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 :چکیده

لپتوسپیروسیس یك بیماری مشترك بین انسان وحیوان با گسترش جهانی است. عفونتی که می تواند از 

 طریق حیوان به انسان انتقال یابد . 

لپتوسپیروسیس بوسیله یك باکتری مارپیچی شکل ، نازك و به شدت متحرك از جنس لپتوسپیرا ایجاد 

شده و می تواند انواع مختلف حیوانات وحشی و خانگی را آلوده کند. حیوانات نیز  عفونت را از طریق ادرار 

 و خوکها می، سگ منابع حیوانی شایع )میزبان نگهدارنده( شامل جوندگان ، احشام شار می دهند. انت

 باشد.

 انسانی های دارو از بیماری این مخصوص های دارو جای به کشور در حیوانی دارویی ضعف خاطر به

. نماید درمان را بیماری این میتواند هستیم ان تحقیق حال در که گیاهی داروی کشف با ، میکنند استفاده

 انسانی های بیوتیك نتیآ زا ، تخصصی های دارو جای به و نشود حل بیماری این درمان که صورتی در

 در و میشود حیوان مرگ باعث که داشت نخواهد یاثر یا و شود می انجام سختی به درمان شود استفاده

 .شود می ها سگ انقراض باعث اینده

این بیماری از  لپتوسپیروزیس بر کلیه و کبد سگها تاثیر می گذارد و عامل آن باکتری ها هستند.بیماری 

 طریق آب های آلوده مثل: آب حوضچه ها ، رودها و ..... انتقال پیدا می کنند. 

درد عضالنی  -بی حالی  -افسردگی   -اسهال   -تب   -استفراغعبارتند از: در انسان ها عالیم این بیماری 

 از دست دادن اشتها   -ادرارخون در  -

در این مطالعه سعی شده با استفاده از غذای سگ و باکتری عامل بیماری لپتوسپیروزیس و همچنین گیاه 

 آویشن و چای سبز ، غذایی تولید کنیم که به درمان این بیماری کمك کند.

 

 

 

 غذای سگ ، چای سبز، آویشن ، بیماری لپتوسپیروزیس کلید واژه :
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 مقدمه

 گ س

سگ یا سگ اهلی زیرگونه اهلی گرگ ها و پستانداران از خانواده سگ سانان است. سگ نخستین جانوری 

است که به دست انسان اهلی شد. سگ ها از گوناگون ترین جانوران زمین هستند که میراث چند هزار 

ی گوناگونی در   سال مداخله انسان در  روند جفت گیری و پرورش این جانور است.سگ ها نقش ها

جوامع انسانی بر عهده گرفته اند . و ادمیان از  انها برای شکار ، گله داری ، بارکشی،محافطت ، کمك به 

پولیس و نیرو های مصلح ،همراهی و همدمی و کمك به اشخاص دچار ناتوانی استفاده کرده اند. در برخی 

می شود. سگ ها  صد ها نژاد گوناگون دارند  فرهنگ ها از سگ ها به عنوان یك منبع غذایی هم استفاده

که بیشتر  انها در چند صد سال اخیر به وسیله اصالح نژادی توسط انسان ها ایجاد شده اند. انسان ها از 

ار های خاص استفاده کتریق تولید نسل از سگ های دارای صفاف جسمی و رفتاری مخصوص برای انجام 

وجهی با تفاوتی از سگ ها شده اند که تفاوت های ظاهری قابل تمی کنند که باعث ایجاد نژاد های م

نتا بین دو کتف از حدود سانتی متر در نژاد چی واوا تا  انواع سگ از سطح زمییکدیگر دارند. بلندی قد 

سانتی متر در تازی ایرلندی متغیر است. رنگ انها نیز از سفید تا سیاه و از قهوه ای تیره تا  76حدود 

رح های مختلفی متغیر است. بلندی مو ی انها نیز از بسیار کوتاه تا چند سانتی متر و موی زبر روشن با ط

 تا پشم صاف ، فر یا نرم متفاوت است.

 

توله سگ تازه زاده شده بعد از مدت کوتاهی از تولد رشد کرده و به یك سگ بالغ تبدیل میشود. به طوری 

سگ بالغ را مشاهده کنید که فعال ترین  دوره زندگیش را سالگی شما میتوانید یك  5تا  3که در سنین 

 در این سنین می گذراند.



6 
 

سالگی کم کم حالت افتادگی و کاهش  8تا  7دوران بلوغ این حیوان  مدت طوالنی طول میکشد. از سن 

فعالیت در ان ها دیده می شود. سگ هایی که به این سن رسیده اند محیطی راحت و ارام را برای خود 

ترجیح می دهند و بیشتر ان ها در این دوران در  حال خواب و استراحت هستند ، بخصوص در زمستان 

   ساعت ها در محیط های گرمی  چون کنار  رادیاتور استراحت کرده یا می خوابد.

 

 غذای سگ

بسته به فیزیك ، نژاد، سن، . ی هر نژاد یك غذای جداگانه داریمما انواع مختلف غذای سگ داریم حتی برا

 ی مختلفغذای سگ ها متفاوت است.اما می توان گفت به صورت کلی ، محتوای غذای سگ هاوزن و .... 

 و همچنین همگی آنها یك ممنوعیت غذایی مشخص دارند.تقریبا یکسان است 

 را همه سگ ها :غذا های ممنوعه ب

 هویج : زیرا رنگدانه سگ را عوض می کند و رنگ سگ کامل تغییر می کند. .0

 قند : سگ ها نمی تواند قند بخورند زیرا باعث کور شدن انها میشود یا حتی مرگ انها. .0

شیر : خیلی ها به این باور هستند که شیر مفید است . اما کامال ناصحیح است و باعث د ل درد  .3

ما میتوانیم شیر را برای توله ها استفاده کنیم تا فقط غذا ی انها را نرم کنیم و و سگ میشود. )

 بعد از ظرف انها خالی کنیم(

پیاز : به جرعت میتوان گفت که پیاز پر خطر ترین مواد غذایی برای سگ است در حدی که اگر  .4

 سگ ما به اشتباه پیاز بخورد باید هر چه زودتر به دانپزشك مراجعه شود و امپول بزند . 

 غذای خشك :

سگ ها غذا ی خشك یکی از بهترین روش برا غذا دادن به سگ است زیرا باعث کم شدن ریزش مو در 

 میشود.
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 خشك:غذای خواص 

 تامین ویتامین بدن سگ : ویتامین بدن سگ ها از طریق غذای خشك تامین میشود. .0

 بوی مدفوع : غذا ی خشك با کیفیت خوب باعث میشود بوی مدفوع سگ بهتر شود. .0

 بوی دهان : غذا ی خشك با کیفیت باعث میشود دهان سگ بوی بد ندهد. .3

 

 

  بیماری لپتوسپیروزیس

ك بین انسان وحیوان با گسترش جهانی است. عفونتی که می تواند از لپتوسپیروسیس یك بیماری مشتر

 طریق حیوان به انسان انتقال یابد . 

 

یك باکتری مارپیچی شکل ، نازك و به شدت متحرك از جنس لپتوسپیرا ایجاد  لپتوسپیروسیس بوسیله

شده و می تواند انواع مختلف حیوانات وحشی و خانگی را آلوده کند. حیوانات نیز  عفونت را از طریق ادرار 

 های مدت تا میکروب و گشته جریان کم های آب شدن آلوده باعث بیمار حیوان ادرارانتشار می دهند. 

 تماس طریق از بیشتر بیماری بنابراین. بماند زنده تواند می( ها تاالب مثل) راکد آب یا و خاك در طوالنی

 باکتری این منبع. میکند پیدا انتقال لپتوسپیرا باکتری به آلوده جریان کم و راکد آبهای با سالم حیوان
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 وغیره سگ گوزن، آهو، ، ،اسب ،خوك ،موش روباه مثل حیوانات از وسیعی طیف اما است گاو ادرار اغلب

 روستایی نواحی در اغلب لپتوسپیروز  خاطر همین به.باشند دخیل بیماری این سرایت و انتقال در میتوانند

 بیشتر دارد، وجود اهلی پایان چهار یا و وحشی حیوانات و سگ بین ارتباط که مناطقی و شهری اطراف و

 ،تماس آلوده ترشحات با ،تماس آلوده حیوان با مستقیم تماس اثر در تواند می لپتوسپیروز. میشود دیده

 قادر میکروب این.کند پیدا انتقال نیز ادرارعفونی به الوده سطوح با تماس حتی یا ادرار با تماس ، جنسی

 دچار معموال سال 4-7 بین نر سگهای. .شود بیماری باعث و کرده نفوذ سالم مخاط یا پوست به است

 توضیحاتی بنابر.است بیشتر نیز بیماری شدن تر شدید احتمال باشد جوانترها سگ وهرچه گشته بیماری

 : که شود می دیده بیشتر سگهایی در ،لپتوسپیروز شد ارائه که

 دارند ارتباط غریبه یا ولگرد سگهای زیادی تعداد با.      0

 میکنند زندگی مرطوب و گرم مناطقی در.      0

 (ایران شمال مثل) کنند می زندگی دارند راکد آب و تاالب به دسترسی.      3

 شناگر ،سگهای شکار سگهای.      4

 دچار توانند می بیماری این به  موش مثل موذی جوندگان طریق از نیز شهری سگهای گهگاه حال این با

 .شوند

 خود اینکه بدون دهند انتقال را بیماری توانند می یعنی هستند عالمت بدون ناقلین حیوانات از بعضی

 شالیزار  تب به که کند پیدا انتقال انسان به میتواند لپتوسپیروز. باشند داشته بیماری وجود از ای نشانه

 .شوند می بیماری این دچار وندرتا مقاومند لپتوسپیروز به ها گربه.است معروف

 زلپتوسپیرو به ابتال عالیم

 به آنها حقیقت در.دهند نمی نشان خود از ای نشانه هیچ شوند می مبتال بیماری این به که سگهایی بیشتر

 و ادراردفع طریق از را میکروب توانند می زیادی مدت برای که شوند می تبدیل عالمتی بدون ناقلین

 .میشود حیوانات دیگر و ها انسان گرفتن قرار خطر معرض در باعث این که سازند الوده را اطراف محیط

 ،بی ضعف تب، مثل عالیمی ابتال از بعد روز 4- 00شوند آلوده میکروب زیاد مقادیر با که سگهایی معموال

 وبینی دهان از خونریزی ، اسهال ، استفراغ ، چشم التهاب ، رفتن راه سخت ، عضالت درد ، اشتهایی

 می دهان شدن بو بد و ادرار رنگ ،تغییر(چشم سفیدی ، لثه رنگ) مخاطات شدن زرد ، عطسه ، ،سرفه

 به مبتال حیوان یك در شده ذکر عالیم از مورد 0-3 است ممکن تنها.بدهند نشان خود از توانند

 .شود دیده لپتوسپیروز
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 بیماری وجود بر داللت تنهایی به آنها مشاهده که طوری به اند اختصاصی غیر و مبهم معموال عالیم این

 در موجود عالیم اساس بر تنها و تکمیلی آزمایشهای انجام بدون نباید هیچگاه خاطر همین به و نداشته

 .شود داده بیماری این وجود بر ،تشخیص سگ

 کبد و کلیه بافتهای در و کرده حمله بدن سراسر به تواند می ،میکروب لپتوسپیروز به مبتال سگهای در

 عالیم که باشند سگهایی در بیماری عوارض از میتوانند کبد التهاب و کلیه حاد نارسایی.کند پیدا تکثیر

 این از حاصل ،عوارض نگیرد انجام زودهنگام و موقع به درمان اگر. دهند می نشان خود از را بیماری

 دنیا به و سقط موجب تواند می لپتوسپیروز باردار، حیوانات در.گردند حیوان مرگ باعث تواند می بیماری

 .شود مرده جنین اوردن

 

 

 گیاهان دارویی:

درمان بیماری لپتوسپیروزیس، مثل هر بیماری دیگری، در کنار مصرف داروهایی شیمیایی میتوان در 

به علت حساسیت حیوانات به گیاهان دارویی، باید در انتخاب مصرف داروهایی گیاهی بود. اما  امیدوار به

جمله گیاهان ضد باکتری لپتوسپیروز، که برای حیوانات مشکلی ایجاد نمیکند، میتوان به آنها دقت کرد. از 

 چای سبز و آویشن اشاره کرد.
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  چای سبز

 میالد از قبل سال 0737 بار اولین چای این. گردد می بر قبل سال 4111 به چین در چای این مصرف

 خود به را جهان در سبز چای تولید بیشترین چین 0116 سال در. شد استفاده اولین برای چین در مسیح

 .دارد قرار اندونزی و ویتنام ژاپن، آن از بعد. داد اختصاص

Camellia sinensis تهیه برای آن برگی های وجوانه برگ از معموال که است گیاهی ای گونه 

 و بوده گونه این از همگی...  و سیاه چای سبز، چای زرد، چای سفید، چای. شود می استفاده نوشیدنی

 گونه برگهای اکسیداسیون میزان در ها چای این تفاوت. دارد تفاوت یکدیگر با آنها فرآوری فرآیند تنها

Camellia sinensis نامهای به مهم واریته دو گونه این. است sinensis (چای Assam )و 

 چك اهالی از شناسی گیاه و مذهبی مبلغ ،Georg Kamel نام از جنس نام. دارد assamica واریته

 روغن تهیه برای تواند می گیاه این بذر. است چین معنای به التین در نیز sinensis. است شده گرفته

 این اسانس و چای درخت روغن با نباید و شود می استفاده ادویه عنوان به روغن این. شود استفاده چای

 .شود گرفته اشتباه دارد دارویی مصارف که گیاه

 

 .شود می استفاده آرایشی موارد و غذایی مکملهای غذاف ادویه، عنوان به هم سبز چای برگهای از

 .شوند می بخاردهی باال دمای با برگها و شود نمی انجام تخمیر عمل سبز چای تهیه برای

 متر دو ارتفاع به آن برگهای از استفاده برای کشت هنگام در که است سبز همیشه و ای بوته گیاهی چای

 متر سانتی 5/0-4 قطر به و سفید-زرد آن گلهای. دارد قوی عمودی ریشه یك چای. شود می داشته نگه

. است کافئین% 4 دارای تازه برگهای. دارد طول متر سانتی 4-05 برگها. دارد گلبرگ 8 تا 7 که بوده

 برگهای. است کرکدار کمی برگها این پشت. اند مناسب چای تولید برای روشن سبز و جوان برگهای

 می برگ سن کند، می تغییر رشد زمان در برگها شیمیایی ترکیب آنجاییکه از. هستند تر تیره قدیمی

 .هستند مناسب اولیه برگ سه – دو و برگی جوانه معموال. بگذارد تاثیر چای کیفیت بر تواند
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 کشت گرمسیری نیمه و گرمسیری مناطق و سال در بارندگی متر سانتی 005 با مناطقی در معموال چای

. شود کشت( متری 0511)  باالتر ارتفاعات در گیاه که آید می بدست زمانی چای باالی کیفیت. شود می

 .کنند می پیدا بهتری طعم برگها و شود می انجام کندی به رشد مناطق این در

 Al به فراوانی نیاز چای چون. دارد بهتری رشد 5/4-5/5 حدود PH در و است پسند اسیدی گیاهی چای

 ترجیح را آلی مواد از سرشار و سبك خاکهای چای. کند می رشد بهتر اسیدی خاکهای در لذا دارد Mn و

 حائز مناسب زهکشی و خاك نفوذپذیری حال عین در و دارد فراوان نیاز خاك رطوبت به و دهد می

 .باشد می لوم تا شنی لوم چای پرورش برای آل ایده بافت. است اهمیت

 باال درجه 35 حد تا ، حرارت درجه افزایش با مرتباً چای برگ خالص فتوسنتز که دهد می نشان تحقیقات

. شود می متوقف برسد oc40 به برگ حرارت درجه که هنگامی و یابد می کاهش شدیداً سپس و رود می

 تأثیر چای های بوته باردهی میزان نتیجه در و چای رشد میزان بر خاك حرارت درجه است گردیده ثابت

 . باشد می oc 25-20 کننده تغذیه ریشه محدوده در خاك مطلوب دمای.  دارد

 

. است آن در ها اکسیدان آنتی و فنل پلی مقدار حداکثر حفظ سبز چای تهیه برای چای فرآوری از هدف

 برای چای ردیفهای. شود می تقسیم سایه در رشد و آفتاب در رشد گروه دو به سبز چای رشد شرایط

 سال در بار سه چای برداشت کلی طور به. شوند می هرس منظم صورت به جدید برگهای و شاخه تولید

 و بخاردهی دادن، حرارت آفتاب، در کردن خشك جمله از مختلفی روشهای به سبز چای. گیرد می صورت

 aracha شده فرآوری چای. دهد رخ آن در اکسیداسیون حداقل که صورتی به شود می فرآوری... 

 .شود می نگهداری رطوبت حداقل با و یخچال دمای در و شود می نامیده

 اسهال، مانند شکمی اختالالت برای چای این. شود می استفاده ذهنی هوشیاری افزایش برای سبز چای

 زنان برخی. شود می استفاده ها سرطان و استخوان پوکی درد، سر وزن، کاهش برای همچنین و استفراغ
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 زگیلهای به منجر ویروس این که کنند می استفاده انسانی پاپیلومای ویروس با مبارزه برای چای این از

 عروقی، و قلبی بیماریهای و پارکینسون بیماری ای، روده التهاب درمان برای گیاه این. شود می تناسلی

 جای به افراد برخی. دارد کاربرد هم پوستی آسیبهای و کلیه سنگ دندان، پوسیدگی خون، فشار کاهش

 از کار این. دهند می قرار آفتاب از ناشی های سوختگی روی بر ضماد صورت به را آن سبز، چای نوشیدن

 و سردرد چشمها، پف کردن برطرف برای چای این کمپرس. کند می جلوگیری هم پوست شدن سرطانی

 شده تهیه نباتهایی آب سبز چای از. شود می استفاده هم دندان کشیدن از پس ها لثه خونریزی توقف

 3 نوشیدن که سات داده نشان ژاپن در بسیاری مطالعات. است مفید لثه های بیماری درمان برای که است

 طب به مربوط جامعه های داده. کند می کم را مغزی سکته خطر داری معنی صورت به سبز چای فنجان

: است زیر صورت به که است کرده بندی طبقه های بیماری روی بر را سبز چای اثرگذاری میزان طبیعی

. است آن در موجود کافئین اثر در که ذهنی هوشیاری افزایش -تناسلی های زگیل: دارد تاثیر موارد این بر

 از جلوگیری. سالخورده افراد در ایستادن اثر در سرگیجه از جلوگیری: دارد تاثیر احتماال موارد این بر

 معرض در کمتر کنند می مصرف سبز چای منطم صورت به که زنانی. پانکراس و تخمدان مثانه، سرطان

 چای فنجان 4 تا یك نوشیدن. پارکینسون به ابتال خطر کاهش. دارند قرار تخمدان سرطان به به ابتال خطر

 کاهش باعث احتماال سبز چای. خون فشار کاهش. کند می جلوگیری پارکینسون بیماری پیشرفت از سبز

 تری و کلسترول مانند ها چربی مقدار کاهش. شود می غذا خوردن از پس سالخورده افراد خون فشار

 ویروس اثر در که تناسلی های زگیل تشکیل و رحم دهانه سلولهای طبیعی غیر رشد کاهش. گلیسیرید

 خواص دیگر از روده سرطان از جلوگیری: ندارد تاثیری موارد این روی بر احتماال. شود می ایجاد پاپیلوما

 باعث تواند می که شده دیده موارد برخی در: وزن کاهش: کرد اشاره موارد این به توان می سبز چای

 داده نشان مطالعات برخی در: باال خون فشار. ندارد کارایی مطلوب وزن حفظ برای ولی شود وزن کاهش

 که دادند نشان تحقیقات برخی: استخوان پوکی. شود خون فشار کاهش باعث تواند می که است شده

 می سبز چای نوشیدن: 0 نوع دیابت. دارد رابطه استخوانها استحکام با سال 01 برای سبز چای نوشیدن

 چای بیشتر یا و فنجان 6 که ژاپنی افراد که داشتند بیان تحقیقات برخی. کند جلوگیری دیابت از تواند

 جویدن: لثه های بیماری. دارند قرار دیابت به ابتال خطر معرض در کمتر% 33 نوشند می روز یك در سبز

 می آن درمان باعث یا و کرده جلوگیری لثه های بیماری از تواند می سبز چای از شده تهیه نباتهای آب

 پروستات سرطان به کمتر کردند می مصرف بیشتری سبز چای که چینی مردان: پروستات سرطان. شود

 سرطان -معده سرطان -ریه سرطان -کلیه سنگ -قلبی های بیماری از جلوگیری -اسهال. شدند مبتال

 .خون سرطان -رحم دهانه سرطان -دندان پوسیدگی -پوست

 می جلوگیری سرطان و قلبی های بیماری از سبز چای منظم مصرف که است شده داده نشان مطالعات در

 آنکه بدون دهد می افزایش% 4 را بدن متابولیسم میزان که بوده کافئین و فنل پلی دارای سبز چای. کند

 سبزیجات و تازه های میوه از سبز چای استکان یك در موجود فالونوئید مقدار. یابد افزایش قلب فعالیت
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 دارد وجود شواهدی. باشد متغیر مختلف شرایط تاثیر تحت تواند می چای در فالونوئید میزان. است بیشتر

 مقاله یك در. شود کبد در اکسیداتیو تنش باعث تواند می سبز چای حد از بیش مصرف اینکه بر مبنی

 نیست کافی سبز چای بودن سرطان ضد بر دال موجود شواهد که شد داده نشان 0100 سال در مرورری

 سبز چای. دارد وجود(  و تخمدان پروستات، سینه،) سرطانها از خاصی انواع کاهش بر مبنی شواهدی اما

 نشان تصادفی آزمایشات. شود کلسترول و لیپوپروتئین غلظت کاهش و خون فشار کاهش باعث تواند می

 البته. دهد کاهش کم زمانی مدت یك در کمی مقدار به را بدن چربی تواند می سبز چای که دهند می

 ترکیبات سبز چای در خیر؟ یا است دار معنی افراد همه برای کاهش میزان این که نیست مشخص هنوز

 از کشورها برخی در که مطالعاتی در. دارد وجود E و C ویتامین ،catechins مانند اکسیدانتی آنتی

 سرطانها، از بسیاری به ابتال خطر تواند می سبز چای که است شده مشخص گرفته صورت ژاپن جمله

 و پیشگیری در احتماال تواند می سبز چای مصرف. دهد کاهش را آلزایمر و عروقی-قلبی های بیماری

 ابتال برابر در عصبها از تواند می که است فنل پلی حاوی سبز چای. باشد موثر پارکینسون بیماری درمان

 .شود می خورده کرمها مانند خوار گیاه موجودات بوسیله برگها اوقات گاهی .کند محافظت ها نارسایی به

 

 و زمین در چای بذر کاشت با یعنی جنسی مثل تولید بوسیله یکی میگیرد انجام طریق چند به چای تکثیر

 موارد بعضی در و شاخه خواباندن و قلمه بوسیله ازدیاد از است عبارت که جنسی غیر بوسیله دیگری

 .میگیرد انجام زدن پیوند بوسیله ازدیاد استثنایی

 یبوست سبب تواند می افراد برخی در. ندارد زیادی جانبی عوارض معموال کم مقادیر در سبز چای مصرف

 روز در فنجان 5 از بیش مصرف. است کرده ایجاد کبدی مشکالت سبز چای مصرف نادری موارد در. شود

 سردرد، از عبارتند عوارض این. است آن در موجود کافئین نتیجه در که دارد دنبال به جانبی عوارض

 گیجی قلب، سوزش لرزش، قلب، نامنظم تپش قراری، بی اسهال، استفراغ، خواب، مشکالت بودن، عصبی

 در آهن جذب شود می باعث سبز چای حد از بیش مصرف. پاچگی دست و گوش در زنگ صدای سر،

 سبز چای روز در فنجان 0 از بیش نباید هستند شیردهی دوران در که زنانی و باردار زنان. شود کم خون
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 کم تشدید باعث زیرا کنند مصرف زیاد میزان به را سبز چای نباید خونی کم به مبتال افراد. کنند مصرف

 کافئین زیرا کنند مصرف سبز چای احتیاط با باید نیز عصبی های بیماری به مبتال افراد. شود می خونی

 باید دارند را زیر اختالالت که افرادی. شود می عصبی های بیماری عالئم تشدید موجب آن در موجود

 سندرم اسهال، دیابت، خونریزی، اختالالت قلبی، های بیماری: کنند مصرف پزشك توصیه با را سبز چای

 آمفتامینها، با گیاه این. استخوان پوکی و کبدی بیماری باال، خون فشار تدریجی، کوری پذیر، تحریك روده

 داروهای با. شود استفاده همزمان نباید و دارد شدیدی اختالالت افدرین و کوکائین

 خون، فشار دهنده کاهش داروهای بارداری، ضد قرصهای بیوتیکها، آنتی ،(Adenocard)آدنوزین

 داروهای و آسم داروهای دارند، کبد روی بر جانبی عوارض که داروهایی لیتیوم، استروژنها، نیکوتینها،

 این، بر عالوه. شود مصرف همزمان صورت به پزشك توصیه با باید و دارد کمی اختاللت سرطان درمان

 به نیاز نیز افدرا گیاه و دیابت درمان داروهای الکل، اسید، فولیك آهن، قرص با گیاه این همزمان مصرف

 عروقی قلبی های بیماری با رابطه در را آن خواص سبز چای با شیر همزمان مصرف. دارد بیشتری احتیاط

 .دهد می کاهش را

 ویشن آ

 سطوح در اروپا جنوب در و شده گزارش مدیترانه نواحی آن منشأ. است چندساله و خشبی گیاهی ویشنآ

 تیموس جنس. آورد می بوجود را وسیعی مناطق زالندنو خشك نیمه نواحی در گیاه این. روید می وسیعی

 . متفاوتند بسیار( مؤثره مواد کیفیت و کمیت) شیمیایی تیپ نظر از که است متعددی های گونه دارای

 آن ارتفاع و چهارگوش و مستقیم ساقه. دارد فراوانی های انشعاب و چوبی بیش و کم مستقیم، ریشه

 ساقه پای. باشد می سانتیمتر 51 تا 01 بین و دارد بستگی رویش محل اقلیمی شرایط به و است متفاوت

 سن گذشت با. دارد فراوانی های انشعاب و است رنگ سبز آن فوقانی های قسمت درحالیکه است چوبی

 . رسد می نظر به پرپشت و انبوه بسیار گیاه و شود می اضافه ساقه های انشعاب تعداد بر گیاه،
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 پوشیده ها برگ. هستند دمبرگ بدون و نوك بدون و شکل ای نیزه بیش و کم و متقابل کوچك، ها برگ

 صورتی سفید، های رنگ به و ماده و نر کوچك، ها گل. است اسانس حاوی و رنگ خاکستری های کرك از

 برگ بغل از که هایی ساقه فوقانی های قسمت در مجتمع صورت به ها گل. شوند می مشاهده ارغوانی یا

. است مشخص کامالً لبه دو دارای گل کاسه. شوند می پدیدار مجتمع های چرخه روی شوند، می خارج ها

 تشکیل مشخص کامالً باریك و بلند دندانه دو از پایین لبه و پهن نسبتاً و کوتاه دندانه سه دارای باالیی لبه

 اواسط رویش دوم سال از ها گل است، اسانس حاوی ای غده های کرك از پوشیده گل کاسه. است شده

 . شوند می ظاهر اردیبهشت

 تیره ای قهوه رنگ به بذر چهار میوه داخل. است میلیمتر یك آن طول و تیره ای قهوه رنگ به فندقه میوه

 . است گرم 1208 تا 1205 دانه هزار وزن. است ریز بسیار آویشن بذر. دارد وجود

 کرك در اسانس. باشد می اسانس وجود از ناشی که است برخوردار مطبوعی بوی از آویشن رویشی پیکر

 اسانس حاوی( چوبی های ساقه از غیر) گیاه این هوایی های اندام. شود می ذخیره و ساخته ای غده های

 رویشی پیکر در. است درصد 025 تا 0 بین و متفاوت مختلف، اقلیمی شرایط در اسانس مقدار. هستند

  .دارد وجود تلخ مواد و ساپونین فالونوئید، ،(درصد 01 تا 8) تانن مانند ترکیباتی اسانس از غیر آویشن

 

 ای کلمه تیموس. است ای ادویه و دارویی گیاهان ترین قدیمی از یکی آلمانی آویشن یا باغی ویشنآ

 است، آمده تاریخ در بطوریکه اند، دانسته می شجاعت نماد را گیاه این. باشد می شجاع معنای به و یونانی

 که بودند معتقد آنها. دوختند می بودند جنگ عازم که شوهرانشان لباس به را گیاه این باستان یونان زنان

 .شود می جنگ در آنها پیروزی نتیجه در و شجاعت سبب آویشن

 از معتبر های فارماکوپه تمام در. شد معرفی دارویی گیاه یك عنوان به رسماً شانزدهم قرن از باغی آویشن

 .است گرفته قرار تأیید مورد آن درمانی خواص و شده یاد دارو عنوان به گیاه این رویشی پیکر
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 ها روش و مواد

 ویشن : آتهیه چای سبز و  -0

شکل  به کردن خشك از پس و شد تهیه دارویی گیاهان فروش معتبر گیاه اویشن و چای سبز از  مراکز

 .درآمد پودر

 تهیه غذا ی سگ : -0

  لوازم سگ ها تهیه شده است .غذا ی سگ از مراکز فروش 

  عصاره گیری از گیاه اویشن و چای سبز : -3

میلی لیتر آب   01گرم گیاه اویشن و چای سبز را که خشك کرده بودیم  به صورت جداگانه در  51 

باقی مانده گیاه را از آب آن  به کمك صافی جدا کردیم .  دقیقه مخلوط کردیم . و سپس 01به مدت 

 ره خشك شود آن را در کنار شوفاژ قرار دادیم .برای اینکه عصا
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 تست انتی بیوگرام :

میلی لیتر آب  011گرم از محیط کشت باکتری را با  028برای انجام تست انتی بیوگرام، ابتدا میزان 

مخلوط کرده و بر روی شعله قرار دادیم تا به نقطه جوش برسد. سپس آن را بعد از خنك شدن در پلیت 

عصاره  سهغشته به ریخته و اجازه دادیم تا محیط کامال ببندد. دیسك های آنتی بیوگرام را جداگانه آ

 و عصاره کل میکنیم. آویشن، چای سبز

                     

را به روش کشت چمنی بر روی محیط کشت ، کشت میدهیم و پس از قسمت  لپتوسپیروزیسباکتری 

ساعت  48نتایج، حداقل بندی پلیت، هر کدام از دیسك ها را در محل مشخصی قرار داده و برای دیدن 

 صبر میکنیم

 نتایج و تحلیل مستندات

نتایج حاصل از بررسی قطر هاله آنتی بیوگرام در اطراف هر عصاره نشان می دهد که در  بین عصاره های 

میلی متر بیشترین  3عصاره ) عصاره کل(، عصاره کل با قطر هاله  دوعصاره حاوی هر و آویشن و چای سبز

به 024با  چای سبزعصاره  و028با  آویشنچای پس از آن عصاره  میزان اثر گذاری را بر روی باکتری دارد.
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عصاره در کنار هم اثر بسیار  0ترتیب بر روی باکتری اثر میگذارند. در نتیجه می توان گفت ترکیبی از هر 

 زیادی بر روی باکتری میگذارد.

این تحقیق نشان میدهد خاصیت انتی بیوتیکی مخلوط عنصر دو گیاه با غذا ی سك  میتواند به درمان 

ها لپتوسپیروزیس سگ  این بیماری کمك کند و مجبور به تزریق دارو های انسانی برای مقابله با بیماری

ث اذیت شدن انها میشود نیستیم و سگ ها  با خوردن این غذا میتوانند این بیماری را شکست که باع

 دهند. 

 

 بحث
یك  ،است های دیگر شناخته شده و نام تب جلوی ساقی و شالیزارتب  که به نام لپتوسپیروز

در انسان . این عفونت هستندلپتوسپیرا به نام اسپیروکت باکتریهای است که عامل آن نوعی از عفونت نوع

به همراه باشته  تب ، درد عضله وسردرد تواند هیچ نشانگانی نداشته باشد یا نشانگان مالیمی مانند می

اگر این  .نیز به همراه داشته باشد مننژیت یا ریزی ریوی خون تواند نشانگان شدیدی مانند باشد. اما می

 بیماری و خونریزی شود، آن گاه بیماری به عنوان نارسایی کلیه شده، دچار زرد عفونت باعث شود که فرد

ها شود، آن گاه سندروم خونریزی ریوی  اگر عفونت باعث خونریزی شدید شش .شود شناخته می  ویل

 د.شو شدید تشخیص داده می

این بیماری  .وجود دارند که عامل این بیماری در انسان هستند لپتوسپیروز نوع ژنتیکی مختلف از 03تا 

ترین ناقالن  رایج .یابد و هم از طریق حیوانات خانگی هم از طریق حیوانات وحشی انتقال می

بیماری در بین سگ ها و احشام نیز موردهای زیادی مشاهده شده است. اما   .هستند جوندگان بیماری

های  یا آب یا خاکی که حاوی ادرار حیوان باشد و تماس با حفره ادرار حیوانات معموالً از طریق

ی در حال توسعه، معموالً کشاورزان و افراد در کشورها .شود دهان، یا بینی منتقل می چشم ،پوست درون

ن بیماری در کشورهای توسعه یافته، ای .شوند کنند به این بیماری مبتال می فقیری که در شهر زندگی می

های زیادی  های باز در مناطق گرم و مرطوب فعالیت دهد که در محیط بیشتر در افرادی رخ می

آن در خون  DNA این باکتری یا پیدا کردن پادتنهای ق یافتنمعموالً تشخیص بیماری از طری .دارند
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درمان این بیماری در مراحل حاد، چه در انسان چه در حیوانات، داروهای شیمیایی مختلفی وجود برای 

می توان گیاهان دارویی مناسبی را جایگزین آن کرد که آویشن و چای سبز از نمونه های آن دارد. اما 

داروهای گیاهی در حیوانات نسبت به انسان، محدودیت بیشتری دارد و کامال باید تحت هستند. مصرف 

 نظر دامپزشك انجام گیرد.

 نتیجه گیری

ا برای قشر در معرض آسیب این بیماری از خصوص خطرناك بیماری یك سگ لپتوسپیروزیس بیماری

برنج کاران ، کارگران مزارع جمله خود حیوانات و انسان های در معرض حیوانات ) صاحبان سگ ها، 

دامداران ،  نیشکر ، کشاورزان ، کارگران فاضالب ها و معادن ، دام پزشکان ، کارگران کشتارگاه ها ،

این بیماری در تمام نقاط .  باشد می (کارگران کارخانجات فرآورده های شیری ، ماهیگیران و افراد ارتشی

در فصل و  است جهان بجز نواحی قطبی شایع  شهری و روستایی مناطق پیشرفته و در حال توسعه

 آلودگی با ادرار حیوانات اهلی و بارانی شیوع دارد. تابستان یا پاییز و در مناطق گرمسیری و در فصول
  آلوده منجر به همه گیری می شود . وحشی از طریق آب های

 برسد اسیب حیوانات به شود می باعث این و کنند می استفاده انسانی های دارو از حیوانات برای ایران در

ی برای داروهای شیمیایی به همین دلیل می توان داروهای گیاهی را جایگزین مناسب.  بشوند اذیت و

 موجود نمود.

 پیشنهادات

 از گیاهان پنیرك و پونه در درمان این بیماریاستفاده  -

موش صحرایی و کاهش باکتری مولد لپتوسیروزیس در سایر گونه های حیوانی ) خوك، بررسی  -
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