بررسى شيوع مايكوپﻼسما هموفليس در گربه هاى ولگرد شهرستان اهر
صائب مهدى آقايى* ،١مهرداد نشاط قراملكى ،٢نيمارجبى ملكى،٣امير گنج خانلو

٤

١و٣و ٤دانشجوى دانشكده دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد تبريز
 ٢گروه علوم درمانگاهى ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،تبريز ،ايران
Saeb.aghaei@gmail.com
بالينى ديگر در گربه هاى آلوده شود .در بررسى انجام شده سعى بر اين شد تا شيوع مايكوپﻼسما هموفليس را در گربه هاى خانگى شهرستان اهر
سنجيده تا ارتباط آن را با برخى از عوامل خونى مورد مطالعه قرار گرديد .همچنين برخى از شاخص هاى خونى در گربه هاى آلوده با گربه هاى
غير آلوده مقايسه گرديد .روش كار  :پنج ميلى ليتر خون از وريد سفاليك  ٦٠قﻼده گربه ولگرد شهرستان اهر اخذ شد و پس از تهيه ﻻم و رنگ
آميزى گيمسا ،ﻻم هاى رنگ آميزى شده توسط ميكروسكوپ نورى جهت آلودگى به مايكوپﻼسما هموفليس بررسى شدند .همچنين با استفاده از
روش آمارى مان ويتنى برخى از شاخص هاى خونى در گربه ها ى آلوده در مقايسه با گربه ها ى غير آلوده بررسى گرديد؛ و نيز با استفاده از روش
آمارى مربع كاى ارتباط بين آلودگى و برخى از عوامل نظير :جنس و سن حيوان مطالعه شد .بحث و نتيجه گيرى :نتايج نشان داد كه از تعداد ٦٠
قﻼده گربه ولگرد مورد مطالعه شهرستان اهر ٦ ،قﻼده )١٠درصد( آلوده به مايكوپﻼسما هموفليس بودند و نيز نتايج نشان داد كه مقاديرگلبول هاى
قرمز ،گلبول هاى قرمز هسته دار MCH، MCH،در گربه هاى آلوده به مايكوپﻼسما هموفليس بطور محسوس نسبت به گربه هاى غير آلوده
كمتر بود .البته بررسى آمارى انجام شده ارتباط معنى دار بين آلودگى با مايكوپﻼسما را با جنس و سن را نشان نداد .نتايج حاصل از تحقيق حاضر
نشان مى دهد كه مى بايست وجود مايكوپﻼسما هموفليس را در مواجهه با عﻼئم كم خونى در گربه هاى ولگرد شهرستان اهر محتمل بدانيم.
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مقدمه  :مايكوپﻼسما هموفليس به عنوان يكى از ارگانيسم هاى خونى در گربه ها مطرح است كه مى توانند سبب ايجاد كم خونى و برخى از عﻼئم
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مقدمه :نئوپﻼسم يا تومور عبارت است از ازدياد غير طبيعى بافت كه در نتيجه تقسيم بيش اندازه سلول ها و يا از بين نرفتن طبيعى آنها اتفاق مى
افتد؛ كه به  ٢دسته ى خوش خيم و بدخيم طبقه بندى مى شوند .تومور هاى پستانى سومين تومور متداول در بين تمامى تومور ها هستند كه اين
تومور ها در بين سگها از گربه ها بسيار شايع تر مى باشند .روش كار :اين بررسى در يك قﻼده سگ بومى ماده  ٤ساله صورت گرفته كه تومورى به
اندازه  ١×٠/٥×١سانتى متر به رنگ سفيد خامه اى داشت .اين تومور ،يك تومور مركب بود كه به وضوح توده تكثير يافته كانونى مرزبندى شده اى
متشكل از ﻻيه اپيتليال و مايواپيتليال به همراه مرحله غضروفى و استخوانى شدن را نشان ميداد .سلولهاى اپيتليال دارى ميزان متوسطى سيتوپﻼسم
ائوزينوفيلى با هسته هاى گرد تا بيضى بودند كه به ميزان اندكى آنيزوسيتوز و آنيزوكاريوز را نشان ميدادند .سلولهاى اپيتليال همچنين به ميزان
اندكى حالت پلئو مورفيسم بدون تقسيمات ميتوزى را نشان ميدادند .بحث ونتيجه گيرى :بهترين راه درمان براى اين نوع تومور ها عمل جراحى
ميباشد كه نوع جراحى به اندازه ،موقعيت و نيز گونه حيوان بستگى دارد .جراحى بايد بسيار با دقت انجام گيرد و كه با خارج نمودن خود توده و يا
غده پستانى درگير انجام ميشود .براى بيشتر تومور هاى پستانى در سگها و گربه ها ايمونوتراپى ،هورمون تراپى و اشعه تراپى سودمند نخواهد بود.
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