تأثير تجويز داخل صفاقى نانو كو آنزيم كيو  ١٠در صدمات ناشى از ايسكمى/ريپرفيوژن در مدل چرخش تجربى
تخمدان موش صحرايى
٣
آزاد بهرام پور  ،١لقمان اكرادى* ،٢،روناك عزيزبيگى
 .١دانشجوى دكترى عمومى دامپزشكى ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،سنندج ،ايران.
 .٢استاديار پاتولوژى ،گروه پاتوبيولوژى ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،سنندج ،ايران.
azadbahrampoor@gmail.com
مقدمه :خونرسانى مجدد برخﻼف انتظار صدمات جدىترى نسبت به ايسكمى بافتى ايجاد مىكند .هدف از مطالعهى حاضر بررسى تأثيرات تجويز
داخل صفاقى نانو كو آنزيم كيو  ١٠در صدمات ناشى از ايسكمى/ريپرفيوژن در مدل چرخش تجربى تخمدان موش صحرايى است .روش كار:
 ١٨قطعه رت بالغ ماده ويستار سالم بهصورت تصادفى به  ٣گروه  ٦تايى تقسيمبندى شدند .گروه )١گروه شاهد( :در اين گروه برش خط وسط
ايجادشده و تخمدانها دستكارىشده و محل برش بسته شد .گروه )٢گروه ايسكمى  /نانو كو كيو  :(١٠در اين گروه  ٣ساعت ايسكمى دادهشده و
نيم ساعت مانده به پايان ايسكمى  ٢٠ميكرو ليتر نانو كو كيو  ١٠بهطور داخل صفاقى تزريق شد .گروه )٣گروه ايسكمى /ريپرفيوژن /نانو كو كيو
 :(١٠در اين گروه  ٣ساعت ايسكمى و  ٣ساعت ريپرفيوژن ايجاد شد و نيم ساعت مانده به پايان ايسكمى  ٢٠ميكرو ليتر نانو كو كيو  ١٠بهطور
داخل صفاقى تزريق شد .بحث و نتيجه گيرى :ساختار بافتى تخمدان در گروه شاهد طبيعى بود .در گروه  ٢پاتولوژى تخمدان در ظاهر نرمال نبود
هرچند گرفتگى متوسط عروقى و ادم مشاهده شد .در گروه  ٣تنها خونريزى خفيف اطراف فوليكولهاى تخمدانى مشاهده شد ،ساختار بافتشناسى
كلى بافت تخمدان در اين گروه نرمال بود .درنتيجه تجويز داخل صفاقى نانو كو كيو  ١٠سبب كاهش صدمات ناشى از ايسكمى/ريپرفيوژن در
بافت تخمدان در معرض ايسكمى موش گرديد.
كلمات كليدى :ايسكمى-ريپرفيوژن ،نانو كو آنزيم كيو  ،١٠تخمدان ،موش صحرايى
مطالعه مقطعى سگ هاى خانگى،پناهگاه و پرورشى استان تهران و البرز از نظر آلودگى به انگل هاى كرمى
*٣
شهرام جمشيدى ،١فاطمه جالوسيان ،٢سعيد فتحى ،٢عباس گرامى صادقيان ، ٢شيﻼن بقايى كيا ,
 .١گروه بيمارى داخلى ،دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 .٢گروه انگل شناسى،دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 .٣دانشجوى دكترى عمومى دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران
sh.baghaeikia@ut.ac.ir
مقدمه :تمايل جامعه امروز به نگهدارى از حيوانات خانگى از يك سو و عدم آگاهى صاحبان آنها از روش هاى انتقال كيست هيداتيك به انسان
موجب شده كه اين افراد همواره با پرسش هاى گوناگون در مورد اين بيمارى روبرو باشند .اين مسئله ضرورت تحقيقات در اين زمينه با هدف
افزايش آگاهى صاحبان دام را پررنگ تر مى نمايد .سوال اصلى تحقيق ،اين است كه آيا سگ هاى خانگى به انگل هاى كرمى مشترك انسان و
حيوان آلودگى دارند؟ روش كار :نمونه هاى مدفوع به شكل مستقيم از ركتوم سگ هاى خانگى مراجعه كننده به كلينيك دامپزشكى دانشگاه تهران
) ٦٥قﻼده( جمع آورى شده ،سگ هاى پناهگاه ) ١٥قﻼده( و سگ هاى پرورشى )  ٢٢قﻼده( نيز به همين صورت نمونه گيرى شدند .با استفاده
از روش ويليس نمونه هاى مدفوعى از نظر حضور تخم انگل هاى كرمى تحت ارزيابى ميكروسكوپى قرار گرفتند .نتايج بررسى مدفوع نشان داد
كه سگ هاى خانگى ،پناهگاه و پرورشى ) ١٠٢نمونه( از نظر حضور تخم انگل هاى كرمى)سستود ،نماتود( در مدفوع منفى هستند .بحث و نتيجه
گيرى :نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه در نمونه هاى مدفوع جمع آورى شده ازسگ هاى درمان شده با قرص هاى ضد انگل رايج در بازار كه
متشكل از سه داروى فنبندازول ،پيرانتل پاموآت و پرازيكوانتل است ،تخم انگل هاى كرمى مشاهده نشد .مصرف داروهاى ضد انگلى از كارايى
كافى در رفع انگل هاى كرمى سگ ها برخوردار است .با اينكه در ايران آلودگى سگ هاى ولگرد و بدون صاحب ،به خانواده تنى ايده گزارش شده
است اما سگ هاى درمان شده با داروهاى ضدكرمى رايج ،از آلودگى پاك مى شوند.
كلمات كليدى :انگل هاى كرمى روده ،سگ هاى خانگى ،سگ هاى پناهگاه ،سگ هاى پرورشى

مجله تحقيقات آزمايشگاهى دامپزشكى ،دوره ،١٠شماره  ،١ويژه نامه ٢

 .٣استاديار فيزيولوژى ،گروه فيزيولوژى ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،سنندج ،ايران.
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