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شماره1،ويژهنامه1
مجلهتحقيقاتآزمايشگاهىدامپزشكى،دوره4،

صورتى چشم بيمارى به مبتال ى گوساله رأس يك از (.Moraxella spp) موراكسال جداسازى
قنبرپور3 رضا زاده1، مقدس مسعود عبيرى1، زينب مظفرى2، اصغر على ،*، جاجرمى1 مازيار
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ى مهمى گونه سه اوويس، موراكسال و بووكولى موراكساال بوويس، موراكسال است. شده جداسازى مختلفى پستانداران از موراكسال جنس هاى باكترى هدف: و مقدمه
بررسى گاو، و گوساله در بيمارى اين از ناشى اقتصادى خسارات دليل به است. شده جدا صورتى)، (چشم قرنيه و ملتحمه التهاب به مبتال هاى گوساله از تاكنون كه هستند
صورتى چشم بيمارى مورد يك گزارش به مطالعه، اين در است. توجه مورد و اهميت با بسيار كنترل، و پيشگيرى درمان، پاتولوژى، اپيدميولوژى، لحاظ از بيمارى اين

است. شده پرداخته آن از موراكسال جنس جداسازى و گوساله
دو كورى اشتهايى، بى حالى، بى تب، عاليم با كرمان اطراف هاى گاودارى از يكى از هولشتاين نژاد ماهه 5 ى گوساله رأس يك 1391 بهار در كار: روش و مواد
دانشگاه دامپزشكى ى دانشكده كلينيك به اشك ريزش و قرنيه ادم بود)، آمده در صورتى به مايل سفيد رنگ به قرنيه (كه قرنيه و ملتحمه ى طرفه دو التهاب طرفه،
در و منتقل دانشكده ميكروبيولوژى آزمايشگاه به استريل ى لوله درون و شد بردارى نمونه حيوان چشم دو اشك از استريل سوآب با شد. داده ارجاع كرمان هنر با شهيد
هاى بيوشيميايى تست و گرم آميزى رنگ ها پرگنه روى بر ساعت 24 از پس گرديد. انكوبه 37 C° دماى در و شد داده كشت آگار كانكى مك و آگار بالد هاى محيط

پذيرفت. صورت شده جدا باكترى هويت تعيين جهت
بود. رشد فاقد كانكى مك محيط گرديد. رؤيت غالب صورت به محدب و گرد كدر، كمى تا شفاف ميليمتر، يك از كمتر قطر با هاى پرگنه آگار بالد در و بحث: نتايج
اندول، حركت، منفى. الكتوز و ساكارز گلوكز، هاى قند تخمير مثبت، اكسيداز و كاتاالز است: زير قرار به بيوشيميايى هاى تست ى نتيجه ها، پرگنه سازى خالص از پس
بيوشيميايى، هاى تست و مورفولوژى اساس بر منفى. گرم هاى ديپلوكوك و ها كوكسى ى مشاهده نهايت در و منفى ژالتين هيدروليز و آز اوره هيدروژن، سولفيد توليد

گردد. مى پيشنهاد مولكولى آزمايشات از استفاده گونه، تعيين براى كه شد شناسايى موراكسال عنوان به شده جدا باكترى
،كرمان گوساله صورتى، چشم موراكسال، كليدى: هاى واژه

قزوين استان هاى مرغدارى در اول هفته تلفات سالموناليى آلودگى ميزان بررسى
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پاتوژن مهمترين جمله از سالمونال شود. مى طيور بين در بااليى بسيار تلفات موجب ساله هر كه است خطرناك و مشترك بيماريهاى از يكى سالمونلوز هدف: و مقدمه
در سالموناليى آلودگى وضعيت بررسى مطالعه، اين از هدف شود. بيمارى سبب و گسترش انسان و حيوانات بين در گسترده صورت به توانند مى كه است اى روده هاى

باشد. مى قزوين استان هاى مرغدارى اول هفته تلفات

و كبد از ، آزمايشگاه به ها نمونه انتقال از پس و بردارى نمونه بودند اول هفته تلفات داراى كه استان مرغدارى 26 از يكسال طى در مطالعه اين در كار: روش و مواد
باكترى وجود بيوشيميايى تستهاى انجام با نهايت در و سازى خالص سالمونال اختصاصى هاى محيط روى بر سازى غنى از پس و پذيرفت صورت باكتريايى كشت كليه

. گرديد تاييد سالمونال

درصد 34 و سالمونال باكترى به آلوده درصد 24 ميزان اين از كه شد تاييد باكتريايى آلودگى ها نمونه از درصد 58 در مطالعه اين از حاصل نتايج به توجه با و بحث: نتايج
رعايت عدم نمايانگر موضوع اين و دارد وجود قزوين استان هاى مرغدارى در سالموناليى آلودگى كه است آن از حاكى بررسى اين نتايج . بودند باكتريها ساير به آلوده
بسيار خسارات و تلفات ايجاد بر عالوه مرغدارى يك در آلودگى بروز صورت در كه داشت توجه بايد ضمنا باشد. مى استان هاى مرغدارى در عفونى ضد و بهداشتى اصول

گردد. مى نيز مجاور هاى مرغدارى به آلودگى انتشار سبب ، زياد
قزوين ، صنعتى ، طيور ، سالمونال كليدى: هاى واژه


