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 استئوميليت از نامتعارفي شكل هيستوپاتولوژي و آزمايشگاهي هاي يافته باليني، چهره توضيح به مطالعه اين

 دليل به. دارد اختصاص مشهد فردوسي دانشگاه دامپزشكي كلينيك به ارجاعي انباال رو در گوسفند چركي

اين  فيزيكي صدمات و مننژيت ، سلنيوم- اي ويتامين كمبود نظير هايي بيماري با بيماري اين باليني چهره شباهت

  .پردازد هاي مختلف اين بيماري مي مقاله به بررسي جنبه

  .استئوميليت چركي،هيستوپاتولوژي،گوسفند:كلمات كليدي

  مهمقد



 

 

 

 

عالئم . توانند توسط طيف وسيعي از عوامل عفوني يا صدمات فيزيكي ايجاد شود ها مي آسيب به ستون مهره

در صورت . ها و يا همراه با درگيري سيستم عصبي مركزي باشد تواند محدود به مهره مي ها ناشي از آسيب

وني در ناحيه درگير، عالئم ميلوپاتي حضور عوامل پاتوژن به ميزان اندك يا باقي ماندن طوالني مدت عوامل عف

ها و همراه با عالئمي مشابه صدمات فيزيكي  تواند موجب شكستگي مهره تر مي مراحل پيشرفته. شود ديده مي

  .)2, 1(شود

  روش كار و نتايج

راسي يك راس از ميش هاي مبتال مورد ارزيابي  450در رخداد فلجي در بيست راس از ميش هاي يك گله ي 

 هوشياري كامل، افزايش تعداد تنفس و ضربان قلب، طبيعي، )Co8/39(در ارزيابي باليني دماي بدن . رفتقرار گ

زمين گيري جناغي، پاراپارزيس و فلجي اسپاستيك دو طرفي در اندام حركتي خلفي به همراه افزايش واكنش 

  .بازتاب كشككي مشاهده شد

) راس 6(باال  به دوم شكم با هايي ميش سپس و) راس 14(اول شكم هاي ميش در درگيري عمده تاريخچه، در

  .بود شده استفاده درمان منظور به C ويتامين و كلسيم از دانشكده، كلينيك به مراجعه از پيش .بود

  نخاعي- نتايج آناليز مايع مغزي
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در . ديده شد)62%و  78(%و نوتروفيلي) 15300و µl/12700(لكوسيتوز دو راس گوسفند در تابلوي خوني

كالبدگشايي كانونهاي متعد آبسه در عضله دو سر ران، در  .نخاعي، عامل پاتوژن جدا نشد- كشت مايع مغزي

در هيستوپاتولوژي ادم، دميلينه . يك كانون چركي با محتويات كامال خشك در آخرين مهره كمري  مشاهده شد

هاي عصبي و همچنين تغييرات نكروتيك و ادم در مقاطع  شدن و تغييرات توكسيك در مقاطع اخذ شده از بافت

درمان اوليه با استفاده از پني سيلين و استرپتومايسين،جنتامايسين، پانتريسول و فلونكسين . داي مشاهده ش مهره

بعد از پيگيري، مشخص شد كه تا يك ماه بعد از درمان  مورد . دشانجام كل گله به مدت دو هفته مگلومين 

راس ديگر نيز عالئم  دو هفته پس از قطع داروهاي فوق دامدار اظهار نمود كه دو. جديدي رخ نداده است

  . پارزي را نشان مي دهند

  بحث

چنانچه حيوان هوشيار باشد، . توجه به عالئم باليني و معاينه دقيق در بيماري هاي عصبي بسيار ضروري است

در . مي توان توجه نمود كه ضايعه خارج از جمجمه و اگر به مننژيت هم شك كنيم احتماال از نوع نخاعي است

ستيك با افزايش بازتاب كشككي در اندام حركتي خلفي و افزايش تونيسيته نشان از وجود ضمن فلجي اسپا

upperكانون ضايعه در نخاع است زيرا عالئم  mot or neuron   ممكن است عالئم مشابه در . مشهود است

اين مورد، در . شكستگي هاي ستون مهره ها به علت ضربه و يا سوءتغذيه و نامتوازني كانيها در جيره رخ دهد
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در كالبدگشايي وجود كانونهاي گسترده نكروتيك در عضله دو سر ران در اندام هاي حركتي خلفي و يك 

كانون استئوميليت چركي در ستون مهره ها مي تواند نشان دهنده ي يك استئوميليت چركي باال رو  و ناشي از 

بي توجهي به معيارهاي ) 4.44(%در گله با توجه به فراواني  رخداد بيماري . تزريقات غير استريل باشد

توجه به اين . بهداشتي در هنگام درمان دسته جمعي گله ممكن است خسارات اقتصادي سنگيني به بار آورد

نكته كه در اين تجربه استئوميليت كانوني به صورت باالرو رخ داده است، از نكات بديع و جالب رخداد اين 
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