تاثير افرودنى پروبيوتيكى و محرك رشد شكمبهاى بر متابوليتهاى خون گوسالههاى شيرخوار
٣
فاطمه عزيزى نسب ،١جواد بيات كوهسار ،٢فرزاد قنبرى ،٢رضا راهچمنى ،٢غﻼمعلى هﻼكو
 .١دانشجوى كارشناسى ارشد گروه علوم دامى -دانشگاه گنبد كاووس
 .٢استاديار گروه علوم دامى  -دانشگاه گنبد كاووس
مقدمه  :از شيرگيري زود هنگام باعث كاهش مدت زمان تغذيه گوساله از خوراك مايع شده و از آنجا كه در اين مدت ،گوسالهها مستعد ابتﻼ
به اسهال و مشكﻼت گوارشى هستند ،كوتاهتر بودن اين دوره بسيار مفيد خواهد بود به همين دليل پرورشدهندگان برآنند كه با تغيير متابوليسم
شكمبه ،افزايش بازدهى خوراك و در نهايت افزايش وزن از يك طرف به تكامل سريعتر شكمبه و از طرف ديگر به كاهش هزينههاي پرورش
كمك كنند .هنگامى كه گوساله شروع به خوردن خوراك خشك به خصوص آغازين مىكند ،شكمبه شروع به فراهم ساختن مواد مغذى توليد
شده در اثر تخمير كرده و جمعيت ميكروبى شكمبه شروع به رشد مىكند .افزايش مصرف ماده خشك ،توسعه شكمبه را تسريع كرده و زمان
ﻻزم براى رسيدن به سن از شيرگيرى را كاهش ميدهد .كامﻼ مشخص است كه گوسالههايى كه از سﻼمتى باﻻترى برخوردارند ،زمان شروع به
مصرف خوراك نيز در آنها سريعتر خواهد بود .بنابراين چنانچه بتوان سﻼمتى گوساله را تامين كرد و يا بتوان عﻼوه بر مﻼحظات معمول تغذيهاى
به توسعه شكمبه كمك كرد .هدف از انجام اين مطالعه ،تاثير استفاده از افزودنى پروبيوتيكى و محرك رشد شكمبهاى بر عملكرد شاخصهاى رشد
اسكلتى گوسالههاى شيرخوار بود .مواد و روشها  :تعداد  ٢٤راس گوساله هلشتاين در بدو تولد انتخاب ،وزنكشى و پس از شمارهگذارى به يكى از
تيمارهاى  (١:شاهد )بدون افزودنى( (٢ ،گوسالههاى دريافت كننده پروبيوتيك به شكل مايع و  (٣گوسالههاى دريافتكننده محرك رشد شكمبه
و  (٤به شكل جامد اختصاص داده شدند .پروبيوتيك )٢گرم به ازاء هر گوساله( به داخل شير حل و به گوسالهها خورانده شد .نمونهگيرى از خون
جهت تعيين متابوليتهاى خونى )نيتروژن اورهاى خون ،BHBA ،پروتئين كل و گلوكز( در روزهاى  ٢١و  ،٤٥سه ساعت بعد از تغذيه ،از سياهرگ
وداجي گردن گرفته شد .دادهها مطابق با طرح تكرار در زمان از رويه  MIXEDو با استفاده از نرمافزار  SASتجزيه و تحليل شدند .نتايج و
بحث  :نتايج نشان داد كه بين تيمارهاى مختلف از نظر متابوليت هاى خونى اختﻼف معنيدارى وجود نداشت با اين حال ،با افزايش سن گوسالهها،

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

 .٣كارشناس ارشد -سازمان جهاد كشاورزى

غلظت گلوگز خون در همه گروهها روند كاهشى داشت .از نظر غلظت نيتروژن اورهاى خون ،بين تيمارهاى آزمايشى در روز  ٢١و  ٧٠پس از تولد
اختﻼف معنيدارى وجود داشت ) .(P<٠/٠٥از نظر غلظت تريگليسريد ،پروتئين كل ،آلبومين و بتاهيدروكسى بوتيرات هيچ اختﻼف معنيدارى وجود
نداشت .همسو با افزايش سن گوسالهها غلظت بتاهيدروكسى بوتيرات و نيتروژن اورهاى خون روند صعودى داشت.
كلمات كليدى :گوسالههاى شيرخوار -پروبيوتيك -محرك رشد -متابوليت هاى خونى
گزارش موردى سگ مبتﻼ به ورم پستان
نگين رحيم دوست مژدهى* ،١فهيمه رضايى تنكابنى ،١ايرج اشرافى تماى

٢

 .١دانشجوى دكتراى حرفه اى دامپزشكى دانشگاه سمنان
 .٢گروه ميكروبيولوژى دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران
Negin.rahimdouﬆ@gmail.com
مقدمه :ورم پستان در سگها ،عفونتى باكتريايى در يك يا چند غده شيرى سينه است كه اغلب به دنبال عفونت هاى باﻻ رونده ،ضربه يا تروما به
غدد شيردهى و يا در پى عفونت منتشر شده در گردش خون ايجاد مى شود .ورم پستان مىتواند خطرناك بوده و حيات را تهديد كند زيرا امكان
سيستميك شدن عفونت و ايجاد شوك سپتيك وجود دارد .از عﻼئم اين بيمارى مى توان عمدتا به از دست دادن اشتها ،لتارژى ،غدد شيرى دردناك،
گرم ،متورم و سفت كه مايع چركين و يا خونى مى تواند در آن باشد ،بى توجهى به توله ها ) به دليل درد هنگام نگهدارى( ،عدم رشد توله ها،
تب ،كم آبى  ،در صورت درگيرى سيستميك ايجاد شوك سپتيك ،و نهايت ًا در صورت درمان نكردن ،ايجاد آبسه و قانقاريايى شدن غدد را نام برد.
بحث :در اين مطالعه ى كيس ريپورت ،سگ ماده نژاد پاگ با چهار سال و نيم سن ،با عﻼئم تورم و گرمى پستان و لخته شدن و آبكى شدن شير
داخل كارتيه به درمانگاه مراجعه كرده است .با توجه به عﻼئم فوق به دليل شك بردن به ورم پستان نمونه گيرى از شير انجام شد .مواد و روش:
نمونه ى شير مربوط به دوشش ميانى بر روى محيط كشت بﻼد آگار و مك كانكى برده و كشت داده شد .نتيجه گيرى :با مشاهده ى كلونى
هاى زگيلى شكل مضرس چسبيده به محيط كشت بﻼد آگار ،تشخيص بر باكترى نوكارديا بود سپس آزمايشهاى افتراقى انجام گرفت ،ﻻم با رنگ
آميزى گرم و  (Neelsen-Ziehl Modiﬁed) MZNتهيه شد و نهايت ًا زنجيرهاى متشكل از باكترى نوكارديو آستروئيدس شناسايى شد.
كلمات كليدى :بﻼد آگار ،عفونت باكتريايى ،مك كانكى ،نوكارديا آستروئيدس ،ورم پستان
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