مطالعه تاثير عصاره گياه  khinjuk piﬆaciaبر التيام شكستگى تجربى در استخوان تيبيا در خرگوش
٣
فرشيد رئيسى ،*١زهرا عليپور كاريزكى ،١على گيوه چى ،٢حميدرضا مسلمى
 .١دانشجوى سال چهارم دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان
 .٢دانش آموخته دانشكده دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد گرمسار
 .٣استاديار گروه علوم درمانگاهى دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان

مقدمه :درمان شكستگى يكى از مباحث مهم و مورد توجه در علم پزشكى و دامپزشكى مى باشد .بشر همواره در پي يافتن ماده اي بوده كه بتواند
موجب تسريع در روند التيام شود و براي رسيدن به اين هدف مواد مختلف گياهي و شيميايي را مورد آزمايش قرار داده است .اين مواد را مي توان
به دو دسته طبيعي و مصنوعي تقسيم كرد .به دﻻيل مختلف از قبيل اثرات جانبي و هزينه باﻻي توليد مواد مصنوعي ،امروزه توجه محققين به مواد
طبيعي جلب شده است .گياه پسته وحشى از اين دسته مواد مي باشد كه در بسياري از كشورهاي دنيا به صورت سنتي براي درمان بيماري ها و
عوارض مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد روش كار :در اين تحقيق از  ٢٧سر خرگوش سفيد نيوزلندى از جنس ماده استفاده شد .پس از بيهوش
نمودن حيوانات و در شرايط آسپتيك ،در ناحيه ميانى استخوان درشت نى يك نقيصه استخوانى به قطر  ١ميلى متر در يك كورتكس استخوان
ايجاد گرديد .سپس در گروه اول ،محل ضايعه با تركيب كيتوزان حاوى عصاره گياه پسته وحشى پر گرديد .در گروه دوم در محل ضايعه كيتوزان
قرار گرفت و در گروه سوم به عنوان كنترل منفى هيچ درمانى صورت نگرفت .در ادامه و در روزهاى  ٢٨، ١٤و  ،٤٢خرگوش ها به روش انسانى
معدوم گشته و نمونه هاى اخذ شده از محل جراحت ،به آزمايشگاه پاتولوژى ارسال گرديد .بحث و نتيجه گيرى :بر اساس نتايج هيستوپاتولوژى،
در روز  ١٤بين دو گروه كيتوزان و كنترل اختﻼف معنى دارى وجود نداشت در حاليكه بين گروه پسته وحشى با دو گروه ديگر اختﻼف معنى دارى
مشاهده شد .بر اين اساس در روز  ٢٨و  ٤٢بين گروه هاى موجود اختﻼف معنا دارى مشاهده نشد ،ولى ميزان التيام در گروه پسته وحشى باﻻتر از
دو گروه ديگر بود .بنابراين باﻻتر بودن ميانگين التيام در گروه درمانى پسته وحشى مى تواند ناشى از تاثير مثبت عصاره بكار رفته در اين مطالعه
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و تركيبات موجود در اين گياه باشد.
كلمات كليدى :خرگوش ،پسته وحشى ،ترميم استخوان

دستورالعمل سم شناسى كلينيكال پاتولوژى دامپزشكى با تاكيد بر صنايع دارويى و بيوتكنولوژى
٣
ابراهيم شهروزيان ،١محسن طاهردوست ،٢سيده شقايق زنوززاده ،*٢محسن گرامى ،٢سيد رسول رستمى ليما
 .١استاديار سم شناسى دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان
 .٢دانشجوى دامپزشكى دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان
 .٣كارشناس آزمايشگاه دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان
shaghayeghznzd@gmail.com
چكيده :هدف اين مقاله كه توسط كميته تنظيم مقررات انجمن كلينيكال پاتولوژى دامپزشكى آمريكا بيان شده ،اين است كه بررسى راهنماييهاى
نظارتى فعلى )به عنوان مثال ،دستورالعملها( و توصيههاى منتشر شده براى بهترين دستورالعمل هاى سم شناسى كلينيكال پاتولوژى دامپزشكى،
به خصوص در صنايع دارويى و بيوتكنولوژى و استفاده از تركيب تجربه كميته تنظيم مقررات و انجمن كلينيكال پاتولوژى دامپزشكى آمريكا براى
ارائه توصيههاى به روز شده صورت بگيرد .نقاط بحث شامل ) (١ابزار دقيق ،اعتبارسنجى و جمع آورى نمونهها (٢) ،متغيرهاى روتين آزمايشگاهى
 (٣) ،متغيرهاى سلول شناختى آزمايشگاهى  (٤) ،تفسير و گزارش دادهها )از جمله بررسى شباهتها ،فواصل مرجع و آمار( ،و ) (٥نقش و مسئوليت
كلينيكال پاتولوژيستها و كاركنان آزمايشگاه .مرور و بهبود شيوههاى فعلى بايد در راستاى تدوين مدارك راهنمايى قانونى ،تكنولوژى جديد و
گسترش درك و كاربرد كلينيكال پاتولوژى باشد .اين توصيهها راهنمايى به روزى را براى تدوين بهترين شيوههاى سم شناسى كلينيكال پاتولوژى
دامپزشكى ارائه ميدهد.
كلمات كليدى  :سم شناسى  ،كلينيكال پاتولوژى  ،بيوتكنولوژى
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