بررسى مورفولوژيكى و هيستولوژيكى طحال ماهى اسكار)(OCELLATUS ASTRONOTUS
*٢
رضا آقائى ،١سهيل باقريان زكريا،٢هادى صابرى بدر
 .١استاديار و عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسﻼمى،شبستر
 .٢دانشجوى دكترى عمومى دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى ،شبستر
مقدمه :ماهى اسكار به عنوان يكى از ماهيان زينتى آكواريومى آب شيرين و از خانواده سيچﻼيد هاى آمريكايى است .در ماهيان به دليل عدم خون
سازى در حفره هاى مركزى استخوان ،نقش طحال به عنوان يك اندام خون ساز و همچنين طبقه بندى به عنوان يك بافت لنفاوى در شناسايى
وضعيت سﻼمت ماهى نقش بسزايى دارد .روش كار :تعداد  ١٠ماهى اسكار از يك مركز ماهيان آكواريومى در تبريز خريدارى شد .سپس مورد
بررسى مورفولوژى قرار گرفت و پس از آن طحال جدا و در فرمالين  ٪١٠فيكس گرديد .سپس با استفاده از دستگاه اتوتكنيكون قالب گيرى و پس
از آن برش هايى به ضخامت  ٦ميكرون براى رنگ آميزى هاى هماتوكسيلين-ائوزين ،PAS ،ماسون ترى كروم از قالب تهيه شد .بحث :طحال
توسط كپسول فيبروزى با سلول هاى مزوتليومى پوشانده مى شود.بافت همبند رتيكلور و انشعابات كپسول ،داربست هاى طحال را تشكيل ميدهند.
طحال داراى پالپ سفيد،پالپ قرمز ،مراكز مﻼنوماكروفاژى و مويرگ هاى اليپسوئيد بوده و مملو از گلبول هاى قرمز خون است .گلبول هاى قرمز
نابالغ با هسته هاى بيضى شكل در مراكز خون ساز مشاهده مى شود .قسمت عمده طحال به وسيله مويرگ هاى سينوزوئيد و گلبول هاى قرمز
اشغال شده است كه نشان دهنده عملكرد توليد و ذخيره گلبول هاى قرمز در اين اندام مى باشد.
كلمات كليدى :ماهى اسكار ،طحال ،مورفولوژى ،بافت شناسى

تشخيص مقايسهاى آلودگى شتران يك كوهانه به تك ياختهى تريپانوزوما اوانسى و ميكروفيلر ديپتالونما اوانسى به
روشهاى انگل شناسى
تهرانى دادخواه سعيد* ، ١پيرعلى ياسر ، ٢دهكردى رياحى مجيد ، ٣حسينى سيدرضا

٤

 .١دكترى انگل شناسى ،دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد كرج
 .٢استاد انگـل شناسى ،دانشگاه شهركرد
 .٣مربى انگل شناسى ،دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد شهركرد
 .٤استاديار انگل شناسى ،دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد شهركرد
s.dadkhah@kiau.ac.ir
مقدمه :تريپانوزوما اوانسى ،تك ياختهى خونى شتر مىباشد كه آلودگى با آن موجب ضعف و كم خونى و مشكﻼت عمومى مانند ﻻغر شدن حيوان،
تحليل كوهان و ايجاد پﻼكهاى پوستى و ادماتوز در جلوى سينه و نواحى شكم مىشود .مطالعهى حاضر به منظور بررسى روشهاى تشخيصى به
صورت مقايسهاى در شترهاى يك كوهانه ى كشتار شده در كشتارگاه دام نجف آباد استان اصفهـان انجام شد .ديپتالونما اوانسـى نماتود دستگاه
تناسلى شتـر مىباشد كه نوزاد آن ميكروفيلر ناميده مىشود و توسط پشههاى آئـدس و كوليكوئيدس منتقل مىشود .آلودگى با ديپتالونما اوانسى
سبب تورم بيضه درشتران مىشود .مواد و روشها :تعداد  ٢٠٠نمونه خون در بهار  ٩٦از شترهاى يك كوهانه ى كشتار شده در كشتارگاه نجف آباد
اخذ شد و به روشهاى مختلف انگل شناسى شامل گسترش ،كلريد جيوه و نات مورد آزمون واقع شدند .بحث و نتيجه گيرى :آلودگى با تريپانوزوما
اوانسى در روش گسترش ٪٣/٥و در روش كلريد جيوه  ٪١٢/٥گزارش شدكه اين مقدار قابل توجه مى باشد .در روش نات آلودگى با ديپتالونما
اوانسى گزارش نشد .با توجه به حضور تك ياختهى تريپانوزوما اوانسى در منطقه ،از ورود دامهاى مشكوك به منطقه بايد جلوگيرى كرد .طبق
بررسىهاى آمارى هيچ گونه ارتباط معنادارى ) (p0/05بين سن و جنس و ميزان ابتﻼ به تريپانوزوما اوانسى مشاهده نشد .ابتﻼ به ميكروفيلر
ديپتالونما اوانسى در هيچ نمونهاى مشاهده نشد.
كلمات كليدى :تريپانوزوما اوانسى ،ديپتالونما اوانسى ،شتر ،روشهاى مقايسهاى ،نجف آباد
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