بررسى فراوانى سل در كبوتران ارجاعى به كلينيك دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران
٣
دكتر حسام الدين عمادى چاشمى* ,١امير اصغرى باغخيراتى ,٢بهناز رضايى
 .١سازمان علوم بالينى ،عضو هيئت علمى دامپزشكى ،دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه سمنان.
 . ٢دانشجوى دكترى تخصصى رشته بهداشت و بيماريهاى پرندگان ،دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه تهران.
٣دانشجوى دكترى عمومى دامپزشكى ،دانشگاه سمنان.
مقدمه :سل يك بيمارى مزمن و زئونوز در پرندگان است كه توسط مايكوباكتريوم اويوم ايجاد شده و سبب كاهش توليد ،عدم صرفه اقتصادى و
در نهايت مرگ پرنده ميشود .اين بيمارى فاقد عﻼئم بالينى پاتوگنومونيك بوده و ضايعات آن غالب ًا در مغز استخوان ،كبد ،طحال و رودهها يافت
ميشوند .ﻻزم است تا در هنگام تشخيص ،مايكوباكتريوم را از ساير عوامل از قبيل سالمونﻼ ،آسپرژيلوس ،اشريشيا كولى )كوليگرانولوماتوز( و
نئوپﻼزيها تفريق نمود .اگرچه سل به ندرت در گلههاى تجارى مشاهده ميشود ،اما بايد به بروز آن در پرندگان زينتى و كبوتران توجه نمود .اين
بيمارى قابل انتقال به انسان بوده و حضور آن در بيماران مبتﻼ به ايدز متداول است .با توجه به زئونوز بودن اين بيمارى ،به بررسى شيوع آن
در كبوتران ارجاعى به كلينيك دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران پرداخته شد .روشكار :اين مطالعه طى يك سال و با بررسى  ١٣٠مورد كبوتر
ارجاعى به كلينيك انجام گرفت .به منظور تشخيص از راديوگرافى ،FNA ،رنگ آميزى گرم و زيل نيلسون استفاده شد .بحث و نتيجهگيرى :طى
اين مطالعه ٣ ،مورد كبوتر مبتﻼ به سل استخوانى شناسايى گرديد كه  ٪ ٢/٣از كبوتران ارجاعى را به خود اختصاص ميدهد .در راديوگرافهاى اخذ
شده ،ضايعات پروليفراتيو ،ندوﻻر گرانولوماتوز و چند كانونى ،ليز استخوانى ،واكنش پريوستئال و اندوستئال و درگيرى مفاصل مشاهده شد .در رنگ
آميزى زيل نيلسون نيز باسيلهاى اسيد فست و قرمز رنگ مايكوباكتريوم در پس زمينه آبى مشخص شدند .با در نظر گرفتن عواقب جبرانناپذير اين
بيمارى و عدم پاسخ به درمان مناسب ،اقدامات ﻻزم در جهت يوتانايز كبوتران مبتﻼ صورت گرفت .با توجه به خطرات اين بيمارى ،بايستى نسبت
به آموزش هرچه بيشتر صاحبان كبوتر مبادرت ورزيد.
كلمات كليدى :سل ،كبوتر ،زئونوز
بررسى اثر تزريق داخل تخم مرغى كربوهيدراتها بر عملكرد جوجههاى گوشتى :مطالعه مرورى
٣
دكتر حسام الدين عمادى چاشمى* ،١بهناز رضايى ، ٢امير اصغرى باغخيراتى
 .١سازمان علوم بالينى ،عضو هيئت علمى دامپزشكى ،دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه سمنان.
 .٢دانشجوى دكترى عمومى دامپزشكى ،دانشگاه سمنان.
 .٣دانشجوى دكترى تخصصى رشته بهداشت و بيماريهاى پرندگان ،دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه تهران.
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مقدمه :رسيدن به رشد بيشتر در زمان كمتر ،همواره يكى از مسائل مطرح در پرورش طيور بوده است .گفته شده است كه افزايش كربوهيدرات در
تخم مرغ ،ميتواند انرژى مضاعفى را براى جنين به ارمغان آورده و استفاده از اسيدهاى آمينه به منظور گلوكونئوژنز را كاهش دهد؛ در نتيجه به سنتز
پروتئين در ماهيچه جنين و متعاقب ًا به رشد بهتر آن در دوران پرورش كمك نمايد .از سوى ديگر ،غلظت داخل تخم مرغى كربوهيدراتها كمتر از
 ٪١كل مواد مغذى بوده و فقط  ٪٠/٣آن گلوكز آزاد است .بنابراين تزريق داخل تخم مرغى كربوهيدراتها ،ميتواند نقش مهمى در عملكرد جوجهها
داشته باشد .روشكار :در اين مطالعه به بررسى  ١٥مقاله در زمينهى مذكور پرداخته شد .بحث و نتيجهگيرى :كربوهيدرات اصلى مورد مطالعه در
 ٪٨٣مطالعات ،گلوكز بوده و بهترين نتايج با تلقيح  mg٧٥گلوكز حاصل شده است .اثرات مالتوز ،ساكارز ،دكستروز و فروكتوز نيز مورد مطالعه
قرار گرفتهاند .در  ٪٥٠مطالعات ،كربوهيدرات مورد مطالعه در سن  ٧–١٨/٥روزگى و در مايع آمنيوتيك تزريق شده بود .تزريق كربوهيدراتها به
تخم مرغ ،موجب بهبود رشد ويليها شده و قابليت جذب مواد را در رودهى جوجه افزايش ميدهد؛ اگرچه كه اين امر در برخى موارد صادق نبوده
است .اگرچه تلقيح كربوهيدرات به تخم مرغ سبب افزايش وزن جوجه در هنگام تفريخ شد ،اما ميزان تفريخ را كاهش داد .به نظر ميرسد كه علت
اصلى كاهش تفريخ ،نقص در تكنيك استفاده شده باشد .تلقيح گلوكز باعث افزايش وزن نهايى جوجه و بهبود ضريب تبديل شد ،اما چنين اثرى
در رابطه با مالتوز مشاهده نگرديد .اثر مطلوب مالتوز در افزايش وزن جوجه در هنگام تفريخ ،بيش از گلوكز بود اما همچنان ،گلوكز بهترين گزينه
براى بهبود عملكرد جوجه پس از تفريخ ميباشد .پيشنهاد ميشود مطالعات بيشترى به منظور تعيين تكنيكهاى مناسب ،دوز و محل تزريق مواد
مغذى به تخم مرغ انجام شود.
كلمات كليدى :كربوهيدرات ،تخم مرغ ،جوجه گوشتى
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