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مقدمه :بابزيوز يا تب تگزاس يكى از مهم ترين بيمارىهاى بندپازاد در كل دنياست كه در سيستم دامپرورى از اهميت اقتصادى زيادى برخوردار
مىباشد .اهميت اين بيمارى در منطقهى سيستان بسيار زياد بوده به اين علت كه كنههاى انتقال دهندهى آن در منطقه وجود ندارد و موارد گزارش
شده بسيار محدود است .عﻼئم درمانگاهى بيمارى شامل تب ،هموگلوبينورى ،كاهش اشتها و ضعف ،رنگ پريدگى مخاطات ،كاهش وزن و كاهش
توليد شير مى باشد روش كار :در اين مطالعه از مهرماه سال  ٩٦كيسهاى مشكوك مراجعه كننده به كلينيك دامپزشكى دانشكدهى زابل مورد
بررسى آزمايشگاهى قرار گرفتند ابتدا از آنها گسترشهاى خونى با رنگ آميزى گيمسا تهيه شد و اجسام گﻼبى شكل بابزيا درون گلبولهاى قرمز
آنها مشاهده شد ،سپس براى دقت بيشتر و مطمئن شدن از گونهى آن روى نمونه ى خون آنها استخراج DNAصورت گرفت و سپس نمونه ها
با روش ملكولى  PCRمورد بررسى قرار گرفتند .بحث و نتيجه گيرى :از بين  ١٥٠كيس بررسى شده با روش ملكولى  ٣,٣٣درصود موارد مثبت
گزارش شد كه همه ى آنها داراى عﻼِئم بالينى بودند ،از بين  ٥كيس مثبت تنها  ٢عدد از آنها در آزمايش گسترش مثبت بودند و اين تفاوت نشان
دهنده ى دقت باﻻى روش ملكولى مى باشد
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مقدمه :بيمارىهاى انگلى ريه يكى از مهمترين مشكﻼت صنعت پرورش دام سبك بوده كه سبب ضررهاى اقتصادى فراوان شده است .در حال
حاضر در سراسر جهان مصرف بيش از حد داروهاى ضدانگلى به عنوان يك روش كنترلى سبب عدم پاسخگويى مناسب و مقاومتهاى دارويى
گسترده شده است .هدف از مطالعه حاضر ارزيابى كارايى داروهاى ضد انگلى رايج در كنترل نماتود هاى ريوى در گلههاى گوسفند شهرستان
داورزن و ارايه راهكارهاى مديريتى مناسب مىباشد .روش كار ٦٠:راس گوسفند نژاد مخلوط با تاريخچه عدم مصرف دارو و مديريت واحد از
بينگلههاى گوسفند شهرستان داورزن انتخاب ،به ٤گروه تقسيم و طى مدت يكسال مورد پايش قرار گرفتند .جهت ارزيابى نماتودهاى ريوى در
گروههاى B ،Aو Cبه ترتيب از آيورمكتين ،فنبندازول و آلبندازول استفاده شد .گروه Dبه عنوان كنترل در نظر گرفته شد .نمونههاى مدفوع از
ركتوم گوسفندان قبل و دو هفته پس از تجويز داروها اخذ گرديد و آزمايشات براساس ارزيابى تعداد ﻻرو مرحله اول در نمونهى مدفوع به روش
برمن انجام شد .اثر بخشى داروها بر مبناى معادله درصد كاهش تعداد ﻻرو نمونه مدفوع بررسى گرديد .بحث ،نتيجه گيرى :درصد كاهش تعداد
ﻻرو نماتودها در گروههاى مختلف براى فنبندازول  ،آيورمكتين وآلبندازول به ترتيب  ٩٧ ،٩٢، ٩٣بود .بر مبناى كاهش ٩٥درصدى تعداد ﻻرو
نماتودها در ارزيابى داروهاى مختلف ،بهترين اثربخشى براى كنترل انگلها مربوط به داروى آلبندازول است .مصرف بيش از حد داروها با ايجاد
مقاومتهاى ژنتيكى در انگل ها سبب كاهش اثربخشى آنها شده است .از اين رو راهكارهاى مديريتى در جهت كنترل انگلها و كاهش مقاومت
دارويى شامل بهرهگيرى از نژادهايى با ژنهاى مقاوم به انگل و جايگزين كردن گروههاى دارويى جديد با دوز مناسب به صورت دورهاى و محدود
در گلههاى گوسفند اين منطقه توصيه مىشود.
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