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تأثیر روش های مختلف رفع انجماد بر خصوصیات شیمیایی                                
میگوی منجمد صورتی

على شفیعى پور1  مسعود سامى2،3*
1) دانش آموخته، دکترى دامپزشکى دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
2) مرکز تحقیقات امنیت غذایى، دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، اصفهان، ایران

3) گروه علوم و صنایع غذایى، دانشکده تغذیه و علوم غذایى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، اصفهان، ایران

 (  دریافت مقاله: ٢٨ مهر ماه ١٣٩٣،  پذیرش نهایی: ٢٢ دی ماه ١٣٩٣)

 چکیده 
زمینه مطالعه: انجماد روش متداول واز بهترین روش های نگهداری مواد غذایی دریایی برای مدت طوالنی است اما مراحل انجماد 
و رفع انجماد دارای اثرات احتمالی بر روی کیفیت غذا می باشند. هدف: این مطالعه به منظور بررسی تغییرات شیمیایی میگوی صورتی 
در سیکل های انجماد و رفع انجماد با سه روش مایکروویو، یخچال و قرار دادن در آب انجام گرفت.   روش کار: بدین منظور، میگوی 
صورتی خلیج فارس صید گردید. g ٢٠٠ از میگوی پوست کنی شده در بسته های پلی اتیلنی بصورت خالء در دمای o ۴٠–  منجمد 
شدند. سپس نمونه ها به دانشکده دامپزشکی کرمان منتقل و در فریزر ١٨– قرار گرفتند. پس از ۴ روز، رفع انجماد نمونه ها توسط سه 
روش مذکور و انجماد و رفع انجماد به فواصل ۴ روز در سه تکرار انجام شد. نهایتًا فاکتورهایی از قبیل کاهش وزن در اثر رفع انجماد، 
میزان باربیتوریك اسید، مواد ازته فرار و پروتئین های محلول در نمك مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج: با افزایش تعداد سیکل ها میزان 
 .( p> ٠/٠۵) تیوباربیتوریك اسید و مواد ازته فرار افزایش مختصری اما میزان پروتئین های محلول در نمك کاهش معنی داری نشان داد
در رفع انجماد توسط مایکروویو میزان از دست دادن آب در زمان رفع انجماد بیشتر از دو روش دیگر مشخص شد (٠/٠۵ <p ). در رفع 
انجماد توسط مایکروویو و آب  میزان تیوباربیتوریك اسید نسبت به روش یخچال میزان باالتری را نشان دادند (٠/٠۵ <p). در روش 
رفع انجماد با یخچال میزان پروتئین های محلول در نمك نسبت به دو روش دیگر باالتر بود (٠/٠۵ <p ) واختالف معنی داری در میزان 
میزان پروتئین های محلول در نمك بین دو روش رفع انجماد توسط مایکروویو با آب وجود نداشت (٠/٠۵ >p ). همچنین میزان مواد 
ازته فرار در سه روش مذکور تفاوت معنی داری نشان نداد (٠/٠۵ >p ). نتیجه گیری نهایی: نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که 
روش رفع انجماد توسط یخچال اثرات کمتری در کاهش کیفیت شیمیایی میگوی صورتی در مقایسه با دو روش دیگر خواهد داشت 

و رفع انجماد های متعدد باعث اثرات زیانبار بر کیفیت میگوی منجمد می شود.

واژه های کلیدی:   میگوی صورتی، پروتئین محلول در نمك، میزان تیوباربیتوریك اسید، میزان مواد ازته فرار
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مجله طب دامى ایران، 1394، دوره 9، شماره1، 7-12

یافته های اکوکاریوگرافی در اسب های ورزشی دارای سوفل پولموناری
عبدالرزاق رستمى1  مجید مسعودى فرد1*  علیرضا وجهى1  محمدرضا مخبر دزفولى2  على رضا خانى3  حمید توانایى منش2 علیرضا باهنر4

1)گروه جراحى و رادیولوژى، دانشکده دامپزشکى دانشگاه تهران، تهران، ایران
2)گروه بیماریهاى داخلى، دانشکده دامپزشکى دانشگاه تهران، تهران، ایران

3)گروه علوم بالینى، دانشکده دامپزشکى دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
4)گروه بهداشت و کنترل مواد غذایى، دانشکده دامپزشکى دانشگاه تهران، تهران، ایران

 (  دریافت مقاله: ١۵ مهر ماه ١٣٩٣،  پذیرش نهایی: ٢۴ آذر ماه ١٣٩٣)

 چکیده 
زمینه مطالعه: تعیین معنی دار بودن سوفل های قلبی از لحاظ بالینی در اسب بسیار مورد توجه قرار گرفته است. سوفل های ناشی 
از دریچه پولموناری به طور معمول در اسب های ورزشی تشخیص داده می شوند. ازطرفی اکوکاردیوگرافی می تواند نقش بسیار مهمی 
در ارزیابی این ســوفل ها بازی کند. هدف: ارزیابی اکوکاردیوگرافی اسب های دارای سوفل پولموناری و تعیین اهمّیت این سوفل ها.           
روش کار: تعداد ۴۵٠ اسب ورزشی با توجه ویژه به سیستم های قلبی و ریوی مورد معاینه قرار گرفتند و تعداد ١٨ رأس اسب (شامل: 
٨ اسب با سوفل پولموناری ٣o و ۴ و تعداد ١٠ رأس اسب نرمال) برای معاینه اکوکاردیوگرافی انتخاب شدند. نتایج: اکوکاردیوگرافی 
مدهای روشــنایی، حرکتی، داپلر پالســی و رنگی بر روی روی اسب های دو گروه ( با سوفل قلبی و نرمال) انجام شد و شاخص های 
 .(p> ٠/٠۵) اکوکاردیوگرافی محاســبه و برای دو گروه مقایســه گردید. تفاوت آماری معنی دار بین شــاخص های دو گروه یافت نشد
نتیجه گیری نهایی: ارتباط آماری معنی دار بین شدت سوفل پولموناری و شدت خون پس زده (Regurgitant jet) از دریچه پولموناری 

وجود ندارد و درجات متوسط پس زدن خون از دریچه پولموناری منجر به تغییرات شاخص های قلبی دیگر نمی شود.

واژه های کلیدی:   اسب، دریچه پولموناری، پس زدن خون، اکوکاردیوگرافی
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ارزیابی برخی شناساگرهای اکسایشی و آنزیمی در مراحل مختلف وقوع طبیعی 
مسمومیت مزمن با مس در گوسفند

جمیله ساالرآملى1*  صالح یزدانى2  طاهره على اصفهانى1  ندا رنجبر3
1) گروه سم شناسى، دانشکده دامپزشکى دانشگاه تهران، تهران، ایران

2) سازمان دامپزشکى کشور، کرمان، ایران
3) دانش آموخته، دانشکده دامپزشکى دانشگاه تهران، تهران، ایران

 (  دریافت مقاله: ١٩ آبان ماه ١٣٩٣،  پذیرش نهایی: ٢٩ دی ماه ١٣٩٣)

 چکیده 
زمینه مطالعه:  از نظر بالینی تشخیص مراحل اولیة مسمومیت مزمن مس مشکل بوده و تاکنون به وضوح توضیح داده نشده است. 
هدف: به منظور یافتن شناساگرهایی که در مراحل اولیة تشخیص این مسمومیت مؤثر باشند، از فرصت وقوع طبیعی مسمومیت مس در 
گلة گوسفند استفاده شد و از دام ها در فازهای مختلف مسمومیت، خون گیری به عمل آمد. روش کار: گوسفندان به چهار گروه تجربی 
تقسیم شدند: گروه الف، دور از منطقة آلوده (گروه کنترل)؛ گروه ب، در منطقة آلوده (دام های به ظاهر سالم و بدون عالیم بالینی زردی)؛ 
گروه ج، دارای عالیم مالیم زردی و فاز بحرانی همولیز؛ و گروه د، دارای عالیم واضح زردی. بعد از خون گیری و تهیة سرم، نمونه ها 
از نظر آنزیم های کبدی و پارامترهای استرس  اکسایشی در مراحل مختلف مسمومیت ارزیابی شد. نتایج: در هر نمونة سرم، آنزیم های               
CPK، GGT، AST، ALT گروه تیول تام و پروتئین تام، همچنین غلظت مس در سرم، کبد و کلیة دام های گروه د اندازه گیری شد. 
طبق نتایج به دســت آمده، میزان فعالیت آنزیم های CPK، GGT، AST و تیول تام (شناســاگر استرس اکسایشی) گوسفندان گروه 
ج، تفاوت معنی داری با گروه کنترل داشته است. در گروه د، فعالیت های آنزیم های فوق، تیول تام و پروتئین تام تفاوت معنی داری با 
کنترل و سایر گروه های مورد مطالعه نشان داد (٠۵/≤p). میزان مس اندازه گیری شده در سرم، کبد و کلیه وقوع مسمومیت با مس در 
گروه های مورد مطالعه را تأیید کرد. نتیجه گیری نهایی: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد میزان فعالیت آنزیم های کبدی و تیول تام فقط 

در مرحلة نزدیک به فاز بحرانی همولیتیک شناساگری مطمئن در تشخیص مسمومیت با این عنصر محسوب می شود.

واژه های کلیدی:   مس، آنزیم های کبدی ، استرس اکسایشی، گوسفند 
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مطالعه تغییرات خون شناسی در گوسفندان آلوده به آناپالسما و تیلریا اویس: با 
تشخیص مولکولی

زهره خاکى1  سیده میثاق جاللى2*  بهرام کاظمى3  محمد راضى جاللى2  سیده پرستو یاسینى1
1) بخش کلینیکال پاتولوژى، دانشکده دامپزشکى دانشگاه تهران، تهران، ایران 

2)گروه علوم درمانگاهى، دانشکده دامپزشکى دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
3) مرکز تحقیقات بیولوژى سلولى و مولکولى، دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، تهران، ایران

 (  دریافت مقاله: ٢۶ آبان ماه ١٣٩٣،  پذیرش نهایی: ٢٨ دی ماه ١٣٩٣)

 چکیده 
زمینه مطالعه: آناپالســموز و تیلریوز بیماریهای مهم منتقله از کنه در گوســفند و بز هســتند که در مناطق گرمســیری و نیمه 
گرمســیری دنیا منتشر هستند. هدف: مطالعه حاضر به منظور بررســی تغییرات خون شناسی در گوسفندان دچار آلودگی طبیعی به 
آناپالسما و تیلریا انجام گرفت تا جنبه های پاتوژنیک گونه های مختلف ایجاد کننده آناپالسموز و تیلریوز گوسفند در اهواز مشخص 
گردد. روش کار: نمونه گیری از ١٠٩ گوسفند انجام گرفت و آلودگی انگل های خونی با بررسی میکروسکوپی و PCR تشخیص داده 
شد. نمونه های خون همچنین از نظر خون شناسی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: در آزمایش PCR آلودگی به آناپالسما اویس در 
٨۶/٢٪ از گوسفندان مشخص شد در حالی که در ۵٣/٢ ٪ از این موارد، آلودگی همزمان به آناپالسما مارژیناله نیز یافت شد. با این 
وجود گنجیدگی های آناپالسما تنها در ٣٢/١٪ از حیوانات مورد بررسی مشاهده گردید. تیلریا اویس در ٨٨ ٪ از گوسفندان مورد بررسی 
به روش PCR شناسایی گردید که در ۶٧/٨ ٪ از این موارد آلودگی به روش میکروسکوپی نیز تشخیص داده شد. بررسی های خون 
 MCHC و RBC، PCV، Hb شناسی نشان داد که در حیوانات دچار آلودگی همزمان به آناپالسما همراه پارازیتمی و تیلریا، میانگین
به طور معنی داری کمتر، در حالی که MCV و RDW بیشتر از گوسفندان غیرآلوده و دام های دچار آلودگی تکی یا بدون پارازیتمی 
بود. نتیجه گیری نهایی: به طور خالصه، به نظر می رسد که آناپالسما می تواند در حضور سایر عوامل عفونی در حیوانات حامل یا فاقد 
عالمت، فعال شده و بیماریزایی ایجاد کند. همچنین آلودگی های همزمان آناپالسما همراه پارازیتمی و تیلریا می تواند یک کم خونی 

جبران پذیر ایجاد کند که احتماًال مرتبط با اثر هر دو انگل می باشد.

واژه های کلیدی:  آناپالسما، تیلریا، گوسفند، خون شناسی
________________________________________________________________________________________________
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بررسی تأثیر قطره چشمی کلرامفنیکل و سیپروفلوکساسین بر روی فلور باکتریایی 
طبیعی ملتحمه سگ های سالم

عبدالعلى ملماسى1*  مسعود سلک غفارى2  گودرز صادقى هشجین3  مولود داودى1  اولین کاپیا4  مژده شریفیان فرد5  شیما احدى نژاد1 علیرضا باهنر6
1) گروه آموزشى بیمارى هاى داخلى، دانشکده دامپزشکى دانشگاه تهران، تهران، ایران
2) گروه علوم درمانگاهى، دانشکده دامپزشکى دانشگاه آزاد اسالمى واحد کرج، ایران

3) گروه علوم پایه،  دانشکده دامپزشکى دانشگاه تهران، تهران، ایران
4) گروه افتالمولوژى، دانشگاه گنت، بلژیک

5) گروه پاتولوژى، باکتریولوژى و بیمارى هاى طیور، دانشگاه گنت، بلژیک
6) گروه بهداشت و کنترل مواد غذایى، دانشکده دامپزشکى دانشگاه تهران، تهران، ایران

 (  دریافت مقاله: ٧ آبان ماه ١٣٩٣،  پذیرش نهایی: ٢٢ دی ماه ١٣٩٣)

 چکیده 
زمینه مطالعه: فلور طبیعی ملتحمه با مهار کردن رشــد ارگانیســم های فرصت طلب در پیشگیری از عفونت های چشمی نقش 
بسزایی دارد. در صورتیکه فلور مقیم ملتحمه به دنبال یک بیماری یا تجویز طوالنی مدت آنتی بیوتیک ها مهار شود، رشد بیش از 
حد پاتوژن های فرصت طلب منجر به عفونت های چشــمی می گردد. هدف: هدف از انجام این تحقیق بررســی تأثیر استفاده داخل 
چشمی از دو آنتی بیوتیک متداول، کلرامفنیکل و سیپروفلوکساسین، بر روی چگونگی تغییر  فلور باکتریایی چشم سگ های سالم 
بود. روش کار: بدین منظور تعداد ١۶ سگ بالغ و سالم به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم گردید که یک گروه کلرامفنیکل 
و دیگری سیپروفلوکساسین دریافت نمودند. در هر دو گروه چشم راست در هر حیوان با دو قطره از آنتی بیوتیک مورد نظر به ترتیب 
هر ٨ ساعت و ۶ ساعت یکبار به مدت یک هفته تحت درمان قرار گرفت و چشم چپ تنها اشک مصنوعی دریافت کرده و به عنوان 
شــاهد در نظر گرفته شــد. کشت باکتریایی و قارچی ٨ ساعت قبل از شروع درمان و ســپس در پایان یک هفته، در هر دو گروه و از 
هر دو چشــم (راســت و چپ) صورت گرفت. آنالیز آماری نتایج به دســت آمده با اســتفاده از نرم افزار SPSS و آزمایش  دقیق فیشر  
صورت گرفت. نتایج: تفاوت آماری معنی داری بین چشم مورد آزمایش و شاهد و نیز در باکتری های جدا شده در هر دو گروه دیده 
نشــد. در گروه دریافت کننده کلرامفنیکل، پس از یک هفته درمان، از چشم راست ســگ ها، Staphylococcus.spp (۶٢/۵٪) و 
Bacillus (١٢/۵٪) و از چشــم چــپ  (٧۵٪) Staphylococcus.spp و Bacillus (١٢/۵٪) جــدا گردید. در گروه دریافت کننده 
 (٪٢۵) ،Aerococcus.spp (٪٣٧/۵) ،Staphylococcus.spp (٪٨٧/۵) سیپروفلوکساسین، پس از یک هفته درمان، باکتری های
Viridans streptococcus، (۵/١٢٪) Micrococcus.spp، (۵/١٢٪) Bacillus.spp از چشــم راســت وباکتری های (٧۵٪).
Staphylococcus.spp  ،Micrococcus.spp (٢۵٪) و (۵/١٢٪) Bacillus.spp از چشم چپ جدا گردید. نتیجه گیری نهایی: 
از بررسی نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر این گونه بر می آید که کلرامفنیکل و سیپروفلوکساسین چشمی، تأثیری در جهت تغییر 

یا تخریب فلور طبیعی ملتحمه سگ ها در طول دوره درمان های متداول (یک هفته) ندارند.

واژه های کلیدی:   کلرامفنیکل، سیپروفلوکساسین، فلور ملتحمه، سگ
________________________________________________________________________________________________
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مجله طب دامى ایران، 1394، دوره 9، شماره 1، 33-40

بررسی مقایسه ای اثرات قلبی-تنفسی، کیفیت بیهوشی و زمان  هوشیابی 
در بیهوشی ایجاد شده با داروهای ایزوفلوران ویا پروپوفول در کبوتر                             

(domestica Columba Livia)
حمیدرضا مهمان نواز2  محمد رضا امامى1*  جمشید رزم یار1  حسین کاظمى مهر جردى1

1) گروه علوم درمانگاهى، دانشکده دامپزشکى دانشگاه فردوسى مشهد، مشهد، ایران
2) دانش آموخته، دانشکده دامپزشکى دانشگاه فردوسى مشهد، مشهد، ایران

 (  دریافت مقاله: ٢٩ مرداد ماه ١٣٩٣،  پذیرش نهایی: ٢١ آبان ماه ١٣٩٣)

 چکیده 
زمینه مطالعه: باور عمومی براین اســت که مطمئن ترین و رایج ترین انتخاب برای بیهوشــی در پرندگان، بیهوشی استنشاقی 
می باشد، اما در بعضی از شرایط بالینی مثًال جراحی نای، بیهوشی تزریقی تنها انتخاب موجود، صرفنظر از وجود یا عدم وجود دستگاه 
بیهوشی، می باشد. هدف: بررسی کیفیت بیهوشی و زمان  هوشیابی در بیهوشی ایجاد شده با داروهای ایزوفلوران و پروپوفول در کبوتر. 
روش کار: تعداد ٢٠کبوتر نر و ماده از نژاد مشــابه (کبوتر خانگیColumba Livia) با متوســط وزن g ٣٧/٩۵±٣٠٢/۵ انتخاب شد 
کبوتران به صورت تصادفی در دو گروه ده تایی تقسیم شدند. در یک گروه بدون پیش بیهوشی، القای بیهوشی با ایزوفلوران ٥٪ به 
وسیله ماسک و ادامه بیهوشی به مدت ٣٠ دقیقه با ایزوفلوران (بین٢٪) توسط لوله نایی فاقد کاف صورت گرفت. در گروه دیگر بدون 
پیش بیهوشی، القای بیهوشی با پروپوفول١٪ به میزان mg ١۴ به  ازای هر کیلوگرم وزن بدن توسط آنژیوکت زرد رنگ (شماره ٢۴) که 
در ورید زیر بال قرار داده شده بود، به صورت تزریق آهسته صورت گرفت. سپس برای ادامه بیهوشی در طول ٣٠ دقیقه، از پروپوفول به 
میزان mg ١/٣٣به  ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دقیقه به صورت انفوزیون با پمپ تزریق استفاده شد و به کبوتران اکسیژن کمکی 
با لوله نایی فاقد کاف داده شد. دمای بدن (کلوآکی)، تعداد ضربان قلب در دقیقه، تعدادتنفس در دقیقه و میزان اشباع نسبی اکسیژن 
هموگلوبین شریانی (SPO٢) در هردو پروتکل بیهوشی قبل از القا بیهوشی و در دقایق ١،٣،۵،١٠،١۵،٢٠،٢۵،٣٠ بعد از القا و همچنین 
در پایان دوره هوشیابی ثبت گردید. نتایج: بیهوشی اثر معنی داری بر تعداد تنفس در دقیقه، ضربان قلب در دقیقه و٪SPO٢ داشت 
(٠/٠۵≤p). مدت زمان هوشیابی در دو گروه به صورت معنی داری متفاوت بود. نتیجه گیری نهایی: کبوتران بیهوش شده با ایزوفلوران 
بیهوشی آرام و سریعی داشتند اما در کبوتران بیهوش شده با پروپوفول القای بیهوشی نامنظم بوده و برای همه کبوتران یکسان نبود. 

اما در مجموع، پروپوفول حاشیه امنیت کمتری نسبت به ایزوفلوران.

واژه های کلیدی:   بیهوشی، ایزوفلوران، کبوتر، پروپوفول، زمان هوشیاری
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مجله طب دامى ایران، 1394، دوره 9، شماره 1، 41-47

مقایسه ژن «tim» ژیاردیا المبلیا در حیوانات آزمایشگاهی  و انسان و اهمیت انتقال 
متقاطع در ایران

 میترا زارع بوانى1،3  ناهید عین الهى1  نسرین دشتى1*  مصطفى رضائیان2 
1) مرکز تحقیقات سم شناسى و مسمومیت هاى دامى، گروه سم شناسى، دانشکده دامپزشکى دانشگاه تهران، تهران، ایران

2) گروه طب داخلى، دانشگاه گرونینگن، گرونینگن، هلند
3) مرکز تحقیقات زئونوز، دانشگاه علوم پزشکى تهران، تهران، ایران

 (  دریافت مقاله: ٢٣ مهر ماه ١٣٩٣،  پذیرش نهایی: ١٧ دی ماه ١٣٩٣)

 چکیده 
زمینه مطالعه: انگل تک یاخته ژیاردیا توانایی آلوده کردن پستاندارانی از قبیل سگ، گربه، موش، سنجاب، چین چیال، خرگوش، 
موش کوچک، خوکچه هندی، خوک، گاو و انسان را دارا می باشد. هدف: در این مطالعه برای اولین بار ژنوتیپ های ژن تریوزفسفات 
ایزومراز ژیاردیا المبلیا به روش PCR-RFLP مورد مطالعه قرار گرفت. روش کار: در این بررســی ۴ جفت پرایمر مورد اســتفاده قرار 
گرفت.  ٢ جفت پرایمر بر اساس مطالعات پیشین و ٢ جفت دیگر طی مطالعه جهت افتراق زیر گروه ها طراحی گردید. نتایج: در میان 
ایزوله های ژیاردیای بررســی شــده در این نحقیق، به ترتیب ٢٠٪ و ۵٪ از نمونه های  ژیاردیا با منشأ خرگوش و موش توسط پرایمر 
PM٢٩٠ تکثیر گردید. نتیجه گیری نهایی: یافته فوق حاکی از وچود شباهت توالی درژن مذکور در بین نمونه انسانی، خرگوش و موش 
می باشد. که می تواند مبین وجود شواهدی مبتنی بر انتقال مستقیم ژیاردیا از حیوانات ذکر شده به انسان باشد و اکثر محققین بر این 

باورند که با توجه به پتانسیل انتقال زئونوتیک هنگام کار با مدفوع حیوانات آلوده بایستی دقت الزم را بعمل آورد.

واژه های کلیدی: ژیاردیا المبلیا، موش، PCR-RFLP ، خرگوش، حیوانات آزمایشگاهی
________________________________________________________________________________________________
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مجله طب دامى ایران، 1394، دوره 9، شماره 1، 49-56

شناسایی ژن های حدت cdt کمپیلوباکتر های ژوژنی و کلی از نمونه های مدفوعی 
پرندگان خانگی (زینتی) ایران

فاطمه احسان نژاد  ارژنگ شیخ الملوکى  محمد حسن زاده*  روجا شجاعى کاوان  محمد سلطانى
گروه بیماریهاى پرندگان، دانشکده دامپزشکى دانشگاه تهران، تهران، ایران

 (  دریافت مقاله: ١۴ مهر ماه ١٣٩٣،  پذیرش نهایی: ٢٨ دی ماه ١٣٩٣)

 چکیده 
زمینه مطالعه: کمپیلوباکتر ها در بسیاری از موارد سبب آنتریت انسانی می شوند. تعداد زیادی از پرندگان اهلی و وحشی مخزن 
کمپیلوباکترها بوده و دارای ژن های حدت cdt می باشند. هدف: در این مطالعه ابتدا کمپیلوباکتر های ژژونی و کلی در پرندگان خانگی 
شناسایی و سپس حضور ژن های cdt در آنها مورد مطالعه قرار گرفت. روش کار: تعداد ۶۶٠ نمونه سواب مدفوعی، از ٣٢ گونه مختلف 
پرنده خانگی یا زینتی که به کلینیک دانشــکده دامپزشــکی مراجعه یا در قفس های پارک ها و باغ وحش تهران نگهداری می شدند 
تهیه گردید. با استفاده از روش باکتریولوژیک و PCR ابتدا کمپیلوباکترها شناسایی و سپس ژن های cdt آنها مطالعه گردید. ضمنًا 
محصوالت PCR برای سکانس ژن ارسال گردید. نتایج: تعداد ٢٠ نمونه کمپیلوباکتر شامل ١۶ نمونه ژژونی (٨٠٪) و ۴ نمونه کلی 
(٢٠٪) از ٨ گونه مختلف پرنده خانگی جدا و یا با روش PCR شناسایی و تأیید گردید. در ٢٠ نمونه مثبت، تعداد ١٣ نمونه (۶۵٪) حداقل 
دارای یک یا چند ژن حدت cdt بودند و ٧ نمونه از آنها هیچ یک از ژن های cdt را در مطالعه مولکولی نشان ندادند. نتایج اولیه سکانس 
ژن های حدت موید این بود که قرابت باالیی بین ژن های حدت این باکتری ها با ژن های حاصل از جدایه های انسانی و طیور صنعتی 
وجود دارد.  نتیجه گیری نهایی: مطالعه حاضر نشان داد که پرندگان خانگی آلوده به کمپیلوباکتر بوده و حاوی ژن های حدت هستند و 

می توانند بعنوان مخزن باکتری محسوب و سبب آلودگی سایر پرندگان و انسان ها بشوند.

واژه های کلیدی: کمپیلوباکتر گرمادوست، ژن حدت، پرندگان زینتی
________________________________________________________________________________________________
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مجله طب دامى ایران، 1394، دوره 9، شماره 1، 57-64

مطالعه سرخرگ های مفصل مچ دستی شتر یک کوهانه
(Camelus dromedrus)

محسن سجادیان1  محمدناصر ناظم2*  بیژن رادمهر3
1) گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکى دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
2) گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکى دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3) گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکى دانشگاه تهران، تهران، ایران

 (  دریافت مقاله: ٣ شهریور ماه ١٣٩٣،  پذیرش نهایی: ٢٨ آبان ماه ١٣٩٣)

 چکیده 
زمینه مطالعه: اطالعات کمی در مورد خونرسانی به مفصل مچ دست شتر یک کوهانه وجود دارد در حالیکه مطالعات فراوانی در 
این رابطه در گاو و اسب موجود می باشد. به منظور جراحی ها و برخی تکنیک های تشخیصی در ناحیه مچ، اطالع از اجزای این مفصل 
از جمله سرخرگ های آن ضروری می باشد. هدف: در این مطالعه، خاستگاه، ترتیب و شاخه های سرخرگ های خونرسان به مفصل مچ 
شتر یک کوهانه (Camelus dromedrus) بررسی شده است. روش کار: دوازده اندام حرکتی قدامی سمت چپ شتر یک کوهانه 
فاقد سابقه لنگش، به سه گروه برابر تقسیم شدند. به سرخرگ بازویی، قبل از مفصل آرنج، آب گرم دارای ژالتین، محلول التکس 
قرمز و محلول رزین رودوپاس بطور جداگانه تزریق و سرخرگ های خونرسان به مفصل مچ مطالعه شدند. نتایج: نتایج حاصل نشان 
داد که سرخرگ های زند زبرین، میانی و بین استخوانی خلفی و شاخه های آنها به مفصل مچ خونرسانی می کنند. نتیجه گیری نهایی: 
یافته ها نشــان داد که ســرخرگ زند زبرینی و انشعابات آن از جمله شاخه های پشتی و کف دستی مچی، اصلی ترین سرخرگ های 
خونرسان به مفصل مچ می باشند. سرخرگ های میانی و بین استخوانی خلفی نیز به این مفصل خونرسانی می کنند در حالیکه انشعابات 
سرخرگی خونرسان به مفصل مچ شتر دوکوهانه (Bactrian camel)، از سرخرگ زند زبرین و انشعابات سرخرگ بین استخوانی 
پشتی می باشند. در گاو، سرخرگ های بین استخوانی مشترک، میانی، هم جانبی زند زیرین و زند زبرینی مفصل مچ دست را خونرسانی 

می کنند. این کار در اسب به عهده سرخرگ های بین استخوانی مشترک، میانی، عرضی آرنج و زند زبرین می باشد.

واژه های کلیدی: شتر یک کوهانه، مفصل مچ دست، سرخرگ زند زبرینی، سرخرگ میانی، سرخرگ بین استخوانی خلفی
________________________________________________________________________________________________
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مجله طب دامى ایران، 1394، دوره 9، شماره 1، 65-71

شاخص های خونشناسی وتولید مثلی در مولدین  فیل ماهیان  وحشی                          
جنوب شرقی دریای خزر

محمد مازندرانى1*  على طاهرى میرقائد2  سید مرتضى حسینى1   
1) گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیالت و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزى و منابع طبیعى گرگان، گرگان، ایران

2) گروه بهداشت و بیماریهاى آبزیان، دانشکده دامپزشکى دانشگاه تهران، تهران، ایران 

 (  دریافت مقاله: ١٢ شهریور ماه ١٣٩٣،  پذیرش نهایی: ٢۶ آبان ماه ١٣٩٣)

 چکیده 
زمینه مطالعه: مطالعات خونشناسی تکنیک تشخیصی ارزشمندی در بررسی وضعیت سالمت ماهیان، درمان و نیزاثرات فاکتورهای 
محیطی بر آنهاست. هدف: بدلیل ارزش باالی ماهیان خاویاری و ضرورت بازیابی مولدین آنها پارامترهای خونشناسی و نرماتیوهای 
تکثیر مولدین وحشی فیل ماهی (Huso huso) دریای خزر در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفت. روش کار: به این منظور ٧مولد 
وحشــی ماده و ٧ مولد وحشــی نر مورد بررســی قرار گرفته و برخی پارامترهی خون شناســی از قبیل RBC، WBC، هماتوکریت، 
هموگلوبین، MCV، MCH، MCHC و درصد تفریقی گلبول های سفید تعیین و ثبت گردید. نتایج: بر اساس نتایج  این مطالعه 
درفیل ماهیان وحشی میزان گلبول های سفید خون و لنفوسیت در ماهیان نر بیشتر از ماهیان ماده بوده، همچنین میزان نوتروفیل 
در ماهیان نر کمتر از ماهیان ماده اندازه گیری شد. همچنین در این مطالعه هم آوری کاربردی برای ماهیان ماده ١۵٧٢١٠±۴۴٧٠٠٠ 
 ٣/٧۵±٠/١٩ mm ٠/٢١±۴/١٧ و قطر عرضی  mm ٣/٧٨±٣۵/۴ با قطر طولی mg ثبت گردید. تخمک های اســتحصالی به وزن
اندازه گیــری شــدند. درصد لقاح برای تخم  ماهیان مورد مطالعــه ٢۴/٣٣±۴۶/٧ ٪ و وزن الرو های بالفاصله پس از تخم گشــایی 
mg ١/۵۶±٢۵/۴٨ ثبت گردید. نتیجه گیری نهایی: رنج گسترده ای از مقادیر پارامتر های خونشناسی در بچه ماهیان و ماهیان جوان فیل 
ماهی گزارش گردیده است. به نظر می رسد مقادیر یاد شده در بررسی های گوناگون در ماهیان پرورشی با مولدین فیل ماهیان وحشی 

متفاوت باشد، این امر نشانگر  اهمیت تعیین مقادیر خون شناسی مولدین فیل ماهی وحشی است.
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