گزارش يك مورد هرمافروديت كاذب نر در بز ،گرمسار
*٣
فرجامى مقدم ، ١امير حسام طرقبه ٢و كيوان جمشيدى
 ١و  ٢دانش آموخته دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد گرمسار ،گرمسار ،ايران
 ٣گروه پاتولوژى ،دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد گرمسار ،گرمسار ،ايران
چكيده  :حيوان مبتﻼ به اين عارضه از نظر جنسـي آشـفته بوده و به علت ناهنجاري هاي مختلف دسـتگاه تناسلي ،جنس آن نامعلوم است .ضايعه
مزبور يكي از اشكال هرمافروديت است كه مي تواند به دو فرم هرمافروديت حقيقي يا كاذب باشد كه در حالت اول تخمدان و بيضه به سـه شـكل
دوطرفـي ،تركيبي از بيضه و تخمدان در هر دو طـرف و تركيبي از بيضه و تخمـدان در يك طرف و تخمدان يا بيضه در طرف ديگر وجود دارد.
در اين مطالعه كه در زمستان سال  ٩٦و طى بازرسى هاى روتين در كشتارگاه شهرستان گرمسار انجام شد به يك مورد هرمافروديت كاذب نر در
يك راس بز شاخدار كشتارى برخورد شد كه بلحاظ ماكروسكپى و ميكروسكپى تأئيد گرديد .اين گزارش براى اولين وقوع چنين پديده اى را در
بز در شهرستان گرمسار نشان مى دهد.
كلمات كليدى :دوجنسى ،بز ماده ،هرمافروديت ،كشتارگاه
تاثيرات درمانى شير شتر :مرورى نظاممند بر مشاهدات انسانى و حيوانى
٢
على اشرفيان ،١محمد صادق قدرتى ،٢حسين هراتى فرزقى ،٢مائده عليزاده ،٣حسين شكيبا
 .١دانشجوى دكتراى حرفه اى دامپزشكى ،دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران.
 .٢دانش آموخته دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران.
 .٣رزيدنت فارماكولوژى دامپزشكى ،دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
چكيده :اثربخشى بالينى و ارزش شير شتر به عنوان يك عامل درمانى در حال حاضر ناواضح است .بدين منظور پايگاههاى دادهى ميدﻻين)-١٩٤٦
مارس  -١٩٧٤ )EMBASE ،(٢٠١٦مارس  (٢٠١٦و همچنين گوگل اسكوﻻر براى يافتن عبارات :شير ،ترشحات بدنى ،شترها ،كملوس ،كملينى،
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كمليده ،درومدارى ،شتر باكترين و مايعات بدنى مورد جستجو قرار گرفت .مقاﻻت به دست آمده در صورتى كه به بررسى استفاده از شير شتر براى
درمان احتمالى بيماريهاى انسان پرداخته بودند ،مورد بررسى قرار گرفتند .از ميان  ٤٣٠مطالعهى صورت گرفته ٢٤ ،مورد پس از ارزيابى آورده
شدهاند .نتايج به دست آمده نشاندهندهى درمان برخى از بيماريها توسط شير شتر از جمله ديابت ،اوتيسم ،سرطان ،عفونتهاى مختلف ،مسموميتهاى
با فلز سنگين ،كوليت و مسموميت با الكل ميباشد .اگرچه مطالعاتى كه هردو مدلهاى انسانى و حيوانى را بررسى كردهاند ،نشاندهندهى مزاياى بالينى
شير شتر در درمان برخى بيماريها ميباشد ،پيش از استفاده گسترده از نتايج اين مطالعات محدوديتهاى آنها بايستى در نظر گرفته شود .براساس اسناد
و مدارك موجود ،شير شتر نبايستى جايگزين هيچكدام از درمانهاى استاندارد در هيچ مقياسى در انسانها بشود.
كلمات كليدى :شير ،شتر ،درمان ،ديابت ،مسموميت.
بررسى ويژگى هاى فيزيكو شيميايى شير خام شتر در شهر سمنان
١
مهنوش پارسايى مهر ،١فرشته عرب* ،١آزيتا فركى
 .١گروه بهداشت مواد غذايى ،دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران
f.arab1370@gmail.com
چكيده :شير شتر يكى از منابع مهم تغذيهاى از نظر پروتئين ،ويتامين و مواد معدنى ميباشد كه براى سﻼمتى مفيد و حائز اهميت است .هدف از
انجام اين مطالعه بررسى ويژگيهاى فيزيكوشيميايى شير شتر ميباشد .در اين مطالعه تعداد  ٢٤نمونه شير شتر از يكى از دامداريهاى شهر سمنان در
طول يك ماه به صورت تصادفى و با دستكش استريل به ميزان  ١٠٠ميليليتر در ظروف استريل دربدار جمع آورى گرديد و در شرايط استريل در كنار
يخ به آزمايشگاه بهداشت مواد غذايى منتقل شد و در كمتر از  ١٢ساعت ،آزمايشات مورد نظر بر روي آنها صورت گرفت .آزمايشات شيميايي شامل
اندازه گيرى اسيديته  ،pH ،خاكستر ،نمك ،چربى و پروتئين است كه طبق استانداردهاى  AOACانجام شد .آناليز نمونه هاى شير خام شتر
نشان داد كه اسيديته )درصد اسيد ﻻكتيك( شيرشتر به طور ميانگين  ١٦درجه دورنيك بوده است .همچنين  pHنمونههاى اخذ شده در محدودهاى
بين  ٦تا  ٦/٦متغير بوده است .ميانگين درصد پروتئين  ،٪٢چربى  ،٪٣مواد معدنى  ٪٢و نمك  ٪١/٥در نمونههاى شير اندازهگيرى شدند.
كلمات كليدى :شير شتر ،تركيبات شيميايى ،سمنان
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