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مقدمه :فيبروساركوما تومورى بدخيم است كه رشد آهسته اى دارد و محل پديد آمدن اين تومور در بافت پيوندى پوست و زيرپوست مى باشد.
وقوع فيبروساركوما نادر است اما در صورت وقوع بسيار كشنده مى باشد .اين تومور بيشتر در سگ هاى پير بوجود ميايد ولى ممكن است در سگ
هاى جوان هم مشاهده شود .فيبروساركوما معموﻻ در جمجمه ،ستون فقرات و پاها بوجود مى آيد .دليل اصلى وقوع آن نامشخص و متاستاز اين
تومورها نيز نادر مى باشند .روش كار :يك قﻼده سگ نر نژاد ژرمن شپرد  ٧ساله به دليل وجود توده ى بزرگى در پاى راست به كلينيك دامپزشكى
ارجاع داده شد كه پس از معاينات اوليه تصميم به جراحى گرفته شد .پس از خارج نمودن توده ى تومورى با وزن  ٠/٥كيلوگرم نمونه بيوپسى
اخذ گرديده و پس از پايدار شدن در محلول فرمالين بافر  ٪١٠به آزمايشگاه پاتولوژى ارجاع داده شد و مراحل آماده سازى بافتى و تهيه مقاطع با
فواصل  ٥ميكرون تهيه و با روش هماتوكسيلين و ائوزين رنگ آميزى شدند .بحث و نتيجه گيرى :ارزيابى ميكروسكوپى مراحل تقسيمات سلولى،
پلى مرفيسم و عدم نسبت هسته به سيتوپﻼسم را نشان داد ،همچنين نماى گردبادى )چليپايى( و رشته هاى كﻼژن در جهت هاى مختلف قابليت
رويت دارد .در نتيجه مشخص گرديد تومور برداشته شده از نوع فيبروساركوما بودند .براى برداشتن اين نوع تومورها عمل جراحى توصيه مى شود.
اگر به دﻻيل مختلف انجام عمل جراحى امكان پذير نبود راديوتراپى و شيمى درمانى از ديگر گزينه ها براى درمان مى باشند ،حتى در مواردى كه
اين تومورها با موفقيت توسط جراحى برداشته شوند احتمال عود مجدد آن وجود دارد.
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مقدمه :سميت عنصر روى ) (Znثابت شده است .امروزه كاربرد نانوذرات در مواد و صنايع مختلف افزايش يافته است .نانو ذرات اكسيد روى براى
اهداف صنعتى و خانگى استفاده مى شود؛ اين احتمال وجود دارد كه افزايش توليد صنعتى منجر به تماس )پوستى ،استنشاقى و مصرفى( و مواجهه
انسانى شود .هدف از اين مطالعه بررسى تاثير نانوذرات اكسيد روى بر روى بافت كليه موش صحرايى مى باشد .روش كار :در اين مطالعه تجربى
 ٣٠موش صحرايى نر با وزن  ٢٢٠±٢٠گرم به طور تصادفى در  ٣گروه ده تايى تقسيم شدند .دو گروه به عنوان گروه هاى كنترل و شم درمان
شده با سالين در نظر گرفته شدند و يك گروه براى مدت معينى )دو بار در هفته به مدت چهار هفته( به صورت تزريق داخل صفاقى  ٧٥ميلى
گرم/كيلوگرم به ازاى وزن بدن نانو ذرات اكسيد روى را دريافت كردند .همه گروه ها در محيطى كنترل شده با درجه حرارت  ،٢٣±٢رطوبت نسبى
 ١٢ ،٥±٥ساعت نور و  ١٢ساعت تاريكى و دسترسى آزاد به آب و غذا قرار داده شدند .بررسى هاى هيستوپاتولوژى بعد از مراحل آماده سازى
بافت و تهيه ﻻم بافتى صورتگرفت .بحث و نتيجه گيرى :در بررسي هيستوپاتولوژيك متعاقب استفاده از نانوذرات اكسيد روى ضايعاتي همچون
پرخونى ،اينفيلتريشن سلول هاى آماسى و كست هيالين مشاهده شد .اين مطالعه نشان داد كه نانوذرات اكسيد روى منجر به ايجاد اثرات مخربى
در بافت كليه مى شود.
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