بررسى اثر آنتى بيوتيكى عصاره برگ زيتون بر روى استافيلوكوكوس اورئوس هاى جدا شده از ورم پستان هاى تحت
بالينى در گاوهاى شيرى
١
حسين شكيبا ،١حميد رضا محمدى ،*٢اشكان جبلى جوان ،٢پدرام كاظمى نژاد ،١محمد امين رئيس دانايى
 .١دانش آموخته دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه سمنان ،ايران
 .٢استاديار گروه علوم درمانگاهى دامپزشكى ،دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه سمنان ،ايران
 .٣دانشيار گروه بهداشت و مواد غذايى ،دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه سمنان ،ايران
چكيده :ورم پستان ،به ويژه فرم تحت بالينى آن از مهمترين بيمارىهاى گلههاى گاو شيرى است كه باعث ضرر اقتصادى به گله مىشود .باكترى
استافيلوكوكوس اورئوس از مهمترين عوامل پاتوژن در اين بيمارى مىباشد كه اين باكترى بدليل داشتن آنزيم پنىسيليناز مىتواند در برابر داروهاى
خانواده پنىسيلينها مقاومت نشان دهد .با توجه به تحقيقات گذشته ،برگ گياه زيتون داراى ويژگىهاى ضد ميكروبى و ضد التهابى مىباشد
لذا بدليل اهميت داروهاى گياهى در درمان برخى از بيمارىها ،بر آن شديم تا اثر ضد ميكروبى عصاره الكلى اين گياه را بر استافيلوكوكوس
اورئوسهاى جدا شده از نمونه شير گاوهاى درگير ورم پستان تحت بالينى بررسى كنيم .اين مطالعه بر  ١٧٥راس گاو صورت پذيرفت .ابتدا جهت
جداسازى نمونههاى مبتﻼ به ورم پستان تحت بالينى از آزمون  CMTاستفاده شد كه تعداد  ٦٠راس گاو جداسازى شد و بوسيله روشهاى
ميكروب شناسى تعداد  ١٤نمونه از نظر حضور باكترى استافيلوكوكوس اورئوس تاييد شد .سپس تاثير ضد ميكروبى عصاره الكلى برگ زيتون در
غلظتهاى ) ٢٥ ml mgو  (٠ -٠/٣٩ -٠/٧٨ -١/٥٦ -٣/١٢ -٦/٢٥ -١٢/٥بر استافيلوكوكوس اورئوسهاى جداسازى شده ،به روش براث
ميكرودايلوشن مورد بررسى قرار گرفت .اين عصاره در مورد باكترى استافيلوكوكوس اورئوس در  ١٣مورد از نمونهها  ١٢/٥ ml mgو در مورد
 ١نمونه  ٦/٢٥ ml mgمىباشد .نتيجه گيرى :نتايج حاصل اثر ضد باكتريايى عصاره الكلى برگ زيتون عليه باكترى استافيلوكوكوس اورئوس
را تاييد كرد
كلمات كليدى :ورم پستان تحت بالينى ،گاو شيرى ،استافيلوكوكوس اورئوس ،برگ زيتون ،عصاره الكلى
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دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران

تاثير القاى زايمان بر قطر دو طرفه سر در خوكچه هندى با استفاده از روش اولتراسونوگرافى
١
سارا طيبان* ,١,رضا نارنجى ثانى ,٢مرتضى كيوانلو ,٢مليكا معزى فر,٣فرشته عرب
 .١دانش آموخته دكترى عمومى دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان
 . ٢گروه علوم درمانگاهى دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان
. ٣دكترى تخصصى فيزيولوژى دانشگاه تهران
SaraTayeban1991@Gmail.com Email
مقدمه :خوكچه هندى در مقايسه با خرگوش و جوندگان كوچك به فراوانى و راحتى توليد مثل نميكنند به همين دليل القاء زايمان در خوكچه
هندى ضرورى ميباشد.اكسيتوسين يك تركيب قدرتمند منقبض كننده عضﻼت صاف رحمى ميباشد و به صورت بالينى به منظور القاء زايمان به كار
ميرود .روش كار :دراين مطالعه  ١٥خوكچه هندى نژاد مو كوتاه انگليسى با سن  ٤-٣ماه با خوكچههاى نر جفتگيرى كردند و  ١٥روز پس از آن،
آبستنى با استفاده از سونوگرافى تاييد شد .در روز  ٦٢آبستنى ،خوكچههاى آبستن به صورت تصادفى ،به سه گروه مساوى تقسيم شدند .اكسيتوسين
به صورت زير جلدى با دوز  ١ kg/IUيكبار ) (= ٥nيا دوبار با فاصله  ٤ساعت ) (= ٥nدر روز  ٦٢پس از جفتگيرى به ترتيب در گروههاى
اكسيتوسين يك و دو تجويز شد .گروه كنترل ) (= ٥nمحلول سالين ) (NaCl ٪ ٠/٩را دريافت كردند .خوكچه ها مورد ارزيابى سونوگرافى پيش
از تزريقات انجام گرفتند .ترانسديوسر خطى با فركانس  ٧/٥مگاهرتز جهت اندازهگيرى قطر دو طرفه سر جنينها مورداستفاده قرار گرفت .بحث و
نتيجه گيرى :دراين مطالعه قطر سر در گروهاكسيتوسين ٢نسبت به گروه كنترل كاهش معنادارى را نشان داد .با توجه به نتايج به دست آمده در
اين مطالعه،تجويزاكسيتوسين در روز  ٦٢آبستنى به دليل كوچك بودن قطر سر در مقايسه با گروه كنترل توانست به شكل موفقيتآميزى زايمان را
در خوكچه هاى هندى القاء نمايند.
كلمات كليدى :اكسيتوسين،القاء زايمان ،خوكچه هندى.

