مطالعه بيوانفورماتيك پروتئين لكتين نوع  Cانگل توكسوكارا كنيس
٤
مهسا شه بخش ،*١فاطمه جالوسيان ٢سيد حسين حسينى ،٣عبدالرضا ناصر مقدسى
.١دانشجوى دكترى تخصصى گروه انگل شناسى دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران
 .٣ ٢عضو هيئت علمى گروه انگل شناسى دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران
 .٤عضو هيئت علمى دانشكده پزشكى دانشگاه علوم پزشكى تهران
مقدمه  :لكتينهاى نوع  Cيك خانواده از پروتئينهاى  binding-Carbohydrateهستند .اين پروتئينها در واكنشهاى ايمنى مثل سيگنالهاى
سلولى در ايمنى مهره داران ،فعال كردن ايمنى ذاتى در مهره داران و بيمهره ها و القا هموستازيز دخالت دارند .لكتين هاى نوع Cترشح شده از
كرم ها كه اخيرا در نماتودهاى انگلى شناسايى شدهاند توالى و و ساختارى مشابه با لكتين هاى موجود درسلولهاى ايمنى پستانداران دارند .روش
كار :در اين مطالعه با استفاده از نرمافزارهاى بيوانفورماتيك شباهت لكتين نوع  Cتوكسوكاراكنيس با لكتين هاى پستانداران و همچنين ساير
نماتودها بررسى شده است .توالى باز مربوط به لكتين نوع  Cتوكسوكارا كنيس با شماره دسترسى AF٠٤١١٠٢٣در  NCBIثبت شده است .با
استفاده از نرمافزار  BLASTشباهت اين توالى با ساير تواليها موجود در بانك ژن بررسى شد .با استفاده از نرمافزار  EXpasyتوالى اسيد آمينه
مربوطه مورد بررسى قرار گرفت .بحث و نتيجهگيرى  :پروتئين لكتين نوع  Cدر توكسوكاراكنيس  ٤نوع است .نوع ١و ٤پروتئينهاى دفعى-ترشحى
هستند .غلظت نوع  ١در بين پروتئينهاى دفعى-ترشحى بيشتر است .از سوى ديگر اين پروتئين  binding Calciumاست و كنترل آن در
شرايط آزمايشگاه مقدور است .همچنين اين پروتين در تعديل ايمنى نقش دارد و سبب كاهش واكنشهاى التهابى در ميزبان ميشود .لذا اين پروتئين
ميتواند جهت مطالعات ايمنى و به ويژه كرم درمانى مورد توجه باشد.
كلمات كليدى :توكوسوكارا كنيس ،لكتين نوع C
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مطالعه ى مقايسه اى آناتومى مخ چه در خدنگ نر و ماده بالغ
*٢
بابك رسولى  ، ١پريا باهوش
.١گروه علوم پايه دانشكده دامپزشكى  ،دانشگاه سمنان
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مقدمه  :خدنگيان خانوادهاى از راسته ى گوشتخواران در فروراسته ى گربهسانان هستند .اين حيوانات گستردگى جغرافيايى نسبتا وسيعى داشته
و در نواحى زيادى از قاره ى آسيا و شمال آفريقا يافت مى شوند .اين مطالعه بر روى ويژگى هاى مورفولوژيكى و مورفومتريك مخ چه صورت
گرفت و نتايج آن مى تواند در مطالعات ناهنجارى شناسى ،آسيب شناسى ،رفتار شناسى ،و هم چنين شناسايى ويژگى هاى كالبد شناسى به منظور
افزايش دامنه ى علوم آناتومى گوشتخواران مفيد باشد .روش كار  :به منظور انجام مطالعه ى حاضر تعداد  ١٠قﻼده خدنگ هندى خاكسترى بالغ
شامل  ٥قﻼده نر و  ٥قﻼده ماده تهيه گرديد .پس از انجام مراحل پوست كنى  ،امعا و احشاى نمونه هاى مربوطه تخليه شده جمجمه جدا گرديد
و نمونه ها در محلول ثابت كننده غوطه ور شدند .در ادامه نمونه ها خارج شده و جمجمه برداشته شد و پس از يك هفته اندازه گيرى ها و تصاوير
مربوط به ساختمان مخ چه ثبت گرديد .بحث و نتيجه گيرى  :در بررسى مورفولوژى ساختار مخ چه مشخص گرديد كه ناحيه ى كرمينه كمى
بزرگتر از هر يك از نيمكره هاى مخ چه مى باشد و در برش سهمى  ،بر روى كرمينه نيز شيار هايى موجود بود كه تعداد اين شيار ها و برگه ها
در نمونه ها ى موجود  ١٠تا  ١١عدد محاسبه شد .به طور كلى در اين مطالعه به جز مواردى محدود تفاوتى ميان ساختمان مخ چه در خدنگ و
ساير گوشتخواران ديده نشد.
كلمات كليدى  :آناتومى  ،مخ چه  ،خدنگ .

