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شماره ۷۱ ، تابستان ۱۳۸۵

چكيده
شـترمرغ بزرگترين پرنده در دنيا اسـت كه قدرت پرواز ندارد. به همين علت داشـتن پاهايي سـالم و 
كارآمد براي اين حيوان از اهميت ويژه اي برخوردار اسـت و بيماري هاي اندام حركتي به سـرعت جانور 
را تحت تاثير قرار داده و حتي مي تواند زمينه سـاز حذف آن از گله شـود. يكي از اين ضايعات، آبسه ها 
و آماس هاي مختلف در قسـمت هاي تحتاني اندام حركتي اسـت . در يك مزرعه در اطراف تهران، بروز 
تورم در ساق پاي شترمرغ هاي جوان كه منجر به لنگش و به دنبال آن مرگ مي شد، گزارش گرديد. در 
زمـان مراجعه به مزرعه فوق، دو پرنده تلف شـده و دو پرنـده ديگر، درگير با اين عارضه بودند. در يكي 
از بيماران، در هر دو پا و ديگري در يكي از پاها در ناحيه زيرمفصل خرگوشـي يك تورم نرم زيرپوستي 
تقريبًا به اندازه بطري نوشابه و به موازات استخوان تارسومتاتارسوس مشاهده شد. پس از نمونه برداري 
از محتواي كپسول هاي آماسي، نسبت به تخليه و سپس شستشوي داخل آنها بوسيله ماده ضد عفوني، 
اقدام گرديد. در مراجعات بعدي عالئمي از بازگشـت عارضه مشـاهده نشـد و حيوانات مذكور بهبودي 
حاصل نمودند. نتيجه كشـت باكتريايي هوازي محتويات كيسـت ها نيز منفي بود كه نشـان دهنده عدم 
دخالت ميكروارگانيسـم هاي خارجي در ايجاد اين آماس ها و گوياي فيزيكي بودن منشـاء آنها مي باشد. 
در نتيجه افزايش شـديد حجم بافت هاي ناحيه( در اثر آماس) با فشـار بر عروق و اعصاب اندام، منجر به 
ايجاد اختالل در خونرسـاني و انتقال پيام هاي عصبي در قسمت هاي پاييني پا شده و با بروز درد و عدم 
كنترل روي اعصاب حركتي، منجر به ايجاد لنگش و در صورت تاخير در درمان حتي باعث مرگ حيوان 

مي گردد.
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كالبدشناسي
عبارتند ترتيب به شترمرغها حركتي در اندام مفاصل و ــتخوانها اس
ــو زان ــل مفص ،( Femur)ران ــتخوان اس ،(Hip Joint) ــن لگ ــل مفص : از
ــياي ــت ن درش ــتخوان )، اس Femoro - Tibiotarsal or Knee Joint )
Tibiotarsal -) ــوزك ق يا ــي خرگوش ــل )، مفص Tibiotarsus) ــي مچ -
قلمي – مچي ــتخوان اس ،( Tarsometatarsal or Ancle or Hock Joint
Tarsometatarsal) ــتي انگش – ــي قلم ــل مفص ،( Tarsometatarsus)
ــوم س ــت انگش ــه نامهاي ب ــت انگش دو ــا انته در و (Phalangeal Joint
ــت انگش ) چهارم نيز و پا) مديال ــمت در س و ــي، بزرگتر ــت اصل (انگش
۴ استخوان از ــتان انگش . هر كدام از اين پا) ــمت لترال س در و كوچكتر
Interphalangeal) ــتي انگش ــن بي ــل مفص ۳ و (Phalanx) ــت بندانگش

و سوم،تيز انگشت بند آخرين است ذكر شايان شدهاند. ــكيل تش ( Joint
.(۱۰، ۴ ،۲) (۱ تصوير ) ــت ــكل اس ش چنگال

تاريخچه
به فني مزرعه مسئول تهران، حومه ــترمرغ مزارع پرورش ش از در يكي
در لنگش ايجاد آن دنبال به و جوان هاي ــترمرغ ش ــاق پاي در س بروز تورم
و درد ايجاد اثر در پس از ايجاد لنگش، گفته وي به ــت. داش ــاره اش حيوان
و دسترسي در پرنده توانايي عدم آن دنبال به و ضايعه اين از ناشي استرس
گشته، با و ضعف پژمردگي حالي، بي دچار حيوان غذاي كافي، و كسب آب
وي تعداد گرديد. حذف گله از نهايت در و شده زمينگير ــرفت بيماري پيش
موجود بيماران و تعداد قطعه ۲ را عارضه اين در اثر ــده ش حذف پرندههاي

نمود. اعالم قطعه ۲ نيز را
گرفت،با صورت زمستان سال ۱۳۸۱ در مزرعه فوق كه به مراجعه در
در و هردو پا آنها از يكي باال برخورد گرديد. در عالئم با بيمار حيوان دو
انتهاي مجاورت و در ــي خرگوش مفصل زير ناحيه در پاها يكي از ديگري
ضايعه دچار ( قلمي - (مچي ــوس تارسومتاتارس ــتخوان اس ــيمال پروكس
ــيده به كش و نرم ــه صورت يك آماس بزرگ، ب عارضه اين بودند. ــده ش
امتداد مذكور استخوان ــتال ديس سمت به كه حجيم استوانه يك ــكل ش

( تصاوير ۲-۴). كرد ــت خودنمايي مي زير پوس بود،در يافته

مقدمه
توجه كشور و در شترمرغ پرورش مزارع گسترشهاي توجه به با
حيوان، اين صحيح نگهداري شيوه از آن آگاهي پرورش امر به خاص
اين ــورد با برخ روش ــن صحيحتري و آن ــاي از بيماريه ــگيري پيش

است. برخوردار ويژهاي اهميت از بيماريها
بدن داشتن علت به كه دنياست در پرنده بزرگترين ــترمرغ ش
ندارد. ــرواز پ بال ها، قدرت ــي كاف ــد رش عدم و زياد وزن ــزرگ، ب
اين حيوان كه ــد ميباش نيرومند و بلند پاي داراي دو آن ــاي بهج
وحش، در حيات طبيعياش ــمنان مقابل دش ــازد در س مي قادر را
نگهداري ــرايط ش حتي در دهد. ــان نش خود ــبي از مناس ــش واكن
روزانه بدني ــت فعالي و دويدن نيازمند ــوان حي اين نيز ــي مصنوع
(در ــب مناس مثلي توليد راندمان ــتن داش ــالمتي و س حفظ جهت

ميباشد(۲). مولد) پرندگان مورد

آسپتيك در... آماس مورد گزارش دو

۱ تصوير
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كار روش و مواد
جوجه قطعه حركتي ۴ در اندام شده ضايعات ايجاد بر پايه بررسي اين
به ايران ايتاليا ــور كش از تولد در بدو كه آبي گردن نژاد از ۶ ماهه ــترمرغ ش

گرفت. بودند،انجام شده وارد
ــدت ش علت به جوجهها اين مذكور،۲ قطعه از فارم در حضور در زمان
دسترسي كه امكان بودند ــده ش تلف مناسب، درمان عدم و وارده ــترس اس
حضور گله ــترمرغ ديگر در ۲ قطعه جوجه ش ــت. نداش وجود آنها ــه الش به
بوسيله سرنگ اوليه، اقدامات انجام از پس قرارگرفتند. درمان تحت داشته و
شده برداري آماسي نمونه هاي كپسول محتويات ۱۸ از شماره ــوزن سرس و
(Blood agar)خوندار آگار محيط هاي روي شناسي، باكتري آزمايشگاه در و
ــت كش مورد هوازي ــرايط ش در ( Mac Conkey agar) آگار مك كانكي و

گرفت. قرار باكتريايي
محلول و سرنگ ــيله بوس ــتها، داخل آنها كيس مختواي تخليه از پس
محلول بوسيله موضع سطح خارجي گرديد. همچنين شستشو بتادين ٪۲/۵

ضدعفوني شد. اسپري كلرامفنيكل سپس و ۱۰٪ بتادين

شده انجام اقدامات
در بيستوري تيغ ــيله بوس ــتها، كيس محتويات از نمونهبرداري از پس
كدام هر شكاف نيز بود)،دو آبسه به ــكوك مش ( كه آماس محل پايين و باال
تسهيل كپسول محتويات خروج تا گرديد ايجاد متر سانتي ۱ تقريبي بطول
مايعي از ميليليتر ۲۰۰ ــاوي ۳۰۰- ح ــت ها كيس اين كدام از هر ــردد. گ
معمولي آب و ــون خ بين حدفاصل ــكوزيته ويس و خون تيره تر از رنگ ــا ب
چرك به ــبيه ش ظاهري نظر از كه مادهاي تخليه، زمان در بودند. همچنين
تخليه كامل از پس نرسيد. مشام طبيعي به غير بوي و نشد باشده مشاهده
به آن، و خارجي داخلي و ضدعفوني سطح شستشو و نيز ــت كيس محتواي

۸ زماني فواصل در ساعت، ۲۴ تا كه شد توصيه مذكور مزرعه فني مسئول
كلرامفنيكل ضدعفوني نمايد. اسپري را بهوسيله ساعته، موضع

نتيجهگيري و بحث
بروز ــترمرغ، ش بدن خاص فيزيولوژيك و آناتوميك ــرايط ش به توجه با
آن و فعاليت سالمتي بر سرعت اين حيوان به در حركتي اندام بيماريهاي
مي نمايد. كه و كاهش راندمان شديد را دچار استرس حيوان و ــته گذاش اثر
موقع، به ــيدگي رس عدم در صورت اين پرنده، ــيت باالي حساس به توجه با
دامدار بر فراوان اقتصادي زيان تحميل و گله از دام حذف به منجر ميتواند

.(۷ ،۵ ،۳ ،۲) گردد
نگهداري استاندارد ــده جهت جايگاه ش تعريف حداقلهاي ــه مقايس با
كه گرديد گله، مشخص اين شترمرغهاي نگهداري شرايط محل و شترمرغ
ــترمرغ در ش پرورش جايگاه جهت ــتاندارد اس و كافي فاقد فضاي فارم، اين

.(۹ ،۲) ميباشد اين سن
ضايعات از جمله حركتي اندام مختلف ناهنجاريهاي آن، بروز نتيجه ــه ك
ضربه، به ضايعات ميتوان اينگونه موجد عوامل مورد ــد(۱). در مي باش آماسي
آنها در تجمع و مربوطه عروق لنف از خون يا خروج سلولي، بين نشت مايعات
سيستم واكنش آن دنبال به و داخلي محيط به بيگانه پاتوژن عوامل نفوذ موضع،
ــاء منش چنانچه .(۱۰ ،۶ ،۴) نمود ــاره اش ...... و اين عوامل مقابل در بدن دفاعي
ضايعه، حاصل از كيست در محتويات معموًال باشد، عفوني عوامل آماس ايجاد
كشت از حاصل نتيجه و بوده وفور قابل مشاهده به فيبريني اكسوداي يا و چرك
در پاتوژن فراوان عامل مقادير حضور ــاندهنده نش ــه، آبس ميكروبي محتويات
در آماس وجود از ناشي عوارض مهمترين .(۶ ،۴ بود(۳، خواهد كيست محيط

۲ تصوير

۳ تصوير
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فيزيكي فشارهاي اعمال بيمار، در استرس و ناراحتي درد، احساس شامل اندامها
آن، از پيامدهاي حاصل و ناحيه اعصاب عروق و بهويژه ضايعه اندامهاي اطراف به
سمي و سپتي عفونت انتشار احتمال ضايعه، بودن سپتيك در صورت همچنين

.(۱۰ ،۸ بود(۶، بيمارخواهد در
اين بعدي به مراجعات اشاره، در مزرعه مورد ــترمرغ ش دو در خصوص
مشاهده الذكر فوق پرنده دو در عارضه بازگشت از عالمتي گونه مزرعه، هيچ
بهطوري كه بازگشتند خود ساير همساالن جمع ــترمرغ به دو ش اين و نشد
طبيعي مي دويدند كامًال بطور آماس، تخليه از پس ــاعت س ۲۴ از كمتر در
آزمايش در گرفتند. طبيعي قرار زندگي مسير دو در هر و ميخوردند غذا و
كشت نمونههاي از ــمي ميكروارگانيس گونه هيچ ــده نيز ش انجام باكتريايي
نظر از ــت كيس داخل محيط بودن ــاك پ ــان دهنده نش ــد كه نش جدا يافته

ميباشد. هوازي و محيطي باكتريهاي خارجي با درگيري
كه نمود ــتنباط اس ــن چني ميتوان ــده آم ــت نتايج بدس به توجه ــا ب
برخورد از ناشي ضربه در اثر و ــته فيزيكي داش ــا فوق، صرفًا منش آماسهاي
ــتري بيش حركتي دامنه كه از ) پرنده ــي حركت انتهايي اندام ــمت هاي قس
برنده تيز و نوك فاقد ولي مزاحم اجسام با دويدن، زمان در برخوردار است)،
ــما پالس خون و ــح ترش منجر به عروق زيرجلدي كه پارگي دنبال آن به و
هماتوم به ــبيه ضايعهاي ش ايجاد ــه نتيج در و ــت پوس زيرين اليههاي ــه ب

آمدهاند. بوجود مي گردد، ( Haematoma)
ناحيه اعصاب عروق و بر اعمال فشار ــايز، باعث با افزايش س تورم ها اين
انتقال پيام هاي در اختالل ايجاد نيز و ــاني كاهش خونرس به منجر ــده، ش
در ــاد درد ايج آن نتيجه كه ــد پا مي گردن پاييني ــمتهاي قس در ــي عصب
بروز لنگش نهايت در و انتهايي پا ناحيه كنترل روي عدم و موضع، بيحسي

.(۱) ميباشد
ــتاندارد و اس فضاي كافي ــت بهتر اس عارضه اين از ــگيري پيش براي
كمبود اثر در ــكالتي مش چنين بروز زمينه تا گيرد قرار حيوان ــار اختي در
صدمات ناشي از به منجر كه ــات( طراحي تاسيس ــب بودن نامناس يا و فضا

يابد كاهش امكان حد تا ميگردد)، آنها با حيوان برخورد
خصوص در آموزش الزم ــن ۱۰). همچني ،۹ ،۷ ،۴ ،۲ ،۱)
به درمان آن راه بهترين و ــه با اين ضايع صحيح ــورد برخ
پس تا شترمرغ ارائه گردد فني مزارع پرورش ــئولين مس
حال جوجههاي در و ــد پرندگان مول ذبح ــوارد م ــن، از اي
حركتي اندام در آماس و ــه آبس اثر ايجاد در گلهها ــد رش

نشود(۱). مشاهده

قدرداني
پرورش مزرعه و مديريت ــئول فني مس از بدينوسيله
كشاورزي جهاد تحقيقات ــازمان تحت پوشش س شترمرغ
بيماريهاي بخش گرانقدر پرسنل همچنين تهران، استان
كمال سرمسازي رازي و ــن واكس تحقيقات موسسه طيور

دارد. را تشكر
استفاده مورد منابع

هاي ــارم ف در تلفات ــل عل ــي بررس ۱۳۸۲؛ ــي، آئين ــهر -ش ۱
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