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مقدمه Epulis :توده ايى تومورى در بافت لثه در نزديك دندان نيش است .منشا اين تومور معموﻻ بافتى است دندان را به استخوان متصل
مى كند .تومور هاى  Epulisمعموﻻ خوش خيم هستند اما ممكن است بدخيم شوند كه در اين صورت بايد اين توده و بافت اطراف ان
را برداشت كه گاهى نياز است كه كل يا بخشى از استخوان فك نيز برداشته شود .به طور كلى اپوليس سه نوع داردFibromatus.١ :
 . Acanthomatous.٣ Ossifying.٢اپوليس يكى از شايع ترين توده هايى است كه در دهان سگ مشاهده ميشود .و بيشتر در سگ
هاى  ٦سال به باﻻ و در نژاد  Boxerبه صورت مادرزادى وجود دارد .تاريخچه  :يك سگ  ٤سال و  ١٠ماهه با نژاد نامشخص به دنبال
توده ايى در قسمت چپ فك باﻻ به بيمارستان دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران ارجاع داده شد .در معاينه بالينى عﻼئم زير مورد تشخيص
قرار گرفت .١:حضور توده در محوطه ى دهانى  .٢افزايش ترشح بزاق  .٣حضور خون در بزاق  .٤بوى نامطبوع در تنفس بازدمى  .٥از دست
دادن دندان هاى سالم  .٦سختى در اخذ غذا و بلع  .٧از دست دادن وزن  .٨بزرگ شدن عقده هاى لنفاوى ناحيه سر .اقدامات ﻻزم ارزيابى .١:
تاريخچه  .٢معاينه)فك و دهان (  .٣آزمايشات پاتولوژى  .٤سى تى اسكن  .٥ examination skullراديوگرافى .نتيجه گيرى :تومور هاى
دهانى ميتوانند از استخوان فك پايين) (mandibleو فك باﻻ ) ،(maxillaدندان ،بافت نرم ،زبان و يا حلق منشا گرفته باشند .بيشتر اين
توده ها از نوع بد خيم هستند مثل تومور هاى  :مﻼنوما) ،(melanomaاسكوآموس سل كارسينوما)،(squamous cell carcinoma
فيبروساركوما) ،(ﬁbrosarcomaاستئوساركوما) ،(oﬆeosarcomaاستئوكندرو ساركوما)oﬆeochondro sarcoma multi
 ، (lobularتومور َمست سل )(tumors cell maﬆو انواع خوش خيم آن از جمله  :آكانتوماتوز آملوبﻼستوما)achanthomatous
 ،(ameloblaﬆomaفيبروماي اطراف دندانى) (Peripheral odontogenic ﬁbromaمى باشد .با توجه به تشخيص پاتولوژيك
تومور كه نوع آن فيبروماى دندانى و اپوليس با منشا لثه است.احتمال بهبودى كامل نزديك به  ٪٧٠است و متاستاز آن به ساير ارگان
ها معموﻻ ديده نمى شود .اين توده نادر است و جراحى و مراقبت هاى بعد از آن معموﻻ به روند بيمارى را بهبود كامل مى رساند.
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مقدمه :در نتيجه استفاده بيرويه از داروهاي ضد ميكروبي در درمان بيماريهاي عفوني ،مقاومت ميكروارگانيسمها در برابر خيلي از آنتي
بيوتيكها توسعه يافته است و يك نياز براي توسعه داروهاي ضد ميكروبي وجود دارد .يك راه استفاده از گياهان دارويي محلي مي باشد كه
يك منبع غني از عوامل ضد ميكروبي نوين را ارايه مي دهند .هدف :به دليل افزايش سريع مقاو مت آنتي بيوتيكي ،اثرات جانبي داروهاي
شيميايي ،خواص ضد باكتريايي بلوطها و دﻻيل ديگر ،اين مطالعه انجام شد .روش بررسي :در اين مطالعه اثر ضد باكتريايي عصاره هيدروالكلي
ميوه بلوط ايراني ارزيابي شده و با تعدادي از آنتي بيوتيكهاي رايج مقايسه شده است .عصاره گيري از ميوههاي آسياب شده بلوط كه
پوست آنها جدا شده بود به وسيله نسبتهاي مساوي از آب ،و اتانول و در دستگاه سوكسله صورت گرفت .اثر عصاره حاصل در سه غلظت
) ٧٥ ،٥٠ ،٢٥ميليگرم /ميليليتر( و با استفاده از روش انتشار ديسك بر روي سه باكتري  coli EscherichiaوStaphylococcus
 aureus Staphylococcus،epidermidisموردآزمايش قرار گرفت .نتايج :نتايج نشان داد كه اثر عصاره بر روي باكتريها وابسته به
غلظت بوده است .در مقايسه با آنتي بيوتيكها نيز اثر غلظت ٧٥ml/mgعصاره بر روي aureus .S.مشابه جنتامايسين ،كمتر از كانامايسين
و بيشتر از اكسى تتراسايكلين بوده است .همچنين اين اثر از عصاره داراي اثري مشابه كانامايسين ،بيشتر از جنتامايسين و كمتر از اكسى
تتراسايكلين بر روي S. epidermidisبوده است .همچنين اين اثر بر روى  coli .Eكمتر از جنتامايسين و كانامايسين ولي در مقايسه
با اكسى تتراسايكلين بيشتر بوده است .نتيجهگيري :نتايج نشان ميدهد كه بلوط ايراني داراي تركيباتي با خصوصيات ضدباكتريايي مي باشد.
كلمات كليدي :بلوط ايراني ،ضدباكتريايي ،عصاره ،انتشار ديسك ،سوكسله

