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است (balantidium.coli) كوالى باالنتيديوم نام به دار مژه ايى ياخته تك از ناشى زئونوز انگلى بيمارى يك (balantidiasis) باالنتيديازيس هدف: و مقدمه
باالنتيديازيس به ابتال باشد. مى تهوع و استفراغ اشتهايى، بى شديد، كوليك اسهال، شامل انسان در بيمارى عالئم دهد. مى رخ انگل تروفوزوئيت يا كيست بلع متعاقب كه
گرمسيرى مناطق در بيمارى متعدد موارد گردد. مبتال افراد در ريوى عفونت و كبدى آبسه واژينيت، ادرارى، مجارى عفونت كولون، شدن سوراخ آپانديسيت، سبب تواند مى
خوك نگهدارى و پرورش عدم به توجه با است. شده شناخته انسان كننده آلوده عامل و انگل مخزن عنوان به خوك دنيا نقاط اكثر در است. گرديده مشاهده ايران جمله از
در باالنتيديازيس به شتر ابتالى از مواردى مشاهده به توجه با باشد. مى ناشناخته مناطق اين در انسان آلودگى عامل و انگل مخزن ايران، جمله از اسالمى، كشورهاى در

گردد. مطرح كشور در فوق انگل احتمالى منبع عنوان به تواند مى دام اين نگارندگان، توسط كرمان استان
شناورسازى ازروش استفاده با گرديد. اخذ گله هاى دام تمامى از مدفوع نمونه اسهال، و افسردگى اشتهايى، بى شامل بالينى عالئم داراى در شترهاى كار: روش و مواد

گرديد. بالينى هاى نشانه داراى هاى دام از تعدادى در كوالى باالنتيديوم انگل تروفوزوئيت و كيست شمارش و شناسايى جداسازى، به اقدام
باالنتيديازيس به شده معاينه شترهاى از تعدادى ابتالى درمان، به پاسخ و مدفوع در انگل كيست و تروفوزوئيت مشاهده بالينى، هاى نشانه به توجه با بحث: و نتايج
انتقال و دامها آلودگى احتمالى راههاى نيز و مبتال دامهاى درمان و تشخيص روشهاى كشور، در فوق انگل احتمالى منبع عنوان به شتر نقش حاضر، مقاله در گرديد. تاييد
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بر غلظت گياهان و درخاك موجود عناصر اثرآنتاگونيستي بررسي و سقز شهرستان گوسفندان خون در مس ميزان آزمايشگاهي بررسي
گوسفندان خون در مس
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كمبودمس هستند. توجه قابل اقتصادي لحاظ از دو هر درمانگاهي تحت و درمانگاهي مس كمبود باشد. مى مس بدن در ميكرومينرالها مهمترين از يكى هدف: و مقدمه
آنتاگونيست عناصر ميزان و وگياهان خاك ، گوسفندان خون مس ميزان تا داشت برآن را مقاله اين نويسندگان ، كمبود كلنيكى باشد.شواهد ثانويه و اوليه بصورت تواند مي

دهند. قرار ارزيابي مورد شهرستان سطح در مرتعي وعلوفه وكلش كاه رادر وسرب گوگرد ، آهن ، موليبدن مانند مس جذب
گرديد اخذ فصل چهار در گوسفندان وداج رگ از خون نمونه 25 جفرافيائي محدوده هر واز انتخاب شهرستان جغرافيائي محدوده 5 ، آزمايش براي كار: روش و مواد
از گيري نمونه در گرفتند. قرار آزمايش اسپكتروفتومترمورد دستگاه با Greiner و شيمي زيست وكيتهاي Colorimetric روش توسط مس نظر از ها نمونه سرم .
نمونه علوفه و كلش و كاه نمونه ، خاك نمونه جغرافيائي محدوده 5 همان از ادامه .در كردند نمي استفاده معدني هاي مكمل از تغذيه براي كه شد استفاده گوسفنداني
كود نوع اضافه از قبل خاك نمونه كه شد برآن سعي . گرديد اخذ اصلي نتيجه حصول جهت مس جذب عناصرآنتاگونيست وارزيابي عنصرمس ميزان ارزيابي جهت مرتعي

. شد استفاده اتميك جذب دستگاه از وگياه خاك در عناصر ميزان قرائت وبراي شود آوري جمع گياه رشد حداكثر زمان در نيز گياهي ونمونه وطبيعي شيميائي
ميانگين مس و باشد مي (70-130µg/dl)نرمال حد از كمتر خيلي (52.46µg/dl) گوسفندان درخون مس ميزان كه آنست از حاكى نتايج :بررسى بحث و نتايج
9.65p.p.mو وكلش دركاه 8.7p.p.m) مرتعي وعلوفه كلش ، كاه در مس ميزان و باشد مي (1p.p.m)نرمال حد در موارد دراكثر (1.0528p.p.m)منطقه خاك در
درگياهان موليبدن مقدار كه داد نشان گياهي نمونه در مس جذب آنتاگونيستهاى نتايج بررسى باشد. (20p.p.m-10)مي نرمال حد از كمتر خيلي منطقه) مرتعي درعلوفه
فوق گياهان در آهن ومقدار باشد مي (0.1-0.5p.p.m ) مجاز حد از بيشتر خيلى كه باشد مى مرتعى) علوفه در 20.66p.p.m و وكلش كاه در p.p.m 21.37) فوق
پائين ( 0.25p.p.m)و (0.525p.p.m)ترتيب به گياهان در وگوگرد سرب مقدار . باشد مى بيشتر (p.p.m 50-250) آهن مطلوب حد از كه باشد مى (463.48p.p.m)

. شود نمي ديده گوگرد و سرب نظر از جذب محدوديت بنابراين p.p.m)ميباشد و(0.15-0.25 (p.p.m 0.5-3) مطلوب حد از تر
باالي مقادير وجود ، گوسفندى سرم هاى نمونه و گياهان در مس ميزان بودن پائين و خاك در مس ميزان بودن نرمال حد در به توجه با كه شد معلوم بررسي اين در
اوليه مى كمبود از مشهودتر مس ثانويه كمبود سقز منطقه در نتيجه در گرديده سقز منطقه گوسفندان وسرم گياهان در آن وكمبود مس جذب عدم باعث آهن و موليبدن
موليبدن جذب 5/6-5/5 محدوده تا PH وكاهش آبياري آب يا خاك نمودن اسيدي با و نموده استفاده كمياب عناصر حاوى غذايى هاى مكمل از گردد مى توصيه . باشد

. گردد بهينه مس جذب تا داده كاهش شدت رابه
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