ذرت و تنوع در فرآورده هاى جانبى
مهسا طالب*  ،١فاطمه كاشفى ، ١على مهدوى
-١دانشجويان كارشناسى ارشد تغذيه دام دانشگاه سمنان
٢

 -٢استاديار دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان
ذرت معمو ًﻻ به عنوان بخش ثابت خوراك حيوانات در صنعت مورد استفاده قرار مى گيرد .دانه ذرت:اصلى ترين منبع انرژى جيره هاى طيور
ميباشد)انرژى متابوليسمى= 3/12مگاكالرى/كيلوگرم و پروتئين=  .(10%گلوتن ذرت :پس از جدا كردن نشاسته و ساير اجزا ذرت،پروتئين
آبگيرى شده اى بنام گلوتن بدست مى آيد .پروتئين و چربى آن به ترتيب حدود  ٪٦٠و  ٪٣است .اين محصول يكى از بهترين منابع پروتئينى
جهت افزودن به خوراك دام و طيور است .كنجاله گلوتن ذرت و خوراك گلوتن ذرت :از فرآورده هاى جانبى آسياب مرطوب ذرت ميباشند.كنجاله
گلوتن و خوراك گلوتن ذرت به ترتيب حاوى  ٦٠و  ٪٢٠پروتئين خام ميباشند .به دليل اينكه  ٥٥درصد از پروتئين اين ماده خوراكى ارزشمند از
نوع عبورى ميباشد،ميتوان از آن در تغذيه گاوهاى شيرده استفاده كرد .كنجاله جرم ذرت :در كارخانه روغن كشى پس از روغن گيرى از جرم ذرت
از طريق فشردن آن كنجاله ذرت باقى مى ماند .اين ماده حاوى حدود  ٪٢٠نشاسته و  ١٠الى  ٪١٤چربى است .سبوس ذرت :حدود  ٪٢٢نشاسته
 ٪٤چربى و  ٪١٢پروتئين تشكيل شده .گلوتن مايع:از دانه هاى ذرت با روش تبخير و در شرايط خﻼء به دست مى آيد.گلوتن مايع حاوى ٪١
چربى و بخش زيادى از پروتئين محلول در دانه ذرت است و بهترين روش استفاده از آن به صورت مايع ميباشد .ميتوان آن را با مﻼس مخلوط كرد
كه در نتيجه محصول نهايى از انرژى ،پروتئين و قند باﻻيى برخوردار خواهد بود .نتيجه:ذرت و فرآورده هاى جانبى آن از پركاربرترين و با ارزش
ترين اقﻼم جيره غذايى دام و طيور بوده كه عﻼوه بر آنكه منبع غنى انرژى و در اكثر فرآورده ها غنى از پروتئين ميباشد بدليل داشتن حداقل ٪٣
چربى در انواع محصوﻻت ميتواند ضرورت افزودن چربى به جيره را كاسته ،از ايجاد گرد و غبار در جيره جلوگيرى كرده و عﻼوه بر آن باعث كم
شدن حرارت افزايشى ميگردد.
كلمات كليدى :دانه ذرت ،گلوتن ذرت ،كنجاله گلوتن ،خوراك گلوتن ،جرم گلوتن

مجله تحقيقات آزمايشگاهى دامپزشكى ،دوره ،١٠شماره  ،١ويژه نامه ٢
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تاثير ميدان مغناطيسي بر بافت قلب موش سوري
فاطمه سادات موسوى ، *١مرواريد كريمى  ، ١محمد شادخواست

٢

 ١دانشجوى دكتراى دامپزشكى دانشگاه شهركرد ،ايران
 ٢دانشيار دانشكده دامپزشكى و هيئت علمى تخصص بافت شناسى
مقدمه :در اين مطالعه  ٤٠موش ماده سوري در دو گروه كنترل و آزمايش به چهار دسته تقسيم بندي شدند  .موش هاي گروه آزمايش به مدت
١٤روز درون جعبه  metacrylateتحت اثر ميدان مغناطيسي با فركانس  ١٣٦ , ١٠١و  mt ١٥٦قرار گرفتند  .موش هاي گروه كنترل تما
م مراحل موش هاي گروه آزمايش به غير از مواجهه با ميدان مغناطيسي را دريافت نمودند .در واقع در گروه كنترل موش ها طي مطالعه مراحل زن
دگي خود را درون جعبه كامل نمودند .بعد از دوره مواجهه با ميدان موش هايي كه تحت بيهوشي با ) ketalarكتامين( )٥٠ميلي گرم بر كيلوگر
م به صورت داخل عضﻼني( قرار گرفتند بافت قلب آنها با فرمالدهيد ٪١٠به سرعت فيكس شد و با پارافين قالبگيري شد .مقاطع بافت شناسي باف
ت قلب با هماتوكسيلين و ائوزين و روش  pigment iron blue prussian perlsرنگ آميزي شد .اسﻼيد هاي بافت شناسي تحت فوتو
ميكروسكوپ  ٢MV-DS nikonتصوير برداري شدند .نتيجه گيري :ساختار و بافت شناسي گروه كنترل و آزمايش نرمال مشاهده شدند و تفاو
تي بين دو گروه در رنگ آميزي آهن بافت قلب مشاهده نشد.
بحث :به عنوان نتيجه گيري براي مطالعه ما تفاوتي بين گروه كنترل و آزمايش مشاهده نكرديم .در اين تحقيق ما دريافتيم كه مواجهه بافت قلب
موش ها با ميدان مغناطيسي تغييري در مطالعات رنگ آميزي آهن بافت ايجاد نكرد.

