مرورى بر كاربرد گياهان دارويى در آرامبخشى و درمان تشنج
آمنه هاشم زهى* ،١نسترن عباسى  ،٢سارا ورزنديان.٣
 .١،٢دانشجوى دكترى دامپزشكى،دانشكده دامپزشكى،دانشگاه آزاداسﻼمى واحد آزاد كازرون،كازرون،ايران
 .٣استاديار بخش جراحى دانشكده دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى واحدكازرون،كازرون،ايران
خﻼصه :اضطراب به دﻻيل ناشناخته،شايع ترين احساس بيماران قبل از عمل جراحى است .عوامل مختلفى ممكن است در اضطراب نقش داشته
باشند كه بخشى از آن مربوط به فرايند بيهوشى و جراحى است.ترس از درد ممكن است تا  ٧روز پس از عمل جراحى ادامه يابد و باعث پيشگيرى
از بهبودى شود.همچنين صرع نيز يك بيمارى مزمن بوده كه به علت عدم توازن در مهار و تحريك ارتباطات نورونى به وجود مى آيد.با توجه
به عوارض داروهاى شيميايى و تاثير روانى وعوارض ناچيز گياهان،امروزه استفاده از داروهايى با منشاء گياهى مورد توجه است .در مقاله مرورى
حاضر به توضيح در مورد اثر آرام بخش گياهان بادرنجبويه) ،(Dracocephalumگياه گل ساعتى ،( (Passiﬂora incarnata Lمرزه
ى تابستانى) ، (.Satureja hortensis Lدانه انيسون ،((Pimpinella anisumريشه شيرين بيان)  (Glycyrrhiza glabraو هم
چنين اثر ضد تشنج كماى بيابانى)  ،(Ferula szowitzianaپونه كوهى )،(vulgare Origanumتاتوره)،(L Stramonium Datura
بادرنجبويه)،(Dracocephalumگياه سداب ) (graveolens Rutaو مشگك) ( Ducrosia anethifoliaپرداخته شده است.
كلمات كليدى :آرام بخش،صرع،تشنج،داروى گياهى
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درمان شكستگي پا گوسفند با استفاده از سلول بنيادي مغز استخوان
٢
الناز عابدينى  ، *١محمد رضا تيما
 .١دانشجوى دكتراى دامپزشكى و دانشجوى رشته پزشكى دانشگاه  ١٩مايس سامسون تركيه
.٢دانشجوى دكتراى حرفه اى دامپزشكى
abedinielnaz@gmail.com
چكيده  :سلولهاى بنيادى امروزه موضوع اصلى بررسيهاى گسترده محققان در رشد و تكثير و اينكه ميتوان از پتانسيل آنها جهت درمان استفاده
كرد ميباشد .اين سلولها بصورت چندتوانى و پرتوانى با قدرت باززايشى و دوباره سازى و اينكه قادرند به سلولهاى ديگر تبديل شوند قابل تعريفند،
يكى از مشكالت اساسى در پيوند موفقيت آميز و درمانى سلول بنيادى جنينى سرطانى شدن آن در دريافت كننده ميباشد .براى حل اين مشكل در
گوسفند ما از سلولهاى بنيادى مغز استخوان خود گوسفند استفاده كرديم.در اين طرح آزمايشي سه راس گوسفند بالغ سالم با سن دو تا سه سال
انتخاب و سلولهاى بنيادى مغز استخوان از گوسفند بالغ و سلولهاى بنيادى جنينى از بندناف بره تازه متولد شده همانند روشهاى استخراج سلولهاى
بنيادى انسان با تغييرات اندكى استخراج و در محيطهاى كشت ويژه تكثير و سپس به گوسفند دچار شكستگى مصنوعى پيوند ميشوند .كه هدف
تعيين قدرت باﻻى اين سلولها در روند درمان شكستگى استخوانى زانو ميباشد.سلولهاى بنيادى جنينى پرتوان و سلولهاى بنيادى مغزاستخوان
بالغ چندتوان بوده كه در محيط مصنوعى مشابه طبيعى به انواع سلولها از جمله سلولهاى استخوانى تمايز ميابند.در اين مطالعه نتيجه گيرى شد
كه پيوند سلولهاى بنيادى مغز استخوان بالغ از خود گوسفند ،پتانسيل بهترى نسبت به سلولهاى بنيادى جنينى براى درمان شكستگيهاى استخوان
در گوسفند دارد.
كلمات كليدى :سلولهاى استخوانى ،سلولهاى بنيادى جنينى ،سلولهاى بنيادى مغز استخوان ،پيوند ،گوسفند

