مطالعه ى آناتومى و بافت شناسى لوزالمعده در تيهو
٣
سيد عرفان رسولى ،١امير رضا سلمانى* ،٢بابك رسولى
 .١دانشجوى دكتراى عمومى دانشكده دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد گرمسار
 .٢دانشجوى دكتراى عمومى دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان
 .٣گروه علوم پايه دانشكده دامپزشكى  ،دانشگاه سمنان
مقدمه :پرنده تيهو يا كبك تيهو نوعى كبك از راستهى ماكيانسانان و تيرهى قرقاوﻻنبوده كه يكى از زيستگاه هاى مهم آن ايران است.
اهميتمطالعهآناتوميكى لوزالمعده در پرندگان ازجهتتغييراتيهمچون دژنراسيونوتورم اين ارگانها دربيماريهايعفونيومتابوليكميباشد.نتايج اين مطالعه در
زمينه هاى مختلف بهداشت و بيمارى هاى طيور از جمله كالبدگشايى ،آسيب شناسى بيمارى هاى مهم متابوليك و عفونى و آناتومى پرندگان
سودمند خواهد بود .روش كار :به منظور اين تحقيق ١٤قطعه تيهوى نر و ماده به صورت تصادفى انتخاب شد .هم چنين از سه تيهوى نر و سه ماده،
نمونه بافتى اخذ گرديد و پس از آماده سازى با روش هماتوكسيلين و ائوزين ،رنگآميزى گرديد.بحث و نتيجه گيرى :لوزالمعده تيهو اندامى طويل
در فضاى بين دو بازوى صعودى و نزولى دوازدهه است .با توجه به اتصاﻻت آنلوزالمعده به سه لوب پشتى  ،شكمى و طحالى تقسيم مىشود .در
اين ارگان تيغههاى بسيار ظريف و كوتاهى از كپسول به داخل غده نفوذ كرده و غده را به لوبولهاى نامحسوسى تقسيم مىكند.آسينىها بهطور
نامنظم كنارهم قرار دارند و لومن در همه آن ها مشخص نيست .نتايج حاصل نشان مى دهد كه ساختمان آناتوميكى و بافتيلوزالمعده تيهو با وجود
تفاوت هاى جزئيكه بيشتر در بخش مورفولوژى مشاهده شد  ،تشابه زيادى با ساير پرندگان دارد.
كلمات كليدى  :آناتومى  ،بافت شناسى  ،لوزالمعده  ،تيهو .

بررسى تاثير تجويز دوزهاى مختلف آلوكسان بر تغييرات قند خون در موشهاى صحرايى نر نژاد ويستار
٣
جواد بهشتيپور ،١لقمان اكرادى* ،٢،مهديه رئيسزاده
 .١دانشجوى دكترى عمومى دامپزشكى ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،سنندج ،ايران.
 .٢استاديار پاتولوژى ،گروه پاتوبيولوژى ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،سنندج ،ايران.
 .٣استاديار فارماكولوژى ،گروه علوم پايه ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،سنندج ،ايران.
j5.beheshtipour@gmail.com
مقدمه :ديابت به عنوان يكى از مهمترين بيماريهاى عصر حاضر كه عﻼمت پاتوگنومونيك آن هايپرگﻼيسمى ميباشد ،تأثير قابل توجهى بر
سﻼمت ،سبك زندگى ،طول عمر و نيز سيستم مراقبتهاى بهداشتى دارد .استفاده از مدلهاى تجربى ديابت به دﻻيل در دسترسبودن ،امكان
مداخله يكسان ،قابليت مانيتورينگ و ممانعت از آسيب به انسان در حين مطالعه در جهان گسترش يافتهاند .از جمله اين مطالعات تجربى استفاده
از سايتوتوكسيكهاى گلوكز همچون آلوكسان است .آلوكسان با توليد زنجيرهاى گونه هاى فعال اكسيژن سبب تخريب انتخابى سلولهاى بتاى
پانكراس ميگردد .القاى ديابت تجربى با آلوكسان با دوزهاى مختلف مورد بحث است .از اينرو ،هدف از اين مطالعه تاثير تجويز دوزهاى مختلف
آلوكسان بر تغييرات قند خون در موشهاى صحرايى نر نژاد ويستار بود .روش كار ١٨ :سر موش صحرايى نر نژاد ويستار به طور تصادفى به  ٣گروه
تقسيم شدند :كنترل )(C؛ ديابتى با دوز آلوكسان  ١٢٠ميليگرم بر كيلوگرم ) (S١و ديابتى با دوز آلوكسان  ١٥٠ميليگرم بر كيلوگرم ) .(S٢آلوكسان
به صورت تك دوز و به صورت داخل صفاقى تجويز گرديد .طول دوره مطالعه  ٢١روز بود .در ابتدا و انتهاى دوره مطالعه سطح گلوكز خون حيوانات
توسط گلوكومتر ديجيتال اندازهگيرى شد .دادهها توسط نرم افزار  ٢٣ SPSSو با استفاده از آزمون آناليز واريانس يك طرفه )way-one
 (ANOVAو تست تعقيبى توكى ) (teﬆ s‘Tukeyآناليز شدند .بحث و نتيجهگيري :سطح گلوكز خون در گروه  S٢بيشتر از گروه  S١بود
) .(٠٫٠٥ > Pتعداد موشهاى تلف شده در گروه  S٢برابر با  ٤سر موش صحرايى بود .در گروه  S١تلفاتى مشاهده نشد .اين مطالعه نشان داد
كه آلوكسان تجويزى با دوز  ١٥٠ميليگرم بر كيلوگرم ديابت شديدترى ايجاد ميكند ،اگرچه تلفات نيز درپى دارد .انجام مطالعات بيشتر جهت درك
پاتوفيزيولوژى ديابت القايى با آلوكسان ضرورى است.
كلمات كليدى :آلوكسان ،موشهاى صحرايى ،قند خون
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