آزمايشات انجام شده برروغن شتروكاربردهاى كشف شده بر سﻼمت
٢
زهراطبرسي* ، ١سيدعلى اوسط حسينى
 .١دانشجوي دكتري دامپزشكي دانشگاه آزاد اروميه،ايران
 .٢گروه دامپزشكى ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،چالوس ،ايران
غذايى مورد استفاده فراوانى قرار مى گيرد.ساختمان اصلى كوهان شتربافت چربى و فيبرى است از اكسيداسيون يك گرم چربى g1/7آب توليد مى
شود .اكسيژن ﻻزم اكسيداسيون از هواى تنفسى تامين ميشود.پس مى توان گفت كوهان شتر،مخزن آبى اين حيوان نشخواركننده مى باشد .روش
كار :طى آزمايشاتى كه در دانشكده داروسازى اصفهان انجام شد،ماده اى به نام »ا ِما اويل« از روغن شتر استخراج شده كه در امور پزشكى،در
درمان ريزش مو و آكنه پوستى،تاثير بسيارى دارد.همچنين اين روغن به علت نفوذ باﻻ و سريع در پوست و تاثير بر فوليكول هاى مو تنها پس
از گذشت٢٠روز باعث رشد مو هاى موش شد كه مى توان گفت در انسان نيزكاربرد خواهدداشت .بحث و نتيجه گيرى :در كل روغن شتر براى
درمان قطعى درد كاربرد دارد .روغن كوهان شتر معالج دردهاى مفصلى،آرتروز،رماتيسم،سياتيك،گرفتگى عضﻼت و رگ به رگ شدگى مى باشد.
تاكنون در آزمايشات و كاربردهاى پزشكى،عارضه اى جانبى از اين روغن گزارش نشده است.درنتيجه كاربرد موادكوهان شتر بر بشر پوشيده نيست
و اين خلقت الهى در درمان و سﻼمت بسيار كاربردى است.آرزو مى شود كاربرى هاى درمانى ديگرى در راستاى پزشكى كشف شود و براى بهبود
امور سﻼمت تﻼش شود.
كلمات كليدى:شتر،روغن،سﻼمت

توان داروهاى گياهى در درمان تريكومونيازيس پرندگان :مطالعه مرورى
*٣
وحيد كريمى ،١امير اصغرى باغخيراتى ،٢مهدى كميجانى ،
 .١دانشيار بهداشت و بيمارىهاى پرندگان ،دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه تهران.
 .٢دانشجوى دوره تخصصى بهداشت و بيمارىهاى پرندگان ،دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه تهران.
 ٣دانشجوى دوره عمومى ،دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه تهران.
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مقدمه :تريكومونيازيس پرندگان توسط يك تكياختهى تاژكدار به نام تريكوموناس گالينه به وجود آمده و اغلب بخش فوقانى دستگاه گوارش
كبوتر و قمرى را درگير مينمايد .اگرچه امروزه از داروى مترونيدازول به صورت گسترده براى درمان تريكومونيازيس پرندگان استفاده ميشود ،اما
پتانسيل اين دارو براى ايجاد اختﻼﻻت عصبى ،سرطانزايى و همچنين بروز مقاومتهاى دارويى ،توجه محققان را به استفاده از داروهاى جديد،
مخصوص ًا با منشاء گياهى جلب كرده است .روشكار :طى اين مطالعه مرورى اثر درمانى گياهان درمنه ،ترخون ،وامپى ،سير ،اسپند ،كارى ،شمعدانى
عطرى ،آويشن باغى ،گيﻼس سورينام و علف هرز سربز بر تريكومونيازيس پرندگان مورد مطالعه قرار گرفت .بحث و نتيجهگيرى :بررسىهاى
صورت گرفته نشان دادند اگرچه تمامى گياهان مذكور داراى اثرات درمانى بر تريكومونيازيس پرندگان ميباشند ،اما گياهان درمنه ،اسپند و سير
داراى اثرات درمانى بيشتر و در برخى موارد قويتر از مترونيدازول هستند .كبوتران تيمار شده با درمنه با دوز  ٢٥ kg/mgطى  ٥روز بهبود يافتند
اما بهبودى آنان طى استفاده از مترونيدازول با همين دوز ٧ ،روز به طول انجاميد .تصور ميشود كه اثرات ضد تكياختهاى گياه درمنه ،به وجود
آلفا-توجون و اثرات مهارى آن بر گيرندههاى گابا مرتبط باشد .مطالعات نشان دادهاند كه در صورت استفاده از عصاره آبى سير )،(٢٠٠ kg/mg
ميتوان طى  ٥روز به حذف كامل تروفوزوئيتها و بهبودى كامل پرندگان رسيد؛ اين در حالى است كه درمان آنان با مترونيدازول )٧ ،(٥٠ kg/mg
روز به طول انجاميد .حداقل غلظت مهارى مترونيدازول و عصارهى آلكالوئيدى اسپند ،طى  ٢٤ساعت به ترتيب برابر است با  ٥٠ ml/μgو /μg
 .١٥ mlاين امر نشان دهندهى اثر قوى عصاره اسپند در درمان تريكومونيازيس پرندگان است .اثر بخشى باﻻى گياهان درمنه ،سير و اسپند در
درمان تريكومونيازيس پرندگان ،بيانگر توان باﻻى گياهان دارويى به عنوان جايگزينى مناسب براى مترونيدازول ميباشد .اگرچه استفاده گسترده از
اين گياهان ،نيازمند بررسيهاى بيشتر است.
كلمات كليدى :درمان ،تريكومونيازيس ،گياه.

مجله تحقيقات آزمايشگاهى دامپزشكى ،دوره ،١٠شماره  ،١ويژه نامه ٢

مقدمه :مكانيسمى كه در ساختار كوهان شتر قرار دارد بسيار پيچيده است و يكى از اسرار خلقت محسوب ميشود.ماده اوليه در صنعت داروسازى و
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