بررسى ميزان آلودگى با كﻼميديا آبورتوس در گاوهاى سقط كرده شهرستان مياندوآب
٥
نيمارجبى ملكى * ،١محمدمشايخى ،٢صائب مهدى آقايى ،٣مهدى مجيدپور ،٤اسماعيل امانى
١و٣و ٤و .٥دانشجوى دانشكده دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد تبريز
 .٢گروه علوم درمانگاهى ،دانشكده دامپزشكى ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،تبريز ،ايران
drnimarajaby@gmail.com
مقدمه :باكترى كﻼميديا آبورتوس به عنوان يك انگل داخل سلولى اجبارى زئونوز بين دام و انسان مطرح بوده و يكى از مهمترين علل ايجاد سقط
جنين در صنعت دامدارى و دامپرورى در سراسر جهان است ولى در كشور ما تحقيقات اندكى راجع به آلودگى گاو ها با اين عامل سقط جنين،
انجام شده است .روش كار :در طى اين مطالعه از  ٧٥رأس گاو با سابقه سقط جنين كه توسط دامدار به كلينيك دانشگاه آزاد اسﻼمى تبريز واقع در
شهرستان مياندوآب ارجاع داده شده بودند ،خون گيرى شد و نمونه سرمى آن ها جدا شد ،كه تمامى نمونه ها با استفاده از كيت اﻻيزا مورد ارزيابى
قرار گرفت و سپس ميزان حضور پادتن كﻼميديا آبورتوس در سرم آنها اندازه گيرى شد .رابطه ميان وجود عامل با سن ،جفت ماندگى بعد سقط و
تعداد دفعات سقط با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد بررسى آمارى قرار گرفت .بحث و نتيجه گيرى :تعداد  ٢٣رأس ) ٣٠/٦٦درصد( از گاوهاى
مورد بررسى در اين مطالعه پادتن بر عليه كﻼميديا آبورتوس را داشتند .در بين دام هاى كه سرم آن ها مثبت بود ،تعداد ١٢رأس بيشتر از يك مرتبه
سقط داشتند .در بين دام هاى سرم منفى نيز  ١٠رأس بيش از يك مرتبه سقط داشتند .بررسى هاى آمارى تفاوت معنى دارى ميان مثبت بودن
آلودگى با كﻼميديا آبورتوس با سن دام ،تعداد دفعات سقط و جفت ماندگى بعد سقط نشان نداد .با توجه به گستردگى سقط با عفونت كﻼميديايى
و خسارت هاى اقتصادى حاصل از آن ،بايد توجه بيشترى معطوف به اين عامل سقط در كنار ساير عوامل شود.
كلمات كليدي :كﻼميديا آبورتوس ،گاو ،سقط  ،مياندوآب

١٠٦

دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران

بررسى فراوانى آلودگى به باكترى لپتوسپيرا در بين اسب هاى شهرستان تال
٤
اسماعيل امانى فيروز آباد* ،١يونس انزابى ،٢مهدى مجيدپور،٣اميرگنج خانلو
١و٣و .٤دانشجوى دانشكده دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد تبريز
 .٢استاديار گروه پاتوبيولوژى،دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد تبريز ،ايران
Dvmamani١٣٧٢@gmail.com
مقدمه :لپتوسپيروز يك بيماري مشترك بين انسان وحيوانات با انتشار جهاني است كه منبع اصلي آن جوندگان و حيوانات وحشي مي باشند كه
لپتوسپيرا را در ادرار خود دفع مي كنند .اين بيماري در همه ي حيوانات اهلي وانسان اتفاق افتاده و موجب تب ،هموگلوبينوري ،زردي ،سقط جنين،
ورم پستان ،كاهش توليد شير ،اختﻼﻻت توليد مثلي ومرگ مي گردد .روش كار :در طى اين مطالعه در تابستان سال ١٣٩٦از  ١٨٠رأس اسب در
شهرستان تالش براي تعيين شيوع سرمي عفونت لپتوسپيرا نمونه خون از وريد وداج اخذ شد .سرمها در ابتدا بارقت  ١:١٠٠با استفاده از  ٧سرووار
زنده لپتوسپيرا اينتروگانس شامل پومونا ،كنيكوﻻ ،هارجو ،بالوم ،ايكتروهموراژيه ،اتومناليس وگريپوتايفوزا با آزمايش ميكروآگلوتيناسيون )(MAT
مورد بررسي قرارگرفتند .ميزان شيوع سرمي عفونت لپتوسپيرايي در بين اسب ها  ٪ ٣٨/٣٣بود ٪٣٥ .از اسب هاي نر و  ٪٤٥از اسب هاي ماده از
لحاظ سرولوژيكي مثبت بودند و اختﻼف معني داري بين آلودگي سرولوژيك اسبهاي نر و ماده وجود داشت؛ و همچنين ارتباط معني داري بين سن
و وقوع عفونت لپتوسپيرايى مشاهده شد) .(٠/٠٥>Pدرحالي كه ارتباط معني داري بين نژاد اسبها با وقوع عفونت لپتوسپيرا وجود نداشت .بيشترين
ميزان آلودگي اسبها متعلق به سرووار گريپوتايفوزا  ٪٥٠بود و در رده هاى بعدي تيپ هاى ايكترهموراژيه  ٢٠%و كنيكوﻻ  ١٦/٦٧%وپومونا
 ١٣/٣٣%بود .بحث و نتيجه گيرى :نتايج اين مطالعه مؤيد اين مطلب است كه اكثريت عفونتهاي لپتوسپيرايي نهفته و بدون عﻼئم باليني هستند
و حضورآنتي بادي ها در غياب وجود عفونت دﻻلت بر وجود ارگانيسم دراين حيوانات دارد.
كلمات كليدي :لپتوسپيرا ،اسب ،شهرستان تالش.

