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streptococcus canis باكتري از ناشي سمي سپتي همراه به ها سگ توله تلفات گزارش
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باكترى باشد.اين مى استرپتوكوكوسى النسفيلد G گروه هموليتيك بتا هاى باكترى جزء كه است مثبت گرم باكترى Streptococcus canis هدف: و مقدمه
فلور طبيعى عنوان به باكترى اين هاى سويه از دارد.برخى وجود تناسلي - ادرارى ودستگاه فوقانى,روده تنفس دستگاه مخاط در معمول طور به پاتوژن و طلب فرصت
ميزبان سگها رسد. مى نظر به شوند.اگرچه مى كشنده هاى عفونت و جدى هاى بيمارى ايجاد باعث ديگر برخى ولى شوند مى ديده مخاطى سطوح يا پوست سطح در
از جمله هايى بيمارى بروز باعث باكترى اين است. شده گاوداده و صحرايى ,گرگهاى ,اسب گربه در باكترى حضور بر مبنى گزارشهايى ولى باشند مى باكترى اين اصلى
گردنى, لنفادنيت آندوكارديت، جنين, سقط سمى, سپتى نكروتيك, التهاب خارجى, گوش ,التهاب تناسلي ادرارى- ,دستگاه تنفسى دستگاه عفونتهاى پوستى، هاى عفونت

شود. مى رگها التهاب و استرپتوكوكى توكسيك شوك ,سندرم درماتيت
شده تحت تلف موارد گرديد. تلف ناگهانى مرگ با قالده روزه,هشت سه آالباى(روسى) نژاد سگ توله قالده يازده از سگ پرورش كانون يك در كار: روش و مواد
هاي نمونه از همچنين گرديد. آميزي رنگ H&E روش به و تهيه هيستوپاتولوژي مقاطع بافتي هاي نمونه از نهايت در و گرفته قرار برداري نمونه و كالبدگشايي بررسي

آمد. عمل به آزمايش باكتري، كشت روش به باكتريولوژي بررسي منظور به بافتي
ريه در ( ATN ) اى لوله حاد نكروز صورت به كليه ضايعات ولى بوده طبيعى نسبتا روده و طحال كبد, هاى بافت هيستوپاتولوژى بررسى در : بحث و نتايج
كانونى باكتريايى هاى پرگنه حضور با نكروتيك و چركى كانونى چند ميوكارديت صورت به تر مهم ضايعات قلب در , پرخونى همراه به ماليم چركى برونكوپنومونى
از گزارش اولين اين داد. نسبت باكتري اين از ناشي سپتيك شوك سندرم بروز به توان مى فوق عاليم به توجه با را ها توله مرگ علت مجموع در شد. ديده بازوفيليك

گرديد. جدا اورئوس استافيلوكوكوس باكترى مادر شير از ضمنا باشد. مى streptococcus canis باكترى با ارتباط در تلفات
Streptococcus canis آالباي- نژاد سگ كليدي: هاى واژه
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پرواز قدرت داشتن دليل به . ندارد وجود آن پرورش بر كنترلى هيچگونه و كند مى زندگى طبيعت در آزاد بصورت كه هست وحشى پرنده چاهى كبوتر هدف: و مقدمه
شدن بومي مختلف، مناطق در اي ياخته تك كرمي، آلودگيهاي جمله از عفوني عوامل انواع انتشار باعث تواند مي آن كردن قرنطينه امكان عدم و مدت طوالني و آزاد
،كبوتر خانگى،كالغ طيور پرورش محيط در شوند. انگلي هاي اپيدمي بروز حتي و انسان و اهلي هاي دام ساير گاهي و پرندگان ساير و ماكيان جديد،ابتالي اقليم در انگل
انگلهاى از بسيارى گردد. وحشى و اهلى پرندگان بين مختلف هاى آلودگى تبادل موجب تواند مى روند واين هستند وآمد رفت در راحتى به وحشى پرندگان وساير چاهى

. است بومى و صنعتى طيور به انتقال قابل وحشى پرندگان
روده راست تا مرى از گوارش ولوله داده انتقال آزمايشگاه به 91 سال در چاهى كبوتر قطعه 5 تعداد گوارش دستگاه انگلى آلودگى بررسى جهت كار: روش و مواد
استفاده با اشنايدراستوكارمن رنگ با آميزى رنگ از پس سستودها و شفاف درالكتوفنل نماتود هاى شدند.گونه جدا محتويات از ها كرم و باز ها كرم جداسازى منظور به

شدند شناسايى ميكروسكوپ از
مورد دو . گرديد جدا چاهى كبوترهاى گوارش لوله از نماتود گونه يك و سستود گونه دو كه . گرفت قرار كالبدگشايى مورد چاهى كبوتر قطعه 5 تعداد بحث: و نتايج
10 و نماتود 68 آلوده سنگدان از بودند.كه هامولوزا كيلوسپيرورا سنگدان نماتود به آلوده مورد يك و تتراگونا تينا رايه مورد ويك نوميدا ماگنى تينا رايه سستود به آلوده

. باشد منطقه هاى كبوترچاهى ميان در فراوان آلودگى شيوع از نشان تواند مى نتايج گرديد.اين جدا روده از مجموع در سستود
،ايران ايالم شهرستان ، كرمى آلودگى كبوترچاهى، كليدى: هاى واژه


