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مقدمه :نئوسپورا كنينوم يك تكياخته كوكسيديايى از خانواده ساركوسيستيده است .اين تك ياخته باعث سقط جنين در گاو و فلج عصبى عضﻼنى
در سگ ها مى شود .سگ هاى اهلى ميزبانان نهايى نئوسپورا كنينوم هستند كه ازاصلى ترين انگل هاى قابل انتقال درگاوها مى باشد .هدف
ازانجام اين مطالعه بررسى ملكولى آلودگى با انگل نئوسپورا كنينوم درسگ هاى استان اصفهان و نشان دادن اهميت سگ به عنوان ميزبان واسط و
ميزبان اصلى انگل مى باشد .روش كار :در فاصله دى ماه تا اسفند ماه سال  ٩٦١٣از  ٩٠قﻼده سگ نگهدارى شده در پناهگاه اصفهان و همچنين
 ١٠قﻼده سگ خانگى نمونه مدفوع اخذ شده است .سگ هاى پناهگاه با ميانگين سنى  ٣سال و شامل  ٦٠قﻼده سگ ماده و  ٣٠قﻼده سگ
نر و سگ هاى خانگى نيز شامل  ٤قﻼده سگ نر و ٦قﻼده سگ ماده مورد بررسى قرار گرفته اند .سگ ها به صورت تصادفى انتخاب و پس از
بررسى عﻼئم حياتى و اطمينان از سﻼمت ظاهرى آن ها ،نمونه هاى مدفوع از آنها گرفته شده است DNA .متعاقبا از اووسيست هاى خالص
شده جدا سپس ژنوم آن به وسيله آناليز اسپكتروفوتومتر تعيين و در دماى منفى  ٢٠درجه تا زمان استفاده در آزمايش  PCRنگهدارى شده است.
بحث و نتيجه گيرى :نتايج آزمايش  PCRنشان داد كه اووسيست هاى انگل نئوسپورا كنينوم در ٢٢نمونه از مجموع  ١٠٠نمونه اخذ شده وجود
داشته كه  ١٦نمونه مربوط به سگ هاى ماده و  ٦نمونه مربوط به سگ هاى نر بوده است .در نمونه هاى سگ هاى خانگى مورد مثبتى ديده
نشده است .اين نتايج ميزان شيوع آلودگى بيشتر در سگ هاى ولگرد و سگ هاى گله نسبت به سگ هاى خانگى را نشان مى دهد .همچنين در
اين مطالعه اختﻼف معنادارى در ميزان آلودگى سگ هاى ماده و نر ديده مى شود .نتايج نهايى اين تحقيق ميزان باﻻى آلودگى با انگل نئوسپورا
كنينوم درجمعيت سگ هاى مورد مطالعه را نشان مى دهد.
كلمات كليدي :سگ ،نئوسپورا كنينوم ، PCR ،اصفهان
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مقدمه :نئوپﻼسمهاى پستانى رايجترين نئوپﻼسم در سگ ماده بالغ هستند كه تا ٥٠درصد موارد بدخيم گزارش مىشوند .كومدوكارسينوما
يك نئوپﻼسم است كه توسط حضور مناطق نكروزه در مركز تجمعات سلولى نئوپﻼستيك شناخته مىشود .كانونهاى نكروزه متشكل از مواد
ائوزينوفيليك بى شكل مخلوط با بقاياى سلولى نوتروفيلهاى نكروزه و ماكروفاژها است و تصور مىشود كه تركيبى از آپوپتوز و كاريوركسى باشد.
بافت اطرافى و هر كانون غير نكروزه متشكل از دستجات سلولى در كانونهاى توپر ﻻنهها طنابها يا توبولها با يك استروماى بافت همبند
فيبرووسكوﻻر ظريف هستند .روش كار :در اين مطالعه بيوپسى به دست آمده از غده پستانى يك سگ ماده بالغ مشكوك به نئوپﻼسم پستانى
با ضخامت يك سانتيمتر ،پس از تثبيت در محلول فرمالين بافر ١٠درصد به منظور آماده سازى بافتى در دستگاه اتوتكنيكون قرار داده شد .ابتدا
مراحل پاساژ بافتى را گذراند و سپس از آن بلوك پارافينى تهيه شد و از اين بلوك ،برشى به ضخامت  ٥ميكرومتر توسط ميكروتوم روتارى تهيه
گرديد .در ادامه برش به روش معمول هماتوكسيلين و ائوزين رنگ آميزى شد .در انتها برش از لحاظ تغييرات هيستوپاتولوژيك بررسى و با استفاده
از جديدترين سيستم طبقهبندى نئوپﻼسمهاى پستانى سگ منتشر شده در سال  ٢٠١٧نوع نئوپﻼسم تشخيص داده شد .بحث و نتيجه گيرى:
بررسىهاى ميكروسكوپيك وجود آرايش توپر سلولهاى اپيتليال تومورى با كانونهاى نكروزه شديد متشكل از مواد ائوزينوفيليك و بقاياى سلولى
همراه با نفوذ سلولهاى تومورى به بافت اطرافى نفوذ لمفوسيتيك بينابينى به برخى عروق وجود آمبوليسم تومورى عروقى و اشكال ميتوزى
متوسط را نشان دادند كه مشخصهى كومدوكارسينوما هستند.
كلمات كليدي :كومدوكارسينوما سگ غده پستانى.

