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مقدمه :با وجود تﻼش هاى فراوان در زمينه پيشگيرى و درمان سرطان ،اين بيمارى به عنوان دومين عامل مرگ و مير پس از بيمارى هاى قلبى-
عروقى محسوب مى شود ،در نتيجه نياز به درمان آن يكى از مسايلى است كه سيستم درمانى هر جامعهاى به دنبال آن مىباشد .بنابراين مطالعه
حاضر به منظور بررسى عوارض نانوذره نقره در درمان مدل سرطان معده ،بر سطح سرمى قند خون در موش هاى ترانسژنيك  b6 nudeمى
باشد .روش كار ٢٠ :موش ترانسژنيك  b6 nudeبه وزن  ١٨±٢گرم را به  ٤گروه كنترل منفى )از آب و غذاى معمولى تغذيه كرده و هيچ گونه
تزريقى را دريافت نكردند)  ،كنترل مثبت )رده سلولى سرطان معده  MKN45تزريق گرديد( ،درمان شده با غلظت  ppm ١٠٠نانوذره نقره و
درمان شده با غلظت  ppm ٢٠٠نانوذره نقره به ازاى هر كيلوگرم وزن بدن  ٢بار در هفته به مدت  ٢٠روز تقسيم بندى شدند ،پس از پايان روز ٢٠
كه اندازه توده ى تومورى به  ١سانتى متر رسيد خونگيرى صورت گرفته و سطح سرمى گلوگز خون تعيين گرديد .در نهايت داده ها توسط آزمون
آمارى آناليز واريانس يك طرفه و تست تعقيبى دانكن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .بحث و نتيجه گيرى :ميانگين سطح سرمى قند خون  ،در
گروه هاى درمانى نانوذره نقره افزايش يافته است .همچنين بين گروه بين گروه كنترل منفى و كنترل مثبت تفاوت معنى دارى مشاهده نشد ،اما
مابين ساير گروه ها تفاوت معنى دارى مشاهده شد (0.05>p) .به نظر مى رسد تاثيرات استفاده از روش درمانى نانوذره نقره باعث افزايش قند
خون مى گردد لذا بايد در كنار استفاده از تاثير درمانى نانوذره نقره به ميزان قند خون توجه ﻻزم را مبذول داشت.
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چكاوك طرقه متعلق به راسته پرندگان گنجشكسانان مىباشند .اهميت روده كوچك در بدن انسان ،دامها و پرندههاى اهلى از ساليان قبل
مشخص شده است .بافت ريخت شناسى روده كوچك دراكثر پرندگان اهلى و تعدادى از پرندگان نيمه وحشى مطالعه شده است .مطالعه روده
كوچك چكاوك طرقه مىتواند براى ساير محققان مفيد باشد .براى اين تحقيق  ٢٠عدد چكاوك طرقه نر و ماده به صورت تصادفى انتخاب شد
و روده كوچك آنها مورد مطالعه بافت ريخت شناسى قرار گرفت .از  ٣پرنده نر و سه ماده ،نمونه بافتى اخذ گرديد و پس از آمادهسازى به روش
معمول ،با روش هماتوكسيلين و ائوزين ،رنگآميزى گرديد .نتايج ماكروسكوپى روده كوچك چكاوك طرقه نشان داد كه دوازدهه از دو بازوى نزولى
و صعوديتشكيل مىشود اين وضعيت بازوى نزولى و صعودى شبيه يك لوپ) (uشكل خميده بود .طول بازوى صعودى كمى بيشتر از بازوى نزولى
بود و پهناى ابتدا بازوى نزولى و انتهاى بازوى صعودى كمتر از ساير بخشها بود .تهىروده طويلترين بخش روده كوچك بود و چهار حلقه تشكيل
مىداد .ايلئوم بخش كوتاه و بدون حلقه روده كوچك بود .بخش اعظم ايلئوم بين دو روده كور مشاهده مىشد .از ديد ميكروسكوپى ،ديواره هر سه
قسمت روده كوچك در چكاوك طرقه از چهار ﻻيه مخاط  ،زيرمخاط  ،طبقه عضﻼنى و سروزى تشكيل مىشد .مخاط داراى برجستگىهايى به
نام كرك بود .اپيتليوم كركها از سلولهاى استوانه اى همراه با تعداد اندكى سلول گابلت تشكيل شده بود .پارين متشكل از بافت همبندى سست و
غدد ليبركون لولهاى منشعب بود .ﻻيه زيرمخاط بسيار ظريف از بافت همبندى بود و ساختارى به شكل غدد برونر و فوليكول لنفاوى در آن مشاهده
نمىشد .بين پارين و زيرمخاط عضله مخاطى از نوع صاف وجود داشت .ﻻيه سروزى از خارج طبقه عضﻼنى را پوشش مىداد .روده كوچك در
تمامى چكاوكهاى طرقه مورد مطالعه همانند ساير پرندگان از سه بخش تشكيل مىشود و از پيلور سنگدان شروع و به تقاطع روده كور و كولون
خاتمه پيدا مىكند .بين دو بازو غده پانكراس قرار دارد كه در همه پرندگان همچنين وضعيتى گزارش شده است .رنگ دوازدهه كرمىتا صورتى
بسيار روشن ديده مىشود و سطح خارجى يكدست و صافى دارد كه كامﻼ شبيه به ماكيان مىباشد .ايلئوم همانند ماكيان ،اردك و اكثريت پرندگان
از تهىروده و دوازدهه كوتاهتر هست و بر خﻼف تهىروده مانند مسيرى مستقيم و بدون حلقه دارد .ﻻيه مخاطى روده كوچك در چكاوك طرقه
بر خﻼف ماكيان چينهاى طولى به داخل مجرا ايجاد نمىكند.
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