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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
١٠٠

مطالعه تاثير تجويز تزريقى عصاره الكلى گياه بابونه بر ايمنيزايى در برههاى نوزاد
دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران

حسام اشعريون ،١حميدرضا محمدى ،٢محمدرضا مخبردزفولى ،٣سعيد منتظرى شاتورى

٤

 :١گروه علوم درمانگاهى ،دانشكده دامپزشكى دانشگاه شيراز
 :٢گروه علوم درمانگاهى ،دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان
 :٣گروه علوم درمانگاهى ،دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران
 :٤دانشجوى مقطع دكترى حرفه اى دامپزشكى ،دانشگاه سمنان
در اين مطالعه ،تاثير تجويز عصاره بابونه بر جذب ايمونوگلوبولين  Gآغوز در برههاي نوزاد مورد بررسي قرار گرفت .گياه بابونه ،از تركيبات استروئيدى
غنى بوده و فرضيه اين پژوهش اين است كه اين تركيبات استروئيدى با اثر بر انتروسيتهاى روده ،از پديده بستهشدن رودهها جلوگيرى كرده و جذب
ايمونوگلوبولينهاى آغوز را افزايش ميدهند .در اين پژوهش ،تجويز عصاره بصورت تزريق داخل وريدى در دستور كار قرار گرفت .بدين منظور ،عصاره
اتانولي قابل تزريق گياه بابونه با غلظت  ٢٥ميليگرم بر ميليليتر تهيه شد ٢٠ .راس بره به ظاهر سالم در  ٤گروه به طور كام ٌ
ﻼ تصادفي قرار گرفتند:
(١تجويز عصاره بابونه به مقدار كم )تيمار يك ٥/٥ :ميليگرم به ازاى هركيلوگرم وزن دام((٢ ،تجويز عصاره بابونه به مقدار متوسط )تيمار دو١١ :
ميليگرم به ازاى هركيلوگرم وزن دام((٣ ،تجويز عصاره بابونه به مقدار باﻻ )تيمار سه ٢٢ :ميليگرم به ازاى كيلوگرم وزن دام( و (٤گروه شاهد )تجويز
دو سيسى نرمال سالين( ،درمانها نيم ساعت پس از تولد برهها انجام شد .عصاره بابونه به شكل آهسته داخل وريدي )وريد وداج( قبل از خوراندن
آغوز تزريق گرديد .اختﻼف معنيداري در غلظت  IgGسرم برههاي تيمار سه و شاهد در ساعت  ٤٨مشاهده نشد ) .(0/865=Pبرههاي تيمار
يك و تيمار دو ،افزايش معنيداري را در ساعت  ١٨در مقايسه با برههاي تيمار سه و شاهد نشان دادند )به ترتيب تيمار يك و تيمار سه ،تيمار يك
و شاهد ،تيمار دو و تيمار سه و تيمار دو و شاهد .تفاوت بين برههاي تيمار يك و تيمار دو در ساعت ١٨و  ٤٨معنيدار نبود .نتايج حاصل نشانداد كه
استفاده از عصاره بابونه در دزاژهاى  ٥/٥و ١١ميليگرم به ازاى هر كيلوگرم وزن بدن ،تاثيرى معنى دار در جذب ايمونوگلوبولينهاى آغوز داشته است.
كلمات كليدى :عصاره الكلى گياه بابونه ،برههاى تازه زا ،جذب  ،IgGآغوز.

