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مقدمه :پرورش مرغ بومي نقش بسزايي در اقتصاد خانواده بهخصوص خانوادههاى روستايي دارد .مرغهاى بومي به دليل ارتباط آزاد با محيط اطراف
خود ،در معرض ابتﻼ به انواع انگلها قرار مىگيرند .هدف از اين مطالعه بررسي آلودگي انگلي دستگاه گوارش مرغ بومي اطراف شهرستان قم
مىباشد .روش كار :تعداد ٣٥قطعه مرغ بومي كه داراي عﻼئم ﻻغري ،ژوليدگي پر ،ضعف و اسهال بودند بهطور تصادفي انتخاب گرديدند و بعد
از كالبدگشايي دستگاه گوارش موردبررسى قرار گرفت و انگلهاى جداشده جهت بررسي به آزمايشگاه ارسال شد .بحث و نتيجه :نتايج حاصل از
بررسي نشان داد كه اكينوستوما مارولوتوم  ،٪ ٢٨/٥٧رايه تنيا تترا گونا  ،٪٢٢/٨٥آپاتمون گدا سيليس  ،٪٨/٥٧هيپودرائوم كونوئيدوم  ٪٥/٧١و رايه
تنيا اكينو بوتريدا  ٪٢/٨٥بود .ازآنجايىكه آلودگي در دستگاه گوارش مرغهاى بومي اطراف شهرستان قم وجود دارد ،مىبايست اقداماتي جهت
كنترل و پيشگيري و با تأكيد بر رعايت مديريت صحيح بهداشتي انجام گيرد.
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دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران

بررسى اثر دما و رطوبت در فصول مختلف سالهاى  ٨٩الى  ٩٤بر ميزان شيوع پيلونفريت در گاو بر اساس دام هاى
كشتار شده در كشتارگاه صنعتى دام قم
٣
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التهاب باكتريايى كليه و لگنچه را پيلونفريت مينامند در پيلونفريت كليه هاى مبتﻼ معموﻻ لوبوﻻسيون غيرطبيعى داشته ولى فاقد هرگونه چسبندگى
هستند و بقيه قسمت هاى دستگاه ادرارى )حالب  ،مثانه و پيشابراه ( طبيعى هستند  .اين بيمارى كه هم در انسان و هم دام ديده ميشود  ،عوارضى
مانند  :سپتى سمى  ،پرفشارى خون  ،نارساى كليوى  ،اسكار كليوى  ،ونيز عوارض بلند مدتى مثل هيپرتانسيون  ،ريفﻼكس نفروپاتى و ...دارد  .از
آنجايى كه اين بيمارى هزينه هاى بسيار زيادى در دامدارى ها و مشكﻼت عديده در انسان را سبب ميشود ضروريست با كنترل راه هاى ابتﻼ ،
از وقوع بيمارى جلوگيرى كرد  .از انجايى كه در اغلب بيمارى ها رابطه مشخصى بين دما و رطوبت در فصول متخلف سال با شيوع بيمارى وجود
دارد در اين پژوهش تعداد  ٤٩١٥٤راس گاو كه در مدت زمان سال  ١٣٨٩تا  ١٣٩٤در كشتارگاه صنعتى استان قم كشتارشدند بررسى و از نظر
وجود پيلونفريت مورد تحليل آمارى قرار گرفتند .هدف از اين تحليل بررسى رابطه دما و رطوبت در فصول مختلف سال بر وجود پيلونفريت در دام
بود  .پس از تحليل امارى و بررسى به وسيله نرم افزار  spssافزايش معنا دار ميزان شيوع در مرداد ماه اثبات گرديد و از آنجاكه بر اساس سايت
سازمان هواشناسى كشور گرم ترين ماه سال مرداد ماه است ؛ ميتوان نتيجه گرفت شيوع پيلونفريت با افزايش دما و تعريق رابطه مستقيم دارد .
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