ارزيابى آلودگي به بروسﻼ آبورتوس در شير گاوميش هاى شهر تبريز به روش اﻻيزا
٤
محسن عزيزى ﷲ لو* ،١خسرو محمدى ،٢محمد على زحمتى ،٣مهدى منصورى
١و٣و .٤دانشجوى دانشكده دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد تبريز
 .٢دانشگاه آزاد اسﻼمى ،واحد تبريز ،استاديار دانشكده دامپزشكى ،گروه بهداشت مواد غذايى ،آبزيان و اپيدميولوژى  ،تبريز ،ايران
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ايجاد مي شود .اين بيمارى ميان انسان و دام مشترك بوده و به راحتي از طريق تماس شغلي و يا مصرف شير خام آلوده و يا مصرف ساير فرآورده
هاي دامي آلوده همانند خامه و پنير تازه نيز انتقال مي يابد كه در نتيجه موجب بيمارى افرادى كه از فراورده آلوده دامى استفاده كرده اند ،خواهد
شد .بيماري بروسلوز عليرغم كنترل در بسيارى از كشور ها در ايران بصورت اندميك مشاهده مي گردد .هدف از انجام اين مطالعه تعيين ميزان
آلودگي با بروسﻼ آبورتوس در شيرگاوميش هاى بود كه درلبنياتى هاى سطح شهر تبريز عرضه شده است .روش كار :براي انجام اين مطالعه ٤٠
نمونه شير خام گاوميش از لبنياتى هاى سطح شهر تبريز در زمستان  ١٣٩٦به صورت تصادفي تهيه شد .بر روي نمونه هاى تهيه شده ،تست حلقه
اي شير با آنتي ژن بروسﻼ آبورتوس توليدي توسط موسسه سرم و واكسن سازي رازي و تست اﻻيزا با كيت تشخيصي وجود بروسﻼ آبورتوس در
شير شركت آى دى وت فرانسه انجام شد .بحث و نتيجه گيري :آلودگي با باكتري بروسﻼ آبورتوس در  ١٢نمونه )  ١٤/١١درصد( مشاهده گرديد.
با توجه به نتايج حاصل به نظر مى رسد كه شيرهاى توزيع شده در سطح شهر از دامدارى هايى كه ميزان درگيرى و آلودگي به بروسﻼ در آن ها
باﻻ بوده تأمين مى شود و ﻻزم است با برنامه ريزي دقيق و مناسب از توزيع شير هاى آلوده جلوگيرى شود.
كلمات كليدي :بروسﻼ آبورتوس ،شير ،گاوميش ،تبريز ،اﻻيزا

مجله تحقيقات آزمايشگاهى دامپزشكى ،دوره ،١٠شماره  ،١ويژه نامه ٢

مقدمه :بروسلوز به عنوان يكى از بيمارى هاى باكتريايى و واگير دار مهم در صنعت دامپرورى مى باشد ،كه توسط باكتري گرم منفي بروسﻼ

١٠٩

گزارش يك مورد ساركوئيد پيشرفته و منتشر در اسكروتوم يك رأس قاطر
٣
على رضائى ،١محسن عزيزى ﷲ لو ، *٢سيد اصغر زاهد
 .١دانشگاه آزاد اسﻼمى ،واحد تبريز ،استاد دانشكده دامپزشكى ،گروه علوم درمانگاهى ،تبريز ،ايران
٢و .٣دانشجوى دانشكده دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد تبريز
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مقدمه :ساركوييد به عنوان شايعترين تومور پوستى در هر دو جنس ،نژادهاى مختلف تك سميان )اسب ،اﻻغ و قاطر( و كليه رنگ هاى آنها
مى باشد .رايج ترين مكان هاى بروز اين تومور نواحى با پوست نازك و كم موى سطح بدن است .اشكال مختلف آن شامل نوع پنهان ،زگيلى،
فيبروبﻼستيك و مخلوط مى باشد .روشهاى درمانى آن متنوع بوده و مشكل عمده اين روشها عود مجدد بعد از درمان است .مواد و روش كار :در
بهار سال  ١٣٩٦يك رأس قاطر نر  ٥ساله با وزن حدود  ٤٠٠كيلو گرم با توده اى نسبت ًا بزرگ بر روى ناحيه اسكروتوم و غﻼف قضيب به درمانگاه
دامهاى بزرگ دانشكده دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى تبريز ارجاع گرديد كه در معاينه دماى بدن ،آهنگ و تعداد ضربانات قلب و تنفس طبيعى
بود و در مﻼمسه توده مذكور ،سفت و كمى دردناك بود كه همراه با مقدارى خونريزى بود و ناحيه را درگير كرده بود .حيوان با ديازپام ) ٠/٢٢ميلى
گرم به ازاى هركيلوگرم( و زايﻼزين ) ١/١ميلى گرم به ازاى هركيلوگرم( و كتامين ) ٢/٢ميلى گرم به ازاى هركيلوگرم( بيهوش گرديده و پس از
برداشت كامل توده از ناحيه ،اخته هر دو بيضه نيز انجام گرديد .نمونه بردارى از توده برداشت شده جهت تشخيص آسيب شناسى انجام گرديد.
بحث و نتيجه گيرى :آزمايشگاه آسيب شناسى حضور سلولهاى فيبروسيت و فيبروبﻼست را گزارش و نوع تومور را ساركوئيد تاييد نمود .ساركوئيد
كه از تومورهاى معمول در تك سمى ها است ) ١/٣كل گزارشات( مكانيسم ناشناخته اى دارد ولى ويروس پاپيلوما را در ايجاد آن دخيل مى دانند.
ساركوئيدها )زگيلى يا فيبروبﻼستيك( به صورت موضعى مهاجم مى باشند ولى متاستاز نمى دهند.
كلمات كليدي :ساركوييد  ،اسكروتوم  ،قاطر

