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رفتارهاى خودزنى شامل گاز گرفتن و چنگ انداختن خود ،كوبيدن سر به قفس و ناخن جويدن در سطح وسيعى )باﻻى(٪١٥در ميمونهاى رزوسى
كه به عنوان حيوان خانگى نگهدارى ميشوند مشاهده شده است .بسيارى از پژوهشگران معتقدند كه رفتارهاى خودزنى وابسته به ارتباط فيزيكى
حيوان با همنوعان خويش است كه از آن جلوگيرى شده است .رزوسها حيواناتى پرخاشگر هستند استدﻻل ميشود كه رفتار گاز گرفتن خود در
نتيجه رفع نياز گاز گرفتن و تخليه تنش است.اين رفتارها وابسته به سن ،جنسيت و شرايط نگهدارى است .معموﻻ نرها مبتﻼ ميشوند و سن ابتﻼ
مصادف با بلوغ حيوان است.داروهاى موثر بر اين اختﻼل در اين مقاله بررسى شده اند .مكملهاى غذايى تريپتوفان با كاهش سطح كورتيزول
و افزايش سطح سروتونين پس از چهار هفته سبب بهبودى  ٪٦٦شدند.مصرف ديازپام در  ٪٥٠رزوسها اين رفتارهارا به طور قابل مﻼحضه اى
كاهش اما در  ٪٥٠باقى مانده سبب افزايش فركانس اين رفتارها شد .مصرف سيپروترون استات نيز غلظت متابوليتهاى سروتونين و دوپامين و
سطح سرمى تستسترون را كاهش داد اما برخﻼف انتظار تعداد اسپرمها تغييرى نكرد.عﻼوه بر رفتار گازگرفتن خود طى مصرف اين دارو ساير
اختﻼﻻت ناهنجار نيز مانند پنجول كشيدن خود ،ليسيدن قفس ،ناخن جويدن و كندن موها نيز كاهش پيدا كرد و برخﻼف آن پس از قطع مصرف
داروبه همان مقدارى كه طى درمان مشاهده ميشدند باقى ماندند و به سطح پيش درمانى نرسيدند.
كلمات كليدى :اختﻼﻻت روانى ،ميمون رزوس ،تريپتوفان،ديازپام ،سيپروترون استات
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دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران

كاربرد ضد سرطانى شير شتر  :مرورى بر مطالعات اخير
زهره حصارى ،١فرشته عرب ،*١سعيده نعيمى ،٢احد محمدنژاد ،٣سارا طيبان

١

 .١دانش آموخته دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران
 .٢هيأت علمى دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران
 .٣مركزتحقيقات سرطان ،انستيتوسرطان ايران ،دانشكده پزشكى تهران ،ايران
f.arab1370@gmail.com
مقدمه :به دليل اهميت سرطان و اثرات جانبى روشهاى درمانى موجود  ،يافتن استراتژى هاى درمانى جديد با كارايى باﻻ و كمترين اثرات ناخواسته
ضرورى به نظر ميرسد .شير شتر به عنوان يك تركيب درمانى به صورت سنتى براى درمان طيف ويعى از بيمارى ها مانند فشار خون باﻻ ،ديابت،
و بيمارى اوتيسم و  ...مورد استفاده قرار ميگيرد .در ساليان اخير محققان به روى كشف قدرت نهفته در ساختارهاى فعال زيستى موجود در شير
شتر به خصوص در زمينه درمان سرطان متمركز شده اند .بنابراين هدف اين مقاله مرورى ،فراهم آوردن مجموعه اى نتايج مطالعات اخير در زمينه
كاربردهاى شير شتر در برخى از انواع سرطان ها است .روش كار :براى انجام اين مقاله از پايگاه هاى داده آنﻼين )پابمد ،اكوپوس و گوگل اسكوﻻر(
با كليد واژه هايى با قرابت معنايى مانند تومور ،ضد سرطان ،شير شتر ،سرطانزايى ،ضد التهاب و حامل دارويى ،جهت دستيابى به اطﻼعات مرتبط
استفاده شده است .بحث و نتيجه گيرى :مطالعات  vivo Inو  in vitroبسيارى موجودند كه اثرات شير شتر را بر مراحل مختلف پيشرفت
سرطان كه شامل محافظت باﻻ از مقاومت سلولها مقابل تركيبات سايتوتوكسيك و شرايط سرطانزا تا القا مرگ سلولهاى سرطانى شده است ،بررسى
كرده اند .همچنين تركيبات شير شتر به طور موفقيت آميزى به عموان حامل دارويى ضد سرطانى به كار برده شده اند .تمام مطالعات نشان ميدهند
كه شير شتر قادر است فعاليت ضد سرطانى را به واسطه تركيبات فعال زيستى خود كه ويژگى آنتى اكسيدانى و ضد التهابى باﻻيى را از خود نشان
ميدهند ،ارائه دهد .اين مهم نياز به آزمايشات بيشتر جهت يافتن مكانيسم دقيق آن دارد.
كلمات كليدى :شير شتر ،ضد سرطان ،تومور ،ضد التهاب ،آنتى اكسيدان

