

ب( تماس می گیرید تا دیگر نگران نباشید.
ــا مطمئــن شــوید کــه ســوالی  ــد ت ــا صاحــب دام تمــاس می گیری ج( ب

ــدارد و بیمــار دوره نقاهــت خــود را طبــق برنامــه طــی می کنــد. ن
ــا اگــر پرسشــی  ــد ام ــا صاحــب دام تمــاس نمی گیری ــع ب د( هیــچ موق

ــد. ــا او صحبــت می کنی داشــت ب
ه( تمــاس گرفتــن بــا افــراد بــرای کســانی اســت کــه بیــکار باشــند نــه 

شــما.
پاسخ ها:

محاسبه کنید کدام گزینه را بیش تر انتخاب کرده اید.
ــی  ــام م ــاب انج ــا را از روی کت ــتید. کاره ــه ای هس ــوش و حرف ــما باه ــف( ش ال

ــد. ــال می کنی ــن روش را دنب ــد. بهتری دهی
ب( شــما ترســو هســتید. می خواهیــد کارتــان را بــه بهتریــن شــیوه انجــام دهیــد 
ــوید.  ــان می ش ــرب و پریش ــرعت مضط ــه س ــید و ب ــز می ترس ــه چی ــا از هم ام
تنهــا زمانیکــه دیگــران در کنــار شــما باشــند کارتــان را خــوب انجــام می دهیــد.
ــحال  ــما را خوش ــران ش ــار دیگ ــودن کن ــتید. ب ــوش هس ــان و باه ــما مهرب ج( ش

ــد. ــت می دهی ــان اهمی ــه بیمارانت ــه هم ــد و ب می کن
د( شــما بــا اعتمــاد بــه نفــس هســتید. بــه تاییــد دیگــران نیــازی نداریــد مگــر 
ــر  ــگ و ماه ــما زرن ــد. ش ــین کنن ــما را تحس ــزرگان ش ــدادی از ب ــه تع زمانیک
هســتید امــا همزمــان بســیار مغــرور و خودبیــن مــی باشــید کــه ایــن می توانــد 

شــما را بــه دردســر بینــدازد.
ــت  ــن اس ــد. ممک ــوره در می روی ــتید و زود از ک ــمگین هس ــیار خش ــما بس ه( ش
بعضــی از اوقــات خــوش اخــاق باشــید امــا بســیار معــدود و نــادر اســت. فرصــت 

خوبــی اســت کــه مغــز شــما را بــرای آزمایــش بفرســتند!
منبع:

Originally published in the March 2017 issue of Veterinary Practice News

مجله علمی - آموزشی بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه
سال دوم - شماره سوم - بهار ۱۳۹۶ ۲۴



Every Patient
 Leaves a Footprint
 On My Heart ...

Veterinary Technician


