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با من بی کس تنها شده ، یارا تو بمان

همه رفتند از این خاهن ، خدا را تو بمان

من بی ربگ زخان دیده درگ رفتنی ام

تو همه بار و ربی ، اتزه بهارا تو بمان

گار دل من داغ و ردد است همه نقش و ن

گارا تو بمان بنگر این نقش هب خون شسته ، ن

زین بیابان گذری نیست سواران را، لیک

دل من خوش هب رفیبی است ، غبارا تو بمان

ـهر دم از حلقه ی عشاق رپیشانی رفت

هب رس زلف بتان ، سلسله دارا تو بمان

شهریارا ، تو بمان رب رس این خیل یتیم

پدرا ، یارا ، اندوه گسارا ، تو بمان

ساهی رد اپی تو چون موج هچ خوش زار رگیست

هک رس سبز تو خوش بـاشد ، کنارا تو بمان
عکاس:احمدرضا محمدنیا                                                                                        هوشنگ ابتهاج
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سخن آغازین

 آیا دانشکده های دامپزشکی باید نقشی در ترویج علوم داشته باشند؟
کلمــه  از  اســتفاده  بــا  گــوگل  در  ســاده  جســتجوی  یــک  در 
کلیدی»دانشــکده دامپزشــکی« هفــت عنــوان اولــی کــه در جســتجو 
ــران،  ــکی ته ــای دامپزش ــکده ه ــارت از دانش ــود عب ــی ش ــل م حاص
مشــهد، تبریــز، ارومیــه، شــیراز، ســمنان و کرمــان اســت و بــه دنبــال 
آن صفحــه ویکــی پدیــا در زمینــه معرفــی دانشــکده هــای دامپزشــکی 

ــرد.  ــی گی ــرار م ق
بــا ورود بــه صفحــه هــر یــک از دانشــکده هــای دامپزشــکی فعالیــت 
ــای  ــی، اعض ــای آموزش ــروه ه ــم از گ ــا اع ــکده ه ــف دانش ــای مختل ه
ــن  ــک از ای ــچ ی ــد و در هی ــی کن ــدا م ــود پی ــره نم ــی و غی ــات علم هی
ــه  ــی در زمین ــتجوی اطالعات ــرای جس ــی ب ــه های ــا صفح ــکده ه دانش
ــتجو را  ــد جس ــن کلی ــر همی ــد. اگ ــی کن ــه نم ــب توج ــکی جل دامپزش
ــته   ــه در رش ــورد توج ــای م ــاری ه ــن بیم ــاری از بی ــک بیم ــه ی ــال ب مث
دامپزشــکی، مثــال »هــاری« تغییــر دهیــم در هفــت عنــوان اول 
جســتجو هیــچ مطلبــی از دانشــکده هــای دامپزشــکی جلــب توجــه 
نمــی کنــد و تنهــا برخــی از دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کــه مطالبی 
در ایــن زمینــه منتشــر کــرده انــد دیــده مــی شــوند. حــال کلیــد 
جســتجو را مثــال بــه »تــب برفکــی« تغییــر مــی دهیــم و جالــب توجــه 
اینکــه هیــچ یــک از دانشــکده هــای دامپزشــکی در جســتجوی بــاالی 
ایــن کلمــه حضــور ندارنــد و اگــر جســتجو را مثــال بــه »عقیــم ســازی 
ســگ« تغییــر دهیــم مجــددا بــا همیــن مشــکل روبــرو مــی شــویم بــه 
ــی در  ــکی مطلب ــای دامپزش ــکده ه ــک از دانش ــچ ی ــه هی ــه ای ک گون
ایــن زمینــه منتشــر نکــرده انــد و تمامــی مطالــب مربــوط بــه درمانــگاه 

ــا مراکــز دارویــی و خصوصــی بــوده انــد.  هــا ی
ــای  ــکده ه ــا دانش ــه آی ــود ک ــی ش ــن م ــه ذه ــادر ب ــش متب ــن پرس ای
دامپزشــکی بایــد نقشــی در ترویــج علــوم داشــته باشــند؟ و اگــر 
پاســخ مثبــت اســت ایــن نقــش چگونــه باید اعمــال شــود؟ آیا زمــان آن 
نرســیده اســت کــه هر یــک از دانشــکده هــای دامپزشــکی واحــدی به 
عنــوان واحــد ترویــج علــوم داشــته باشــند و در زمینــه هــای مختلــف 
ــد؟  ــل کنن ــوم عم ــج عل ــه تروی ــبت ب ــکده نس ــای آن دانش ــت ه فعالی

ــه روز و کار آمــد در مراکــز شــناخته شــده علمــی در  نبــود محتــوی ب
زمینــه هایــی کــه دامــداران و عمــوم مــردم ممکــن اســت از آن بهــره 
گیرنــد منجــر بــه توســعه مطالــب متفرقــه در قســمت هــای مختلــف 
شــده اســت بــه گونــه ای کــه تشــابه فــراوان در انتشــار مطالــب دیــده 
مــی شــود بــه گونــه ای کــه مثــال یــک مطلــب در یــک پایــگاه منتشــر 
شــده و پایــگاه هــای متعــددی نســبت بــه بــاز نشــر آن یــا حتــی کپــی 

کــردن آن بــه عنــوان مطلــب اولیــه اقــدام کــرده انــد.
بــاور نگارنــده بــر ایــن اســت کــه ترویــج علــوم ارزش بســیار باالیــی در 
شناســایی بیشــتر آنهــا دارد و جلــوی انــواع اوهــام و بــازار ســازی هــای 
غیــر منطقــی نســبت بــه آنهــا را میگیــرد. مثــال اگــر کســی بخواهــد 
یــک مطلــب قابــل اعتمــاد در مــورد بیمــاری بروســلوز پیــدا کنــد بایــد 
ــا مرکــزی کــه بــه نوعــی اعتبــار  چــه کنــد؟ کــدام مرکــز دانشــگاهی ی
ــات  ــار اطالع ــه انتش ــبت ب ــب را دارد نس ــن مطل ــر ای ــرای نش ــی ب کاف
بــروز و کمــک کننــده اقــدام کــرده اســت؟ آیــا شــیری کــه از بــازار تهیــه 
مــی شــودباید جوشــانده شــود؟ چــه مــدت؟ آیــا شــیر پاســتوریزه هــم 
ــا  ــد جوشــانده شــود؟ چــرا شــیر پاســتوریزه خــراب مــی شــود؟ آی بای
بیمــاری FIP کشــنده اســت؟ در چــه ســنی بایــد ســگ خــود را عقیــم 
کنــم؟ و خیلــی پرســش هــای دیگــر کــه متاســفانه مراکــز دانشــگاهی 
مــا نســبت بــه پاســخ بــه ایــن ســواالت در بیشــتر مــوارد ســکوت کــرده 
انــد و پایــگاه هــای اطــالع رســانی ایــن مراکــز فاقــد اطالعــات کاربــردی 

در هــر یــک از ایــن زمینــه هــا اســت.
هــای  دانشــکده  علمــی،  مراکــز  دانشــجویان،  عظیــم  خیــل  از 
دامپزشــکی ، انجمــن هــای علمــی و غیــره انتظــار مــی رود کــه حداقل 
نیازهــای علمــی جامعــه را بــه شــکلی قابــل دســترس و کار آمــد فراهــم 
نماینــد تــا بهــره گیــران مختلــف بتواننــد بــه راحتــی و بــا اطمینــان بــه 

ــند.  ــته باش ــی داش آن دسترس

دکتر احمدرضا محمدنیا
رئیس انجمن جراحی دامپزشکی ایران
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• The 94th issue of HodHod newsletter was published online at Iranian Veterinary Surgery Association website 

www.ivsa.ir on 23rd of August 2021.

• In the foreword, Dr. Mohammadnia, while referring to the forthcoming events of the Iranian Veterinary Surgery 

Association during the difficult era of coronavirus pandemic, invited all colleagues to show sympathy in support-

ing the association and to make a small contribution towards financial support of the association, the only ac-

tive association in the field of veterinary medicine in the ministry of science with several conferences, magazines 

and newsletters by renewing their registration via visiting the association website at www.ivsa.ir.

• In the announcements section, members were informed about the latest ranking of the Iranian Veterinary Sur-

gery Association publications in 2020. In the latest ranking of scientific journals published by the publications 

commission of the Ministry of Science, Research and Technology, Iranian Journal of Veterinary Surgery, the bi-

annual English language journal of the association, has retained its “A” ranking and top place among veterinary 

scientific association journals. Also, the Persian language journal of the association, Eltiam, has achieved the 

ranking of “B” which sees a one place improvement in its ranking compared to previous year. It is worth men-

tioning that this journal is the only Persian language journal in Iran in the field of veterinary medicine which pub-

lishes scientific articles as well as review articles in various fields of veterinary medicine and with seven years of 

publication experience has been able to establish itself among scientific journals of the Ministry of Science. For 

article submission to these two journals please refer to www.ivsajournals.ir and www.eltiamjournal.ir

• Articles entitled a review of Pacheco’s disease in birds and development and evaluation of animal welfare assess-

ment grid were published.

• The book “Veterinary Receptionist, Essential Skills for Client Care” is a unique guide to veterinary admission that 

provides practical and accessible information about the professional and practical performance of this role. It 

provides information on dealing with complaints from angry clients, as well as coping with the distress caused by 

a pet’s illness. This is the first book in the UK to be written on veterinary admissions and contains practical infor-

mation on dealing with pet owners and making the veterinary profession more professional. The book consists 

of 10 chapters in 176 pages and it is written in English.

• In the scientific news section, new formulation of buprenorphine to reduce injection pain, technology helping 

veterinary medicine (part I) and veterinarians launched the first digital identification and medical monitoring 

app for horses were published.

• In the knowing together section, the rate of recovery from Covid 19 disease versus mortality rate was evaluated 

according to the statistics reported in Iran.
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قابل توجه عالقه مندان به همایش های انجمن جراحی دامپزشکی ایران
بــا عنایــت بــه برنامــه ریــزی هــای قبلــی قــرار برایــن بــود کــه انجمــن جراحــی دامپزشــکی ایــران در اردیبهشــت مــاه 1400 نســبت بــه برگــزاری 
ــر بــرداری دامپزشــکی  ششــمین همایــش بیــن المللــی جراحــی دامپزشــکی در کنــار پانزدهمیــن همایــش ملــی جراحــی، بیهوشــی و تصوی

ایــران و همچنیــن دومیــن همایــش منطقــه ای لنگــش و آســایش گاو شــیری ا قــدام نمایــد. 
بــا توجــه بــه همــه گیــری جهانــی بیمــاری کویــد 19و بــا عنایــت بــه اینکــه ایــن همایــش بایــد بــه شــکل حضــوری برگــزار مــی گردیــد متاســفانه 

قــادر بــه برگــزاری همایــش در تاریــخ بــاال نبودیــم و بنابــر اطالعیــه هــای قبلــی زمــان برگــزاری همایــش یــک ســال بــه تعویــق افتــاد. 
بــا کمــال خوشــوقتی بــه اطــالع مــی رســانیم کــه بــا عنایــت بــه رونــد مناســبی کــه در ایمــن ســازی اجتماعــی در مقابــل ایــن بیمــاری دیــده مــی 
شــود و همچنیــن احتمــال امــکان برگــزاری حضــوری همایــش هــا، انجمــن جراحــی دامپزشــکی ایــران در نظــر دارد کــه همایــش هــای بــاال را در 

تاریــخ تیــر مــاه 1401 درمحــل پردیــس کشــاورزی دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهــران برگــزار نمایــد. 
www.ivsa. بدینوســیله از کلیــه عالقــه منــدان دعــوت مــی گــردد تــا اطالعیــه هــای انجمــن کــه در پایــگاه اطــالع رســانی انجمــن بــه نشــانی

ir منتشــر مــی گــردد را دنبــال کننــد. اطالعــات تکمیلــی در زمینــه تاریــخ هــای مهــم و ارســال مقــاالت همایــش در چنــد مــاه آینــده بازگــزاری 
خواهــد شــد. انجمــن جراحــی دامپزشــکی ایــران تمــام تــالش خــود را بــرای برگــزاری حضــوری همایــش بــا عنایــت بــه قوانیــن جــاری کشــور و 
دانشــگاه تهــران بــه کار خواهــد گرفــت و در هرصــورت ســالمت شــرکت کننــدگان در همایــش اولویــت اولیــه مــا خواهــد بــود و در صورتــی کــه 
نتوانیــم بــه شــکل حضــور همایــش را برگــزار نماییــم بــه منظــور جلوگیــری از فاصلــه بیشــتر همایــش هــا نســبت بــه برگــزاری غیــر حضــوری 

همایــش اقــدام خواهیــم کــرد.

یه امید دیدار شما و دریافت مقاالت ارزشمند شما در همایش های جراحی و لنگش گاو شیری
دبیرخانه انجمن جراحی دامپزشکی ایران 

اطالعیــــــــــــــــه هــــــــــا

کنــار  در  دامپزشــکی  جراحــی  المللــی  بیــن  همایــش  ششــمین  برگــزاری 
پانزدهمیــن همایــش ملــی جراحــی، بیهوشــی و تصویــر بــرداری دامپزشــکی 
ــن دومیــن همایــش منطقــه ای لنگــش و آســایش گاو شــیری  ایــران و همچنی
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70 درصد تماس های صاحبان حیوانات خانگی به دامپزشکان در شب غیرضروری است.

خبر علمی

در یــک  نظرســنجی، از جراحــان و پرســتاران دامپزشــکی پرســیده شــد: "طــی دوهفتــه گذشــته آخریــن بــاری کــه صاحبــان حیــوان خانگــی 
خــارج از ســاعت کاری بــا شــما تمــاس گرفتنــد کــی بــود ؟  کــه موضــوع ایــن تمــاس یکــی از مــوارد زیــر باشــد:
1-مسائلی که به وضوح فوریتی ندارند )مانند واکسیناسیون، گرفتن ناخن، گذرنامه حیوانات خانگی و غیره(

2-مسائلی که امکان بررسی آنها در ساعات کاری عادی هم وجود دارد )به دلیل وخیم نبودن اوضاع یا امکان صبر کردن تا صبح (
3-مسئله ای اورژانسی که برای جلوگیری از رنج حیوان نیاز به توجه فوری دارد.

در این نظرسنجی 475 عضو شرکت کردند که 69٪ آنها دامپزشک و بقیه پرستاران دامپزشکی بودند.

.DVM ترجمه و تنظیم: ریحانه سنگ تراش |
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از تماس های خارج از ساعتی که صاحبان حیوانات گرفته بودند: 
٪28.2 تماس ها اورژانسی واقعی بودند که برای جلوگیری از رنج حیوان نیاز به توجه فوری داشتند.

64.8 ٪ تماس ها مربوط به مسائلی که امکان بررسی آنها در ساعات کاری عادی هم وجود دارد بود
6.9 ٪ تمــاس هــا مربــوط بــه مســائلی کــه بــه وضــوح فوریتــی ندارنــد )ماننــد واکسیناســیون، گرفتــن ناخــن، گذرنامــه حیوانــات خانگــی و 

غیــره( بــود
بنابراین در مجموع 71.7٪ تماس با جراحان دامپزشکی خارج از ساعات کاری، غیرضروری بوده است.

نتایــج ایــن نظرســنجی تعــدادی ســوال مهــم را بــه وجــود مــی آورد، بــه طــور عمــده آیــا حرفــه ای کــه بــا بحــران نیــروی انســانی دســت و پنجــه 
نــرم مــی کنــد مــی توانــد شــرایط الزم بــرای پاســخگویی خــارج از ســاعات کاری را تامیــن و حفــظ کنــد؟، بــه ویــژه در حــال حاضــر کــه جامعــه 
ــان  ــال صاحب ــد، مث ــی کن ــرح م ــه مط ــن حرف ــورد ای ــد، در م ــده ان ــداع ش ــن اب ــه قوانی ــی ک ــه زمان ــبت ب ــتری را نس ــیار بیش ــای بس ــته ه خواس
حیوانــات در نیمــه شــب راجــع بــه مشــکالت انگلــی حیوانشــان از دامپزشــک ســوال میکننــد و در صــورت امتنــاع دامپزشــک از پاســخگویی 

نــام آن را در شــبکه هــای اجتماعــی پخــش کــرده و تبلیغــات منفــی علیــه آن انجــام میدهنــد.
آیــا مــی تــوان کاری بــرای کاهــش فشــار تمــاس هــای خــارج از ســاعات کاری در ایــن حرفــه انجــام داد؟ یکــی از ایــده هــا بــرای کاهــش تمــاس هــا 
اختصــاص خطــوط تلفــن تمــام وقــت بــرای دامپزشــکان بــا حــق شــارژ مشــخص اســت تــا ایــن ســوال را در ذهــن صاحــب حیــوان ایجــاد کنــد 

کــه آیــا الزم اســت ســاعت 3 صبــح گذرنامــه ی حیوانــش را تمدیــد کنــد؟
کاهــش تعــداد تمــاس هــای غیرضــروری بــه بحــران کمبــود نیــروی انســانی کمــک نمــی کنــد، امــا مطمئنــًا بایــد ایــن ســوال را مطــرح کــرد کــه 

آیــا تعهــد 100٪ بــه قوانیــن بــرای ســرویس دهــی بــه مــواردی کــه 70 درصــد آن غیــر ضــروری اســت کارآمدتریــن روش اســت؟

منبع
https://www.vetsurgeon.org/news/b/veterinary-news/posts/-70of-pet-owners-calls-to-vets-at-night-are-unnecessary
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در  میــالدی   ۷0 دهــه  در   )PDD( معــده  پیــش  اتســاع  بیمــاری 
طوطی هــای ماکائویــی کــه بــه آمریــکا و آلمــان وارد شــده بودنــد، 

شــد. شناســایی 
ــه بیمــاری  ــن بیمــاری ویروســی نام هــای دیگــری نیــز دارد. از جمل ای
زوال ماکائــو  ، گانگلیونوریــت لیمفوپالسماســیتی ، انســفالومیلیت 
طوطی ســانان  و اخیــرا بورناویــروس پرنــدگان  )ABV( کــه همان طــور 
کــه می دانیــد بورناویــروس عامــل ایجــاد کننــده ی ایــن بیمــاری اســت.
ایــن بیمــاری عمدتــا ماکائوهــا، کانور هــا و طوطی هــای خاکســتری 
آفریقایــی را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد، اگرچــه کــه احتمــاال همــه ی 
طوطی هــا )تمــام گونه هــا( مســتعد درگیــری بــا ایــن بیمــاری هســتند.

ــن  ــش وزن مزم ــامل کاه ــال، ش ــدگان مبت ــج در پرن ــی رای ــر بالین تظاه
)اغلــب بــه دنبــال یــک افزایــش اشــتهای اولیــه(، وجــود غــذای هضــم 
نشــده کــه اگــر بــه صــورت دانه هــای کامــل در مدفــوع باشــد تشــخیص 
ــن(  ــذا )ریگورجیتیش ــدن غ ــن برگردان ــت و همچنی ــر اس ــاده ت آن س
اســت. ممکــن اســت در رادیوگرافــی پیــش معــده بــه صــورت متســع 
تشــنج،  ماننــد  عصبــی  عالئــم  گونه هــا،  برخــی  در  شــود.  دیــده 
لــرزش، ضعــف، عــدم تعــادل و کــوری، همــراه یــا بــدون وجــود عالئــم 

ــد. ــته باش ــود داش ــد وج ــی، می توان گوارش
پــرادراری، افــت فشــار خــون و اختــالالت قلبــی نیــز در پــی ایــن 
ــه  ــدگان ب ــروس پرن ــا وی ــت بورن ــت. عفون ــده اس ــزارش ش ــاری گ بیم
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ــد  ــه طــور بالقــوه می توان ســلولهای پورکینــژ  آســیب می رســاند کــه ب
باعــث آریتمــی شــود، امــا معمــواًل ایــن یــک عالمتــی اســت کــه پــس از 

مــرگ شناســایی می شــود.
عالئم بالینی احتمالی ناشی از PDD در طوطی سانان:

عالئم سیستم عصبی مرکزی یا محیطی
ضعف، عدم تعادل	 
لرزش	 
تشنج	 
کوری	 
حرکات غیرمعمول سر	 
التهاب نورون های محیطی 	 

عالئم گوارشی
کاهش وزن	 
بازگرداندن غذا	 
اتساع پیش معده، معده )سنگدان( و روده ها	 
وجود شواهدی ازسو هضم و سو جذب 	 
اسهال	 
مدفوع اندک	 

ــه  ــا ب ــه صــورت حــاد ایجــاد شــوند و ی ــم بالینــی ممکــن اســت ب عالئ
تدریــج پیشــرفت کننــد. بــروز بیمــاری بــه صــورت تــک گیــر اســت و 
عالرغــم اینکــه PDD شــیوع کمــی دارد امــا نــرخ مــرگ و میــر در ایــن 

بیمــاری زیــاد اســت.
پیــش از کشــف ABV بــه عنــوان عامــل ایجــاد کننــده ی بیمــاری 
ــوذ  ــایی نف ــرگ، شناس ــش از م ــخیص پی ــا تش ــده، تنه ــاع پیش مع اتس
ــا  ــا ب ــه غالب ــود ک ــال ب ــدگان مبت ــای پرن ــیتی  در بافت ه لنفوپالسماس

بیوپســی چینــه دان صــورت می گرفــت.
نخاعــی،  طنــاب  مغــز،  در  می توانــد  هیســتوپاتولوژیک  ضایعــات 
ــال،  ــدد آدرن ــب، غ ــوارش، قل ــتگاه گ ــاب دس ــی، اعص ــاب محیط اعص

ریه هــا و کلیه هــا وجــود داشــته باشــد.
ــج  ــت. نتای ــی اس ــی- دهان ــق مدفوع ــاری زا از طری ــل بیم ــال عام انتق
ــد  ــوع می توان ــا مدف ــوآک ی ــکاف کام، کل ــواب های ش ــت PCR س مثب
 ELISA را تاییــد کنــد. آزمایش هــای ســرولوژیکی ماننــد ABV وجــود
نیــز مــی توانــد تمــاس بــا عامــل بیمــاری را تأییــد کنــد. توجــه داشــته 

ــروس  ــار وی ــده انتش ــان دهن ــوع نش ــود ABV در مدف ــه وج ــید ک باش
 ABV اســت؛ ولــی بســیاری از پرنــدگان بــا وجــود تســت مثبــت
ممکــن اســت عالئــم بالینــی بیمــاری را نداشــته باشــند. البتــه اینکــه 
ــم بیمــاری را بعــدا نشــان  ــدگان اصــال عالئ ــن پرن ــا ممکــن اســت ای آی
ــد،  ــد ش ــاری خواهن ــار بیم ــی دچ ــه زمان ــاال در چ ــا احتم ــد و ی دهن

ــت. ــخص نیس مش

ــه صــورت متنــاوب تکــرار می شــود،  ــروس ب از آنجایــی کــه انتشــار وی
منفــی شــدن یکــی از نتایــج آزمایــش PCR مدفــوع و یــا کلــوآ ک، 
ــش از  ــت پی ــر اس ــن بهت ــد. بنابرای ــی نمی کن ــاری را منتف ــود بیم وج
آنکــه نتیجــه منفــی اعــالم شــود، آزمایــش PCR حداقــل ســه بــار بــه 
فاصلــه یــک هفتــه، تکــرار شــود و در صــورت منفــی بــودن هــر ســه 

ــدارد. ــده ABV ن ــه پرن ــت ک ــوان گف ــش، می ت آزمای
ــیار دارای  ــه بس ــا PDD ک ــی ب ــخیص های تفریق ــوص تش ــا در خص ام

ــرار داد: ــر ق ــد نظ ــر را م ــوارد زی ــت م ــت، الزم اس ــت اس اهمی
مسمومیت با فلزات سنگین	 
انسداد روده در نتیجه وجود جسم خارجی	 
پاپیلوماتوز داخلی	 
نئوپالزی های داخلی	 
عفونت هــای دســتگاه گــوارش )ماننــد عفونت هــای باکتریایــی و 	 

همچنیــن قارچــی پیــش معــده( 
ایــن نکتــه از ایــن نظــر دارای اهمیــت اســت کــه هــر پرنــده ای بــا پیــش 
 PDD معــده متســع در رادیوگــراف را الزامــا درگیــر بیمــاری ویروســی

تصــور نکنیــم.
ادامه دارد....

منبع
https://www.msdvetmanual.com/exotic-and-laboratory-
animals/pet-birds/viral-diseases-of-pet-birds
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تغییر فناوری )Technology( چگونه به دامپزشکی و کارهای اجرایی آن 
)Practice( کمک می کند )بخش دوم(

پیشرفت  نرم افزارهای مدیریت کارهای اجرایی دامپزشکی

پیشـرفت در فنـاوری نـه تنهـا بـه دامپزشـکی بلکـه بـه کارهـای اجرایـی آن نیـز کمـک کـرده اسـت. برنامه هـای رایانـه ای دامپزشـکی، اگرچـه 
فنـاوری جدیـدی نیسـتند، امـا بـا اسـتفاده از فضـای ابـری پیشـرفت زیـادی کـرده و مزایـای بیشـماری را در اختیـار کاربـران قـرار می دهنـد.

1. دسترسـی آسـان )Easily accessible(: بـا ذخیـره شـدن اطالعـات و سـوابق پزشـکی بیمـار در فضـای ابـری، دامپزشـکان می تواننـد بـا 
اسـتفاده از هـر دسـتگاه مجهـز بـه اینترنـت و با فشـردن یک دکمـه، به آن دسترسـی پیدا کننـد. در مواقع اورژانسـی و زمانی که دسترسـی به 

پرونده هـای پزشـکی ضـروری اسـت؛ ایـن امـر بسـیار حائـز اهمیت اسـت.

2. همـکاری بهتـر)Better collaboration(: مراقبت از حیوانات خانگی نیازمند کار گروهی اسـت. سـوابق پزشـکی الکترونیکی ذخیره شـده 
در فضـای ابـری، امـکان دسترسـی و کار بـر روی آخریـن داده هـا را برای همـه اعضای تیم، حتـی وقتی از نظر مکانـی و زمانی کنار هم نباشـند، 
فراهـم می کنـد. نـرم افزارهـای جدیدتـر مدیریـت کارهـای اجرایـی دامپزشـکی، بـه درمانگاه هـا و بیمارسـتان ها امـکان دسترسـی مسـتقیم به 
نتایـج آزمایشـگاه های تشـخیصی را می دهـد، بنابرایـن زمـان درمـان را شـدیدا کاهـش داده و زندگـی صاحبـان حیوانـات را راحت تـر می کنـد. 

چنیـن اشـتراک اطالعاتـی از طریـق وب، کارایـی درمـان را بهبـود بخشـیده و احتمال خطای پزشـکی را کاهـش می دهد.

خبر علمی

ترجمه و تنظیم: فاطمه کهنسال )دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد(

تغییر تکنولوژی 
چگونه به 

دامپزشکی کمک 
می کند
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3. داده هـای ایمـن )Secure data(: بـرای جلوگیری از سـرقت یا آسـیب دیـدن داده ها به دلیل خرابی سـخت افزار و غیـره، داده های نگهداری 
شـده در یـک نـرم افـزار مدیریـت کارهـای اجرایـی دامپزشـکی مبتنـی بر فضای ابـری، در یک مـکان خارج از سـایت ذخیـره شـده، از آنها فایل 

پشـتیبان تهیـه شـده و قابل بازیابی می شـوند.

4. مقـرون بـه صرفـه )Cost-effective(: نـرم افزارهـای مدیریـت کارهـای اجرایـی دامپزشـکی مبتنـی بـر فضـای ابـری، باعـث صرفـه جویی در 
وقـت، تـالش و هزینـه دامپزشـکان بـرای مشـاوره، نصـب و بـه روزرسـانی سـرورها و برنامه هـا می شـود. اکثـر سیسـتم ها، برنامه های مقـرون به 

صرفـه ای را ارائـه می دهنـد کـه بـا انـدازه و نیـاز کاراهـای اجرایـی متناسـب اسـت، و باعث بازگشـت سـریعتر و بهتر سـرمایه می شـود.
خدمـات  جهانـی  بـازار  شـبکه،  بازاریابـی  پیشـرفته  اسـتراتژی های  و  پزشـکی  پیشـرفته  فناوری هـای  رایانـه ای،  افـزاری  نـرم  سیسـتم های 
دامپزشـکی را هدایـت می کننـد کـه در سـال 2020 نزدیـک بـه 200 میلیـارد دالر بـوده اسـت. بنابرایـن، اسـتفاده از فناوری هـای جدیدتر، در 
دامپزشـکی و همچنیـن در کارهـای اجرایـی آن، بـرای دامپزشـکان، درمانگاه هـا و بیمارسـتان هایی کـه بـه پیشـرفت خـود اهمیـت می دهنـد، 

ضـروری خواهـد بود.

منبع: 
https://www.vetport.com/technology-helping-veterinary-medicine
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۷ راهبرد برای کاهش ورم پستان در دوره خشکی

گاوهــای شــیری در دوره ی خشــکی خــود بــه عفونــت هــای پســتانی بســیار حســاس هســتند. ایــن نــوع ورم پســتان کــه در دوره ی خشــکی 
ایجــاد پــی شــود مــی توانــد تاثیــر قابــل توجهــی بــر تولیــد شــیر، کیفیــت آن، حــذف گلــه و عملکــرد تولیــد مثلــی بعــد از زایمــان داشــته باشــد. 
ــرای  ــن دوره جلوگیــری کــرده و گاوهــا را ب ــد در ای ــتان جدی ــد از ایجــاد ورم پس ــده اســت مــی توان ــن ۷ راهــکاری کــه در ادامــه داده ش بنابرای

عملکــرد بهتــر پــس از زایــش آمــاده مــی کنــد. 

1. انتهای سرپستانک را بررسی کنید.
ــد.  ــی یاب ــش م ــن دوره افزای ــد در ای ــت جدی ــه عفون ــال ب ــر ابت ــد، خط ــب نباش ــکی مناس ــرای دوره ی خش ــتانک ب ــای سرپس ــرایط انته ــر ش اگ

ــند. ــر باش ــر موث ــن ام ــد در ای ــی توانن ــه م ــک دام هم ــط و ژنتی ــزات، محی ــی، تجهی ــد شیردوش فرآین
علــت مناســب نبــودن شــرایط را تشــخیص دهیــد و از بــه وجــود آمــدن شــرایطی کــه در آن ســالمت سرپســتانک هــا دچــار مشــکل مــی شــود، 

پیشــگیری کنیــد. 

.DVM ترجمه و تنظیم:مرضیه فائزی |
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2. از teat sealant داخــل پســتانی اســتفاده کنیــد. مکانیســم دفــاع 
ــال  ــل کان ــی داخ ــالک کراتین ــد پ ــتان تولی ــه ورم پس ــی گاو علی طبیع
سرپســتانک اســت کــه از ورود باکتــری هــا بــه داخــل پســتان در 
دوره ی خشــکی جلوگیــری مــی کنــد. تشــکیل ایــن کراتیــن ممکــن 
 teat اســت بــا تاخیــر مواجــه شــود یــا دچــار مشــکل شــود. اســتفاده از
ــه ورم پســتان در  sealant در ایــن دوران باعــث کاهــش خطــر ابتــال ب

ایــن دوره بــه میــزان بیــش از ۷0 درصــد مــی شــود. 

3. از درمان دوره ی خشکی غافل نشوید. 
ــای  ــتان ه ــردن ورم پس ــن ب ــن دوره، از بی ــان در ای ــه درم ــدف اولی ه
ــده  ــاد ش ــرای دام ایج ــیرواری ب ــی دوره ش ــه در ط ــت ک ــودی اس موج
اســت. تحقیقــات نشــان داده اســت کــه بیــش از ۹4 درصــد از عفونت 
ــرم  ــای گ ــری ه ــط باکت ــکی توس ــی در دوره ی خش ــت بالین ــای تح ه
مثبــت ایجــاد مــی شــود. بنابرایــن بــرای درمــان در ایــن دوره از آنتــی 

بیوتیکــی اســتفاده کنیــد کــه علیــه ایــن باکتــری هــا عمــل کنــد. 

4. سرپستانک باید کمتر در معرض باکتری ها قرار بگیرد.
 میــزان ورم پســتان در گاوهــای شــیری بــه طــور مســتقیم بــا تمــاس سرپســتانک هــا بــا عوامــل بیمــاری زا در ارتبــاط اســت. بســتر، راهروهــای 
منتهــی بــه شیردوشــی یــا داخــل بهاربنــد را تمیــز نگــه داریــد تــا از کثیــف شــدن پســتان هــا پاهــا و دم بــا کــود جلوگیــری شــود. وجــود کــود 

زیــاد داخــل بهاربنــد باعــث افزایــش بــار میکروبــی و افزایــش خطــر ابتــال بــه ورم پســتان مــی شــود.

۵. تهویه و تجهیزات خنک سازی کافی برای گاو فرآهم کنید. 
اســترس گرمایــی بــا کاهــش اشــتها، ضعــف سیســتم ایمنــی، افزایــش جمعیــت باکتریایــی در محیــط و افزایــش خطــر ابتــال بــه ورم پســتان مــی 
شــود. اســترس گرمایــی در دوره ی خشــکی باعــث مشــکالت بــاروری پــس از زایمــان مــی شــود. ایــن یافتــه هــا بــه اهمیــت کنتــرل اســترس 

گرمایــی در دوره خشــکی تاکیــد مــی کنــد.

6. بــه ازای هــر گاو حداقــل 30 اینــچ یــا ۷6 ســانتیمتر فضــای اســتراحت درنظــر بگیریــد. تراکــم بــاال بــا افزایــش جابــه جایــی شــیردان، کتــوز و 
ورم پســتان در ارتبــاط اســت. بــه طــور نظــری تراکــم باعــث افزایــش اســترس شــده کــه ایــن امــر حساســیت بــه بیمــاری هــای عفونــی را افزایــش 

مــی دهــد.
۷. از واکســن اســتفاده کنیــد. بیــش از ۵0 درصــد از ورم پســتان هــای کولــی فرمــی کــه در 100 روز اول پــس از زایــش بــه وجــود مــی آینــد از 
دوران خشــکی منشــا مــی گیرنــد. اســتفاده از واکســن هــای core-antigen ماننــد BOVILIS J5 باعــث دفــاع بهتــر سیســتم ایمنــی علیــه 

باکتــری E.coli مــی شــود. بــرای داشــتن یــک برنامــه منســجم در دوره ی خشــکی و کنتــرل ورم پســتان، بــا دامپزشــک مشــورت کنیــد.

منبع
https://www.merck-animal-health-usa.com/seven-strategies-to-reduce-dry-period-mastitis
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ایــن کتــاب شــما را بــا یکــی از بزرگتریــن پیشــرفت هــای طــب دامپزشــکی طــی ســال هــای اخیــر،  یعنــی تصویربــرداری رزونانــس مغناطیســی 
)ام آر آی( آشــنا مــی کنــد .اطالعــات ایــن دســت نامــه هــم بــرای افــرادی کــه از اســکنرهای متحــرک ام آر آی تخصصــی دامپزشــکی اســتفاده 
مــی کنننــد  و هــم کســانی کــه بــا دســتگاه ام آر آی شــخصی خــود کار مــی کننــد مفیــد اســت.  ایــن کتــاب درک واضــح و جامعــی از کاربردهــای 
ایــن ابــزار تشــخیصی مهــم فــرارو مــی گــذارد. همچنیــن،  ایــن دســت نامــه مــی توانــد راهنمــای آســانی بــرای تفســیر تصاویــر ام آر آی مربــوط 

بــه بیمــاری هــای رایــج درمانگاهــی باشــد.
ــرای  محققــان  ــد ب ــن شــده اســت،  مطالــب بخــش اول آن مــی توان ــا هــدف اســتفاده در کاربردهــای دامپزشــکی تدوی ــن کتــاب ب هرچنــد ای
ــا افــزودن توضیحــات تکمیلــی )در  ــا تصویربــرداری پزشــکی نیــز مفیــد باشــد. برایــن اســاس، ســعی شــده اســت ب ســایر رشــته هــا مرتبــط ب
قالــب زیرنویــس بــا عنــوان توضیحــات مترجــم(، برخــی جزئیــات تخصصــی ضــروری مرتبــط بــا فیزیــک تصویربــرداری ام آر آی و جنبــه هــای 

مهندســی دســتگاه بــه محتــوای کتــاب افــزوده شــود.
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بروز مقاومت آنتی بیوتیکی و ارتباط آن بین انسان، حیوانات و محیط
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DVM.DVSc ترجمه و تنظیم:احمدرضا محمدنیا |

همــه گیــری جهانــی بیمــاری کویــد 19 متاســفانه عــوارض پیــدا و ناپیــدای بســیار زیــادی بــه همــراه داشــت کــه هنــوز هــم روزانــه جــان بســیاری از هــم 
وطنــان و مــردم جهــان را مــی گیــرد. بــر ســر شــروع ایــن بیمــاری گمانــه زنــی هــای متعــددی انجــام گرفــت کــه بــه نظــر نمــی رســد هیــچ یــک تــا کنــون 
قطعیتــی حاصــل کــرده باشــد. جــدا از ایــن بیمــاری بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه رفتارهــای بهداشــتی و عملیاتــی مــا در حــوزه هــای مختلفــی کــه کار 
مــی کنیــم خــود مــی توانــد بوجــود آورنــده خطــرات بهداشــتی چشــمگیری شــود بــه گونــه ای کــه مجــددا بشــر را بــا مشــکل دیگــری روبــرو ســازد. در زیــر 

نگاشــته مختصــری در زمینــه مقاومــت آنتــی بیوتیکــی آورده شــده کــه خوانــدن آن خالــی از لطــف نیســت:
همانگونــه کــه قبــال هــم بارهــا در مــورد مقاومــت هــای آنتــی بیوتیکــی و عــوارض آن و گســترش آن گفتــه بودیــم در ایــن نگاشــته مختصــر نیــز بــا نمایــش یــک 

شــکل از کتــاب "One Health" چــاپ دوم در ســال 2021 مجــددا بــه ایــن موضــوع مــی پردازیــم 

 

شــیوع باکتــری هایــی بــا مقاومــت چندگانــه در بیمارانــی کــه بــه ســویس بازگشــته انــد بــا توجــه بــه محلــی کــه قبــل از بســتری شــدن در آنجــا بــوده انــد. 
MDR: بــا کتــری هایــی بــا مقاومــت چنــد گانــه ، MRSA: اســتافیلو کوکــوس اورئــوس مقــاوم بــه متــی ســیلین، ESBL: آنتروباکتریاســه مولــد بتاالکتامــاز، 

CPE: آنتروباکتریاســه مولــد کارباپنمــاز
همانگونــه کــه شــکل بــاال نشــان مــی دهــد بیشــترین درصــدی کــه بیمــاران اشــکال مقــاوم بــه آنتــی بیوتیــک را بــا خــود حمــل مــی کــرده انــد از کشــورهای 
ایــران، افغانســتان، پاکســتان، هندوســتان و برخــی کشــورهای هــم جــوار هندوســتان بــوده اســت. هرچنــد شــاید بتــوان در مــورد کارآیــی اطالعــات آورده 
شــده بحــث کــرد ولــی باالخــره نشــانگر نوعــی فراوانــی مشــکل مقاومــت آنتــی بیوتیکــی در کشــور مــا اســت. همانگونــه کــه عنــوان ایــن خبــر نشــان مــی 
دهــد برخــورد بــا ایــن مشــکل بایــد بــه شــکلی هــم گام در تمامــی حــوزه هــای علــوم پزشــکی، علــوم دامپزشــکی و محیــط زیســت در دســتور کار دســت 

انــدرکاران قــرار گیــرد. 
امیــدوارم همــکاران دامپزشــک مــا بــرای بهبــود هــر چــه ســریعتر عــوارض ارجــاع شــده تــالش در یافتــن بهتریــن راه حــل هــا را هــر چــه بیشــتر در دســتور 

کار خــود قــرار دهنــد و تنهــا بــه اســتفاده از آنتــی بیوتیــک هــا مختلــف کــه مــی تواننــد خطــر روز افــزون مقاومــت را بیشــتر کننــد اکتفــا نکننــد.
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همانطور که در اخبار شنیدیم در اکثر استان های کشور از پیک پنجم ابتال به ویروس کرونا عبور کردیم. با توجه به روند باالی ابتال در این 
پیک با هم سری می زنیم به نسبت مبتالیان گزارش شده در هر یک میلیون نفر جمعیت در کشورهای اطراف ایران. با توجه به آمار گزارش 

شده از مبتالیان بحرین با 154،677 مورد ابتال در یک میلیون نفر بیشترین میزان ابتال را ثبت کرده و کشور افغانستان با 3،865 مورد ابتال 
در هر یک میلیون نفر جمعیت کمترین میزان را در میان کشورهای اطراف دارد. ایران در این مقایسه در رتبه ی ششم قرار گرفته و میزان 

ابتال در آن از کشورهای ترکیه، ارمنستان، قطر و امارات نیز کمتر گزارش شده است. 
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