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چكيده
اختـالالت مادرزادي از مواردي اسـت كه انسـان هميشـه بـا آن مواجه بوده اسـت.  گزارش حاضر بررسـي كلينيكي و
پاتولوژيكي يك مورد ناهنجاري مادرزادي شـكاف كام همراه عدم تشـكيل اسـتخوان پيشـين و چندين مورد ديگر در اسـتخوان
كاسه سر يك گوساله هلشتاين مي باشد.  گوساله مزبور سه روز پس از تولد در يك گاوداري صنعتي اطراف تهران به علت پنوموني
استنشـاقي تلف گرديد و جهت بررسـي علت مرگ و موارد ناهنجاري مادرزادي به بيمارسـتان شـماره يك دانشـكده دامپزشكي
ارجاع داده شـد.  در  معاينه ظاهري عدم تشـكيل فك باال مشخص بوده به طوري كه منافذ بيني برروي لب پايين قرار داشتند.  در
كالبدگشـايي پنوموني استنشـاقي تأييد گرديد و موارد ناهنجاري مادرزادي مانند وجود يك شـكاف ده سـانتيمتري در كام، عدم

تشكيل فك باال و حباب هاي اشكي و تعدادي ناهنجاريهاي ديگر مشاهده گرديد.

كلمات كليدي : گوساله، عدم وجود فك باال، شكاف كام.
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 Several congenital anomalies in skull in a holstein calf (a case report)

By: F. Adibhashemi,Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, S.H. Marjanmehr,Department 
of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran,  M.H. Yousefi, School of Veterinary Medicine,
Semnan University,M. Abarkar, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine. University of 
Tehran.
A neonate (3 days old) Holstain calf was clinically examined in a dairy herd, in May 2003.  Cleft palate was seen and 

the case referred to teaching hospital.  After 3  days the calf was died.  The referral clinical case of secondary cleft 

palate under went to necropsy. Clinical examination showed aspiration pneumonia.  At necropsy findings, cleft palate

with 10-centimeter length was diagnosed.  Agnathia and malformation of mandibular foramen were shown.  Absence

of cribriform plate, Agenesis of incisive bone and lacrimal bulla were other congenital defects.

Key words: Cleft palate, Agnathia, Calf.
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تاريخچه بيماري 
ــاله ماده در يكي از گاوداريهاي ــال ۱۳۸۲ يك رأس گوس در خرداد س
صنعتي اطراف تهران به دنيا آمد.  در بدو تولد نداشتن لب باال جلب توجه نمود
به طوري كه لبه هاي باالي منخرين روي لب پايين قرار داشت.  در معاينه داخل
Cleft جلب توجه نمود.   plate دهان به طور ماكروسكوپي شكاف داربودن كامe

ــاله مزبور چهارمين گوساله مادر خود بود كه به روش تلقيح مصنوعي گوس
به دنيا آمده بود.  پس از خوراندن ماك به دليل نداشتن فك باال و عدم توانايي
ــير، ماك زيادي از دهان خارج  گرديد كه مشخص نبود ناشي در مكيدن ش
ــتن فك باال، گوساله ــت يا آنكه به دليل نداش از برگرداندن ماك از بيني اس
ــه روز با وجود درمان نگهدارنده ــاله پس از س توانايي مكيدن را ندارد.  گوس
ــتان شماره يك دانشكده دامپزشكي جهت ــرم تلف گرديد و به بيمارس با س

بررسي بيشتر علت مرگ و وجود نقايص بيشتر ارجاع گرديد.

نتايج
در ظاهر گوساله فاقد لب باال بوده كه سوراخ هاي بيني برروي لب
پايين قرار گرفته بودند (عكس شماره ۱).  در بررسيهاي بيشتر كالبدگشايي
ــر مشخص گرديد كه كام حيوان تشكيل شده و شكافي حدودًا به برروي س
طول ۱۰ سانتيمتر برروي كام نرم وجود دارد (عكس شماره ۲).  در فك باال
وضعيت و تعداد دندانها طبيعي نمي باشد به طوري كه در سمت راست پيش
ــبيده و در هر دو سمت يك دندان آسياي بزرگ ــياي ۲ و ۳ به هم چس آس

نيز ديده مي شود.  در ادامه كالبدگشايي بافت ريه دچار پنوموني استنشاقي 
بود كه علت مرگ حيوان نيز همان نكته مي باشد.

ــر حيوان جدا گرديد و طي مراحل مختلفي تمامي  در مرحله بعدي س
نسوج نرم از بافت سخت جدا گرديد.  در بررسي تشريحي بافت سخت نتايج 

زير حاصل گرديد:
۱ - استخوان رجلي (Ptrygoid) به خوبي رشد نكرده است.

ــاله  ــتخوان ثنايا (Incisive) وجود ندارد و به همين جهت گوس ۲ -اس
هنگام تولد فاقد لب باال بوده است.

ــهود  Lacrimal) در جمجمه مش bulla) ــكي ۳ - عدم حباب هاي اش
است.

۴ - بدنه (Body) استخوان فك پايين در قسمت جلويي كامل نشده و 
بسيار نازكتر از حد معمول ديده مي شد. 

Mandibular) در فك راست پايين  foramen) ۵ - سوراخ منديبوالر
فرم كاملي ندارد.

ــت و چپ  Mental) در هر دو فك راس foramen) ــوراخ منتال ۶ - س
پايين در زير بخش مياني بدنه استخوان فك پايين ديده مي شود در صورتي 
ــي و ناحيه جانبي واقع  ــمت جلوي ــوراخ در قس كه در حالت طبيعي اين س

مي گردد.
ــه پيدايش كانال بالي  ــتخوان Basisphenoide ظاهرًا زمين ۷ -در اس
(alar) فراهم شده است كه اصوًال در نشخواركنندگان وجود ندارد.  در فك 
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ــت و با توجه به سن به نظر بيشتر از  باال وضعيت دندانها طبيعي نيس
معمول است.  ضمنًا دندانهاي پيش آسيا در سمت چپ طبيعي است 
ــمت راست پيش آسياي ۲ و ۳ به هم چسبيده اند و در هر  ولي در س

سمت يك دندان آسياي بزرگ نيز ديده مي شود.
ــهود است عدم وجود  ۸ - عارضه ديگري كه در اين جمجمه مش
 (Ethmoid) استخوان اتموئيد (Cribriform plate) صفحه غربالي
ــتخوان ومر (Vomer) در عقب  ــت و به همين دليل وضعيت اس اس
ــد.  شكل كلي جمجمه در قسمت عقب  حفره بيني طبيعي نمي باش
ــت.   ــبيه اس ــخواركنندگان كوچك ش ــكل جمجمه نش ــتر به ش بيش
 (Occipital) ــتخوان پس سري ــد كه بخش مسطح اس به نظر مي رس
ــت و همچنين استخوان پيشاني  ــد كرده اس از حد معمول كمتر رش
ــتخوان پس سري داشته  ــد كمتري به سمت اس (Frontal) نيز رش
ــتخوانهاي آهيانه و بين آهيانه اي به طرف  ــت و ناحيه اتصالي اس اس

جلو خميده است.
ــا ناهنجاريهاي  ــاال تنه ــده در ب ــاي ياد ش ــان ناهنجاريه در مي
ــت عدم  ــادي در ناهنجاريهاي بافت نرم داش ــتخواني كه نمود زي اس
ــمت جلويي جمجمه و شكاف كام به  ــكيل استخوان ثنايا در قس تش
ــد ناكافي  ــتخوانهاي كامي و رش ــي بخش افقي اس ــد ناكاف علت رش

استخوانهاي فك باال بوده است (عكس شماره ۳).
ــردن هنوز به فرم بالغ  ــان مهره ها، مهره هاي اول و دوم گ در مي
ــيده بود و درمهره هاي ديگر گردن نيز زوائد عرضي  و كامل خود نرس

فرم بالغ و كاملي نداشت.
ــه روز پس از تولد به علت  ــار مورد بحث با توجه به اينكه س بيم
پنوموني استنشاقي تلف شد و نيز در مدت سه روز زندگي از وضعيت 
ــت براي عمل  ــاي درماني بهره اي نداش ــب و مراقبت ه عمومي مناس
ــد.  ديگر عوارض  ــه واقع نش ــكاف كام مورد توج ــي ترميم ش جراح
ــكل  ــار را حتي پس از جراحي با مش ــز ادامه حيات بيم ــه ني جمجم

مواجه مي كرد (۱۱).
ــس ــي در عك ــز به خوب ــوق ني ــوژي ف ــاي پاتول يافته ه
ــاهده بود ــاله مزبور قابل مش ــه گوس ــي از جمجم راديوگراف

(عكس شماره ۴).
بحث 

گزارش رخداد شكاف كام در گوساله هلشتاين در ايران
ــتر در ميان گله هاي صنعتي معموًال به صورت انفرادي و بيش
ــت.  گزارش ساير ناهنجاريها نيز تاكنون در ايران به بوده اس
شكل انفرادي بوده است. مخبردزفولي و همكاران در ۱۳۷۹
نه مورد آترزي مقعد به همراه آترزي سگمنتال روده گزارش
ــتين گزارش توأم اين عوارض كرده اند كه در نوع خود نخس
ــمار مي رود (۶).  ديگر مورد گزارش شده كه در در ايران به ش
دو رأس گوساله مشاهده شده است نيز توسط مخبر دزفولي
ــال ۱۳۸۰ منتشر شده است كه قلب اكتوپيك را مورد در س

مطالعه قرار داده است (۷).
ــات وقوع شكاف كام مي توان به گزارش در مورد گزارش
ــه و صورت ــالالت مادرزادي جمجم ــجاعي در مورد اخت ش
ــباهت دارد ــاره كرد كه به گزارش حاضر ش ــفند اش در گوس
ــده بود (۲). ــك باال نيز ديده ش ــده كم دنداني ف ــز آنكه در مطالعه يادش ــه ج ب
ــال ۱۳۸۱ مورد ديگري از وقوع شكاف كام را در ــاني و امامي در س گزارش ساس
ــانيده است كه در آن وقوع شكاف ــخواركنندگان كوچك (بزغاله) به ثبت رس نش
ــت (۱).  در ميان ــده اس كام به عنوان تنها عارضه مادرزادي مورد توجه واقع ش
اطالعات منتشرنشده گزارش وقوع شكاف كام و كوتاهي فك پايين در يك رأس
گوساله توسط شجاعي مطرح شده است كه طي اطالعات ايشان اين رخداد  در
ــر (ديسفالوس) با شكاف كام و كوتاهي ــت و طي آن جنين دو س ۱۳۸۱ بوده اس
ــتاين مورد ــاله هلش فك پايين مورد مطالعه به صورت همزمان در يك رأس گوس
بررسي قرار گرفته است (۳).  در اين ميان گزارش حاضر تنها مورد گزارش شده
در ايران است كه به بررسي بافت سخت جمجمه به همراه مهره هاي گردني و نيز

عكس ۱- ناهنجاري مادرزادي در استخوانهاي سر گوساله

عكس شماره ۲- شكاف ۱۰ سانتي متري بر روي كام نرم 

۶۹



پژوهش و سازندگي

ــت و مقايسه با موارد ديگر گزارش ارزيابي راديوگرافيك عارضه پرداخته اس
شده در ايران، اختالالتي نظير عدم وجود صفحه غربالي عدم تشكيل حباب
ــكي، نابجا بودن سوراخ منتال و اختالالت دنداني به همراه شكاف وسيع اش
ــخت در اين گزارش به دقت و با در نظر كام، و ديگر ناهنجاريهاي بافت س
ــابه ــده اند.  مطالعات بعدي در خصوص موارد مش گرفتن جزئيات مطرح ش
ــي تنوع ناهنجاريهاي يادشده به صورت توأم در ايران و نيز مي تواند به بررس

بررسي عامل اختصاصي ناهنجاري زا در ايران بپردازد.

تشكر و قدرداني 
ــان علوم  ــه از زحمات كارشناس ــود فرض مي دانند ك ــدگان بر خ نگارن

تشريحي آقايان صبوري و چاووشي تشكر و قدرداني نمايند.
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