بررسى ارتباط لنگش با برخى شاخص هاى توليد مثلى و اثرات آنها بر پارامترهاى خونى در زمان ابتﻼ به لنگش در يك
گاودارى نمونه صنعتى در شهرستان كرج
٣
سارا حبيب نژاد عربى ،*١آرمين براتى  ،٢حميدرضا مسلمى

 .١دانشجوى سال ششم دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان
 .٢دانش آموخته دانشكده دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد گرمسار
مقدمه :لنگش يكى از مهمترين و منحصر به فردترين مشكﻼت در سﻼمتى گاو است .لنگش بعد از مشكﻼت توليدمثلى و ورم پستان به عنوان
سومين عامل حذف زود هنگام گاوها از گله گزارش شده است .گاوهايى كه از ضايعات اندامهاى حركتى رنج مى برند ،توليد شير و عملكرد توليدمثلى
پائينى دارند و عمر اقتصادى و مفيد آن ها كاهش مي يابد .اين تحقيق به منظور بررسى ارتباط لنگش با برخى شاخص هاى توليد مثلى و اثرات
آنها بر پارامترهاى خونى در زمان ابتﻼ به لنگش در يك گاودارى نمونه صنعتى در شهرستان كرج انجام شد .روش كار :اين مطالعه در يك گاودارى
صنعتى  ٨٠٠راسى در منطقه كرج انجام گرديد .ابتدا بر اساس سيستم درجه بندى  ٥نقطه اى  ،spreacherگاوهاى مبتﻼ به لنگش بالينى
)گاوهايى كه درجه لنگش آنها بزرگتر و يا مساوى  ٣باشد( انتخاب شد .جهت گروه كنترل نيز گاوهاى سالم )غير لنگ( انتخاب شدند .اطﻼعات
مربوط به حيوانات نظير ميزان توليد شير ،ميزان شاخص  ،BCSميزان روزهاي باز ،تعداد تلقيح به ازاي آبستني ،تعداد فحلى هاى مشاهده شده
به ازاي آبستني ثبت گرديد .درجه بندى  BCSبر اساس روش  Wildmanانجام و ثبت شد .سپس از بين گاوهاى مبتﻼ به لنگش ،تعداد ٣٠
راس مبتﻼ به لنگش شديد )درجه  ٤يا  (٥انتخاب و پس از اخذ خون از سياهرگ وداج ،فاكتورهاى هماتولوژى در اين حيوانات مورد ارزيابى قرار
گرفت .جهت گروه كنترل ٣٠ ،راس گاو سالم )غير لنگ( نيز مورد ارزيابى هماتولوژى قرار گرفت .بحث و نتيجه گيرى :بر اساس يافته هاى موجود،
مشخص گرديد كه ،ميزان توليد شير ،ميزان شاخص  ،BCSميزان روزهاي باز ،تعداد تلقيح به ازاي آبستني و تعداد فحلى هاى مشاهده شده
به ازاي آبستني ،در ميان گاوهاى مبتﻼ به لنگش و گروه سالم تفاوت معنادار مى باشد ) .(˃٠٥/٠pبراين اساس تعداد سلولهاى سفيد )(WBC
اختﻼفى را بين دو گروه نشان نداد ) ،(>٠p/٠٥در حاليكه تعداد گلبول هاى قرمز ) (RBCبين دو گروه اختﻼف معنادارى را نشان داد ).(˃٠p/٠٥
كلمات كليدى :شاخص هاى توليد مثلى ،پارامترهاى خونى ،لنگش
بررسى اثرات سمى ناشى از نانوپارتيكل اكسيد روى بر روى بافت كبد در موش صحرايى نر نژاد ويستار
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 .١گروه دامپزشكى ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،بابل ،ايران
.٢گروه پاتوبيولوژي ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،بابل ،ايران
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مقدمه :فناورى نانو نقطه عطفى در علم مواد مدرن است .در سال هاى اخير ،نانوذرات اكسيد روى در زمينه تهيه مواد غذايى ،صنايع رنگ ،لوازم
آرايش و بهداشتى ،كرم هاى ضد آفتاب و تكنيك هاى پيشرفته پزشكى كاربرد گسترده اى داشته است .با توجه به كاربرد گسترده نانوذرات در زمينه
هاى صنعتى و افزايش چشمگير آﻻينده هاى هوا در طول دو دهه اخير اين نكته قابل تصور است كه بدن انسان ممكن است خواسته يا ناخواسته
در معرض اين مواد قرار گيرد .روش كار :در اين مطالعه تجربى ،از  ٣٠سر موش صحرايى نر بالغ نژاد ويستار  ١٠-١٢هفته اى ،با وزن تقريبى
 ٢٢٠±٢٠گرم استفاده شد كه به صورت تصادفى به  ٣گروه  ١٠تايى شامل كنترل ،شم و درمان تقسيم شدند .گروه كنترل هيچ ماده اى دريافت
نكرد ،گروه شم نرمال سالين و گروه درمان نانوپارتيكل اكسيد روى با سايز  ٢٥-٥٠ميكرون با دوز  ٧٥ kg/mgرا دوبار در هفته به مدت  ٤هفته
به صورت تزريق داخل صفاقى دريافت كردند .در پايان دوره آزمايش حيوانات با تركيبى از داروى كتامين -زايﻼزين بى هوش گرديده و پس از
كالبدگشايى بافت كبد جدا گرديده و در فرمالين بافر  ٪١٠تثبيت شد .نمونه هاى بافتى پس از انجام مراحل پاساژ بافتى به كمك ميكروسكوپ
نورى مورد ارزيابى قرار گرفت .بحث و نتيجه گيرى :ارزيابى هيستوپاتولوژيك بافت كبد گروه درمان در مقايسه با گروه كنترل ضايعاتى همچون
نكروز ،پرخونى ،دژنرسانس واكوئولى و اينفيلتريشن سلولهاى آماسى را نشان داد .نتايج مطالعه حاضر سميت نانوذرات اكسيد روى بر روى بافت
كبد را مشخص نمود؛ بنابراين مواجهه با اين نانوذرات در كارخانجات و محيط زيست مى تواند خطرات جدى را براى انسان به همراه داشته باشد.
كلمات كليدى :نانوذرات ،اكسيد روى ،كبد ،موش صحرايى
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