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1390 زمستان و تابستان در بوشهر استان كوهانه يك شترهاى خون هماتولوژيك تغييرات بررسى
2 عليايى احد رنجبرى1، قربانى على ايجاب1*، رضا

كازرون واحد اسالمى آزاد دانشگاه دامپزشكى دانشكده پاتوبيولوژى گروه _2 ,ايران ,كازرون جوان پژوهشگران ,باشگاه كازرون ,واحد اسالمى آزاد دانشگاه _1
Dr.ijab@yahoo.com : مسئوول نويسنده الكترونيكى پست

متوسط هموگلوبين حجم هماتوكريت، ميزان هموگلوبين، غلظت سفيد، و قرمز هاى گلبول تعداد طبيعى ميزان آوردن بدست پژوهش اين انجام از هدف هدف: و مقدمه
ى مقايسه و تنگستان) (منطقه بوشهر استان كوهانه يك شترهاى خون در سفيد هاى گلبول انواع مطلق تعداد تعيين و سفيد هاى گلبول افتراقى شمارش قرمز، درگلبول

است. بوده بارانى) و (سرد بهمن و مرطوب) و (گرم مرداد ماه دو طى آن
انتخاب يكسان) شرايط تحت (نگهدارى تنگستان شهرستان در واقع فارم يك از تصادفى بصورت كوهانه يك شتر 68 تعداد پژوهش اين انجام براى كار: روش و مواد
سن، شترها و جنس تاثيرگذار متغيير دو حذف جهت كرديم. تقسيم (4±17) گروه 4 به را آنها ظاهرى، سالمت وتائيد فارم دكتر توسط بالينى معاينه از پس و گرديدند
هماتولوژيكى، فاكتورهاى تغييرات ميزان لحاظ از جداگانه را گروه هر و تقسيم سال) 5 باالى و سال 5 (زير سنى گروه دو به را جنس هر و ماده) و (نر جنس دو به را
پژوهش اين در استفاده مورد هاى روش گرديدند؛ اخذ 1390 بهمن و مرداد ماههاى در وداج وريد از ها نمونه داديم. قرار تحليل و تجزيه مورد سرد و گرم فصل دو طى
گيرى اندازه هموگلوبين، سيانومت روش به هموگلوبين غلظت تعيين قرمز، و سفيد هاى گلبول دستى شمارش از: عبارتند هماتولوژيكى پارامترهاى گيرى اندازه براى

ميكروهماتوكريت. روش به هماتوكريت
مورد گروه 4 هر در ائوزينوفيل تعدادمطلق و ائوزينوفيل درصد شدند: شناسايى زير ترتيب به رسيده ثبت هماتولوژيكبه فاكتورهاى دربين تغييرات بيشترين و بحث: نتايج

ائوزينوفيل: مطلق سال،تعداد 5 باالى نرهاى گروه در را ائوزينوفيل ميزان كمترين چنانچه ميدادند، نشان ماه بهمن در را افزايش معنادارى طور به مطالعه
خون نمونه در هم باز ها گروه تمام بين در را ميزان بيشترين انگيزى جالب طور به و داشتيم مرداد ماه در ،0,07±0,54 درصدائوزينوفيل: و 0,02±0,07 ×1000/µL
از گروه يك در و ماده جنس گروه دو هر در سفيد هاى گلبول تعداد همچنين رسيد. ثبت به 0,37±2,25 و 0,1±0,66 ×1000/µL ترتيب به گروه، همين ماه بهمن

شد). گرفته نظر در p≤0.05 معنادارى (سطح داد نشان بود رسيده ثبت به مرداد ماه در آنچه با معنادارى افزايش بهمن ماه در سال) 5 (زير نر جنس
دادند؛ نشان سال همان بهمن تا مرداد از را توجهى قابل تغييرات كوهانه يك شتر هاى ائوزينوفيل و سفيد هاى گلبول ميزان كه نكته اين نمودن لحاظ با گيرى: نتيجه
هاى آلودگى مثل گذار اثر متغييرهاى ساير و سنى اقليمى، تغييرات با فاكتور دو اين همبستگى ميزان تعيين و فاكتور دو اين تر گسترده مانيتورينگ به برنياز نويسندگان

دارند. تاكيد بعدى مطالعات در شخص-زمان پژوهش يك پايه بر و... فصلى آلرژيك هاى ،واكنش زمستانه انگلى
بوشهر استان كوهانه، يك شترهاى خون، هماتولوژيك تغييرات كليدى: هاى واژه

آلبندازول داروى تركيب دو عليه گوسفند گوارش دستگاه نماتودهاى داروئى مقاومت مقدماتى ارزيابى
4 سورشجانى حيدرى معصومه ، باهنر3 عليرضا ، حسين حسينى2 سيد ، پور1 عبداله غالمرضا

اپيدميولوژى بخش 3_استاد تهران دانشگاه دامپزشكى دانشكده شناسى انگل گروه 2_استاد تهران دانشگاه دامپزشكى دانشكده درمانگاهى علوم گروه 1_دانشيار
تهران دانشگاه دامپزشكى دانشكده بزرگ دامهاى داخلى بيماريهاى تخصصى 4_دستيار تهران دانشگاه دامپزشكى دانشكده

greza@ut.ac.ir:مسؤول نويسنده الكترونيكى پست
در بررسى نتايج كه آنجايى از و است بوده اخير دهه سه طول در كوچك نشخواركنندگان پرورش صنعت در جهانى اى مسئله ها كرم دارويى مقاومت هدف: و مقدمه
نماتود داروئى مقاومت مقدماتى ارزيابى منظور به حاضر مطالعه است، نموده تأييد را مناطق اين گوسفندان در مقاومت وجود امكان خوزستان) و (خراسان كشور نقاط برخى

گرفت. انجام گيالن استان در آلبندازول تجارى تركيب دو عليه گوسفند گوارش دستگاه هاى
ترتيب به به و شد تقسيم C ،Aو B تايى 30 گروه سه به دادند، نشان را بااليى آلودگى آن دامهاى از درصد 80 كه اى گله از گوسفند رأس 90 كار: روش و مواد
شد. نمونه داده سالين نرمال محلول و شركت) پيشنهادى دوز طبق دو داملران(هر شركت از خوراكى سوسپانسيون آفاق، جامدات شركت درصد آلبندازول 2/5 داروى آنها
وزن اشباع(با نمك و روى كلرور محلول با انگل تخم شناورسازى روش به ها نمونه شد. انجام درمان از پس و21روز 14 ،5 درمان)، از صفر(قبل زمان در مدفوع گيرى

شد. آزمايش تهران دانشگاه دامپزشكى دانشكده شناسى انگل بخش در نماتود تخم جوى و جست هدف به (1/53 مخصوص
دارى معنى كاهش B و A گروههاى در درمان از پس 5 روز از آلودگى ميزان كه دهد مى نشان C و A ، B گروه سه در مدفوع EPG مقادير مقايسه و بحث: نتايج
B به گروه و A گروه در (EPG) مدفوع گرم در تخم تعداد كه است آن از حاكى نتايج است. گوارشى نماتودهاى بر مذكور داروى تأثير ى دهنده نشان امر اين كه دارد
افزايش كنترل گروه گوسفندان EPG حاليكه در .(P<0.05)شود نمى مشاهده دارى معنى آمارى اختالف گروه دو بين و است يافته كاهش 96/4% و 95/8% ترتيب
مقاومت دارو اين عليه گيالن استان در ظاهراً و نشد مشاهده شده گيرى نمونه گوسفندان گوارشى نماتودهاى در مقاومت گونه هيچ حاضر مطالعه در داد. نشان 3/73را %

داشت. مناسب سودآورى انتظار ضدانگلى درمان از بتوان تا است آن پيرامون نواحى و منطقه در بيشتر مطالعات به نياز ادعا اين تعميم براى ولى است. نشده ايجاد
كوچك نشخواركنندگان نماتود، دارويى، مقاومت آلبندازول، كليدى: هاى واژه


