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ايران نرم هاى دركنه فلجي ايجاد توانايي و كنه از حاصل فلجى
توسلى موسى

آن از منتقله بيماريهاي و كنه مطالعات مركز عضو و اروميه دانشگاه دامپزشكى دانشكده پاتوبيولوژى گروه استاد
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در فلجي دارد. وجود كنهها بزاق در كه است نوروتوكسيني فلجي عامل ميدانند. فلجي ايجاد مسئول را متااستيگماتا راسته به متعلق كنهها از مختلف گونه نه و شصت
استيل شدن آزاد كاهش دليل به عمدتًا و عضالني - عصبي اتصال محل در عصبي انتقال مهار زياد احتمال به پاتوژنز ميشود. ايجاد كنه چسبيدن از بعد روز عرض 4-5
يك با كل در ولي دارد وجود ميشود ايجاد كنهها مختلف گونههاي توسط كه هايي فلجي از حاصل باليني سندرمهاي در تفاوتهايي است. آن توليد در اختالل يا و كولين
دارد بستگي فلجي مرحله به بهبودي ميشود. ايجاد تنفسي فلج دليل به مرگ ميباشد. تب بدون كه ميشود مشخص حركتي اندامهاي حاد و كننده صعود نرم، فلجي
كننده فلجى ايجاد هاى كنه ليست در پرسيكوس آرگاس و الهورنسيس اورنيتودوروس كنه دو ميشود. ايجاد كنهها برداشت دنبال به و سريع بهبودي خفيف حالت در
جمع از پس بررسى اين در پردازد. مى آزمايشگاهى شرايط در ها كنه اين فلجى ايجاد توانايى به حاضر مقاله و شوند مى يافت ايران در فراوانى به كه باشند مى موجود
معاينات هفته دو از پس و نموده آلوده نوزاد و بالغ هاى كنه با را حيوانات جداگانه آزمايش چند در آزمايشگاهى، شرايط در آنها نگهدارى و آلوده هاى مكان از كنهها آوري
و بالينى معاينات در فلجى آثار بررسى اين در گرفت. مى انجام شاهد) گروه و كنه به آلوده گروه مطالعه( تحت حيوانات در الكتروميوگرافي آزمايشات و فيزيكي باليني،
بررسى تحت حيوانات روى بر شده انجام الكتروميوگرافى آزمايشات چنين هم نگرديد مشاهده نوزاد) و بالغ هاى كنه با (آلوده گروه دو در مطالعه تحت حيوانات در فيزيكى
ايران در اورنيتودوروس كنه توسط فلجى ايجاد از گزارشاتى چند هر باشد. مى مربوطه عصب با آن ارتباط و عضله عملكرد بودن طبيعى بيانگر فلجى نيز آثار ثبت نظر از
ندارند. را طيور و خرگوش ، رت در ترتيب به فلجي ايجاد توانايي پرسيكوس آرگاس و الهورنسيس اورنيتودوروس كنه كه است آن از حاكي حاصل نتايج اما است موجود

است. گرديده بحث مقاله اين در آزمايشگاهى شرايط در فلجى ايجاد عدم داليل
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ديكالزوريل تركيب به ماكيان ايمرياى اى مزرعه جدايه سه حساسيت بررسى
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كنترل براى همچنان ضدكوكسيديايى داروهاى با پيشگيرانه درمانى شيمى امروزه ژنتيك، و بيوتكنولوژى علوم در فراوان هاى پيشرفت عليرغم هدف: و مقدمه
ضدكوكسيديايى كه تركيبات تمام مورد در تقريبًا مقاومت غذايى، هاى افزودنى صورت به ضدكوكسيديايى تركيبات از مداوم استفاده دليل به رود. مى كار به كوكسيديوز
نشده جبران شده، صرف دارو ساخت و طراحى شناسايى، براى كه هايى هزينه كه است بوده سريع حدى به مقاومت بروز گاهى و است شده گزارش اند شده بازار وارد
مقاومت وجود احتمال تا شد تالش طرح اين در دارند، اذعان طيور مزارع در ضدكوكسيديايي داروهاي هميشگي كارايي عدم به طيور متخصصين كه اين به توجه با است.

گردد. بررسي ايمريا اى مزرعه مخلوط جدايه سه در ديكالزوريل پيشگيرانه دز به
و شده تقسيم تايى ده تكرار سه بر مشتمل اى قطعه 30 گروه 7 به تصادفى صورت به و تهيه گوشتى روزه يك جوجه مقاومت،210 ارزيابى جهت كار: روش و مواد
روز در عفونى دز و اضافه مربوطه هاى گروه غذايى جيره در 12 روز در ضدكوكسيديايى داروهاى شدند. منتقل سيمى هاى قفس به شماره الصاق و كشى وزن از پس
انديس اى، روده جراحات غذايى، تبديل ضريب شده، خورده غذاى وزن، افزايش چالش از پس هفته يك مدت در شد. خورانده جوجه هر به دهانى داخل صورت 14به

گرديد. استفاده (Global Index) جهانى انديس از مقاومت، احتمالى بروز بررسى جهت سپس، گرفتند. قرار ثبت و بررسى مورد مير و مرگ و اُاُسيست
وجود ،3 جدايه مورد در كه حالى در است، نداشته چندانى اثر 2 و 1 جدايه بر ديكالزوريل آلوده، شاهد هاى گروه با مقايسه در وزن افزايش اساس بر بحث: و نتايج
ديكالزوريل اى، روده جراحات و غذايى تبديل ضريب اساس بر .(P≤0/05) است گرديده وزن افزايش ميانگين افزايش سبب معنادارى صورت به جيره در ديكالزوريل
در اُاُسيست انديس كه حالى در است، بوده موثر آمارى نظر از دارو، دريافت بدون شده آلوده هاى گروه با مقايسه در جدايه، سه هر با شده چالش آزمايش هاى گروه در
درجاتى نشاندهنده نتايج اين اند. بوده مقاوم نسبتًا ديكالزوريل به جدايه سه هر جهانى، انديس از استفاده با .(P≤0/05) نداد نشان معنادارى آمارى اختالف ها گروه اين
حاضر، با تحقيقات نتايج به توجه با باشد. مى تركيب اين به كامل مقاومت بروز براى خطرى زنگ كه است بررسى مورد هاى جدايه بر ديكالزوريل اثربخشى كاهش از
طيور هاى گله در كوكسيديايى بار زيان هاى عفونت رخداد نتيجه در و تركيب اين به كامل مقاومت بروز جلوى توان مى صحيح، علمى اصول بر منطقى مبتنى استفاده
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