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مقدمه :آناپﻼسموزيز يك بيمارى بندپا زاد است كه با گونه هاى مختلفى از آناپﻼسما در گاو و ساير نشخوار كنندگان بيمارى ايجاد ميكند.
آناپﻼسموزيز حاد كه توسط آناپﻼسما مارجيناله ايجاد ميشود يكى از مهم ترين بيمارى هاى نشخوار كنندگان سراسر جهان است و علت عمده ى
ضرر اقتصادى در نواحى استوايى و نيم حاره مى باشد كه با عﻼئم كم خونى هموﻻيتيك همراه با تب ،كاهش وزن ،سقط ،كاهش توليد شير و در
بعضى موارد مرگ دام آلوده همراه است .هدف از اين تحقيق بررسى ميزان شيوع آناپﻼسموزيز در گاوهاى حامل بدون عﻼمت در منطقه ى سيستان
با استفاده از تكنيك  PCRمى باشد .روش كار :تعداد نمونه مورد مطالعه  ١٠٠عدد مى باشد كه به روش تصادفى از نقاط مختلف منطقه ى سيستان
جمع آورى شده ،نمونه هاى خون از وريد وداج گاوهاى داراى عﻼئم بالينى و همچنين بدون عﻼئم بالينى اخذ مى شود و در لوله هاى داراى ماده
ى ضد انعقاد نگهدارى خواهد شد ،همچنين براى هر نمونه يك گسترش خون تهيه و با رنگ گيمسا رنگ آميزى مى شود .سپس استخراج DNA
از خون انجام داده و روى DNAهاى استخراج شده  neﬆed-PCRميگذاريم ،سپس با استفاده از روش ژل الكتروفورز نتايج  PCRرا بررسى
ميكنيم .بحث و نتيجه گيرى :در بررسى صورت گرفته از بين  ١٠٠عدد گاو آزمايش شده در منطقه سيستان تعداد  ٧٢نمونه مثبت بوده ،يعنى ٪٧٢
از گاوهايى كه مورد آزمايش قرار گرفتند حامل بدون عﻼمت آناپﻼسما مى باشند .با توجه به اهميت بيمارى در زمينه ى اقتصاد و كاهش محصوﻻت
دامى ميتوان به اين نتيجه رسيد كه اين ميزان آلودگى نشان دهنده ى لزوم اتخاذ تدابير كنترلى براى مهار بيمارى در منطقه مى باشد.
كلمات كليدى :آناپﻼسما ،مولكولى ،گاو ،سيستان
٨٨

دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران

بررسى اثر عصارهى هيدروالكلى كِبر ) (Capparis spinosaبر پروتواسكولكس هاى كيست هيداتيك در شرايط
آزمايشگاهى
اميرحسين جعفرى ،١محمدرضا يوسفى ،١محدثه ابوحسينى طبرى  ،عباس عليزاده
٢

٣

 .١گروه انگل شناسى ،واحد بابل ،دانشگاه آزاداسﻼمي،بابل ،ايران
 .٢دانشكده دامپزشكى ،دانشگاه تخصصى فناورى هاى نوين آمل،آمل ،ايران
 .٣گروه فيزيولوژى ،واحد بابل ،دانشگاه آزاداسﻼمي،بابل ،ايران
سابقه و هدف :كِبر) (Capparis Spinosaگياهى است داراى شاخههاى چوبى دراز و باريك كه عمدتاً در نواحى معتدل ايران و در دامنهى
كوهها يافت مىشود كه در طب فولكلوريك بهمنظور درمان بيمارىهاى انگلى انسان و دامها كاربرد دارد .مطالعهى حاضر به هدف بررسى اثر
پروتواسكولكس كشى عصارهى هيدروالكلى آن انجام شده است .مواد و روش ها :پس از تهيهى عصارهى هيدروالكلى گياه ،كروماتوگرافى گازى-
طيف سنجى جرمى به منظور تعيين اجزاى آن انجام شد .پروتواسكولكسها از كبدهاى آلوده به كيست هيداتيك استخراج و پس از تعيين تست زنده
بودن پروتواسكولكسها بهوسيلهى رنگ آميزى ائوزين به مدت  ٦٠ ،٣٠و  ١٢٠دقيقه در معرض غلظتهاى مختلف ) ٥٠ ،٢٥ ،10و (µg/ml100
قرار گرفتند .از آلبندازول نيز بهعنوان داروى كنترل استفاده گرديد .يافته ها :ميزان اسكولكس كشى عصارهى هيدروالكلى كِبر در غلظت µg/ml10
در زمان هاى  ٦٠ ،٣٠و  ١٢٠دقيقه به ترتيب  ٤٨/٦ ،٣٠/٦و  ٪٥٥/٣بود .آلبندازول با ُدز مشابه در بازههاى زمانى مشابه اثر كشندگى كمترى از خود
نشان داد ولى در مقايسه با شاهد هر دو تيمار اثر معنىدار از خود نشان دادند) .(P< 0.05بيشترين فعاليت اسكولكس كشى عصارهى هيدروالكلى
در غلظت ١٠٠ µg/mlو  ٣٠دقيقه پس از تيمار ،ديده شد .براى داروى آلبندازول اين اثر در ُدز  µg/ml100پس از  ١٢٠دقيقه مشاهده شد.نتيجه
گيرى :عصارهى هيدروالكلى كِبر داراى اثر پروتواسكولكس كشى قابل قبولى در مقايسه با داروى آلبندازول است و مىتوان از آن بهعنوان يك
مادهى پروتواسكولكس كش طبيعى استفاده كرد.
كلمات كليدى :كيست هيداتيك ،عصارهى هيدروالكلى ،كِبر ،كروماتوگرافى گازى-طيف سنجى جرمى

