مطالعه اثر پخت بر ميزان فرمالدئيد در گوشت ماهى قزل آﻻى رنگين كمان
٢
سيد عبداﷲ حسينى وردنجانى ،*١مهدى رئيسى
 .١دانش آموخته دكتراى دامپزشكى ،دانشكده دامپزشكى ،واحد شهركرد ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،شهركرد ،ايران.
 .٢گروه بهداشت و بيماريهاى آبزيان ،دانشكده دامپزشكى ،واحد شهركرد ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،شهركرد ،ايران.
چكيده :فرمالدئيد يك تركيب شيميائى متداول است كه در آبزى پرورى بصورت محلول آبى )فرمالين( بمنظور ضدعقونى استخرها و يا درمان
ماهيان استفاده ميشود .فرمالدئيد بعنوان يك تركيب سرطان زاى مهم براى انسان شناخته شده است .اين مطالعه بهمنظور سنجش اثر پخت بر
ميزان فرمالدئيد در گوشت ماهى پس از مجاورت يك ساعته ماهى با فرمالين انجام پذيرفت .بمنظور انجام اين مطالعه ،ماهيان قزل آﻻى رنگين
كمان با غلظت  ٢٥٠ميليگرم در ليتر فرمالين بمدت يك ساعت مجاورت داده شدند .سپس تعداد  ٢٥قطعه ماهى بصورت تصادفى انتخاب و ميزان
فرمالدئيد در بافت خوراكى ماهيان خام و پخته شده بروش آب پز ،بخار پز ،سرخ كرده و كباب شده بروش  HPLCسنجيده شد .نتايج نشان
داد كه ميانگين ميزان فرمالدئيد در ماهى خام برابر با  ٠/٩٠١ميكروگرم در گرم بود .در ماهيان پخته شده نيز بيشترين ميزان در روش سرخ شده
) ٠/٦٢١±٠/٠١١ميكروگرم در گرم( و كمترين ميزان در روش آب پز ) ٠/٢٢٧±٠/٠١٧ميكروگرم در گرم( مشاهده شد كه اختﻼف معنى دارى را
نشان ميداد ) .(0.05>pبطور كلى نتايج اين مطالعه بيانگر اين است كه ميزان فرمالدئيد در گوشت ماهيانى كه با فرمالدئيد مجاورت داده شدهاند
بسيار كمتر از حداكثر مجاز قرار داشت و پس از پختن نيز كاهش يافت لذا خطرى براى سﻼمت مصرف كنندگان در پى ندارد.
كلمات كليدى :فرمالدئيد ،ماهى قزل آﻻى رنگين كمان ،پخت.
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بررسى آلودگى به هموسپوريدين ها در مرغ هاى بومى شهرستان سمنان
٢
حسين اخﻼقى ،*١نويد گلباغى ،١عليرضا مشتاقى ،١مريم رسولى
 .١دانشجوى دكترى دامپزشكى دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان
 .٢گروه پاتوبيولوژى آموزشكده دامپزشكى شهميرزاد ،دانشگاه سمنان
akhlaghihosein799@gmail.com
مقدمه :هموسپوريدين ها انگل هاى خونى تك ياخته در شاخه اپى كمپلكسا مى باشند  .سه جنس هموپروتئوس ،پﻼسموديوم و لوكوسيتوزون از
مهم ترين جنس هاى اين دسته مى باشند .انگل هاى هموسپوريديا سير تكاملى غير مستقيم دارند و از طريق گزش پشه و مگس ناقل مى توانند
بافت هاى رتيكولواندوتليال و سلول هاى خونى پرندگان را آلوده كنند .روش كار :هدف از انجام اين مطالعه ،بررسى انگل هاى هموسپوريدين
در خون مرغ هاى بومى سمنان بوده است .براى اين منظور از وريد بال  ٣٥مرغ بومى نمونه خون اخذ گرديد .نمونه ها از بخش هاى مختلف
شهرستان جمع آورى شد و به آزمايشگاه انگل شناسى دانشكده دامپزشكى منتقل شد .در آزمايشگاه پس از تهيه گسترش خونى ،رنگ آميزى به
روش گيمسا انجام گرديد .گسترش هاى رنگ آميزى شده با عدسى  ١٠٠مورد بررسى قرار گرفتند .بحث و نتيجه گيرى :در زير ميكروسكوپ
نورى ١٠ ،نمونه ) (٪ ٢٨/٥٧مراحل اوليه هموپروتئوس ١ ،نمونه ) (٪ ٢/٨لوكوسيتوزون كروى و  ١نمونه ) (٪ ٢/٨پﻼسموديوم مشاهده شد .اين
مطالعه نشان مى دهد كه ميزان باﻻيى از الودگى طيور بومى شهرستان مربوط به انگل هموپروتئوس ) (٪ ٢٨/٥٧مى باشد .براساس نتايج به دست
آمده مشخص گرديد كه ميزان آلودگى مرغ هاى بومى سمنان به هموپروتئوس از ساير هموسپوريدين ها بيشتر است بنابراين ضرورى است كه در
زمينه بيماريزايى اين انگل ،اثرات آن بر سﻼمت و توليد تخم مرغ مطالعات بيشترى انجام گيرد.
كلمات كليدى :هموسپوريدين ،مرغ بومى ،هموپروتئوس ،سمنان

