بررسي ارتباط بين نمره وضعيت بدنى و تعداد شكم زايش با نرخ باروري در اولين تلقيح در گاوهاي هلشتاين
٢
مريم كريمى دهكردى* ،١سجاد فرهنگى ،٢پرديس بنى مهدى
 .١استاديار گروه علوم درمانگاهى ،دانشكده دامپزشكى ،واحد شهركرد ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،شهركرد ،ايران
 .٢دانشجوى دكتراى عمومى دامپزشكى ،دانشكده دامپزشكى ،واحد شهركرد ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،شهركرد ،ايران
Ma_karimivet58@yahoo.com
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف ارزيابى تاثير وضعيت بدنى گاوها و تعداد شكم زايش بر ميزان آبستنى در اولين تلقيح انجام پذيرفت .روش كار :به
اين منظور ٩٧ ،گاو شيرى چند شكم زاييده ) ٢تا  ٥شكم( از يك گاودارى صنعتى اطراف شهركرد انتخاب شدند .ارزيابى وضعيت بدنى گاوها در چهار
نوبت :دو ماه قبل از زايمان ،زمان زايمان ،يكماه بعد از زايمان و در زمان اولين تلقيح پس از زايمان انجام پذيرفت .بحث و نتيجه گيرى :زمانيكه
ميانگينهاى اندازهگيرى شده براى نمره وضعيت بدنى در زمانهاى مختلف نسبت به زايمان به صورت جداگانه در دو گروه آبستن و غيرآبستن
در اولين تلقيح مقايسه شدند ،مشخص شد كه ميانگين وضعيت بدنى گاوهاى آبستنن و غيرآبستن در هيچكدام از مراحل اندازهگيرى ،اختﻼف
معنيدارى ندارند .در اين مطالعه گاوها از نظر ميزان افت وضعيت بدنى به دو گروه تقسيم شدند؛ گاوهايى كه در فاصله زمانى زايمان تا اولين تلقيح
كمتر از يك واحد كاهش در وضعيت بدنى داشتند و آنهايى كه يك واحد و بيشتر كاهش داشتند .مقايسه آمارى ميانگين آبستنى در اولين تلقيح
نشان داد كه آبستنى در گروهى كه كمتر از يك واحد كاهش در وضعيت بدنى داشتند به طور معنيدارى بيشتر از گروه ديگر بود ) .(P=٠/٠٣نرمافزار
لجستيك رگرسيون نشان داد كه احتمال آبستنى با اولين تلقيح در گروه اول  ٤/٥برابر گروه دوم ميباشد ) P=٠/٠٥٢و  .(OR=٤/٥در اين مطالعه
گاوها براساس شكم زايش به دو دسته تقسيم شدند :گاوها با شكم دوم ) (٪٥٥/٧و گاوهايى با شكم سوم و باﻻتر )  .(٪٤٤/٣ميزان آبستنى در
اولين تلقيح در گاوهاى شكم دوم  ٪٣٧و درگاوهاى شكم سوم تا پنجم  ٪١٨/٦ميباشد كه اين اختﻼف از نظر آمارى معنيدار است ) .(P=٠/٠٤با
استفاده از نرمافزار لجستيك رگرسيون مشخص شد كه احتمال آبستنى در اولين تلقيح در گاوهاى شكم دوم  ٢/٥برابر بيشتر از گاوهاى مسنتر
مىباشد ) P=٠/٠٥و .(OR=٢/٥
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دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران

بررسى اثر آنتاگونيستى باكترىهاى ﻻكتيك اسيد جدا شده از شير شتر بر روى باكترى سالمونﻼ
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مقدمه  :امروزه بيمارىهاى ناشى از غذا به عنوان مهم ترين مسأله در جهان مىباشد .حدود  ٤٠درصد از كل مسموميتهاي غذايى را جنس
سالمونﻼ ايجاد مىنمايد .عمده ترين مواد غذايى مسئول در انتقال سالمونﻼ در كشور ايران تخم مرغ و گوشت مرغ مىباشد .گاستروآنتريت حاد،
تب روده اى تيفوئيد يا پاراتيفوئيد ،عفونتهاى سيستميك وگاهى سپتى سمى كشنده از جمله موارد ايجاد شده توسط سالمونﻼ هستند .براى
درمان سالمونلوز از آنتىبيوتيكهايى نظير آمپىسيلين ،كلرامفنيكل ،سفالوسپورينهاى نسل سوم و ...استفاده مىشود ،اما به دليل بروز مقاومتهاى
آنتىبيوتيكى ،استفاده از باكترىهاى اسيدﻻكتيك بهعنوان باكترىهايى با خواص پروبيوتيكى عليه باكترىهاى پاتوژن از جمله سالمونﻼ پيشنهاد
مىشود .باكترىهاى اسيدﻻكتيك با توليد مواد مهار كنندهاى مثل باكتريوسينها ،اسيد فورميك ،اتانول ،آمونياك ،اسيدهاى چرب آزاد و  ...باعث
جلوگيرى از رشد برخى از پاتوژنها مىشوند .روش كار  :تعداد سه سويه از باكترىهاى ﻻكتيك اسيد جدا شده از شير شتر پس از تهيه و جوان
سازى مورد استفاده قرار گرفت و اثر آنتاگونيستى آنها به سه روش ديسك ،چاهك و تعيين  MICو  MBCبر روى باكترى سالمونﻼ مورد
بررسى قرار گرفت و مشخص گرديد متابوليتهاى اين باكترىهاى اسيدﻻكتيك با ايجاد هالههاى عدم رشد داراى اثر آنتاگونيستى بر سالمونﻼ
هستند .بحث و نتيجهگيرى :با توجه به بحث مقاومتهاى آنتىبيوتيكى در باكترىهاى گرم منفى استفاده از باكترىهاى اسيدﻻكتيكى كه خاصيت
پروبيوتيكى دارند در درمان و پيشگيرى بيمارىهاى ناشى از باكترىهاى گرم منفى از جمله سالمونلوز مىتوانند مورد استفاده قرار گيرند.
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