اثر ورم پستان بر روى  PHشير در گله هاى گوسفند
٢
نيلوفر مردانى ،*١جعفر يدى
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وارد مى كند .ورم پستان درتمام حيوانات پستاندار ماده بروز ميكند و داراي اهميت اقتصادي است وآن هم به علت خساراتي است كه به صنعت
توليد شير وفرآورده هاي آن وارد مي شود .روش كار :اين تحقيق بر روى  ٥گله گوسفند انجام گرفت .در هر دامدارى از  ١٠گوسفند به صورت
تصادفى انتخاب گرديد هر  ١٥روز يك بار به دامدارى ها مراجعه و در زمان شير دوشى صبح نمونه گيرى انجام ميگرفت و تست ورم پستان
كاليفرنيايى ) (CMTصورت مى گرفت .سه دوشش اوليه دور ريخته شده و مقدار شير ﻻزم براى انجام اين تست ميزان  ٢ميلى ليتر از هر كارتيه
بود و سپس  ٣ميلى ليتر محلول شير آزما به شير اضافه ميشود ١٠ .ثانيه ظرف حاوى شير و محلول را به صورت چرخشى تكان داده مى شد و
با توجه به ميزان تشكيل يا عدم تشكيل ژل نتايج به صورت منفى تا  +٣در اوراق روزانه نمونه گيرى در جلوى شماره دام ثبت مى شد .نتيجه و
بحث :با توجه به آزمايشات انجام شده ،ميزان  PHدر گروهها به ترتيب  ٣/٩٧ ،٤/٧٢ ،٥/٣٣ ،٦/٣٥اندازه گيرى گرديد و اختﻼف معنى دار بين
گروهها مشاهده شد .اين نتيجه حاكى از آن بود با افزايش درجه حدت بيمارى ميزان  PHشير كاهش يافته و به درجات اسيدى نزديك شد كه
نشان از افزايش باكترى هاى اسيدوفيليك مى باشد .نتايج حاصله با نتايج محققين ديگر مطابقت داشت.
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مجله تحقيقات آزمايشگاهى دامپزشكى ،دوره ،١٠شماره  ،١ويژه نامه ٢

مقدمه :ورم پستان يكى از بيمارى هاى عفونى مهم و شايع در گله هاى شيرى است كه ساليانه زيان هاى اقتصادى باﻻيى را به صنعت دامپرورى
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مقدمه :ورم و يا آماس روده كه به كوليت روده معروف است يكى از انواع بيمارى هاى التهابى روده مى باشد كه باعث التهاب طوﻻنى مدت در
بخشى از دستگاه گوارش مى شود .اين مقاله با هدف پاسخ جامع و كاربردى به بيمارى كوليت روده و بررسى علت ،تشخيص و درمان آنها در دام
هاى كوچك تهيه گرديده است .روش كار :اين تحقيق با بررسى نتايج بيش از  ٣٦كتاب و مقاﻻت معتبر داخلى و خارجى گردآورى گشته است.
بحث و نتيجه گيرى :روده به لحاظ عملكرد ،موقعيت قرار گيرى و ساختار مى تواند تحت تاثير عوامل مختلفى همچون علل تغذيه اى ،ميكروبى،
اجسام خارجى به هر يك از انواع كوليت هاى ويروسى ،انگلى ،قارچى و جلبكى ،باكتريايى ،وابسته به آنتى بيوتيك و همچنين با علل خود ايمنى
و ارثى درگير گردد .كوليت روده عموما داخلى ترين سطح روده بزرگ و راست روده را تحت تاثير قرار مى دهد كه با توجه به نتايج بدست آمده
حدود  ٥٠درصد از علل اين بيماريها به دﻻيل تغذيه اى و انگلى ايجاد مى شوند كه عﻼيم بسته به شدت آن متفاوت بوده و ممكن است به صورت
حاد و مزمن نشان داده شوند .آزمايش هاى مختلف از جمله خون شناسى ،مدفوع ،انگل شناسى و همچنين راديو گرافى و كولونوسكوپى از روش
هاى كاربردى در تشخيص بيمارى كوليت روده مى باشند .در نتيجه ﻻزمه درمان موفق بيمارى ،شناخت صحيح و تشخيص به موقع آن مى باشد.
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