ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﮔ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ در ﺷﺘﺮﻣﺮغ
ﺑﺮرﺳ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﮔ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ در ﺷﺘﺮﻣﺮغ
ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﺎﺗﻮﻣﯿ ﻧﺎﺧﻦ در اﻧﺪام ﺣﺮﮐﺘ ﺷﺘﺮﻣﺮغ :
در اﺑﺘﺪای ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﮔ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ در ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻨﺎﺳ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﺑﺪن
ﭘﺮﻧﺪه ﻣ ﭘﺮدازﯾﻢ :

اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺤﺘﺎﻧ اﺳﺘﺨﻮان ﺗﺎرﺳﻮﻣﺘﺎﺗﺎرﺳﻮس ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻧﺸﺘﺎن ﺧﺘﻢ ﻣ ﺷﻮد.
در ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ دو اﻧﺸﺖ  3و  4وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺸﺖ  ،۳اﻧﺸﺖ اﺻﻠ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻫﺮ اﻧﺸﺖ از  4اﺳﺘﺨﻮان ) Phalanxﺑﻨﺪ اﻧﺸﺖ( و  ۳ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎﻣ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻫﺎ،
ﺑﻨﺪ  4اﻧﺸﺖ ﺳﻮم و ﺑﻨﺪرت در ﺑﻌﻀ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺑﻨﺪ  4اﻧﺸﺖ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻦ ﺧﺘﻢ ﻣ ﺷﻮد .ﻧﺎﺧﻦ
ﭘﺎی ﺷﺘﺮﻣﺮغ ،ﺑﺎ ﻓﺮورﻓﺘﻦ در ﺑﺴﺘﺮ در زﻣﺎن اﯾﺴﺘﺎدن ﺣﺮﮐﺖ و دوﯾﺪن ،ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺮﻧﺪه
ﺷﺪه و ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣ آورد : .ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾ ﺑﻨﺪ  4اﻧﺸﺖ ﺳﻮم ،رﯾﺸﻪ
ﻧـﺎﺧﻦ را ﺗﺸﯿـﻞ ﻣـ دﻫـﺪ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻬﺘـﺮ ،ﻗﺴـﻤﺖ اﺑﺘـﺪاﯾ ﻧـﺎﺧﻦ ﮐـﻪ از ﭘﻮﺳـﺖ ﺧـﺎرج ﻣـ ﺷـﻮد ،دارای

ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﻮاﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺴﺘﻪ
اﺳﺘﺨﻮاﻧ ﻧﻤ داﺷﺖ ،ﻧﯿﺮو و ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷ از وزن ﺑﺎﻻی ﺣﯿﻮان و ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻗﺪرت و اﻧﻔﺠﺎری
ﭘﺎﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ و ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﺎﺧﻦ و ﺟﺪا ﺷﺪن آن ﻣ ﺷﺪ .ﻟﺬا ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن
ﻧﺎﺧﻦ از ﭘﺎﯾﻪ آن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد درد ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻮﺿﻌ ،آﺳﯿﺐ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬ را ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﻟﺪ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾ راه رﻓﺘﻦ و دوﯾﺪن ﺑﺼﻮرت ﻧﺮﻣﺎل را از ﭘﺮﻧﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را ﺑﺮای ﻣﺪﺗ از ﺳﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﺎرج ﻣ ﺳﺎزد .ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎرم اﻧﺸﺖ ﺑﺰرگ ،ﺣﺪود  6ﺗﺎ  ۸ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد .از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪود ﻧﯿﻤ
از آن ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺎﺧﻦ ﭘﻨﺠﻪ را ﺗﺸﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ( در ﺧﺎرج از ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮار دارد . .ﻫﺮ ﻧﺎﺧﻦ از ﯾ
ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪﻧ ﮐﻠ ﭘﺮﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺜﻪ و ﺟﻨﺴﯿﺖ،
ﺑﯿﻦ  3اﻟ 4 ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد .اﻃﺮاف ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧ را ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺣﺎوی رﮔﻬﺎی ﺧﻮﻧ و اﻋﺼﺎب در
ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﮐﻤ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺨﻮاﻧ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﯿﻤﺎری در ﺷﺘﺮﻣﺮغ :
در ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ رﺷﺪ داﺋﻤ دارﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﺮ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت(  :ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺳﺎﯾﯿﺪه ﺷﺪن
ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ در ﻃ زﻣﺎن و در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﺮ زﯾﺮ ﭘﺎی ﺣﯿﻮان و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ
ﻣﺪاوم ﺑﺎﻓﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺎد
و ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ،ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎی ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓ و ﻻزم
ﺳﺎﯾﯿﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ  :ﻟﺬا ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی رﻫﺎ در ﻃﺒﯿﻌﺖ دﭼﺎر ﻣﺸﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﮔ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ: .
در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺷﺘﺮﻣﺮﻏ ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ

ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﻧﻬﺪاری ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃ ﺷﺪه در روز و در ﭘ آن ﻣﯿﺰان
ﺗﻤﺎس ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ و ﺳﺎﯾﺶ ﻧﺎﺷ از آن ﺑﺸﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺸﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﮔ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۳ﺳﺎل دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺪرت ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﭘﺮواری ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ زﻣﺎن ﮐﺸﺘﺎر و ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد.

ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری :
اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ در ﻣﯿﺎن ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز آن در ﮔﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد.
در ﻓﺎرم ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺘﺮاژ ﻣﺤﺪود و ﯾﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣ ﺧﻮرد .در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ از

ﭘﻦ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﺑﺮای ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺎه ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن
ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎی ﺗﻌﺪادی از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . .اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﯿﻮع دارد ﮐﻪ
ﻋﻠﺖ آن ﺗﺤﺮک ﮐﻤﺘﺮ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﺎده ﻫﺎ اﺳﺖ.در ﺑﺮﺧ از ﻓﺎرﻣﻬﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺘﺮاژ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
و ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓ ، ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻮاردی از ﺑﺮوز ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ژﻧﺘﯿ و

ﯾﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز :
 .1ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﻀﺎی ﮔﺮدﺷﺎه و ﯾﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
 .2ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ )ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺶ ﮐﺎﻓ ﻧﺎﺧﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺸﻮد( ﻣﺜﻞ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب و ﻧﻤﻨﺎک
 .3اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﯿﺮه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 .4ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ
 .5ژﻧﺘﯿ
 CTS .6درﻣﺎن ﻧﺸﺪه

ﻋﻮارض ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮوز ﺿﺎﯾﻌﻪ در ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﮔ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ در ﺷﺘﺮﻣﺮغ :
اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﮔ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ در ﺷﺘﺮﻣﺮغ در ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌ ﺣﯿﻮان  :ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺠ ﻧﺎﺧﻦ،

ﭘﺮﻧﺪه ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺎ ﺑﺪن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣ دﻫﺪ .ﻟﺬا ﺑﺼﻮرت ﻏﺮﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻫﻢ ﻧﺨﻮردن
ﺗﻌﺎدل ،از ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮﯾﻊ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧ اﺟﺘﻨﺎب ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .۲ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮوز ﺗﻨﺶ ﻫﺎی دﻣﺎﯾ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧ ﭘﺮﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺟﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﯾ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژی اﺳﺖ( ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ ﺑﺨﺼﻮس ﭘﺮﻧﺪه

ﻫﺎی ﻣﺎده دﭼﺎر ﭼﺎﻗ ﺷﺪه و ﮐﻢ ﮐﻢ از ﮐﻮرس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎرﺿﻪ
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﮔ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ )در ﻓﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ( ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

آن ،اﻓﺖ رﮐﻮرد ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 .٣ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ) از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺘﺮ ،ﻇﺮوف
آﺑﺨﻮری و آﺧﻮرﻫﺎ و … ( ،ﮔﯿﺮ ﮐﺮدن در ﻓﻨﺲ ﻫﺎ و ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﺟﺎﯾﺎه ،ﻟﺪ ﭘﺮاﻧ و … ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.
 .٤ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﮔ و در ﭘ آن اﻧﺤﺮاف ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ از ﻣﺤﻮر ﻃﺒﯿﻌ ﺧﻮد ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ راﺳﺘﺎی
ﭘﻨﺠﻪ ﺷﺪه و ﻋﺎرﺿﻪ ای ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  CTSﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ را اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ اﯾﺠﺎد ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﻋﺪم اﺻﻼح ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻧﺎﺧﻦ ،ﻣﻤﻦ اﺳﺖ درﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 .5در ﺑﺮﺧ ﻣﻮارد در ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﮔ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﺎﺧﻨﻬﺎ ،ﻓﺸﺎر ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌ وارده
ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﻧﺎﺣﯿﻪ رﯾﺸﻪ ﻧﺎﺧﻦ )ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ﻧﺎﺧﻦ از ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺪه و
ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻖ ﺷﺪن ﻧﺎﺧﻦ ﻣ ﮔﺮدد.اﯾﻦ ﺟﺪا ﺷﺪﮔ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم اﻃﺮاف ﻧﺎﺧﻦ از ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺨﺖ و ﺷﺎﺧ ﺑﺪﻧﻪ آن،
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد رﺧﻨﻪ و ﻣﻨﻔﺬی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻀﺎی داﺧﻠ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ورود آﻟﻮدﮔ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺧﺎک ،ﻣﺪﻓﻮع ﭘﺮﻧﺪه ،ﻟﺠﻦ )ﺑﻮﯾﮋه در زﻣﺴﺘﺎن و… اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻣﻮﺿﻊ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ.

 .6ﭘﯿﺮو آﻧﭽﻪ در ﺑﻨﺪ  5ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ورود ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن )ﻋﻔﻮﻧﺘﺰا( ﺧﺎرﺟ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی داﺧﻠ اﻧﺸﺖ و ﯾﺎ ﻓﺸﺎر
ﻫﺎی ﻣﺎﻧﯿ وارده ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻪ در اﺛﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﻧﺎﺧﻦ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻧﺎﺣﻴﻪ و در ﭘ آن
اﻟﺘﻬﺎب و درد ﺷﺪﯾﺪ در اﻧﺪام ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﮔﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ،ﭘﺮﻧﺪه ﭘﺎی ﺧﻮد را ﻫﻢ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ درد زﯾﺮ ﺑﺎر وزن ﺑﺪن ﻗﺮار ﻧﺪاده و ﺑﺎﻻ ﻧﺎه ﻣ دارد.

 .۷ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺧﻦ ﺑﻠﻨﺪ از ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﻧﺸﺖ )روی ﭘﺎﻟﭗ( ﺑﻠ ﮐﻨﺪه و ﺟﺪا ﺷﻮد .در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺎﻟﭗ ) ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻋﺮوق و اﻋﺼﺎب ﻓﺮاواﻧ اﺳﺖ ( ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ،ﭘﺮﻧﺪه دﭼﺎر
درد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺪﯾﺪ و ﺣﺘ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﻣ ﮔﺮدد.

ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨ در ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﮔ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ در ﺷﺘﺮﻣﺮغ :
ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ :
 .1 – 1ﺑﻠﻨﺪی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﺎﺧﻦ در ﯾ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﭘﺎ
 .۱ – ۲ﻟﻨﺶ  :در ﻣﻮارد ﻣﺰﻣﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ دﯾﺪه ﺷﻮد.
 .1 – 3ﺗﻮرم ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻧﺸﺘﺎن  :اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آن ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.

 .۲ﻋﻼﺋﻢ واﺑﺴﺘﻪ )ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ( :
 .۲ – ۱اﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  :اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﺑﻮﯾﮋه در اواﺳﻂ و ﺣﺘ اواﯾﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺮوز ﯾﺎﺑﺪ.
 .۲ – ۲ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮک ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی درﮔﯿﺮ
 .۲ – ۳ﭼﺎق ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ

