بررسى ضايعات ناشى از نانوپارتيكل اكسيد روى بر روى بافت ناى درموش صحرايى نر نژاد ويستار
٣
محمدحسن آقاجانى خواه* ،١،سيد محمد حسينى ،٢ليﻼ بيگم حجازيان
 .١گروه دامپزشكى ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،بابل ،ايران
 .٢گروه پاتوبيولوژي ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،بابل ،ايران
 .٣گروه آناتومى ،دانشكده پزشكى ،دانشگاه علوم پزشكى بابل ،بابل ،ايران
مقدمه :با توجه به كاربرد گسترده نانوذرات  ZnOدر زمينه هاى مختلف ،قابل تصور است كه بدن انسان ممكن است خواسته يا ناخواسته در معرض
اين نانوذرات قرار گيرد .با صنعتي شدن نانوتكنولوژي ،مواجه عموم با نانوذرات در آينده نزديك افزايش خواهد يافت؛ لذا بررسي اثرات دوزهاي
مختلف اين نانوذرات و اثرات آنها برسﻼمتي حائز اهميت است .هدف از انجام اين پژوهش بررسي ضايعات حاصل از نانوذره اكسيد روى بر روى
بافت ناى مى باشد .روش كار :در مطالعه انجام شده ٣٠ ،موش صحرايى نر نژاد ويستار به  ٣گروه ده تايى شامل كنترل ،شم )تحت درمان با نرمال
سالين( و گروه نانو ذره اكسيد روى دريافت كننده دوز  ٧٥ kg/mgوزن بدن به صورت تزريق داخل صفاقى دو بار در هفته به مدت چهارهفته
تقسيم شدند .در پايان دوره آزمايش حيوانات با تركيبى از داروى كتامين -زايﻼزين بى هوش گرديده و پس از كالبدگشايى بافت ناى جدا گرديده
و سپس نمونه هاى بافتى درون ظروف نمونه بردارى پاتولوژى محتوى محلول فرمالين بافر  ٪١٠تثبيت و مراحل پاساژ بافتى ،تهيه بلوك هاى
پارافينى و تهيه برش هاى  ٥ميكرونى انجام شد .ﻻم هاى آماده شده به روش هماتوكسيلين -ائوزين رنگ آميزى و با ميكروسكوپ نورى مورد
ارزيابى قرارگرفتند .بحث و نتيجه گيرى :دربررسى هيستوپاتولوژيك بافت ناى دردوز ٧٥ mg/kgدرمقايسه با گروه كنترل ضايعات تنها شامل
پرخونى بود ،نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مى دهد نانوذرات اكسيدروى داراى اثرات سمى بر روى بافت ناى ميباشد لذا آلودگى زيست محيطى
و مواجهه اين ذرات با سيستم تنفسى انسان ميتواند عوارض جبران ناپذيرى را سبب شود.
كلمات كليدى :نانوذرات ،اكسيد روى ،ناى ،موش صحرايى
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مقدمهاى بر مرورهاى نظام مند در علوم دامى و دامپزشكى
٣
ابراهيم شهروزيان ،١سيده شقايق زنوززاده ،*٢محسن طاهردوست ،٢نجمه رضايى ،٢مهدى ابراهيميان
 .١استاديار كلينيكال پاتولوژى دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان
 .٢دانشجوى دامپزشكى دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان
 .٣رزيدنت دكترى تخصصى بهداشت مواد غذايى دانشگاه فردوسى مشهد
shaghayeghznzd@gmail.com
چكيده  :مرورهاى نظام مند به طور كيفى با بررسىهاى سنتى به وسيلهى طرح واضح يك سوال مرورى خاص ،به كارگيرى روشهايى براى
كاهش تعصب در انتخاب و درج مطالعاتى كه به سوال مرورى اشاره دارند ) از جمله يك استراتژى جستجو نظام مند و مشخص شده و انتخاب
مطالعات بر اساس يك معيار صريح و مطلوب( ،ارزيابى خطر تورش در مورد مطالعات انجام شده و خﻼصه كردن كيفى نتايج به صورت عينى )به
طور مثال از طريق متاآناليز( ،تفاوت دارند .مرور نظام مند به طور گستردهاى براى رسيدگى به مسائل مربوط به خدمات بهداشتى درمانى انسان
مورد استفاده قرار گرفته است و به طور فزايندهاى در علم دامپزشكى در حال به كار گيرى است .مرورهاى نظام مند مىتواند براى دامپزشكها
و ديگر تصميمگيرندگان خﻼصهى علمى قابل دفاعى دربارهى وضعيت فعلى دانش مربوط به موضوع ،بدون نياز به اين كه كاربر نهايى مقدار
گستردهاى از تحقيقات اوليه مرتبط با موضوع را مطالعه كند فراهم كند .در اين مقاله ،ما به مرور و بررسى اصول مرورهاى نظام مند مىپردازيم و
بحثى دربارهى كاربرد آنها ارائه مىكنيم.
كلمات كليدى  :مرور نظاممند  ،دامپزشكى  ،متاآناليز

