مرورى بر اثر فﻼشينگ بر شاخص هاى توليد مثلى در ميش
مهسا فتح آبادى * ، ١مهدى مهدوى نكو ، ٢ابوالحسن كديور ٣محمد رضا رحيم نژاد

٣

 .١دانشجوى دكترى عمومى دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد كرج  /البرز  /ايران
 .٢عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نجبگان و دانشجوى دكترى عمومى دامپزشكى  /دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد كرج  /البرز  /ايران
 .٣عضو هيئت علمى ) استاديار ( دپارتمان علوم پايه دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد كرج  /البرز  /ايران
mahsa.fathabadi.ac@gmail.com
چكيده :دامداران همواره به دنبال يك راه ساده و كم خرج براى باﻻبردن سود خود ميباشند  ،از آنجاييكه اصلى ترين درآمد پرورش دهندگان گوسفند
از فروش بره ميباشد فﻼشينگ يكى از اين راه هاست كه با تنظيم تغذيه گوسفندان  ،بازده توليد مثلى را افزايش ميدهد .در اين پژوهش تعداد ٧٢
مقاله از بين مقاﻻت فارسى و انگليسى مطالعه شد و نتيجه آن به شرح زير ميباشد  :انرژى زا ها  ،مواد پروتئينى  ،ويتامين ها  ،مينرال ها  ،اسيد
هاى چرب غير اشباع ) امگا  ٣و  ، ٦چربى سويا ( ،روغن ماهى  ،مواد دانه اى مانند جو  ،گندم  ،باقﻼ مصرى  ،سيلو و ...از موادى هستند كه در
پژوهش هاى متعدد از آنها به عنوان مواد مفيد براى فﻼشينگ ياد شده است  .همچنين استفاده از چربى پالم هيدروژنه ميزان زنده ماندن بره ها
را كاهش ميدهد .به عقيده برخى از محققين افزايش انرژى از طريق افزايش گلوكز يا استات خون به دنبال مصرف كربوهيدرات موجب افزايش
تخمك گذارى ميشود  .گروهى ديگر معتقدند پروتئين نقش اساسى را به عهده دارد  ،اما گروه سوم به علت تراكم باﻻى انرژى استفاده از مكمل
چربى بجاى كربوهيدرات يا پروتئين را توصيه ميكنند  .بايد درنظر داشت كه استفاده طوﻻنى از جيره غذايى مكمل على رغم افزايش بره زايى از
نظر اقتصادى مقرون به صرفه نيست و مدت زمان توصيه شده يك الى دو هفته قبل از جفت گيرى است  .بنابر برخى يافته هاى علمى فﻼشينگ
باعث افزايش چندقلو زايى و تزايد گله ميگردد ولى تاثيرى بر فحلى و بارورى ندارد .
كلمات كليدى  :فﻼشينگ  ،ميش  ،توليد مثل  ،دو قلو زايى  ،تغذيه

٢٣٢

دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران

تغييرات هيستوپاتولوژيك بافت ناى در موش هاى صحرايى نژاد ويستارمتعاقب تجويز خوراكى ژرانيول
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
aghajani_h71@yahoo.com
مقدمه :تركيبات آنتى اكسيدانى موجود در عصاره برخى گياهان گزينه هاى مناسبى براى حفاظت در برابر مسمويت ناشى از اينگونه مواد هستند.
ژرانيول يك مونوترپن است كه در گياه گل محمدي فراوان يافت مى شود .طبق گزارش هاى علمى معتبر ژرانيول داراى خواص آنتى اكسيدانى
قوى عليه عوامل پاتوژن انسانى مى باشد .با توجه به اينكه در سال هاى اخير استفاده از فراورده هاى گياهى در ممانعت از عوامل بيماريزا به
طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است در اين پژوهش علمى به ارزشيابي و تحقيق در خصوص اثرات احتمالى ژرانيول بر بافت ناى در موش
صحرايى مى پردازيم .روش كار :در اين مطالعه از  ٣٠سر موش صحرايى نر بالغ نژاد ويستار  ١٠-١٢هفته اى استفاده شد .حيوانات به  ٣گروه
كنترل )ماده خاصى دريافت نكرد( ،گروه شم )تحت درمان با نرمال سالين( و گروه ژرانيول )تحت درمان با دوز  ( ١٠٠ kg/mgتقسيم شدند .گروه
كنترل و ژرانيول تحت گاواژ به صورت روزانه به مدت  ٤هفته قرارگرفتند .حيوانات در پايان روز  ٢٨توسط 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 انجام شد .ﻻم هاى آماده شده به روش هماتوكسيلين -ائوزين رنگ آميزى و با ميكروسكوپ نورى مورد
ارزيابى قرارگرفتند .بحث و نتيجه گيرى :در مطالعه حاضر اثرات ناشى از گاواژ ژرانيول بر روى بافت ناى مورد ارزيابى قرارگرفت كه نتايج به دست
آمده هيچگونه تغيير و آسيب هيستوپاتولوژى را در گروه دريافت كننده اين ماده موثره نشان نداد؛ به نظر مى رسد ژرانيول به طور قابل توجهى
آسيب پاتولوژيك بافت ناى را كاهش مى دهد و مى تواند به عنوان يك تركيب گياهى براى بهبود عملكرد سيستم تنفسى در مناطق پرخطر مورد
استفاده قرار گيرد.
كلمات كليدى :ژرانيول ،آنتى اكسيدان ،ناى ،موش صحرايى

