
100

ه1
نام

يژه
،و

ه1
مار

ش
،4

وره
،د

كى
زش

امپ
ىد

گاه
يش

زما
تآ

يقا
حق

هت
جل

م

مازندران استان در سالمونال به مرغ گوشت آلودگى بررسى
دبيرى4 على ،3 واسكس توكلى عباس وثوقى2*، فاطمه شهره1، پولين

بهداشت 3_گروه شيراز دانشگاه دامپزشكى دانشكده - خصوصي بخش دامپزشك _2 تهران دانشگاه دامپزشكى دانشكده آبزيان- هاى بيمارى و بهداشت 1_گروه
آملى اهللا آيت واحد آزاد دانشگاه - غذايى مواد بهداشت 4_گروه آملى اهللا آيت واحد آزاد دانشگاه - غذايى مواد
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انسانى جوامع به اقتصادى و بهداشتى مختلف ابعاد در زيادى خسارتهاى ساليانه كه شود مى محسوب جهان در غذايى عفونتهاى شايعترين از سالمونلوز : هدف و مقدمه
نيز مى مبتاليان شدن تلف باعث گاهى و برخوردار جهان كشورهاى در بااليى گستردگى از شوند مي ايجاد سالمونال مختلف هاي گونه توسط كه عفونتها اين كند. مى وارد
كشتارگاهها در سالمونال انواع به مرغ هاى الشه آلودگى ميزان تعيين بنابراين افتد. مى اتفاق مرغ آلوده گوشت بخصوص آلوده غذاى مصرف متعاقب انسان در عفونت شود.

گردد. واقع موثر باكترى اين به آلودگى حذف يا كاهش نهايت در و پيشگيرانه و كنترلى هاى برنامه اعمال و تدوين در تواند مى مرغ گوشت بندى بسته كارخانجات و
استان در مرغ گوشت بندى بسته كارخانجات و كشتارگاهها از 1390 سال طى در تصادفى طور به مرغ گوشت نمونه 300 مجموع در حاضر بررسى در كار: روش مواد
1810 شماره ايران ملى استاندارد طبق سالمونال شناسايى و جداسازى يافت. انتقال آزمايشگاه به ( يخ حاوى فالسك ) سرد شرايط در بالفاصله و آورى جمع مازندران
سالمونال- شيگال انتخابى جامد محيط در كشت ، Fمايع سلنيت كشت محيط در سازى غنى بافره، پپتونه آب محيط در سازى غنى پيش مراحل شامل كه گرديد انجام

بود. يافته رشد هاى كلنى روى بر بيوشيميايى هاى واكنش انجام سپس و آگار
سالمونال به آلودگى نظر از مطاله مورد هاى نمونه بهداشتى سالمت از حاكى نتايج اين نشد. يافت سالمونال آزمايش مورد هاى نمونه از يك هيچ در بحث: و نتايج

باشد. مى مازندران استان در مرغ گوشت فراورى و نقل و حمل پرورش، توليد، مراحل بر دقيق نظارت و مطلوب شرايط دهنده نشان كه است
مازندران، ، مرغ گوشت سالمونال، كليدي: هاى واژه

كرمان شهرستان بومى درمرغداريهاى Cnemidocoptes mutans جرب تشخيص و آلودگى گزارش
نژاد2* سلطانى رضوان توكلى1، هادى

كرمان باهنر شهيد دانشگاه دامپزشكى، دكترى آخر سال كرمان2_دانشجوى باهنر شهيد دانشگاه دامپزشكى، دانشكده درمانگاهى علوم 1_گروه
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ايجاد سبب و منتقل پرنده پاهاى به بستر طريق از جرب باشند. مى پرندگان در فلسى پا ى عارضه ايجاد عامل Cnemidocoptes mutans هدف: و مقدمه
اين از ناشى اقتصادى خسارات و تلفات كه آنجايى از شوند. پرنده پوست در كراتينه حالت ايجاد سبب ميتواند همچنين مذكور عامل گردند. مى پاها شكل تغيير و لنگش

گرفت. قرار بررسى مورد بيمارى درمان و تشخيص كنترل، صحيح روشهاى حاضر ى مطالعه در باشند مى توجه قابل بسيار عارضه نوع
بررسى منظور به اى) قطعه 170 بومى مرغدارى به (مربوط كرمان باهنر شهيد دانشگاه دامپزشكى بيمارستان به ارجاعى مرغهاى از مطالعه، اين در كار: روش و مواد
روش هضمى به زدايى ازچربى پس گرفت. انجام پا ى ناحيه هاى فلس و پوست از عمقى و سطحى صورت به گيرى نمونه شد. انجام گيرى نمونه انگلى آلودگى وجود

گرفتند. قرار ميكروسكوپيك بررسى مورد ها Digestive)نمونه Method)
انگل يعنى ماده و نر جنس براى اختصاصى مورفولوژيك خصوصيات و ضايعه محل در خونريزى وجود ها، فلس شكل تغيير ضايعه، محل به توجه با و بحث: نتايج
اى ميله ى قطعه دو اين قسمت اين در و شود مى ديده شكمى سطح در كه پاها سطح تا پالپها پدى پايه از طولى شكل به كيتينى شكل اى ميله عدد قطعات دو وجود
ماده جنس در بادكش مشاهده عدم و نر جنس در پاها تمام انتهاى در بادكش مشاهده و سل پدى و پاها بودن فشرده و كوتاه شوند، مى متحد عرضى ميله يك با شكل
بستر سبب طريق از عموما جربها اين اينكه به توجه با و باشد، مى شايع شدت به ايران بومى مرغهاى در بيمارى اين بروز كه آنجايى از شد. داده تشخيص C.mutans
نيز تجويز و Cresole همچون موادى اسيدى، تركيبات كردن اسپرى ها، مرغدارى كف كردن ضدعفونى قبيل از الزم بهداشتى اقدامات لذا ميگردند آلودگى ايجاد

گردد. مى توصيه Ivermectin مانند ضدانگل داروهاى
بومى مرغ ،Cnemidocoptes mutans جرب، فلسى، پا كليدى: هاى واژه


