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چکیده
هایپوسپدیا یک مشکل مادرزادی است که بیشتر در سگ ،گوسفند و بز رخ میدهد و رخداد آن در گوسالهها نادر میباشد .هایپوسپدیا
در حقیقت به عدم تشکیل مادرزادی مجرای پیشابراهی گفته میشود .در آبان ماه سال  ،49دامداری برای درمان گوساله  2ماهههای بهه
کلینیک دامپزشکی مراجعه نموده بود .با توجه به تاریخچه اخذ شده از دامدار اقدام به معاینات بالینی دام مذکور گردید .گوساله از نظر
عالیم حیاتی نظیر ضربان قلب ،تعداد تنفس ،دمای بدن ،حرکات دستگاه گوارش و سایر عالئم طبیعی بود .در معاینات دستگاه ادراری
مشخص گردید که مجرای ادراری در ناحیه میاندوراه ،در زیر رکتوم تا انتهای آن که غالف قضیب است ،تشکیل نشده است و گوساله
مبتال به هایپوسپدیازیس میباشد .همچنین در معاینه دام مذکور مشخص گردید کهه حیهوان بهه فته نهافی بهه ق هر  6سهانتیمتهر و
کریپتوارکدیسم نیز مبتال میباشد .پس از تشخیص بیماری اقدام به عمل جراحی برای کاهش اثهرات ایهن نقی هه گردیهد و عارضهه
بهروش جراحی اصالح شد .در پیگیریهای انجام شده بعد از  6ماه از جراحی ،دام دارای رشد م لوب بود.
کلیدواژهها :هایپوسپدیازیس ،کریپتوارکدیسم ،آپالزی قضیب ،فت نافی ،گوساله.
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عنوان یم نقص مادرزادي مورد توجه قرار میگیرد کپه

هایپوسپپپدیا ( )hypospadiaیپپم مشپپکد مپپادرزادي

احتما ً به واسطه فاکتورهپاي داخپد رحمپی یپا خپار

مجراي پیشابراهی میباشد کپه در سپ  ،گوسپ،ند ،بپز،

رحمی که سب

گاو ،موش صحرایی ،پریماتها و انسپان گپزارش شپده

آندروین میگردد ،به وجود میآید (.)Uda et al., 2004

است ( )Radostits et al., 2007; Alam et al., 2005و

با این وجود دانش ما در مورد علد بروز ایپن پدیپده در

یکی از بیشترین ناهنجاريهایی است کپه در انسپان ر

گوسالهها بسیار ناچیز میباشد.

میدهپد ( ;Abd-el-hady et al., 2014; Baskin, 2000

شرح درمانگاهی

 .)Udaet al., 2004حیوانات مبتال ممکپن اسپت دچپار

عپدم تولیپد آنپدروین یپا گیرنپدههپاي

در آبان ماه سال  ،1354دامداري براي درمان گوسپاله

سپپپایر اخپپپتال ت همپپپراه ن یپپپر کریپتوارکدیسپپپ

دو ماههاي بپا عالیپ سپوختگی ادراري زیپر شپک بپه

( ،)cryptorchidismکپپه بپپه شپپکد مکپپرر همپپراه بپپا

کلینیم دامپزشکی مراجعه نمود .طبق اظهپارات دامپدار

هایپوسپدیازیس گزارش شده است ،نیز باشپند ( Shima

در گوسپپاله نپپر دو ماهپپه بپپه علپپت مشپپکد در دسپپتگاه

.)et al., 1979; Hayes and Wilson, 1986

ادراري ،ادرار به جاي خپرو از نپوآ آلپت تناسپلی از

هایپوسپپپدیازیس ابلپپ

بپپا هپپایپوپالزي کورپپپو

ناحیه میاندوراه زیر رکتوم خا میگردید که این امر بپه

کاورنوزوم ( )corpus cavernosumمجپراي پیشپابراهی

مرور باعث ادرارسوزي ناحیه میاندوراه و پوست شکمی

همراه میگردد ( )Fossum, 2002و ممکپن اسپت تمپام

شده بود .با توجه به تاریخچه اخذشده از دامدار اقدام به

مجراي پیشابراهی یا بخشیهایی از آن به بیرون باز شود

معاینات بالینی حیوان گردید .دام مذکور از ن پر عالیپ

( .)Rajfer and Walsh, 1976هایپوسپدیازیس بر اسا

حیاتی ن یر ضربان قلپ  ،تعپداد تپن،س ،دمپاي بپدن و

محپپد بپپاز شپپدن سپپورا آن بپپه انپپوا گالنپپدو ر

حرکات دستگاه گوارش و سایر عالی بالینی طبیعی بود.

( ،)glandularاسپپپپپکروتال ( ،)scrotalمیانپپپپپدوراهی

در معاینات بالینی دستگاه ادراري مشپخص گردیپد کپه

( )perinealیا مقعدي ( )analتقسی بندي مپیگپردد .در

مجراي ادراري از ناحیه میاندوراه درست زیر رکتپوم تپا

برخی موارد آلت تناسلی ممکن اسپت توسپعه نیافتپه و

انتهاي آن که بالف قضی

است ،تشکید نشده اسپت و

بیرطبیعی باشد و کیسه بیضه ممکن است بپه دو بخپش

همچنین در معاینه دام مذکور مشخص شد که حیوان به

تقسپی گپردد ( ;Alam et al., 2005; Fossum, 2002

فتق نافی به قطر  9سانتیمتر و کریپتوارکدیس نیز مبپتال

 .)Boothe, 2003در بسیاري از موارد سب شناسی ایپن

میباشد (شکدهاي  1و .)2

ناهنجاري مبه باقی میماند ،اما در کد این اخپتالل بپه
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A

شکد  -1هایپوسپدیا در یم رأ

B

گوساله دو ماهه  .آنومالی درست از ناحیه زیر رکتوم شرو شده و تا نوآ آلت قضی

ادامه پیدا کرده و تنها در ناحیه

بینبیضه ها وجود ندارد :A.فتق نافی :B ،هایپوسپدیاي مجراي ادراري.

C
B

A

شکد  -2فتق نافی و کریپتوارکیدیس که به همراه هایپوسپدیا ر داده است :A .فتق نافی :B ،هایپوسپدیا :C ،کریپتوارکیدیس .

شکد  -3اصالح جراحی فتق نافی و هایپوسپدیا و برداشتن بقایاي مجراي ادراي
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بعد از اتمام معاینات بالینی اقپدام بپه یورتروسپتومی

را به همراه دایورتیکولوم مجراي پیشابراهی در دو رأ

براي برداشتن بقایپاي مجپراي ادراري و فتپق نپافی دام

بزباله گزارش نمودند ( .)Bokhari, 2013در ایپران نیپز

گردید و محد خپرو ادرار در زیپر رکتپوم بپه نحپوي

این عارضه در  24رأ

بز توسط سخا و آذري در سپال

جراحی گردیپد کپه ادرار در هنگپام خپرو از مجپراي

 2225گزارش شده است که براي درمان بپه بیمارسپتان

ادراري به ناحیه میاندو راه ریخته نشود تپا باعپث ادرار

دامپزشکی شهید باهنر کرمان ارجا داده شپده بودنپد و

سوزي گردد .همچنین بپهعلپت اینکپه بیضپههپا دچپار

پس از تشخیص هایپوسپدیازیس ،براي درمان این بزهپا

هپایپوپالزي شپپده بودنپد ،همزمپپان بپا اصپپالح نقی پپه،

اقپپدام بپپه یورتروسپپتومی دایمپپی شپپده بپپود کپپه نتیجپپه

بیضهها نیز به روش جراحی برداشته شد و دام مپذکور

رضایتبخشی در پی داشته است ( ;Azari et al., 2010

اخته گردید (شکد  .)3در پیگیريهاي انجام شده بعد از

.)Sakhaee and Azari, 2009

گذشت  9ماه از جراحی ،رشد گوسپاله طبیعپی بپوده و

عقیده بر این است که مجپراي پیشپابراهی از بپههپ

ادرار به شکد طبیعپی و بپدون وجپود هپیک مشپکلی از

چسبیدن چینهاي ادراري تناسلی در بعد از پپاره شپدن

مجرا به بیرون هدایت میشد.

بشاهاي ادراري تناسلی در دوره جنینی بهوجود میآید.
اختالل در این فرایند میتوانپد باعپث بپه وجپود آمپدن

بحث و نتیجهگیری

اشپپکال مختل،پپی از هایپوسپپپدیا گپپردد ( Hayes and

بروز ناهنجاريهپاي مپادرزادي ،ناشپی از اخپتال ت

.)Wilson, 1986

ینتیکی جنین و محیط میباشد .د ید ایجاد آنومپالیهپا

احتمپپال داده مپپیشپپود کپپه هایپوسپپپدیا بپپه علپپت

مپوارد ناشپناخته

بیرطبیعی بودن تولید آندروینهاي (هورمونهاي جنسی

یم رویکرد روششپناختی

نر که عمدتاً تستسترون میباشد) و عدم عملکرد صحیح

( )methodological approachبراي تعریف علپت ایپن

گیرندههاي تمایزگر جنسیتی باشد ،که ایپن ات،اقپات در

پدیپده مپورد نیپاز اسپت ( Rousseaux and Ribble,

دوره اول آبسپپتنی ر مپپیدهپپد (.)Uda et al., 2004

 .)1988هایپوسپدیا یم ناهنجاري مپادرزادي اسپت کپه

مجراي پیشابراهی تحت تاثیر آندروینهاي داخلی شکد

و گوس،ند مشاهده میگردد و رخپداد آن

میگیرد و در مادهها در بیاب اثر آنها مجراي پیشابراهی

گاهی قابد شناسایی است ولپی ابلپ
باقی میماند .بنابراین ،ابل

بیشتر در س

در گپاو بسپیار نپادر مپیباشپد ( Hayes and Wilson,

تشکید میگردد ( .)Uda et al., 2004اختالل در به هپ

 .)1986; Shima et al., 1979گزارشات اندکی در مورد

چسبیدن چینهاي ادراري-تناسلی در نقپاط مختل،پی از

این آنومالی در حیوانات وجود دارد و عمده گزارشهپا

طول مجراي پیشابراهی میتوانپد ر دهپد و منجپر بپه

نیز مربوط به بز و گوس،ند میباشد .عال و همکاران در

وجود آمدن انوا مختل،ی از هایپوسپدیا گردد کپه دلیپد

گوسپاله

آن ه به علت ت،اوت در زمان بروز اختال ت هورمونی

گزارش نمودند که مبتال به هایپوسپدیا بودند ( Alam et

میباشد .مطالعات در موش صحرایی ،خرگوش و انسان

 )al., 2005همچنین بخاري در سال  2213ایپن عارضپه

مشپپپخص نمپپپوده اسپپپت کپپپه ديهیدروتستسپپپترون

سال  2221رخپداد ایپن عارضپه را در  3رأ
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کریپتوارکدیس یم آنومالی مادرزادي میباشد که ابل
Howard ( همپراه باشپد

 کپپپه از تستسپپپترون تولیپپپد،)dihydrotestosterone(

با هایپوسپدیا در انسان و س

 نقش مهمی در تمایز آلت تناسلی نرهپا دارد و،میگردد

 در.)and Bjorling, 1989; Rajfer and Walsh, 1988

اختالل در تولید آن میتواند با اختال ت جنسپی شپدید

ایپپن مپپورد نیپپز گوسپپاله عپپالوه بپپر هایپوسپپپدیا داراي

Wilson and Lasnitzki, 1971; Baskin, ( همراه باشد

.کریپتوارکدیس و فتق نافی نیز بود

 هایپوسپدیا ممکن است فنپوتیپی باشپد کپه بپه.)2000;
وسیله نقص ینتیکی ارثی در خانوادهها ایجاد مپیگپردد

سپاسگزاری

.)Ader and Hobson, 1978(

بدینوسیله از دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبسپتر قپدردانی

سایر آنومالیهپاي مپادرزادي بپه همپراه هایپوسپپدیا

 نویسندگان اعالم مپیدارنپد کپه هپیکگونپه تضپاد.میگردد

گزارش شپده اسپت کپه شپامد هرمافرودیپت کپاذب و

.منافعی ندارند

.) بپپپپپوده اسپپپپپتhermaphrodite( هرمافرودیپپپپپت
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Occurrence of hypospadias in a 2 month old male Holstein calf along
with cryptorchidism and umbilical hernia
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Abstract
Hypospadias is a congenital problem reported in dogs, sheep and goats and occurrence of this
anomaly in calves is rare. In fact, hypospadias is congenital absence of the urethra. In October
2015, a client attended the veterinary clinic for treatment of a 2 month old calf. Physical
examination was performed following anamnesis. Vital signs including heart and respiratory
rates, body temperature and peristaltic movements of the gastrointestinal system were normal.
Examination of the urinary system revealed aplasia of the urethra at the perineum from beneath
the rectum to the end of the penis and the calf was diagnosed with hypospadias. Physical
examination also revealed the presence of an umbilical hernia with diameter of 6 cm and
cryptorchidism. After diagnosis, the defect was corrected by surgical method to alleviate its side
effects. Six months after surgical correction, the calf had satisfactory growth rate.
Conflict of interest: None declared.
Keywords: Hypospadias, Cryptorchidism, Penile aplasia, Umbilical hernia, Calf.

89

