بررسى مخاط دستگاه گوارش ماهيان ،تكامل و مقايسه ى آن بين گونه هاى مختلف ماهيان
٤
حسن مروتى  ،١سارا واشقانى فراهانى*  ، ٢،فاطمه كمالى نژاد ، ٣محمد رضا احمدى
 .١استاد تمام و عضو هيأت علمى بخش بافت شناسى دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران
 .٢دانشجوى دامپزشكى دانشگاه تهران و عضو انجمن بافت شناسى دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران
 .٣دانشجوى دامپزشكى دانشگاه تهران و دبير انجمن بافت شناسى دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران
 .٤دانشجوى دامپزشكى دانشگاه تهران و معاون انجمن بافت شناسى دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران
vasheghani.sara@ut.ac.ir
مقدمه :لوله ى گوارش درماهيان داراى ساختارى ساده با منشأ آندودرمى بوده كه قسمت هاى مختلف آن ازعمق به سطح شام ﻻيه هاى
مخاطى ،زير مخاطى ،ماهيچه اى و سروزى است البته قابل ذكر است كه ساختار لوله ى گوارش در گونه هاى مختلف ماهيان متفاوت است.
تفصيل موضوع :مخاط شامل اپيتليوم،ﻻمينا پروپريا و ماهيچه مخاطى است .بافت پوشش دهانى و حلق ماهيان ازنوع مكعبى مطبق به همراه
ﻻميناپروپريا است .در مرى ماهى زرده از خانواده ى كپورماهيان اپيتليوم از جلو توسط اپيتليوم مكعبى مطبق و از عقب توسط استوانه اى
ساده ى مژه دار پوشيده شده و فاقد عضله ى مخاطى است درحاليكه عضله ى مخاطى در مرى كپور معمولى ديده مى شود .در ﻻرو تازه
تفريخ شده معده وجود ندارد اما با رشد و به مرور زمان معده تشكيل شده و ﻻيه ى گليكوپروتئينى سطح سلول هاى استوانه اى شكل بافت
پوششى معده را مى پوشاند .بحث و نتيجه گيرى :اساس مخاط دستگاه گوارش ماهيان مشترك است اما تفاوت هايى نيز بين گونه هاى
مختلف ماهيان ديده مى شود كه شناخت اين ساختار و تفاوت هاى آن ها با يكديگر را مى توان دركارهاى تحقيقاتى و درمانى لحاظ كرد.
كلمات كليدى :ماهيان ،گوارش  ،مخاط  ،مقايسه

١٦٠

دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران

بررسى اثرات ضد كوكسيديايى گياه آرتميزيا ابسينتيوم بر طيور گوشتى
محمدعلى صمدى ،١محمد اسدى ايرايى ،٢سيد محمد حسينى ،٣سارا ذبيحى* ،٤آيناز اسﻼمى

٥

 .١دامپزشك عمومى ،شهرستان بابل
 .٢دامپزشك عمومى ،عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان
 .٣دكترى پاتولوژى دامپزشكى ،استاديار ،دانشكده دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى بابل
 .٤دانشجوى سال سوم مقطع دكترى دامپزشكى ،دانشگاه آزاد اسﻼمى بابل
 .٥دانشجوى سال دوم مقطع دكترى دامپزشكى ،دانشگاه آزاد اسﻼمى بابل
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مقدمه :كوكسيديوز يكى از مهم ترين بيمارى هاى طيور است كه درمان شيميايى و گياهى دارد .در اين مطالعه از گياه آرتميزيا افسنطين جهت
بررسى اثرات درمانى بر روى بيمارى كوكسيديوز استفاده شد .روش كار :در اين آزمايش تعداد  ١٥٠قطعه جوجه گوشتى سويه راس  ٣٠٨با سن
يك روز ،به  ٣گروه مساوى تقسيم و به مدت  ٤٠روز نگهدارى شدند كه گروه اول )شاهد( ،دوم و سوم به ترتيب با جيره ى غذايى فاقد هر گونه
كوكسيديواستات ،جيره ى حاوى پودر خشك شده ى گياه آرتميزيا به ميزان  ١درصد در جيره ى غذايى و داروى هاى مادورامايسين و آمپروليوم–
اتوپابات تغذيه شدند .مقايسه ى داده هاى آمارى شاخص هايى مانند وزن بدن ،مقدار دان مصرفى ،ميزان دفع اووسيست و ضريب تبديل غذايى،
توسط نرم افزار ) (SPSSدر رويه ) (ANOVAو در سطح  ٥درصد انجام شد .بحث و نتيجه گيرى :با توجه به بررسى داده ها ،مشخص گرديد
كه در خصوص اثرات ضد كوكسيديايى ،گروه تغذيه شده با گياه آرتميزيا نسبت به گروه شاهد و گروه دارويى نسبت به هر دو گروه ديگر برترى
دارند .پس اين گياه داراى اثرات ضد كوكسيديايى است و ﻻزم است تحقيقات بيشترى در مورد اين گونه گياه در آينده انجام شود.
كلمات كليدى :كوكسيديوز ،اووسيست ،آرتميزيا ،جوجه گوشتى

