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مقدمه  :فارماكولوژى و سم شناسى دامپزشكى شاخه هاى مهمى هستند كه پيوسته در حال تغييرند .در توسعه يك داروى جديد سم شناسى تعيين
براى كنترل باقى مانده هاى دارويى در بدن حيوانات و اندازه گيرى غلظت آﻻينده ها و آفت كش ها در غذا به كار مى رود و اخذ نمونه از پﻼسما
،بافت ،كبد ،پر و مو و  ...انجام مى گيرد .فارماكولوژى دزهاى درمانى و سم شناسى دزهاى مسموميت زاى يك دارو را نشان مى دهند .وظيفه
مشترك اين دو علم اين است كه مخاطرات را در رابطه با اكوسيستم ،انسان و حيوان كاهش دهند .روش كار :يك پيش نياز براى انجام مطالعات
بالينى انجام آزمايش سم شناسى براى شناخت اثرات سمى داروها با دز باﻻتر از دز درمانى است با اين شناخت مى توان دارو را در بهترين دز و
فاصله زمانى تجويز كرد و به بهترين نقطه اثربخشى دارو رسيد .سم شناسان دامپزشكى بايد بدانند چه موادى سمى هستند ،محل اثر آن ها كجاست
و روند مسموميت زايى چيست ؛ارزيابى سميت براى انسان و حيوان همراه ،شناخت نوع ماده سمى و درمان آن است .رابطه بين فارماكوكينتيك و
اثرات دارويى توسط  PK/PDنشان داده مى شود كه  PKرابطه بين دز ،متابوليسم و زمان را بيان مى كند و  PDرابطه بين غلظت و زمان را
بيان مى كند .تاثير مواد سمى بر نحوه بيان ژن ها نيز مورد مطالعه قرار گرفته است .در اين رابطه ژن هاى كدكننده پروتئين در  DNAو نحوه
تنظيم بيان ژن توسط  RNAمورد بررسى قرار مى گيرند ؛از طريق تست هايى مانند  HTSو  ...مى توان اثرات سمى روى  DNAرا بررس
كرد  .نتيجه گيرى :سم شناسى ميزان سموم دفع شده توسط حيوانات نظير تخم مرغ ،گوشت ،شير و  ...را رديابى مى كند .اين محصوﻻت ممكن
است داراى مقادير زيادى فلزات سنگين ،سموم قارچى و باكتريايى باشند .
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كننده شكست يا موفقيت دارو هستند  .در گونه هاى مختلف حيوانى تفاوت هاى بسيارى در متابوليسم و دفع مواد شيميايى وجود دارد  .سم شناسى

١٨٧

بررسى ميزان شيوع آلودگى انگلى سيستى سركوس گوسفند كشتارى در كشتارگاه هاى صنعتى استان قم در فصول
مختلف سال هاى  ١٣٩٠تا ١٣٩٤
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چكيده :بيمارى هاى انگلى در نشخواركنندگان حائز اهميت فراوانى بوده و در اين ميان كرم هاى پهن از جايگاه ويژه اى برخوردارند ،چرا كه مى
توانند در طول زمان موجب خسارات اقتصادى مستقيم و غير مستقيم زيادى شوند .به اين منظور ،تعداد  ١٥٢١١٣٠راس گوسفند كشتار شده در
كشتارگاه استان قم در مدت  ٥سال مورد بازرسى قرار گرفت .براساس يافته هاى اين مطالعه ،ميزان شيوع آلودگى انگلى سيستى سركوس كبدى
به طور ميانگين به تفكيك فصول بهار  ،تابستان  ،پائيز و زمستان در كل دام ها به ترتيب  ٠/٠٣٥ ،٠/٠٢١ ،٠/٠٢٩و  ٠/٠٤٢درصد است .با توجه
به نتايج اين مطالعه ميزان بيش ترين و كم ترين شيوع اين انگل به ترتيب در فصول زمستان و بهار است كه به نوعى با افزايش ميزان رطوبت
و بارندگى مى تواند نسبت داشته باشد .هدف از اين مطالعه ،بررسى ميزان شيوع آلودگى انگلى سيستى سركوس در فصول مختلف كشتارگاه هاى
سطح استان قم است تا آمار مناسبى به منظور اطﻼع از ميزان شيوع اين نوع انگل در فصول مختلف سال در جهت اقدامات پيش گيرى كننده از
انتقال اين آلودگى ها و درمان اين عوامل در اختيار سازمان هاى مرتبط قرار گيرد.
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