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يكى از اهداف اصلى درمانى در علم پزشكى ،ترميم زخم در زمان كوتاهتر و با عوارض جانبى كمتر ميباشد .زخم بهعنوان اصليترين و مهمترين
مسئله در جراحى ،از ديرباز مورد توجه خاص محققان پزشكى و جراحى بوده است .ترانكرون ،دارويى هومئوپاتى است كه از عصاره الكلى يك
رتيل بهنام تارانتوﻻ كوبنسيس تهيه شده است  .اين دارو اثرات درمانى چشمگيرى بر التيام ضايعات مخاطى تب برفكى در دام ،آبسهها ،اولسرها
و تومورهاى پستانى سگ داشته است .روش استعمال دارو ،تزريق زيرجلدى است و بهصورت سيستميك براى التيام جراحات وارد عمل ميشود،
ازاينرو در اين پژوهش اثرات اين دارو بر التيام جراحات صفاقى مورد مطالعه قرارگرفتهاست .در اين مطالعه كه بر روى  ١٢خوكچه نر بالغ در
محدوده وزنى  ١٠٠٠-١٢٠٠گرم صورت گرفت ،پس از بيهوشى و آمادهسازى به روش آسپتيك ،عمل ﻻپاراتومى از خط وسط بر روى آنها انجام
گرفت .پس از دسترسى به حفره شكم ،در فاصله ١سانتى مترى از خط برش در سمت چپ حفره بطنى يك برش ١سانتى مترى روى ﻻيه صفاق
ايجاد شد و سپس خوكچه ها بهصورت تصادفى به ٤گروه؛ درمان با بخيه صفاق و تزريق ترانكرون) ،(4=nدرمان بدون بخيه صفاق و تزريق
ترانكرون) ،(4=nدرمان بدون بخيه صفاق و بدون تزريق دارو) (4=nو درمان بدون بخيه صفاق و تزريق دارونما) (4=nتقسيم شدند .پس از بستن
برش ﻻپاراتومى خوكچه ها به مدت  ٢١روز در شرايط كنترل شده نگهدارى شدند و بعد از اين مدت پس از يوتنايز كردن ،نمونه پاتولوژى جهت
بررسى ميكروسكوپيك فاكتورهاى ترميم زخم تهيه شد .نتايج با استفاده از آزمون هاى آمارى غيرپارامتريك مورد ارزيابى قرارگرفتند كه نشان
داد آيتمهاى ترميم زخم در گروه دوم تاثير مثبت و اختﻼف معنادارى با ساير گروهها داشتهاست .به نظر ميرسد داروى ترانكرون بر التيام جراحات
صفاقى موثر است و زمينه براى تحقيقات بيشتر باز است
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خﻼصه :در تحقيق پيش رو كه در طول يك دوره نحر شتر و در پاييز وزمستان سال  ١٣٩٥و در كشتارگاه سمنان به اجرا در آمد ،طى  ٢٨روز
بازرسى متناوب از مجموع  ٢٥٤نفر شتر يك كوهانه ) (deromedarius Camelusنحر شده ١٠٠نفر شتر بطور راندوم انتخاب و جهت
وجود ضايعات ماكروسكپى ريوى تحت بازرسى هاى روتين پس از كشتار قرار گرفتند .از اين تعداد در مجموع  ٤٠ﻻشه ،واجد يك يا چند ضايعه
ماكروسكپى بودند .از موارد مثبت با لزيون هاى ماكروسكپى ،ابتدا فتوماكروگراف هاى ضرورى تهيه و سپس نمونه بافت كبدى در ابعاد مناسب
اخذ ،در فرمالين بافر  ٪ ١٠تثبيت ،و سپس تحت روش هاى روتين هيستوتكنيك ،بلوك هاى پارافينى تهيه گرديد .در نهايت مقاطع  ٥ميكرونى
آماده و به روش  E&Hرنگ آميزى شدند .در مطالعه مقاطع رنگ آميزى شده عمده ترين لزيون هاى مشاهده شده در كبد شترهاى نحر شده
عبارت بودند از :كيست هيداتيك ) ،( ٪٦٥سيروز كبدى ) ،( ٪١٠ليپيدوزيس ) ،( ٪ ١٢/٥آبسه هاى كبدى ) ،( ٪٠/٤تجمع گليكوژن )،(٪ ٢/٥
ليپوفوشين ) ،(٪١٧/٥كيست هاى كلسيفه ) ،(٪٢/٥كﻼنژيت ) ( ٪٢/٨و كﻼنژيوهپاتيت ) .( ٪٥مطالعه حاضر نشان داد كه بيمارى ها و لزيون
هاى كبدى در شتر يك مسئله مهم بوده كه مى تواند اثر منفى بر صنعت پرورش شتر در شهرستان سمنان داشته ،و بلحاظ انتقال بيمارى هاى
زنوتيك فاكتورى خطر آفرين براى مصرف كنندگان فراورده هاى اين حيوان در اين شهرستان بشمار مى آيد.
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