
 

 و راه های درمان: انواع بیماری های سگ ها موضوع 

 مقدمه

ها را تامین ای است. شما با نگهداری این موجودات مکان و غذای آننگهداری حیوانات خانگی معموال کار پسندیده

کند. مطالعات نشان داده اند که این حیوانات بامزه در منزل، روحیه شما را نیز بهتر میکنید. از طرفی نگه داشتن می

های روحی نظیر افسردگی شود. اما نگهداری از حیوانات خانگی نظیر تواند باعث درمان بسیاری از بیمارینگهداری حیوانات خانگی می

ها داشته باشید. این های آنانی؟ زمانی که اطالعات کمی در مورد بیماریتواند پیامدهای منفی نیز داشته باشد. چه زمسگ و گربه می

انواع بیماری  موضوع باعث آسیب زسیدن به خود حیوان و حتی درگیر شدن خودتان با بیماری شود. پس بهتر است اطالعات خود را

ها مجبور شوید به متخصصین این این بیماریتر کنید. حتی ممکن است گاهی برای رهایی از ها بیشهای تشخیص آنو روش   سگ ها

های حیوانات خانگی توانید برای درمان بیماریشود. همچنین میها ارائه میامر مراجعه کنید. در این مطلب اطالعاتی در مورد این بیماری

 .استفاده کنید آزمایشگاه دامپزشکی و دامپزشکان ماهر ،متخصصین  از کمک و تشخیص نوع بیماری خود

  سرطان در سگ و علل ابتال به آن

که به طور متداول در سگهای با سنین باال سرطان نوعی بیماری در سگ هست 

های ، بافتدکننبصورت غیرقابل کنترل رشد می هاسلول آنکه در دیده میشود

. درست مثل داز بدن  ضربه بزن ریبه مناطق دیگواند تو می بردهبدن رو از بین 

. سرطان یک بیماری چند ددارن راها هم انواع مختلف از سرطان ها، سگ انسان

ولی  دبه این معنی که دلیل مشخصی ندار عاملی هست

 شود.باعث سرطان  دنناتومی محیطی و ارثی عوامل

هایی که زخم*  ورم*  )غده )خوش خیم یا بدخیم      :      عالئم

*  بوی بد دهان*  حالیبیوند و یا درمان نمی شوند *  شبه دیر درمان می دیر

مشکل *  کاهش یا از دست دادن اشتها*  از دست دادن ناگهانی تعادل*  کاهش وزن*  های مختلف بدنترشحات غیرطبیعی از قسمت

 در تنفس، ادرار یا مدفوع

های در سگ ار سرطان سینه احتمال ابتال به اندتوبعد از اولین دوره فحلی )سیکل( می عقیم کردن :           پیشگیری

.شود می سرطان بیضه احتمال ابتال به آمدنهای نر عقیم کردن باعث پایین و در سگ ساندماده به صفر بر  

پرتودرمانی*  شیمی درمانی*  جراحی    :    درمان   

  دیابت
ها، حیوانات خانگی هم در هنگامی که سنشان باالتر درست مانند انسان

شوند. بیماری دیابت با ورزش و رژیم غذایی رود، درگیر دیابت میمی

منظم قابل کنترل است. البته در صورتیکه پزشک معالج تشخیص دیابت 

بدهد این حیوانات خانگی نیاز به تزریق منظم انسولین دارند. دالیل 

ها به دیابت ژنتیک، چاقی، استرس و هیجان بیش از حد، ی سگابتال



 

 اشناوزر استرالیایی، تریر نژادهای و است بیشتر ساله 9 الی6 بین هایسگ ابتالی احتمال التهاب لوزالمعده است.

 .ا دارندنژاده بقیه به نسبت بیشتری ابتالی خطر داشهوند و پودل هاند،کیش مینیاتوری،

*  افزایش ادرار*  کاهش وزن*  افزایش مصرف آب*  افزایش/کاهش اشتها      :      عالئم

 آب مروارید یا کوری*  استفراغ*  عفونت ادراری*  حالیبی
انتخاب رژیم  *  جلوگیری از چاقی و اضافه وزن *  ورزش روزانه و تمرین     :      پیشگیری

  مناسب غذایی

 تزریق انسولین *  رژیم غذایی پر فیبر *  داروهای خوراکی     :      درمان

کرم قلب، بیماری کشنده و خطرناک در سگ   
ها بسیار شایع است ین بیماری توسط پشه گسترش یافته و در سگا

ها از طریق نوعی پشه از حیوان و کامالً قابل درمان است. این کرم

 یک و ماده کرم یک به شدن زیاد برای و شوندبه حیوان منتقل می

 این. کند رشد مترسانتی ۳۰ تا تواندمی انگل این. دارند نیاز نر کرم

 توسط حیوان ای دوره چکاپ و خون آزمایش با هاسگ بیماری

  .است درمان و تشخیص قابل متخصص

استفراغ کاهش  *  سرفه *  مشکل در تنفس:           عالئم

 وزن و خستگی بیش از حد

هایی راحتی با مصرف قرص قلب بهکرمپیشگیری      :     

 .است قابل پیشگیرید نوشتجویز می ماهانه که معموال به صورت

 دارو های خوراکیدرمان      :     

بیماری تنفسیِ کنل کاف یا سرفه در سگ   
دن و که باعث سرفه کر بیماری عفونی سگ کنل کاف یه نوع

. کنل کاف در واقع اصطالحی ودن میشآالتهاب تارهای صوتی 

های ویروسی و باکتریایی که عفونت ای ازبرای توصیف مجموعه

. این ویروس به راحتی ودشباعث التهاب تارهای صوتی سگ می

 می باشد.و مسری  دکنطریق سرفه سگ انتشار پیدا می از

*  سرفه خشک و مداوم در سگ:           عالئم     

 یترشحات بین*  تب*  خلط کفی*  عق زدن

دو سگ باهم منتقل  بازی کردن و یا حتی آب مشترک یا ظرف غذا از طریق اندتواین ویروس میپیشگیری      :     

 .ندهست بیشتر در خطر ابتال به این بیماری واکسینه نشدن هایی کهسگود. ش

ر رو های زیتونید در کنار مراجعه به دامپزشک روشاگر سگ شما عالئم کنل کاف رو داشت میدرمان      :     

جرای تنفسی تحریک شده م اندتوبوخور یا بخار دوش می.یدا کنهای دیگه جدسگ مبتال رو از سگ.دهیدموقت انجام  برای التیام

https://petpors.com/infectious-diseases-in-dogs/
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که  ویدمطمئن ش.دگار یا سایر دخانیات خودداری کنیدر معرض دود سی از قرار دادن سگ   .دهدرو تسکین 

 د.کنمحیطی بدون استرس استراحت می در سگ

ویروس  پاروو (Parvo virus) 

ها است که یک نوع بیماری ویروسی سگ

شود که بسیار مسری است و اغلب در حیواناتی دیده می

واکسینه نشده اند. در دو نوع عفونت روده ای که با اسهال، 

بی اشتهایی و کاهش وزن حیوان همراه است که  استفراغ و

باشد و با واکسیناسیون به موقع قابل پیشگیری قابل درمان می

باشد و نوع دیگر آن گرفتگی عضالت قلبی است که نیز می

 .شودمنجر به مرگ می

از *  استفراغ شدید*  بی حالی :         عالئم  

 یاسهال خون*  دست دادن اشتها

هفتگی به  ۸در  آنجدی بگیرید. اولین دوز  ار واکسیناسیون سگ ها برنامه برای پیشگیری از پاروویروس  پیشگیری      :    

. وندشبه سگ تزریق می سالیانه به صورتهای بعدی . واکسنشودهفتگی به سگ تزریق  ۱6وم حدود هفتگی و دوز س ۱۰و دوز دوم در 

تر راحتو خیلی  قوی شده آن در برابر ما بدن سگا دارد وجود احتمال مبتال شدن سگ به پاروویروس حتی بعد از واکسیناسیون هم

 کند.ی ویروس رو طی میدوره

 تزریق واکسن درمان      :      

 ویروس هاری 
تمام پستانداران، از  مغز و نخاع یک بیماری ویروسی است که هاری

ویروسی  .ددهها رو تحت تاثیر قرار میها و انسانها، سگجمله گربه

خطرناکترین  یکی از ودشکه باعث این بیماری می

این  یعلت اصل  به امروز میباشد. ده تاشناخته ش  هاییویروس

ولی در صورت مبتال شدن،  میباشد یریبیماری اگرچه قابل پیشگ

ن آلوده ااز حیو گاز هاری اغلب از طریق .دتی وجود ندارراه برگش ردیگ

که  هرجا. این بیماری در فضای باز یا ودشمنتقل می رن دیگابه حیو

 . یابد وجود دارد می تواند شیوعگ یا گربه واکسینه نشده س

، ردیگ اناتحمله کردن به حیو*  گاز گرفتن یا پارس کردن*  )تغییر در رفتار )بی قراری، دلهره و پرخاشگری:         عالئم     

خوردن *  های تاریکپنهان شدن در محیط*  شدن حساس*  تب*  لیس زدن یا گاز گرفتن محل گاز*  جانانسان و حتی اشیا بی

*  تشنج*  ضعف*  از دست دادن اشتها*  فلج شدن پاهای عقب*  کف کردن دهان*  شدن عضالت گلو و فک فلج*  اشیای غیر معمول

 مرگ ناگهانی

https://petpors.com/dog-vaccination/
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 جلوگیری از تماس با حیوانات وحشی*  واکسیناسیون پیشگیری      :         

 دچ درمانی برای بهبود وجود ندارمتاسفانه بعد از بروز عالئم هیدرمان      :     

  بیماری دیسپالزی مفصلی لگنی سگ ها
دیسپالزی نوعی بیماری استخوانی که باعث میشود کشکک 

مفصل لگن سگ دچار دررفتگی شود. این بیماری معموال زمانی 

 که هنوز سگ بالغ نشده در حدود ۴ ماهگی شروع میشود.

مقاومت در برابر فعالیت و  :        عالئم     

احساس ضعف در * ها پهن و قوی شدن دست*  دویدن

*  ناتوانی در دویدن*           درد در لگن*  پاهای عقب

  دشواری در راه رفتن*  کاهش سطح فعالیت

صحیح*   رژیم غذای   پیشگیری      :      

 روزمره فعالیت ثابت نگه داشتن وزن مناسب *  داشتن 

 .میباشد جراحی با فلز و پالستیک از طریق آن جایگزین کردنو  عوض کردن مفصل تنها راه درمان این بیماریدرمان      :     

 

  دیستمپر
ها بیماری ویروسی، واگیردار و خطرناک  بیماری دیستمپر سگ

تنفس، است. این ویروس به اعضای مختلف بدن از جمله دستگاه 

مرکزی و همچنین بافت چشم  عصبیگوارش، سیستم دستگاه 

 .کندحمله می

این بیماری   ۱95۰در سال  نواکسن آکشف خوشبختانه به دلیل 

هایی که واکسیناسیون افتد. با این حال سگبه ندرت اتفاق می

تواند در معرض ریسک ابتالء ها( میسگنشده اند )به خصوص توله

 .به ویروس دیستمپر باشند



 

کج شدن  * چرخش به دور خود*  تشنج*  ها و بینیچرکی از چشم و سپس ترشحات آبکی :        عالئم     

  ورم ملتحمه چشم*  فلجی کامل و یا هافلجی در بخشی از اندام * تلو تلو خوردن * لرزش عضالت *سر

ی کامل واکسن خود را تمام کند زیرا یک امر حیاتی تان دورهمطمئن شوید که سگ   پیشگیری      :  

 وسیله به  بهداشت را رعایت کنید، اگر ویروس دیستمپر روی سطوح وجود داشته باشد به راحتی .هاستبرای جلوگیری از بیماری سگ

 .تان با حیوانات آلوده و حیوانات حیات وحش جلوگیری کنیداز ارتباط سگ .رودمی بین از کننده عفونیضد مواد

های ویژه از های حمایتی و مراقبوجود ندارد. درماندر حال حاضر دارویی برای از بین بردن ویروس دیستمپر درمان      :     

شود بستگی به شدت سگ مبتال به دیستمبر بهترین راه برای بهبود شرایط حیوان است. روش مراقبت و داروهایی که به حیوان داده می

 .عالئم دارد

 هاها و کککنه
ا ها، با وجود اینکه بسیار ریز هستند و حتی به سختی بها و کککنه

ها هستند و بیشتر منجر به شوند، ناقل انواع بیماریچشم دیده می

شوند که با ها و حیوانات خانگی میبیماری پوستی برای سگ

های بهداشتی و چکاپ این مسئله قابل پیشگیری و درمان مراقبت

ها به کنه است. پس توصیه میشود اگر میخواهید از دچار شدن سگ

طور منظم آنها را حمام کنید این کار ها جلوگیری کنید به و کک

 . شودها میباعث جلوگیری از ابتال به خیلی از بیماری

 کالم آخر

 .بیماری های دیگری نیز وجود دارند که ما در این بخش به تعدادی از مهمترین و شایع ترین  آنها پرداختیم 

کنید و برای تغییراتی که ممکن است ناراحتی خود را به شما نشان به خاطر داشته باشید مهم است که به رفتار سگ خود دقیقاً توجه 

 است ممکن نشوند، درمان درستی به آنها اگر اما ها رایج هستند و بیشتر آنها جدی نیستند،دهد، دقت کنید. در حالی که این بیماری

 . شوند جدی
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