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شماره1،ويژهنامه1
مجلهتحقيقاتآزمايشگاهىدامپزشكى،دوره4،

تن ماهى كنسرو متفاوت نوع سه در جيوه غلظت ميزان گيرى اندازه
وثوقى4* فاطمه ، توكلى3 عباس ، مود2 مهديزاده سارا ، شهره1 پولين
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زيست و شناسى سم مطالعات از بخشى سنگين، فلزات به غذايى مواد آلودگى مساله زيست، محيط آلودگى روند افزايش و صنايع توسعه با همگام هدف: و مقدمه
آن به تبديل و جيوه بيوترانسفرماسيون باشد. مى اهميت حائز بسيار غذايى مواد در آن كنترل كه است سنگين فلزات جمله از جيوه است. داده اختصاص خود به را محيطى
ميزان غلظت بررسى منظور به حاضر تحقيق ايران، در تن ماهيان كنسرو گسترده مصرف به توجه با سازد. مى آشكار را عنصر اين كنترل لزوم مركورى سمى متيل ماده
پذيرفت. صورت WHO، FDA، EPA جهانى استانداردهاى با آمده بدست مقادير مقايسه و داخلى كارخانه سه محصول تن ماهى كنسرو متفاوت نوع سه در جيوه

روش از استفاده با ها نمونه از جيوه استخراج گرفت. صورت ( كارخانه هر از نمونه 7 ) تن ماهى كنسرو نمونه 21 روى بر 1390 سال در تحقيق اين : كار روش و مواد
گرفت. صورت 4100 Perkin Elmer اتمى جذب دستگاه از استفاده با جيوه غلظت تعيين و مرطوب هضم

49,63 بر ± 7,51 ، 45,13 ± 8,04 ، 34,51 ± 1,28 ترتيب به 3 ،2 ،1 شماره هاى كنسرو در جيوه غلظت ميانگين داد نشان تحقيق اين نتايج و بحث: نتايج
، (FDA) دارو و غذا سازمان جهانى استانداردهاى مجاز آستانه از تر پايين تحقيق اين در جيوه غلظت آمده بدست مقادير بود. ( ppb ) كيلوگرم بر ميكروگرم حسب

است. بوده برخوردار انسانى مصارف براى قبول قابل شرايط از و بود (EPA) آمريكا زيست محيط حفاظت وآژانس (WHO) جهانى بهداشت سازمان
تن، ماهي كنسرو جيوه، كليدي: هاى واژه

كرمان اطراف مزارع مرغهاى شتر جوجه در زرده كيسه عفونت موارد از شده جدا باكتريهاى دارويى مقاومت و شناسى باكترى مطالعه
نژاد2* سلطانى رضوان شيبانى1، حسن
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اقدام به كرمان باهنر شهيد دانشگاه دامپزشكى بيمارستان به كرمان اطراف مزارع مرغهاى شتر جوجه مير و مرگ از ناشى مراجعات افزايش دنبال به هدف: و مقدمه
هاى باكترى ابتدا لذا شده، داده تشخيص تلفات اينگونه علت مهمترين و بيشترين زرده كيسه عفونت بيمارى كه آنجايى شد.از پاراكلينيكى آزمايشات و گشايى كالبد

شد. آنها بيوتيكى آنتى مقاومت ارزيابى به اقدام سپس و شناسايى بيمارى اين در دخيل
آنتى حساسيت تعيين به اقدام سازى خالص از پس و تهيه ميكروبى كشت استاندارد روشهاى طبق عفونى زرده كيسه مورد 37 از مطالعه، اين در كار: روش و مواد

شد. ديسك-ديفوزيون روش به بيوتيك آنتى نوع 17 به نسبت بيوتيكى
حضور بيش همزمان طور به درصد) 78,38) مورد 29 در گرديد. جدا باكترى يك حداقل ها) نمونه (100درصد مورد 37 تمام از آمده دست به نتايج طبق و بحث: نتايج
8 در و استافيلوكوكوس درصد) 29,73) نمونه 11 در سودوموناس، درصد) 65,75 ) نمونه 21 در ،E.coli باكترى درصد) 100) نمونه 37 در گرديد. محرز باكترى يك از

گرديد. جدا پروتئوس درصد) 21,62) نمونه
فلورفنيكل و 58درصد انروفلوكساسين 81درصد، سولتريم 90درصد، تتراسيكلين 95درصد، فلومكوئين شامل: ترتيب به شده جدا اشرشياكلى در دارويى مقاومت بيشترين

گرديد. مشخص 76درصد لينكواسپكتين و 84درصد جنتامايسين ترتيب به شده جدا اشرشياكلى در بيوتيكى آنتى حساسيت بيشترين و بود 51درصد
هاى سويه از ناشى بيماريهاى و عوارض و زرده كيسه عفونت بيمارى نوزاد مرغهاى شتر جوجه در خصوص به منطقه مرغ شتر فارمهاى در دهد مى نشان حاضر مطالعه
جوجه بهداشت سطح ارتقاى به منوط بيمارى اين از رهايى كند. مى تهديد را مرغها شتر آينده و حاضر حال سالمتى كه است خطراتى مهمترين از اشرشياكلى بيماريزاى

است. پرورش دوره بهداشتى مديريت كردن كارآمد و ها كشى
دارويى مقاومت زرده، كيسه عفونت ، اشرشياكلى كليدى: هاى واژه


