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 .١كارشناس ارشد باكترى شناسى دامپزشكى ،دانشگاه ايﻼم ،دانشكده دامپزشكي
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.٣-٢دانشجوي دكترى حرفه اى دامپزشكى ،دانشگاه ايﻼم ،دانشكده دامپزشكي
 .٤دانشجوى كاردانى دامپزشكى ،دانشگاه ايﻼم ،دانشكده دامپزشكى
 .٥دانشجوي كارشناسى علوم آزمايشگاهى دامپزشكى ،دانشگاه ايﻼم ،دانشكده دامپزشكي
 .٦دانشجوي كارشناسى بهداشت مواد غذايى ،دانشگاه ايﻼم ،دانشكده دامپزشكي
 .٧دانشجوى دكترى حرفه اى دامپزشكى  ،دانشگاه ازاد گرمسار ،دانشكده دامپزشكى
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مقدمه و هدف :سقط جنين ضربه هاى مهلك اقتصادى زيان بارى را براى صنعت دامپرورى در كشور ،مخصوصا در استان ايﻼم كه يك استان دامپرور
ميباشد را به خود اختصاص داده است و هر ساله با اشكال مختلف موجب از بين رفتن تعداد زياديبره ها ،بزها شده است .يكى از عوامل اساسى اين سقط
جنين ها ميتواند ريشه عفونتى باكتريايى باشد كه در اين مطالعه آن را مورد بررسى قرار داده ايم .روش كار :از  ٣٠گله مبتﻼ نمونه سرم تهيه و به وسيله
روشهاى سرولوژى از نظر بروسلوز آزمايش شدند .نمونه گيرى از محتويات معده و اندامهاى جنينهاى سقط شده گوسفندان توسط پيپت پاستور استريل
و سواپ استريل و كشت ميكروبى به منظور جداسازى عوامل ايجاد كننده سقط نمونه ها روى محيط هاى كشت اختصاصى و افتراقى انجام شد .نتايج:
تعداد ٨گله ) (٪٢٦/٦٦در آزمايشهاى سرولوژى بروسلوز واكنش مثبت نشان دادند در اين مطالعه از تعداد  ٢١نمونه محتويات معده و اندامهاى جنين هايى
سقط شده باكترى جدا گرديد كه شامل ٣ :مورد كمپيلوباكتر ٤ ،مورد استافيلوكوكوس ١ ،مورد استرپتوكوكوس ٤ ،مورد ايكﻼى ٥ ،مورد بروسﻼ و  ٤مورد
سالمونﻼ بودند با توجه به نتايج بدست آمده پيشنهاد ميگردد عﻼوه بر رعايت موازين بهداشتى ،كارهاى علمى بيشترى بر روى باكتريهاى اعﻼم شده
در اين تحقيق را بايد در دستور كار براى باﻻ بردن مقاومت عفونتى گوسفندان در برابر اين نوع باكتريها قرار داد.
كلمات كليدى :سقط جنين باكتريايى ،سرولوژى ،آلودگى ،گوسفند  ،استان ايﻼم.
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مطالعه ى آناتومى و بافت شناسى كبد در تيهو
٢
بابك رسولى  ،١سعيده اكبريان * ، ٢آرمينه رفيعى
 .١گروه علوم پايه دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه سمنان
 .٢دانشجوى دكتراى عمومى دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان
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زمينه مطالعه  :اهميت مطالعه آناتوميكى كبد در پرندگان از جهت تغييراتي همچون دژنراسيون و تورم اين ارگانها در بيماري هاي عفوني و متابوليك
مي باشد .اين مطالعه با هدف بررسى ويژگى هاى ساختارى اندام فوق در تيهو انجام شد .نتايج اين مطالعه در زمينه هاى مختلف بهداشت و
بيمارى هاى طيور از جمله كالبدگشايى ،آسيب شناسى بيمارى هاى مهم متابوليك و عفونى و آناتومى پرندگان سودمند خواهد بود .روش كار :به
منظور اين تحقيق ١٤قطعه تيهوى نر و ماده به صورت تصادفى انتخاب شد .هم چنين از سه تيهوى نر و سه ماده ،نمونه بافتى اخذ گرديد و پس
از آماده سازى با روش هماتوكسيلين و ائوزين ،رنگآميزى گرديد .بحث ونتيجه گيرى  :كبد داراى دو لوب راست و چپ است و لبه خلفى لوب
چپ داراى بريدگى كوتاهى است  .كيسه صفرا در سطح احشائى لوب راست از بخش ميانى تا لبه خلفى اين لوب و درصورت پر بودن روى لوب
شكمى لوزالمعده كشيده مىشود و دوكى طويل تا لولهاى شكل دارد .به علت عدم نفوذ كامل تيغههاى كپسول به داخل پارانشيم كبد ،لوبوﻻسيون
نسج نامشخص مىباشد .نتايج حاصل نشان مى دهد كه ساختمان آناتوميكى و بافتى كبد در تيهو با وجود تفاوت هاى جزئى كه بيشتر در بخش
مورفولوژى مشاهده شد  ،تشابه زيادى با ساير پرندگان دارد .درمطالعه مورفومترى كبد نيز تفاوت معنى داري در دو جنس ديده نشد.
كلمات كليدى :آناتومى ،بافت شناسى ،كبد ،تيهو.

