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 34-423-76 شماره:

 22/01/0433   تاریخ:

 گلستان استان ایمونوکروماتوگرافیک، کیت از استفاده با هاشغال در پارواویروس بیماری شیوع بررسی :عنوان

 داوود میالنلو، سمیه نمرودی :گاننویسند

 34-423-67  شماره شناسهبا  یقاتیطرح تحق افته:یمنبع 

    کیت ایمینوکروماتوگرافیک پارواویروس، شغال، کلیدي: هايهواژ

 هاترین یافتهمهم

 باشد.روستایی و وحشی استان گلستان شایع میها در اکوسیستم پارواویروس سگ  

 بودگیری شده باال های نمونهها در شغالآلودگی به پارواویروس سگ.  

 های نر و ماده مشابه بودها در شغالمیزان آلودگی به پارواویروس سگ.  

 کندوحشی در استان گلستان را تهدید می سانانهای سگها بسیاری از گونهوس سگپارواویر.  

  علمی هاي کوتاهیافته
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 مقدمه )شرح مساله(

باشد. می ماه 4های زیر خصوص در تولههسانان بهای سگترین بیماریبیماری پارواویروس یکی از کشنده

  کنند.در شمال ایران زندگی می ،سانان مستعد ابتال به این ویروسهای سگبسیاری از گونه

باشند. در نتیجه جهت ان در شمال ایران میسانهای سگترین گونهها یکی از پرجمعیتشود شغالگفته می

عنوان نماینده ها، بهپارواویروس در شغال سانان وحشی، بررسی ابتال بهس در سگبررسی اپیدمیولوژی پارواویرو

  تواند مناسب باشد.سانان وحشی، میسگ

 اهمیت موضوع

شود. بدست آوردن اطالعات در رابطه با سانان میها در سگترین بیماریپارواویروس موجب بروز یکی از کشنده

اری پارواویروس های کنترل بیمهای مناسبی را جهت مدیریت برنامهتواند دادهها میاپیدمیولوژی بیماری در شغال

 . سانان وحشی فراهم آوردسگ در جمعیت

 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب
 

 . و فصل بر اساس جنس خیرانتایج مطالعه  -جدول

 نر ماده شغال

 21 22 تعداد کلی

 5 4 تعداد آلوده

 2 2 آلوده در فصل پائیز تعداد

 2 2 آلوده در فصل زمستان تعداد

 2 2 تعداد آلوده در فصل بهار

 


