بررسى مولكولى ميزان آلودگى به توكسوپﻼسما گوندى در گوشت چرخ كرده غير بسته بندى عرضه شده در سطح
شهر سمنان
٤
دكتر بهار شمشادى، ١دكتر معين خراباتى ،٢مهندس مجيد يزدانى، ٣امير حسين سعدالهى
 .١عضو هيت علمى دانشكده دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد گرمسار
 .٢دكتراى عمومى دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد گرمسار
 .٣كارشناسى ارشد علوم آزمايشگاه
 .٤دانشجوى دكترى عمومى دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد گرمسار
مقدمه  :بيمارى توكسوپﻼسموز حيوانات خونگرم از جمله انسان را در گير مى كند و يكى از شايع ترين انگل هاى زئونوتيك در سطح جهان
مى باشد  .نتايج الودگى هاى انسانى به اين انگل حاكى از انتقال عمودى )مادر به جنين( و به دنبال بلع اووسيت موجود در آب  ،محيط ،گوشت
و ساير فراورده هاى گوشتى به صورت خام ويا نيم پز مى باشد  .هدف از اين مطالعه بررسى مولكولى ميزان آلودگى به توكسوپﻼسما گوندى در
گوشت چرخ كرده غير بسته بندى عرضه شده در سطح شهر تهران مى باشد  .روش كار  :تعداد  ١٠٠نمونه گوشت چرخ كرده با وزن  ٨٠گرم از
مراكز عرضه گوشت جمع آورى كرده بطور مجزا يكنواخت سازى و DNAآن بوسيله كيت شركت سيناژن استخراج شد و پرايمر اختصاصى
توكسوپﻼسماگوندى استفاده شد .يافته ها :هيچكدام از نمونه ها به انگل توكسوپﻼسما آلوده نبودند  .نتيجه گيرى :براى نتيجه گيرى درباره آلودگى
گوشت خام به انگل توكسوپﻼسما به تحقيقات بيشترى نياز مى باشد .

١٨٤

دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران

بررسى صدمات ايسكمى /ريپرفيوژن در مدل چرخش /اصﻼح چرخش تجربى تخمدان موش صحرايى :ارزيابى
پاتولوژى
٣
*٢
آزاد بهرام پور  ،١لقمان اكرادى  ، ،روناك عزيزبيگى
 .١دانشجوى دكترى عمومى دامپزشكى ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،سنندج ،ايران.
 .٢استاديار پاتولوژى ،گروه پاتوبيولوژى ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،سنندج ،ايران.
 .٣استاديار فيزيولوژى ،گروه فيزيولوژى ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،سنندج ،ايران.
azadbahrampoor@gmail.com
مقدمه :به دنبال ايسكمى هنگامىكه چرخه خون مجدداً برقرار شد ،روند فيزيوپاتولوژى جديدى به نام صدمهى ريپرفيوژن مطرح مىشود كه اين
عارضه موجب بروز آسيب بافتى بيشترى مىشود .چرخش تخمدان مىبايست در زودترين زمان ممكن تشخيص داده و درمان شود .صدمهى
ايسكمى/ريپرفيوژن بهعنوان يكى از مهمترين مشكﻼت بالينى شناختهشده است .هدف از مطالعهى حاضر بررسى يافتههاى پاتولوژيك حاصل از
ايسكمى /ريپرفيوژن در مدل چرخش /اصﻼح چرخش تجربى تخمدان موش صحرايى است .مواد و روش كار ١٨ :قطعه رت ماده بالغ نژاد ويستار
سالم بهصورت تصادفى به  ٣گروه  ٦تايى تقسيمبندى شدند .گروه )١شاهد( :در اين گروه برش خط وسط ايجادشده و تخمدانها دستكارىشده و
محل برش بسته شد .گروه )٢تورشن( :در اين گروه  ٣ساعت ايسكمى توسط چرخش تخمدان دادهشده .گروه )٣ريتورشن( :در اين گروه  ٣ساعت
ايسكمى با روش چرخش تخمدان و  ٣ساعت ريپرفيوژن با اصﻼح چرخش تخمدان ايجاد شد .بحث و نتيجهگيرى :ساختار بافتى تخمدان در گروه ١
نرمال بود .تخمدان در گروه  ٢نرمال نبوده و داراى خونريزى و پرخونى حاد بود .وضعيت تخمدان در گروه  ٣نرمال نبوده و تغييرات هيستوپاتولوژيك
را درنتيجهى خونريزى فشرده ،نفوذ سلولهاى التهابى به همراه سلولهاى دژنراتيو و سلولهاى آپوپتوز شده نشان دادند .در نتيجه گروه  ٣نسبت
به گروه  ١و به خصوص گروه  ٢صدمات بيشترى را نشان داد و تغييرات معنى دار بود.
كلمات كليدى :ايسكمى/ريپرفيوژن ،چرخش/اصﻼح چرخش ،تخمدان ،موش صحرايى

