
 

1 

 

  سخنرانی افتتاحیه  

 (present& future) آناتومی در حال و آینده

 دکتر محمد تقی جغتایی

گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 
joghataei@iums.ac.ir 

آناتومی . آناتومی تاریخ قابل استناد طوالنی در تاریخ پزشکی دارد
. دن انسان به شمار نمی آید انسانی فقط ساختمان و مورفولوژی ب

امروزه دیگر به آناتومی به عنوان مطالعه ساختمان ماکروسکوپی 
های نوین،   زیرا با توسعه تکنولوژی. بدن انسان نگریسته نمی شود

امروزه در اکثر دپارتمان . های آناتومی نيز توسعه یافته است حيطه
(  بافت شناسی  )های آناتومی دنيا دیگر به   ميکروسکوبيك آناتومی 

و جنين شناسی اکتفا نمی شود و در دو دهه اخير مسئله تکامل و 
 evolutionaryتکوین نيز در دپارتمانهای آناتومی تحت عنوان 

anatomy  مورد مطالعه جدی قرار گرفته است و از طریق این نوع
مطالعات حتی نوع نگرش به برخی از بيماریها تغيير یافته و مداخالت 

حوزه آناتومی ماکروسکوپی . نيز تحت تأثير قرار گرفته است درمانی 
و مباحثی تحت عنوان .نيز مورد بازنگری جدی قرار گرفته است 

Functional Anatomy و  Clinical Anatomy های  در زیر مجموعه
گسترش یافته است و حتی ( آناتومی ) دپارتمان علوم تشریحی 

در جهان در حال  Clinical Anatomyهایی تحت عنوان  کنفرانس
امروزه به بيولوژی مولکولی، بيولوژی تکوین، . برگزاری است 

نوروبيولوژی، بيولوژی سرطان و بيولوژی سلول های بنيادی همراه 
با دروس پایه اناتومی در اکثر دپارتمان های آناتومی دنيا پرداخته 

ی در این مقاله مروری با مطالعه دپارتمان های آناتوم. می شود
دانشگاه های دنيا، کورس های ارائه شده، مقاالت و ژورنال های 
مرتبط به بررسی شيوه های نوین آموزش آناتومی و رشته های 

 .مرتبط به آن پرداخته می شود

 بنیادی های سلولبخش               

 یسخنران –الف                      

S1 :  ها  چالش: مانیارزیابی سه دهه تحقیقات در زمینه سلول در
 و راهکارها 

 وحيد دکتر -اوراضی زاده محمود دکتر-هاشمی تبار محمود دکتر
 بياتی

ملکولی، گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم  و مرکز تحقيقات سلولی
 پزشکی جندی شاپور اهواز

از زمان جداسازی اولين رده های سلولهای بنيادی جنينی در 
وز اميد های فراوانی در جهت تا به امر(0111)و انسان( 0891)موش

درمان بيماریهای صعب العالج مانند انواع سرطانهای خون ، سيروز 
انواع روشهای جدید جداسازی و .کبدی و دیابت بوجود آمده است

تاسيس رده های مختلف سلولهای پرتوان مشتق  از بند ناف ، بافت 
 چربی و یا رده های پرتوان بزرگسال مشتق از سلولهای عصبی،
مزانشيمی و مغز استخوان و بکارگيری آنها درطب پيوند باعث گردید 
تا مراکز سياست گزاری در این راستا در کشورهای پيشرفته و از 

در ایران تاسيس شبکه سلولهای .جمله در ایران باز تعریف گردند
بنيادی کشور و بدنبال آن تاسيس ستاد سلولهای بنيادی کشور از 

حال با توجه به تاسيس .ی در این راستا بودندجمله مراکز تصميم گير
مراکز سلول درمانی و نگاه تجاری سازی که در سالهای اخير نسبت 
به این زمينه درمانی اتفاق افتاده است مانند تاسيس شرکت های 
دانش بنيان بن یاخته  به نظر می رسد که بایستی در این خصوص 

انجمن علمی علوم لذا ضروری است . سياست گذازی و اندیشه شود
تشریحی  ایران در این زمينه پيش قدم گردد و در راستای 
سازماندهی این رشته علمی از جمله آموزش پرسنل کارآمد و رشته 

در . های تخصصی جدید اقدام به برگزاری کارگروهها یی نماید
کشورهای توسعه یافته تمام شرکتهای فعال در زمينه سلول درمانی 

فعاليت می کنند در حاليکه   FDAا و دارو زیر نظر اداره غذ
درکشورما دستگاههای نظارتی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان 
مشخص نمی باشند که الزم است با سياستگذاری و قانونگذاری در 
 .اسرع وقت ارگان متولی این شاخه تخصصی درمانی مشخص گردد

 

S2  : پیش شرطی کردن سلول های بنیادی مزانشیمال برای 
 افزایش کارآیی آن ها پس از پیوند

 آمنه محمدی روشنده  -شيرین دارابی -مرضيه پوالدی

دانشگاه علوم پزشکی  -دانشکده پزشکی -گروه علوم تشریحی
 ایران -همدان -همدان

بقای ضعيف سلول های بنيادی پس از انتقال به بدن یکی از چالش 
ت تاثير قرار می هایی است که کاربردهای درمانی این سلول ها را تح

پس افزایش کارایی سلول ها در روند سلول درمانی ضروری به . دهد
اخيرا پيش شرطی کردن سلول ها با استرس های . نظر می رسد

اکسيداتيو، هایپوکسی، فقدان سرم، شوک حرارتی، مهندسی ژنتيك و 
در این مقاله مروری . عوامل دارویی مورد توجه زیادی قرار دارد

تلف پيش شرطی کردن و نتایج حاصل از آن توضيح روش های مخ
سلول های بنيادی از مغز قرمز استخوان جدا می . داده می شود

این سلول ها تحت تاثير عوامل توکسيك همچون پراکسيد . شوند
هيدروژن، هایپوکسی، مينوسيکلين، ایزوفلوران، سلول های مهندسی 

. قرار گرفتند ، فقر غذایی و شوک حرارتیHsp20ژنتيکی شده با 
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سپس ميزان بقا، تکثير، آپوپتوز، تمایز و مهاجرت آن ها با استفاده از 
مکانيسم های مربوطه . روش های روتين مورد ارزیابی قرار گرفت

نيز با استفاده از روش های سلولی و ملکولی مورد مطالعه قرار 
روش های پيش شرطی کردن اثرات محافظتی برای سلول ها . گرفت
و آن ها را قادر ساخت تا از طریق شروع مسيرهای سلولی داشته 

شوک حرارتی سلول . بمانند standby stateبقای سلولی در وضعيت 
را  VEGFها را از آپوپتوز ناشی از هایپوکسی محافظت کرد اما بيان  

. کاهش داده و موجب کاهش کارایی آن در درمان اختالل قلبی شد
ميزان بيان  H2O2ميکروموالر  01پيش شرطی کردن سلول ها با 

CXCR4  و پروتئين آن را افزایش داد و ميزان مهاجرت سلولی  را به
پيش شرطی . بهبود بخشيد SDF-1aطور معنی داربا افزایش بيان  

سلول ها را در مقابل  H2O2ميکروموالر  01کردن سلول ها با  
ها  یافته. محافظت کرد mMH2O2 500آپوپتوز القا شده با مقادیر

نشان می دهند کهدپيش شرطی کردن سلول ها می تواند به عنوان یك 
استراتژی موثر ضد آپوپتوزی عمل کرده و سلول ها را قادر می 

 . سازد تا در مقابل عوامل مضر محيطی پس از پيوند زنده بمانند
سلول های بنيادی مزانشيمال، پيش شرطی کردن، : کليدی واژه های

 سلول درمانی، آپوپتوز

 

 S3 :   تاثیر-Azacytidin5  در القای تمایز کاردیومیوسیت ها از
  در شرایط آزمایشگاهی P19 جنینی سلول های کارسینومای 

سعيد  ، 0رها سترگ ، 0رضایی... ، نورا 0هاتف قاسمی حميدآبادی
0*مجيد ملك زاده شفارودی ، 3مصطفی لطيف پور ، 0کناری عابدیان

  

سلولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم گروه آناتومی و بيولوژی 0
مرکز تحقيقات ایمونوژنتيك، 0.پزشکی مازندران، ساری، ایران

دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، دانشکده پزشکی، 
گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 3.ایران

 .تهران، ایران

 P19 جنينی سينومای در مطالعه حاضر توانایی تمایز سلولهای کار
 به کاردیوميوسيت ها DMSOو  Azacytidin5-در حضور همزمان 

، اجسام شبه P19سلول های تمایز  جهت .مورد ارزیابی قرار گرفت
 روز 0قطرات آویزان طی به روش  (Embryoid Bodies,EBs)جنينی 

ميکروموالر  2 ئاتتحت القاروز  01به مدت   EBsسپس.  تشکيل شدند
(5-Aza group) 5-Azacytidin ،(DMSO group) DMSO %1.5  و

طی  .قرار گرفتند Azacytidin (Aza+DM group)-5و   DMSOترکيب 
 مختلف گروههای در یکبار روز هر دوتعداد ضربان در دقيقه تمایز 

بيان ژنهای خاص قلبی . دشدن بوسيله ميکروسکوپ معکوس شمارش
 ,Myosin Light Chain) ،(α-Myosin Heavy Chain, α-MHC)نظير 

MLC)    و(Connexin-43)  بوسيلهRT-PCR القا از در روز دهم پس 

از ایمونوسيتوشيمی  F-actinجهت بيان پروتئين . بررسی شدند
تغييرات مورفولوژیکی زیادی در کاردیوميوسيت های  .استفاده شد

ایجاد شد   Aza+DM groupبویژه در گروه  P19مشتق شده از 
یش مشخصی در اندازه سيتوپالسم و زواید بطوریکه افزا

سيتوپالسمی آنها دیده شد و بتدریج شاخه شاخه شدن زوائدشان 
نتایج . افزایش یافت و با سلولهای مجاور ارتباط برقرار کردند

شمارش روزانه تعداد ضربان در دقيقه در تمامی گروهها از روز 
در سلول . استبتدریج افزایش یافته  0+9مشاهده شده و تا روز  0+0

بودند ژنهای  Aza-5و  DMSOکه تحت القائات همزمان  P19های 
MLC  وα-MHC کاردیوميوسيت های . بيان شدندAza+DM group 

را بيان کردند در حاليکه این پروتئين در سایر  F-actinپروتئين 
-5و  DMSOکاربرد همزمان ترکيبات . گروهها مشاهد نشد

Azacytidin محيط کشت تمایزی کاردیوميوسيت  موجب بهينه سازی
 .می گردد P19ها از سلول های 

،  Azacitidin-5، کاردیوميوسيت ها، P19سلول های : واژه های کليدی
DMSO. 

 

S4    :بررسی قابلیت تعدیل ایمنی در سلولهای مزانشیمی اندومتر 

  2،جعفر آی2و1*لیال عینی

 ن، تهران،گروه علوم پایه،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه تهرا0

 دانشگاه نوین، های آوری فن دانشکده بافت، مهندسی گروه0ایران

 ایران تهران، تهران، درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم
 Leila_einy@yahoo.com – leila_eini@ut.ac.ir 

به عنوان کاتابوليز کننده ( IDO) دی اکسيژناز 3و0دول آمين این
تریپتوفان،یکی از عوامل کليدی در مهار رشد سلولی از جمله 

سيستم  یسرکوبدرIDO نقش .فعال می باشد Tسلولهای لنفوسيت 
در  IDOافزایش فعاليت و  بررسی شده پيوندتحمل  القای و ایمنی

و  in vitro يوند را در شرایط ویژگيهای عدم رد پ سلول های پيوندی
in vivo افق های  درمان با سلول های بنيادی پتانسيل.نشان داده است

بيماریهایی بر پایه بویژه بيشتری را برای درمان بسياری از بيماریها 
سلول  .برای ما باز می کند شامل واکنش های ایمنی آسيب های بافتی

سرکوب لهایی با قابليت به عنوان سلو( MSC)های بنيادی مزانشيمی 
د ، اما مکانيسم های مولکولی درگير نمی شو پاسخ های ایمنی شناخته

نشده روشن  هنوز بطور کامل  ها MSCانواع پتانسيل درمانی  نيز و
در تحقيق حاضر قابليت تعدیل ایمنی در سلولهای مزانشيمی .است

 ولسل. مورد توجه قرار گرفته است  IDOاندومتر با بررسی بيان 

 اینترفرون گاما در مجاورتهای مزانشيمی اندومتر کشت داده شده 
ساعت بيان  20تيمار شدند، پس از گذشت  IU/ml  511 با مقدار 

mailto:Leila_einy@yahoo.com
mailto:leila_eini@ut.ac.ir
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-Realبا استفاده از روش  (  IDO) دی اکسی ژناز  3و  0ایندول آمين 

time PCR  که بيان  داد نشان حاضر مطالعه های داده. بررسی شد
دی اکسيژناز در این سلولها در مواجهه با  3و0ایندول آمين 

اینترفرون گاما نسبت به حالت بدون مواجهه بصورت معنی داری 
یافته های مطالعه اخيراشاره به .  p=0.001))افزایش داشته است 

پتانسيل باالی سلولهای بنيادی اندومتر در مهار وتعدیل سيستم ایمنی 
ای مناسبی در سلول درمانی داشته  و این سلولها را به عنوان کاندید

 .مطرح می نماید

سلولهای مزانشيمی اندومتر، مهار سيستم ایمنی، : کليدی ه هایواژ
 دی اکسيژناز - 3و  0ایندول آمين 

 

S5   : کاهش رشد سلول های سرطانی توسط عصاره سلول های
 مزانشیمی بند ناف انسان

 
یح، گروه دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشر مریم برهانی حقيقی

اناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، شيراز 
 borhanihm@gmail.com 

 سرطان و محسوب می شود یك چالش جدی هنوز درمان سرطان
 نشان به تازگی،  .است در جهانو مير مرگ  اصلیل عل یکی از 

 آسيب بافت محل به يادی مزانشيمیسلول های بن که است شده داده
ویژگی سلول های بنيادی  این  .مهاجرت می کنند دیده

 سرطان ضد عوامل برای انتقال آن ها   استفاده از سبب مزانشيمی
  و ، اینترفرون آپوپتوز، کننده ی القاء سيتوکين، مثال برای ،

صرف نظر از   .منجر شده است رشد از ممانعت برای تومور محل به
نشان   ،مواد دارویی تحویل وسيله ای جهت به عنوان  اقدام ینا

انجام داده و تعامل  تومور با شده سلول های بنيادی مزانشيمی داده
نشان   تحقيقات. تومور می شود رشد  مهارسبب   تومور نوع بسته به

 وارتون ژله  توموری سلول های بنيادی تزریق داخل که ه است داد

هيچ شواهدی  بطوری که شده موش پستان سرطان مهار باعث 
سلولهای از   .وجود نداشته است تومور متاستاز از

سرطان  رشد سلول های برای جلوگيری از  وارتون ژله بنيادی
که  است مشخص نشده هنوز حال این با  .استفاده شده است پستان

هدف ما بررسی    .است پستان سلولهای سرطانی مختص نتيجه این
رده ای از  بر وارتون ژله سلولهای بنيادی سرطانیخاصيت ضد 

ساعت در  20 - 89 به مدت ها سلول .است یسرطان سلول
سلولی،  مورفولوژی در تغييرات و قرار گرفتند بندناف عصاره معرض
 سلول سرطانی رده. گرفت مورد بررسی قرار سلولی و مرگ تکثير

  وارتون لهژ سلولهای بنيادی عصاره که در معرض  مورد مطالعه

ل کاهش اندازه و چروکيدگی سلول به گروه کنتر نسبت  قرار گرفت
رشد سلول  کاهشنوترال رِد    جذب سلولی سنجش .ند  دنشان دا را

عصاره سلول : نتيجه گيری.  داد نشانهای سرطانی مورد مطالعه را 
 . است  توموری مهار کنندگ خاصيت های بند ناف انسان دارای 

سلول های سرطانی، مهار رشد سلولی، عصاره ، : دیکلي واژه های
 ژله وارتون بند ناف انسان

:S6 بهبود کشت  پالسی جهت معرفی امواج فراصوت باشدت پایین
 آزمایشگاهی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی موشی

، زهره 3، منيژه مختاری دیزچی*0، منصوره موحدین0مهدی محقق
 8مظاهری

 
گروه علوم تشریح، دانشکده علوم دانشجوی دکتری تخصصی، 0

استاد، گروه علوم  0پزشکی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ایران
 3 تشریح، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ایران

استاد، گروه فيزیك پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربيت 
م تشریح، پژوهشگر فرا دکتری، گروه علو8 مدرس، تهران، ایران

 دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ایران
movahed.m@modares.ac.ir 

 

ارایه یك روش موثر و کم هزینه جهت بهبود تکثير و کلونی زایی 
سلول های  .سلول های بنيادی اسپرماتوگونی در محيط آزمایشگاه
 حاوی DMEMبنيادی اسپرماتوگونی از موش نوزاد در محيط کشت 

%01 FBS در مرحله اول این مطالعه، دما به وسيله . سرم جدا شد
تابش امواج فراصوت با شدت پایين بر روی ظرف کشت حاوی محيط 
کشت کنترل شد و در فاز بعدی، سلول های بنيادی اسپرماتوگونی 

mW/cmتحت تابش امواج فراصوت با شدت پایين پالسی با شدت 
2 

روز قرار گرفتند و  5به مدت  81%و  01%با سيکل های کاری  011
 .ميزان تکثير و کلونی زایی در روز هفتم مورد بررسی قرار گرفت
تحریك امواج فراصوت با شدت پایين پالسی بر روی سلول های 
بنيادی اسپرماتوگونی، ميزان تکثير و کلونی زایی را در گروه های 

ان تکثير در ميانگين ميز. آزمون در مقایسه با گروه کنترل افزایش داد
، 80/0 ± 10/1و کنترل به ترتيب  81%و  01%گروه های سيکل کاری 

ميانگين تعداد کلونی ها در گروه . بود 00/0 ± 10/1و  11/0 ± 0/1
و  00±8/0، 08±2/2و کنترل به ترتيب  81%و  01%های سيکل کاری 

و  01%ميانگين قطر کلونی ها در گروه های سيکل کاری . بود5/5±08
 1/081 ± 1/0و  3/095 ± 8/8، 0/090 ± 1/0کنترل به ترتيب و  %81

نتایج ما نشان داد که در ميزان تکثير و تعداد کلونی ها . ميکرومتر بود
در گروه های آزمون در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معنی داری 

در حالی که بين قطر کلونی ها در گروه های . (P<0.05)وجود داشت 
این نتایج پيشنهاد  .فاوت معنی داری وجود نداشتآزمون و کنترل ت

می کند که امواج فراصوت با شدت پایين پالسی می تواند یك روش 
موثر و کم هزینه برای بهبود تکثير و کلونی زایی سلول های بنيادی 

 .باشد in vitroاسپرماتوگونی در طی کشت 

mailto:borhanihm@gmail.com
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دی، امواج تکثير، کلونی زایی، موش، سلول های بنيا: یکليد ه هایواژ
 فراصوت

 

S7 : بررسی روند تمایز سلول های شبه سلول عضله اسکلتی
مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی انسان تحت 

 در شرایط آزمایشگاه azacytidine-5تاثیر 

 زینب نامجو گرمی

دانشجوی دکتری علوم تشریحی، دانشگاه علوم پرشکی تهران، 
 شریحیدانشکده پزشکی، گروه علوم ت

بررسی چگونگی روند تمایز سلول های شبه سلول عضله اسکلتی 
مشتق از سلول های بنيادی مزانشيمی بافت چربی انسان تحت تاثير 

5-azacytidine  در شرایط آزمایشگاه، سلول های بنيادی بافت چربی
انسان بعد از تخليص، برای  ایجاد تمایز استئوژنيك و آدیپوژنيك، 

ای کشت القایی استئوژنيك و آدیپوژنيك قرار تحت تاثير محيط ه
از طرف دیگر، برای بررسی توان تمایز این سلول ها به سلول . گرفتند

به مدت . استفاده شد azacytidine (5-aza)-5عضله اسکلتی از فاکتور 
ساعت برای القای تمایز به سلول عضله اسکلتی، این سلول ها  08

 8سپس، سلول ها تا . رار گرفتندق 3µmol 5-azacytidineتحت تاثير 
برای بررسی . انکوبه شدند azacytidine-5هفته با محيط کشت فاقد 

ژن های  mRNAروند تمایز سلول ها از مقایسه الگو و ميزان بيان 
، Myogenin ،Myh ،a-actinاختصاصی عضله اسکلتی شامل 

Tropomyosin  وMyosin  با روشRT-PCR  در پایان هفته های اول
سلول های بنيادی مزانشيمی بافت . ا چهارم بعد از القا استفاده شدت

را نشان دادند و پتانسيل تمایز  باالییچربی چسبنده، توان تکثيری 
های مورد  ژن mRNA.استئوژنيك و آدیپوزنيك را نيز داشتند

مطالعه حاضر  .بررسی به صورت الگویی وابسته به زمان بيان شدند
بنيادی بافت چربی انسان می توانند تحت  نشان داد که سلول های

 .به سلول عضله اسکلتی تمایز پيدا کنند azacytidine 3µmol-5تاثير 

بافت چربی، سلول بنيادی مزانشيمی، تمایز، سلول : کليدی ه هایواژ
 azacytidine-5 عضله اسکلتی،

 

S8  :اورسولیک اسید و سلول های ماهواره ای ماهیچه اسکلتی :
 که در حاشیه به مرکز صحنه می آیندسلول هایی 

 0، روح اهلل همتی*0، سامان حسينخانی0نورالدین بختياری

بخش بيوشيمی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 
 E-mail: saman_h@modares.ac.irایران 

سلول های ماهواره ای ماهيچه اسکلتی، سلول های ماهيچه ای تك 
ين سارکولما و غشای پایه فيبرهای ماهيچه ای هسته ای هستند که ب

این سلول ها در . که به تمایيز نهایی خود رسيده اند، قرار دارند
ماهيچه های بالغ خاموش هستند که بعنوان یك جمعيت ذخيره ای 
سلولی قادرند که در پاسخ به آسيب، فعاليت ورزشی شدید، کشش 

بند و سرانجام با هم های مکانيکی و هورمون های آندروژن تکثير یا
را تشکيل می دهند که ( سلول های چند هسته ای) ادغام و ميوتيوب

. باعث ترميم ماهيچه و افزایش سلول های ماهواره ای می گردنند
هدف از این مطالعه این است که آیا اورسوليك اسيد بعنوان یك 
ترکيب ضد پيری می تواند منجر به افزایش سلول های ماهواره ای و 

غام این سلول ها در تشکيل ميوتيوب ها و ترميم بافت ماهيچه ای اد
ميلی گرم به 011بگردد؟ اورسوليك اسيد در روغن ذرت حل شد و 

ازای هر کيلوگرم موش بصورت صفاقی به موش ها تزریق گردید و 
بعد از دوران تزریق . به موش های کنترل فقط روغن ذرت تزریق شد

فت ماهيچه اسکلتی را به منظور تست موش ها را پرفيوز کرده و با
های هيستوشيمی و ایمينوهيستوشيمی گردآوری کرده و سپس از 
بافت های موش کنترل و تست برش تهيه کرده و سپس با 

ائوزین رنگ آميزی شده و سپس برای تشخيص –هماتوکسيلين 
در این مطالعه . سلول های ماهواره ای ایمينوهيستوشيمی انجام شد

دیم که اورسوليك اسيد با افزایش در تعداد سلول های ما نشان دا
ماهواره ای و ادغام این سلول ها در تشکيل ميوفيبر در بازسازی 

این مطالعه با افزایش در تعداد سلول . بافت ماهيچه ای سهيم می باشد
های ماهواره ای و افزایش در تعداد تار های ماهيچه ای ایده ضد 

اسيد را با قدرت حمایت کرده و پيری بودن ترکيب اورسوليك 
اورسوليك اسيد را بعنوان یك ماده دارویی در درمان بيماری های 

 .وابسته به پيری معرفی می کند

پيری، -سلول ماهواره ای، اورسوليك اسيد، ضد: کليدی ه هایواژ
 ترميم ماهيچه ای

 

S9 : مقایسه اثر بهبود عملکرد عصب سیاتیک آسیب دیده با
ول های بنیادی استرومای مغز استخوان و سلول استفاده از سل

 های شوان در رت
 سام زربخش

، محمد تقی 0، ابوالفضل فقيهی 0، مهرداد بختياری٭0
 0، مهدی مهدی زاده 0جغتایی 

دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده پزشکی، گروه علوم  -0
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده  -0تشریحی، سمنان، ایران 

: ایميل  ٭شکی، گروه علوم تشریحی، تهران، ایرانپز
szarbakhsh@yahoo.com 

 
یوند سلول های بنيادی استرومای مغز استخوان یا سلول های شوان 
می تواند باعث افزایش ميزان ترميم در اعصاب محيطی آسيب دیده 

mailto:szarbakhsh@yahoo.com
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سه اثر پيوند این سلول ها روی عصب هدف از این مطالعه مقای. گردد
رت نر بالغ نژاد  08در این پژوهش، از. سياتيك آسيب دیده رت بود

ابتدا سلول های بنيادی . گرم استفاده شد 051-311ویستار با وزن 
استرومای مغز استخوان و سلول های شوان کشت داده شد و ماهيت 

. تایيد گشت Anti S100  سلول های شوان با استفاده از آنتی بادی 
 -0: رت ها به صورت تصادفی به سه گروه هشت تایی تقسيم شدند

گروه کنترل شامل لوله سيليکون پر شده با ژل فيبرین بدون سلول، 
گروه سلول های بنيادی استرومای مغز استخوان شامل لوله  -0

سيليکون پر شده با ژل فيبرین و سلول های بنيادی استرومای مغز 
گروه سلول های شوان شامل لوله سيليکون پر شده با  -3استخوان، 

پس از نمایان کردن عصب سياتيك، . ژل فيبرین و سلول های شوان
ميليمتری از آن را برداشته و لوله سيليکون پر شده با  01یك قطعه 

سپس در گروه های . ژل فيبرین به دو انتهای عصب پيوند زده شد
مغز استخوان و سلول های تجربی، سلول های بنيادی استرومای 

یك ماه بعد، . شوان به طور جداگانه به لوله سيليکونی اضافه گشت
و Anti BrdU  حضور سلول های بنيادی استرومای مغز استخوان با 

هفته،  00پس از . تایيد شد DiIحضور سلول های شوان با رنگ 
ارزیابی الکتروميوگرافی و تست رفتاری صورت گرفت و نتایج با 

مورد تجزیه  (ANOVA)فاده از آزمون آناليز واریانس یك طرفه است
ارزیابی الکتروميوگرافی و تست . و تحليل و مقایسه قرار گرفت

رفتاری تفاوت معنی داری را بين گروه های کنترل و تجربی نشان داد 
) 15 /1(P<  هم چنين نتایج الکتروميوگرافی بين گروه های تجربی هم

سلول های شوان  تاثير بيشتری بر بهبود  مشخص کرد پيوند گروه
ارزیابی تست رفتاری بين . >P)1/ 15 (عملکرد عصب سياتيك دارد

 (گروه های تجربی تفاوت معنی داری را بين این دو گروه نشان نداد

15 /1(P< . اگر چه هر دو نوع سلول بنيادی استرومای مغز استخوان
عصب سياتيك آسيب دیده و شوان توانایی بالقوه برای بهبود عملکرد 

را دارند اما ارزیابی الکتروميوگرافی نشان داد پيوند سلول های 
شوان تاثير بيشتری بر بهبود عملکرد عصب نسبت به سلول های 

 .بنيادی استرومای مغز استخوان دارد
سلول های بنيادی استرومای مغز استخوان، سلول : واژه های کليدی

 های شوان، ترميم اعصاب محيطی
 
 

S10   :  تمایز سلول های بنیادیCD15+ ،Oct4+  وCXCR4+  جدا
شده از مغز استخوان موش های نر به سلول های زایای مذکر 

 بوسیله اسید رتینوئیک در سیستم محیط کشت دوبعدی

، مسعود 3، اميرحسن زرنانی0، ایرج راگردی کاشانی0رضا شيرازی
 8سليمانی

وین، دانشکده پزشکی، گروه استادیار، دانشگاه علوم پزشکی قز0
دانشيار، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده 0علوم تشریح 

دانشيار، مرکز تحقيقات 3پزشکی، گروه علوم تشریح 
دانشيار، دانشگاه 8نانوبيوتکنولوژی، پژوهشگاه ابن سينا، تهران 
 تربيت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه هماتولوژی 

يد رتينوئيك بر روی تمایز سلول های هدف این مطالعه بررسی اثر اس
جدا شده از مغز استخوان  +CXCR4و  +CD15+ ،Oct4بنيادی  

سلول های بنيادی مغز . موش های نر به سلول های زایای مذکر بود
هفته ای نژاد  3-8استخوان از استخوان فمور موش های نر 

C57BL/6 برای تفکيك سلول های بنيادی  . جداسازی شدCD15+ ،
Oct4+  وCXCR4+  از روش جداسازی سلولی مگنتيك(MACS) 

انجام  RT-PCRبرای بررسی بيان مارکرهای پرتوانی، . استفاده شد
جدا شده در  +CXCR4و  +CD15+ ،Oct4سلول های بنيادی  . گرفت

 C2C12شرایط غيرتمایزی بر روی الیه ای از سلول های تغذیه کننده 
بودند، جهت تشکيل اجسام غيرفعال شده  C-که توسط ميتومایسين

سپس اجسام شبه رویانی توسط اسيد . شبه رویانی کشت داده شدند
سلول های . رتينوئيك به سلول های زایای مذکر تمایز داده شدند

تمایز داده شده جهت مطالعه بيان مارکرهای اختصاصی سلول های 
. و ایمونوفلوئورسنس بررسی شدند RT-PCRزایای مذکر با انجام 

و ایمونوفلوئورسنس نشان دادند که سلول  RT-PCRی های بررس
جدا شده از مغز استخوان  +CXCR4و  +CD15+ ،Oct4های بنيادی  

 Oct4 ،Nanog ،Rex-1 ،SOX-2موش های نر، مارکرهای پرتوانی مثل 
جدا  +CXCR4و  +CD15+ ،Oct4سلول های . را بيان کردند APو 

کننده کشت داده شدند  شده وقتی بر روی سلول های الیه تغذیه
اجسام شبه رویانی . توانائی تشکيل اجسام شبه رویانی را داشتند

پس از القای سلول ها . مارکر آلکالين فسفاتاز را نيز بيان کردند
و  +CD15+ ،Oct4توسط اسيد رتينوئيك، سلول های بنيادی  

CXCR4+  جدا شده مارکر های اختصاصی سلول های زایای مذکر
نتایج . را بيان کردند Stra8و  Mvh ،DAZL ،Piwil2 ،Dppa3مثل 

و  +CD15+ ،Oct4نشان دادند که اسيد رتينوئيك سلول های بنيادی  
CXCR4+  جدا شده از مغز استخوان موش های نر را به سلول های

 . زایای مذکر تمایز می دهد

سلول های بنيادی مغز استخوان، تمایز، سلول های : کليدی واژه های
 مذکر، اسيد رتينوئيك زایای

 

S11  : مقایسه بین تاثیر القایی استرادیول و پروژسترون در بیان
مارکرهای سلولهای شوان در سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت 

 چربی

دکتر محمدعلی اطلسی، ندا خانلرخانی، دکترایرج راگردی 
کاشانی،دکتر همایون نادریان، دکترعلی اکبر طاهریان، اميرعباس 

 اطلسی
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 دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقيقات علوم تشریح 

که به وسيله سلول های گليال در سيستم عصبی هایی نورواستروئيد
در ميلين سازی سيستم اعصاب  ،دنمرکزی ومحيطی سنتزمی شو

مطالعاتی وجود دارد که نقش تمایزی  .دارندنقش  و مرکزی محيطی
ادی را به نورون و پروژسترون و استرادیول در سلولهای بني

اما مقایسه ای در رابطه قدرت القایی . سلولهای گليال را نشان داده اند
این استروئيدها در بيان مارکرهای سلول شوان در سلولهای بنيادی 

 این نورواستروئيد هاما در این مطالعه تاثير . . مزانشيمی وجود ندارد
فت چربی به سلول سلول های بنيادی برگرفته از با را بر روی تمایز

 .های شبه شوان در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار دادیم
سلول های به دست آمده از بافت چربی، جهت بيان مارکرهای سلول 

با فلوسایتومتری  (CD90, CD73, CD31)  مزانشيمی های بنيادی
  سپس این سلول ها در محيط القایی حاوی .ارزیابی شدند

فاکتور رشد فيبروبالستی، سيد رتينوئيك و بتامرکاپتواتانول و ا
فاکتور رشد با منشا پالکتی در مرحله پيش القاء و فورسکولين، 

.  انکوبه شدند هرگولين، پروژسترون و استرادیول در مرحله القاء
پس از این مدت جهت بررسی تمایز سلول های بنيادی به سلول های 

 ،S100 سه ژن های و مقای GFAPو  S100شوآن با آنتی بادی عليه 
P0،Krox-20  های سلول. در گروه های ذکر شده ارزیابی گردید 

مزانشيمی بنيادی برگرفته از بافت چربی برای مارکرهای سطحی 
سلول های  .مثبت و برای مارکرهای سلولهای خونی منفی بودند

را  S100, P0, Krox20بنيادی موجود در گرو ههای القایی  ژن های 
 RT- PCR نتایج  .بيان کردنددر گروههای مختلف اوتی به ميزان متف

که سلول های بنيادی برگرفته از  ندایمونوسيتوشيمی نشان دادو 
مارکرهای  حاوی پروژسترون  بافت چربی در گروه های تمایزی
، بيان این مارکرها در گروههای سلول های شوان را بيان کردند

ز گروههای حاوی حاوی استرادیول به طور معنی داری کمتر ا
به عنوان یك عامل القایی نورواستروئيدها . پروژسترون دیده شد

سبب تمایز سلول های بنيادی چربی به سلول های شبه شوان می 
در گروه حاوی پروژسترون بيشتر از  د وليکن این تاثير القایینگرد

   .بود کمتر از هرگولين و فورسکولين استرادیول و در هر دو گروه

   سلولهای بنيادی مزانشيمی، تمایز، سلول شوان: کليدی ایه هواژ

 

 پوستر   -ب             

 

P1 : بررسی بیان ژنهای اختصاصی و عملکرد کبد توسط
 سلولهای بنیادی مزانشیمی وهپاتوسیت ها درشرایط کشت

 زهرا نيکوزاد

. امروزه سلول درمانی روشی مورد قبول دردرمان ميباشد 
الغ ازجمله سلولهای بنيادی مزانشيمی به علت سلولهای بنيادی ب

توان تمایزی وقدرت تکثير فوق العاده به عنوان منبع سلولی برای 
سلولهای بنيادی مزانشيمی دربافتهای . اربردهای درمانی ميباشند

مختلفی، مانند مغزاستخوان وجود دارند وتوانایی تمایز به بافتهایی 
هدف مادر این تحقيق بررسی . دازجمله سلولهای بافت کبدی را دارن

شاخصهای عملکرد سلول کبدی درسلولهای بنيادی مزانشيمی 
سلولهای بنيادی مزانشيمی  .وهپاتوسيتها درشرایط کشت ميباشد

-αمغزاستخوان ازفموروتيبيای موش صحرایی جدا و درمحيط 

MEM ،DMEM،  RPMI همچنين هپاتوسيتها . کشت داده شدند
بيان ژنهای . کشت داده شدندDMEM درمحيط نيزازبافت کبد جد او 

 ، سيتوکراتين09 کبدی مانند آلفافتوپروتئين، آلبومين، سيتوکراتين
دیگرعملکردهای سلول کبد . اندازه گيری شد RT-PCR با تکنيك 08

مانند ذخيره گليکوژن نيزدرسلولهای مزانشيمی مورد سنجش 
مغزاستخوان  درشرایط کشت، سلولهای بنيادی مزانشيمی .قرارگرفت

وهپاتسيتهای کبدی، عملکردهای ویژه کبد مانند ذخيره گليکوژن 
این نتایج نشان می دهد . وبيان برخی ازژنهای کبدی را نشان دادند

که سلولهای بنيادی مزانشيمی برخی ازشاخصهای عملکردی کبد 
رانشان دادند وميتوانند منبعی با ارزش برای پيوند سلولهای بنيادی 

 .ميم کبد باشندبالغ درتر

سلولهای بنيادی مزانشيمی مغزاستخوان، : کليدی ه هایواژ
 هپاتوسيتها، ژنهای کبدی

P2 :           Effect of cryopreservation and 

differentiation on GAPDH and YWHAZ 

housekeeping genes expression in human 

umbilical cord mesenchymal stem cells : 

validation by real-time RT-PCR 

سيد نورالدین نعمت اللهی  -مسعود عزت آبادی -مریم کاویانی
-سيد مهدی کالنتر -مژگان محمدی -پروین صالحی نژاد -ماهانی

 بتول معتمدی

مسعود عزت اللهی : نویسنده مسئول -دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 .ezzatabadipm@yahoo.comپور

در  mRNAبه منظور تعيين بيان  Real time RT-PCRروش : هدف
بسياری از مطالعات روی سلول های بنيادی مزانشيمی مورد استفاده 

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی این موضوع بود که . قرار گرفته است
ژن های مرجع مناسبی برای نرمال سازی  YWHAZو   GAPDHآیا 

mailto:پورezzatabadipm@yahoo.com
mailto:پورezzatabadipm@yahoo.com
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ها در مطالعات صورت گرفته روی انجماد شيشه ای سلول های  داده
: روش ها .می باشد (hUCMs)بنيادی مزانشيمی بندناف انسانی 

به یك روش دو مرحله ای انجام  hUCMsانجماد شيشه ای بر روی 
القا این سلول ها به منظور تمایز به سلول های ژرم نر بوسيله . شد

يط کشت پاالیش شده تستيکوالر رتينوئيك اسيد، تستوسترون و مح
و سنتز  RNAمتعاقب استخراج  PCRواکنش های . صورت گرفت

cDNA به منظور انجام . انجام شدSYBR green® real time RT-

PCR کارایی برابر واکنش ها توسط رقت های سریالی ،cDNA  تایيد
، به YWHAZو  GAPDHنتایج ما نشان داد که بيان : نتایج.  شد

های مرجع، تحت تاثير پروسه های انجماد شيشه ای و  عنوان ژن
این یافته ها پيشنهاد می کند . تمایز به سمت سلول ژرم قرار می گيرد

که ژن های مرجع فوق الذکر ممکن است ژن های مناسبی جهت 
 real timeبوسيله تکنيك  hUCMsمطالعه تاثير انجماد شيشه ای بر 

RT-PCR مطالعه حاضر حاکی از ضرورت نتایج : نتيجه گيری .نباشد
بررسی طيف مختلفی از ژن های مرجع جهت دستيابی به یك ژن با 

 .می باشد hUCMsبيان پایدار در تيمار های مختلف بر 
 

سلول های بنيادی مزانشيمی بند ناف انسانی، ژن : کليدی واژه های
 GAPDH ،YWHAZ ،Real time RT-PCRهای مرجع، 

 
P3  :ن بر بروز مارکرهای ویزه غضروفی در تاثیرهورمون استرژ

 روند کندروژنز سلولهای بنیادی مشتق از چربی

بتول هاشمی  -ابراهيم اسفندیاری -فرزانه صادقی  – نوشين اميرپور
دانشگاه علوم پزشکی  –دانشکده پزشکی –گروه علوم تشریحی . بنی

 ایران -اصفهان  –

یز، بلوغ و مرگ هورمون های جنسی نقش مهمی در تنظيم تکثير، تما
اگرچه برخی مطالعات، نقش . برنامه ریزی شده کندروسيت ها دارند

تنظيمی استروژن در رشد و پيشرفت غضروف را گزارش کرده اند، 
بعضی از مکانيسم ها هنوز نامعلوم باقی مانده اند، از جمله نقش 

های اختصاصی غضروف  در روند مارکراستروژن در بروز 
در مطالعه  .مطالعه به بررسی آن پرداختيم کندروژنز که در این

به غضروف تمایز داده   سلولهای بنيادی مشتق از چربی حاضر
فاقد استروژن در )نمونه های تمایز یافته در گروه های کنترل .شدند

از نظر ( دارای استروژن در محيط کشت)و آزمایشی( محيط کشت
گریکان با روش ا و II کالژن نوع مارکرهای کندروژنيك مانند بروز

RT-PCR نرم افزار . ندمورد ارزیابی قرار گرفتImage-J   جهت تبدیل
  ANOVAه کمی بکار رفت سپس با روش آماری بداده های کيفی 

 که داد نشان ما یها افتهی .مقایسه داده ها در گروه ها انجام شد
 aggrecan ژن بروز کاهش و collagen II  ژن مهار به منجر استروژن

 ژهیو یمارکرها از یبرخ بروز بر  استروژن ن،یبنابرا. رددگ یم
 دهد یم کاهش را مارکرها یبرخ بروز یول دارد یمهار اثر غضروف

 یمنف ريتاث یچرب از مشتق یاديبن یها سلول کندروژنز روند بر و
 .دارد

 -سلول های بنيادی مشتق از چربی -استروژن: کليدی ه هایواژ
 اگریکان -IIکالژن نوع  -کندروژنز

 

P4  : مقایسه سه روش هم کشتی سلولهای اپی تلیالی رنگدانه ای
شبکیه با سلولهای پیش ساز مشتق از سلولهای بنیادی جنینی 

 انسان

 نوشين اميرپور، ابراهيم اسفندیاری ، شهناز رضوی ،بتول هاشمی

ایران، اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، 
 amirpour@med.mui.ac.ir: آدرس پست الکترونی گروه علوم تشریح

تعامل بين سلولهای اپی تليالی رنگدانه ای  شبکيه و سلولهای 
. فوتورسپتوری نقش مهم و اساسی در عملکرد صحيح بينائی دارد
هدف این تحقيق بررسی اثرات سلولهای اپی تليالی رنگدانه ای  شبکيه 

انسان  جنينی بنيادی هایسلول از مشتق ساز پيش در تمایز سلولهای
در این مطالعه روشهای هم کشتی این . به سلولهای شبکيه چشم است

دو نوع سلول و مقایسه این روشها در محيط آزمایشگاهی مورد 
بررسی قرار گرفته است، تا ببينم کدام روش بيان بهتری ازمارکرهای 

رات اث. سلولهای شبکيه را  در مقایسه با سایر روشها نشان می دهد
 پيش تعاملی سلولهای اپی تليالی رنگدانه ای  شبکيه بر تمایز سلولهای

انسان از طریق اتصال سلول به  جنينی بنيادی سلولهای از مشتق ساز
سلول یا با استفاده از اینزرت و مقایسه این روشها تاکنون گزارش 

انسان به سلولهای  پيش  جنينی ابتدا  سلولهای بنيادی. نشده است
  ای رنگدانه تليالی سپس سلولهای اپی.کيه  تمایز داده شدندسازشب

شبکيه به صورت الیه ای ، از چشم خرگوش جدا شده ونتایج ما 
در . نشاندهنده حفظ خصو صيات این سلولها بعد از دو هفته بود

شبکيه با   ای رنگدانه تليالی مرحله بعد، اثرات القایی سلولهای اپی
ز طریق اینزرت به مدت یك و دو استفاده از روش هم کشتی ا

و یا بدون اینزرت از طریق اتصال ( هم کشتی غير مستقيم)هفته
مورد ارزیابی قرار ( هم کشتی مستقيم)نزدیك و تماس سلول به سلول

بيان ژنها و  RT-PCRاز طریق روشهای ایمونوفلورسنت و. گرفت
لها ی پروتئينها و با استفاده از  ميکروسکوپ فاز کنتراست شکل سلو

ارزیابی ایمو نو فلورسنت نشان داد که . تمایز یافته ها بررسی شدند
سلولها سرنوشت سلولهای  پيش ساز شبکيه را پيدا % 91بيش از 

 تليالی بدنبال هم کشتی این سلولهای پيش ساز با سلولهای اپی. کردند
شبکيه با استفاده از اینزرت به مدت دو هفته یا تماس   ای رنگدانه
م سلول به سلول ، این سلولها به سلولهای شبکيه عصبی تمایز مستقي

اگرچه . یافتند و مارکرهای اختصاصی فوتورسپتوری را بيان کردند
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بيان مارکرهای سلولهای فوتورسپتوری بالغ مثل  ارستين درروش 
تماس مستقيم سلول به سلول دیده شد، که در سایر روشها بيانی 

 تليالی پيش ساز شبکيه با سلولهای اپیزمانی که سلولهای  . نداشتند
شبکيه در تماس مستقيم سلول به سلول قرار بگيرند،   ای رنگدانه

 . مارکرهای بالغ سلولهای فوتورسپتوری ، بيان می شوند

 تليالی ارستين، هم کشتی، تمایز، سلولهای اپی: کليدی ه هایواژ
 شبکيه  ای رنگدانه

P5  :اج شده از ژله وارتون بند تمایز سلول های مزاشیمی استخر
 ناف به سمت سلول های انسولین ساز

 
، 3، محمود هاشمی تبار0، الهام اله بخشی *،0داریوش بيژن نژاد
  5، فرشته نژاد  دهباشی 8، محمد رضا تابنده3محمود اوراضی زاده

 
استادیار گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم   -*0

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد   -0وازپزشکی جندی شاپور اه
دانشيار گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم   -3ایذه

استادیار گروه علوم پایه، دانشکده   -8پزشکی جندی شاپور اهواز
مرکز تحقيقات سلولی و   -5دامپزشکی، دانشگاه شهيد چمران اهواز 
 اپور اهوازمولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی ش

  daryoshbijan@yahoo.com: آدرس نویسنده مسئول *

بسياری از مطالعات اخير بر تمایز سلول های بنيادی چند استعدادی  
در این مطالعه . به سلول های توليد کننده انسولين تمرکز نموده اند

( explants)به روش قطعه بافتی  سلول های مزانشيمی ژله وارتون
به عنوان  CD105و  CD90جدا سازی و از نظر آنتی ژن های سطحی 

به عنوان مارکرهای منفی  CD45و   CD34 مار کر های مثبت و
توانایی سلول های . توسط تکنيك فلوسيتومتری ارزیابی شدند

مزانشيمی ژله وارتون در تمایز به  سلول چربی و استخوان  مورد 
نهایتاً سلول ها طی یك پروتکل گام به گام و در . زیابی قرار گرفتار

 Shhو عدم حضور  Shhاز  ng/ml،  011و  51، 01حضور غلظت های 
بيان . ، به سمت سلول های انسولين ساز مورد تمایز قرار گرفتند

-Realبه کمك تکنيك  Patched 1و  Pdx1 ، Nkx2.2نسبی ژن های 

time PCRبررسی های فلوسيتومتری . رار گرفتمورد ارزیابی ق
را در سطح  CD 105  و CD 90 نشان داد که سلول ها، مارکر های 

. را بيان نمی کنند   CD45و   CD34باالیی بيان نموده و مارکر های  
سلول های مزانشيمی تيمار شده با محيط القایی چربی ساز به مدت 

اکوئل های چربی وجود و Oil Red Oروز، پس از رنگ آميزی با  00
همچنين سلول ها ی تمایز یافته در محيط القایی . را نشان داد

رسوب کلسيم  Alizarin Red Sاستخوان ساز پس از رنگ آميزی با 
   Activin-Aروز تيمار با  00سلول ها پس از . را نشان دادند

,Wnt3a, Cyclopamin, bFGF, Retinoic acid, EGf, Nicotinamid,  و

B27 تند به سلول های انسولين ساز تمایز یافته و  ميزان سنتز توانس
C-peptide  در آنها نيز پس از تحریك توسط گلوکز افزایش را نشان

Shh (ng/ml 01 ) نتایج همچنين نشان داد که استفاده از دوز پایين. داد
و  Pdx1 ، Nkx2.2 طی مراحل انتهایی تمایز می تواند بيان ژن های 

Patched 1 زایش دهدرا اف. 

بند ناف، سلول های بنيادی مزانشيمی، سلول های : کليدی ه هایواژ
 توليد کننده انسولين

 

P6 :بر تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از  4-اثر اگزندین
 چربی به سلولهای انسولین ساز

  لعيا سادات خرسندی، صادق صارمی، فرشته نژاد دهباشی

، دانشگاه علوم پزشکی جندی مرکز تحقيقات سلولی و مولکولی
 شاپور اهواز، اهواز، ایران

بر تمایز سلولهای بنيادی مزانشيمی  8-در مطالعه حاضر اثر اگزندین
در این  .مشتق از چربی به سلولهای انسولين ساز بررسی شده است

مطالعه تجربی سلولهای بنيادی مزانشيمی جدا شده از چربی اپيدیدیم 
و با استفاده از فلوسایتومتری  موش صحرائی کشت داده شد

سلولها سپس توسط محيط . مارکرهای سطحی آنها بررسی شد
پس از القاء، وجود . تيمار شدند 8-تمایزی با و بدون اگزندین

سلولهای انسولين ساز با استفاده از رنگ آميزی دیتيزون و بيان 
(  PDX-1, GLUT-2انسولين، )ژنهای تمایزی سلولهای پانکراسی 

انسولين ترشح شده نيز . مورد ارزیابی قرار گرفت RT-PCR توسط
 .توسط سلولهای تمایز یافته با روش رادیوایمنواسی اندازه گيری شد

دریافت  8-درصد سلولهای دیتيزون مثبت در گروهی که اگزندین
کرده بود بطور معنی داری بيشتر از سلولهایی بود که با محيط 

بيان ژنهای (. p < 0.05)ده بودند تيمار ش 8-تمایزی بدون اگزندین
و انسولين در سلولهایی که با PDX-1 ، GLUT-2مربوط به جزایر 

. تيمار شده بودند  بطور چشمگيری افزایش نشان داد 8-اگزندین
 8-نتایج رادیوایمنواسی نشان داد که سلولهای تيمار شده با اگزندین

با گروهی که تحت گلوکز چالنج ميزان بيشتری انسولين در مقایسه 
نتایج . (p < 0.05)تنها محيط تمایزی دریافت کرده ترشح ميکنند 

تمایز سلولهای بنيادی مشتق  8-مطالعه حاضر نشان داد که اگزندین
 .از چربی را به سمت سلولهای انسولين ساز افزایش می دهد

، سلولهای بنيادی مزانشيمی مشتق از 8-اگزندین: کليدی ه هایواژ
 PDX-1, GLUT-2انسولين ساز،  چربی، سلولهای

P7 :  بررسی اثرات توکسیک نانوذره اکسید روی بر سلول های
 بنیادی مزانشیمال مشتق از بافت چربی

mailto:daryoshbijan@yahoo.com
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، دکتر محمود اوراضی زاده دکتر لعيا سادات خرسندی، مریم فراصت،
  ياتیوحيد بدکتر علی خدادادی، 

نشگاه علوم داو گروه علوم تشریح  مرکز تحقيقات سلولی و مولکولی
 پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

اکسيدهای فلزی نانوذرات در مقياس وسيعی هم در صنعت و هم در 
نشان می دهند  in vitroمطالعات متعدد . موارد خانگی کاربرد دارند

از . . نانوذرات اکسيد روی بر روی پستانداران اثرات توکسيك دارد
د سلولهای مزانشيمی مشتق از چربی با طرفی دیگر مطالعات نشان ميدهن

الزم به ذکر .ترشح فاکتورهای مختلفی اثر ضد چروکيدگی پوست دارند
است که مطالعات قبلی اثرات توکسيك و آپوپتوتيك نانوذره روی بر 
سلولهای فيبروبالستی درمی را نشان داده اند ، اما تا بحال اثر این  

در این . ی بررسی نشده استنانوذره بر روی سلولهای مزانشيمی چرب
مطالعه سعی کردیم  اثر دوزهای مختلف نانو ذره اکسيد روی بر قابليت 

 in vitroحيات و اپوپتوز سلولهای مزانشيمی مشتق از چربی در شرایط 
برای بررسی قابليت حيات و بررسی  .توسط روش بررسی گردد
 FITC Annexin V/Dead Cell Apoptosisآپوپتوز از کيت آنتی بادی  

Kit with PI این کيت . فلوسایتومتری یا ایمنوفلورسنت استفاده کردیم
باند شده و رنگ  DNAنيز می باشد که به ( PI)آیوداید حاوی پروپيودین 

سلولهای زنده و آپوپتوتيك نسبت به این . فلورسنت قرمز ایجاد می کند
يت و به روش بنابراین با استفاده از این ک. ماده غير قابل نفوذ هستند

فلوسایتومتری یا ایمنوفلورسنت سلولهای آپوپتوتيك به رنگ سبز و 
سلولهای زنده و طبيعی . سلولهای نکروز شده به رنگ قرمز در می آیند

که  می دهدمطالعه نشان این .هيچگونه رنگ فلورسنتی نشان نمی دهند
سلول های بنيادی  نانوذرات اکسيد روی اثرات توکسيکی را بر روی

و بر روی بر قابليت حيات و .دارد زانشيمال مشتق از بافت چربیم
 .اپوپتوز سلولهای مزانشيمی مشتق از چربی تاثير داشته است 

 نانوذره اکسيد روی، سلول های بنيادی مزانشيمال  :واژه های کليدی
 زآپوپتو، نکروز، ایمنوفلورسنت، فلوسایتومتری

 

P8 :  استفاده از کشت ترمیم عصب سیاتیک موش صحرایی با
 سلول های بنیادی فولیکول مو

 ليالبيگم حجازیان

هدف از این مطالعه تعيين اثر پيوند سلول های بنيادی فوليکول مو در 
فوليکول های  .ترميم ضایعه عصب سياتيك موش صحرایی می باشد

آن کشت داده  bulgeصحرایی جداشده و ناحيه موش ناحيه گونه 
با  bulgeناحيه  ،دست آمدهسلول های بنيادی به . شد

موش صحرایی نر نژاد ویستار . ایمونوسيتوشيمی تایيد گردیدند
گروه تقسيم  3به طور تصادفی به ( گرم 311-051، 81تعداد )

عصب : گروه اپی نوریوم (0عصب قطع گردید : گروه کنترل(0.گردیدند
: گروه اپی نوریوم توام با سلول(3قطع ومحل ضایعه بخيه گردید

سلول در محل  511111قطع و سپس بخيه زده و به ميزان عصب 
ليبل و با ایمونوهيستوشيمی BrdUسلو ل ها با . ضایعه قرار داده شد

هفته نمونه هااز طریق   9پس از . دابل ردیابی گردیدند
نتایج . الکتروفيزیولوژی وهيستولوژی مورد بررسی قرار گرفتند

در گروه اپی نوریوم  هيستولوژی بيان داشت که تعداد آکسون ها
 توام با سلول به طور معنی داری بيشتر از  دیگرگروه ها بود

(P<0.05).  نتایجamplitude  نشان داد که گروه اپی نوریوم توام با
سلول به طور معنی داری بيشتر از دیگرگروه های مورد آزمایش 

 نشان داد که گروه اپی نوریوم توام با latencyنتایج  .(P<0.05)بود
سلول به طور معنی داری بيشتر از  گروه کنترل وبا گروه اپی 

با توجه به نتایج این  .(P<0.05)نوریوم تفاوت معنی داری نداشت 
مطالعه، سلول های بنيادی فوليکول مو، قادربه ترميم ضایعه در 

 .عصب سياتيك می باشد

سلول های بنيادی فوليکول مو،  ترميم عصب  :کليدی ه هایواژ
 سياتيك

 
 

P9 :سلول های بنیادی شیر مادر 

 0و 0، لعياسادات خرسندی0مریم فراصت

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مرکز تحقيقات سلولی  -0
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده  -0و مولکولی 

 پزشکی، گروه علوم تشریحی

مایع  سلول های بنيادی از مایعات بدن مانند مایع سينویال،
اخيرا یك جمعيت سلول  .جدا می شوند... آمينيوتيك، خون قائدگی و 

بنيادی جدیدی در غدد شيری پستان شناسایی شده است که به 
. صورت غير تهاجمی از طریق شير مادر قابل دسترسی می باشند

  RPMI1640با محيط کشت   0:0نمونه های تازه شير را به نسبت 
پليت سلولی را درون دو فالسك . ی کنندرقيق کرده و سانتریفيوژ م

غنی    RPMI1640سانتی متر مکعبی  که محتوی محيط کشت  05
این سلول ها توسط . است، کشت داده می شوند FBS %10شده با 

روشهای ایمونوفلورسنت و فلوسایتومتری می توانند شناسایی شوند 
زمایش و با محيط های مختلف تمایزی پتانسيل تمایزی آنها مورد آ

سلول های کشت داده شده نسبت به مارکرهای سطح . قرار گيرد
مثبت  CD44, CD29, SCA-1سلول های بنيادی مزانشيمال مانند 

منفی بودند که  CD33, CD34, CD45, CD73بوده و برای مارکرهای 
. این خود تصدیق کننده وجود سلول های بنيادی مزانشيمال است

ر فاکتور های تمایزی ویژه قابليت همچنين این سلول ها تحت تاثي
. تمایز به  رده سلولی استئوژنيك، کندروژنيك و آدیپوژنيك را دارند
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پيشنهاد می کنند که سلول های بنيادی مزانشيمی جدا  این مطالعات
شده از شير پستان انسان به طور بالقوه می تواند برای ایجاد انواع 

حضور سلول های . شوندبسياری از بافت های انسانی برنامه ریزی 
در شير انسان اشاره به این دارد که شير مادر می   بنيادی چند توان

تواند به عنوان یك منبع جایگزینی از سلولهای بنيادی جهت درمان با  
سلول های بنيادی  آتولوگ باشد که اثبات آن نياز به بررسی 

  .بيشتری دارد

ل، شير پستان، پتانسيل سلول های بنيادی مزانشيما: کليدی ه هایواژ
  تمایزی

P10  : تأثیرPRP  برتکثیر و بقاء سلولهای بنیادی مشتق از چربی
 در داربست فیبرین 

،دکتر 3،دکتر محمد مردانی0دکتر بتول هاشمی نبی،0مرضيه صادقيان
  8نوشين اميرپور

دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه علوم تشریح ،دانشکده پزشکی ، 0
استادیار ، گروه 2نکی اصفهان ، اصفهان ، ایراپزش دانشگاه علوم

علوم تشریح ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، 
دانشيار ، گروه علوم تشریح ، دانشکده پزشکی ، 3.اصفهان ، ایران 

استادیار ، گروه 4.دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان ، ایران 
اه علوم پزشکی اصفهان ، علوم تشریح ، دانشکده پزشکی ، دانشگ

 اصفهان ، ایران 

امروز در سلول درمانی و مهندسی بافت  به سلول های بنيادی 
مزانشيمی ، توجه خاصی شده است و جهت رسيدن به تعداد سلول 
مورد نظر با ویژگی های مطلوب ،دستيابی به شرایط  مناسب کشت 

PRP(Platelet rich plasma )لذا در این تحقيق، تأثير . ضرورت دارد 
در ( ADSCs)بر تکثير و بقاء سلول های بنيادی مشتق از چربی 

نمونه های چربی از . داربست طبيعی فيبرین مورد بررسی قرار گرفت
اصفهان تحت عمل جراحی ( س)سه بيمار ،که در بيمارستان الزهراء 

تحت تأثير آنزیم  ADSCs.ليپوساکشن قرار گرفتند ؛ به دست آمد 
ز بافت چربی استخراج و کشت  شد و سلول های حاصل ا 0کالژناز

گروه )PRP10%از پاساژ سوم در پليت های حاوی داربست فيبرین با 
کشت داده ( گروه کنترل) FBS10%دارای  PRPو بدون ( آزمایشی

ميزان تکثير و بقا  MTTشد و سپس در روز چهار و هشت با روش 
-Tجزیه وتحليل آماریارزیابی گردید و اطاعات جمع آوری و مورد ت

TEST  ميزان بقاء و تکثير سلولها با روش . قرار گرفتMTT   اندازه
 گيری شد که ميزان بقاء و تکثير سلول ها در داربست فيبرین حاوی

PRP در روز چهارم نسبت به گروه فيبرین دارایFBS (گروه کنترل )
يزان ولی در روز هشتم ، م(  p=0.144)تفاوت معنی داری نشان نداد 

به طور معنی PRPتکثير و بقاء سلول ها در داربست فيبرین حاوی 
نتایج این تحقيق نشان ( .  p=0.000)داری بيشتر از گروه کنترل بود 

در مقایسه ADSCsبر روند بقاء و تکثير سلول های  PRPداد که تأثير 
وابسته به زمان است و با گذشت زمان، ( FBS)با سرم جنين گاوی 

 . بر تکثير و بقاء سلول قابل توجه است PRPور های رشد تأثير فاکت

فيبرین ،پالسما غنی از پالکت ، سلول های بنيادی : کليدی  ه هایواژ
  مشتق از چربی ،تکثير

 

P11  : تمایز سلول های عصبی قطبی مشتق شده از سلول های
  استرومایی مغز استخوان به ساختارهای شبه روزت

، حجت اله عباس 0، عاطفه رویين تن 0.0یحی، تقی طر0،0شهرام دارابی
  0، طاهر طاهری، 3، عليرضا دلشاد0،0زاده

گروه علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربيت مدرس، 0
مرکز تحقيقات علوم اعصاب شفا، بيمارستان خاتم  0تهران، ایران

  دانشگاه شاهد، تهران، ایران 3 االنبياء، تهران، ایران

ترومایی مغز استخوان می توانند به تجمعات سلولی که سلول های اس
نوروسفر نام دارند، تبدیل شوند  و نستين که مارکر سلول های 

هدف از این مطالعه بررسی . بنيادین عصبی است را بيان می کنند
مولکولی و ساختاری مارکرهایی است که از سلول های بنيادی مشتق 

سلول های استرومایی : وش هامواد و ر.از نوروسفر توليد می شوند
مغز استخوان از موش ها تهيه شده و از نظرتبدیل به استخوان و 

 ,fibronectin, CD90چربی شدن و همچنين بيان آنتی بادی های 

CD106 و CD31سلول های استرومایی در . بررسی شدند
DMEM:F12  15حاوی% FBS سپس در. کشت داده شدند 

DMEM:F12 , 2% B27, bFGF , EGFنتایج.کشت داده شدند :
نوروسفرها با آکریدین اورنج رنگ آميزی شده و مالحظه شد که 

 ,premitotic/postsynthetic (PS)سلولها در دو فاز 

postmitotic/presynthetic (PM)سلولهای بنيادی عصبی تهيه . هستند
شده از نوروسفرها قطبی بوده و هسته در خارج از مرکز بودند و در 

 PMقرار داشتند برخی از سلول ها که در حالتPMیا PSت دو حال
سلول ها از نظر . بودند ساختارهای شبيه روزت تشکيل دادند

 , nestin, NF68, NF160 , NF200, GAFP, O1, O4مارکرهای 

S100همچنين بيان ژن های . بررسی شدندOct4, Nanog , 

SOX2,Neuro D1, Tubb4, Masushi I   باRT-PCR در . دبررسی ش
 و Nestin, NF68, NF160, NF200, GFAPسلول های بنيادین عصبی

N-cadherinبيان شدند .Oct4   وNanog  در سلول های استرومایی
در نوروسفرها SOX2 و  Oct4مغز استخوان بيان شدند در حالی که

این نشان دهنده این است که شبکه تنظيم : نتيجه گيری. بيان گردیدند
در طی تمایز سلول های استرومایی مغز استخوان کننده بيان ژن ها 

نتایج این تحقيق نشان . به سلول های بنيادین عصبی وجود دارد
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دهنده این است که سلول های بنيادین عصبی مشتق از سلولهای 
استرومایی مغز استخوان توانایی تشکيل ساختار های روزت مانند را 

 . دارند

سلول های بنيادین عصبی، ، Rosetteساختار : کليدی ه هایواژ
 نوروسفر، سلول های استرومایی مغز استخوان

P12  : مطالعه تمایز عصبی سلول های بنیادی مشتق از بافت مغز
  Real time RT-PCRاستخوان انسان با بهره گیری از تکنیک 

 
، محمد 3، محمد کاظمی*0، شهناز رضوی0فاطمه سادات مصطفوی

 5، سيد حميد زرکش اصفهانی0، ابراهيم اسفندیاری8مردانی

دانشجوی دکتراگروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی اصفهان، 0
استادگروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی اصفهان، 0اصفهان، ایران 
 اصفهان، ایران

دانشجوی دکترا گروه بيولوژی مولکولی، دانشکده پزشکی اصفهان، 3
شکده پزشکی دانشيارگروه علوم تشریحی، دان8اصفهان، ایران 

 اصفهان، اصفهان، ایران

دانشيارگروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران 5
،razavi@med.mui.ac.ir  

امروزه سلول های بنيادی بالغ با ویژگی های خود تجدیدی و تمایز 
بافت های مختلف بدن انسان  به سایر انواع سلول ها را می توان از

در استفاده از این سلول ها با مشکالت اخالقی و رد پيوند .جدا کرد
مرتبط با سلول های بنيادی جنينی مواجه نيستيم و لذا منبع مناسبی 

بدن انسان حاوی مقادیر زیادی از . در زمينه سلول درمانی هستند
بار از بافت مغز سلول های بنيادی مزانشيمی می باشد که برای اولين 

استخوان جداسازی شدند و مهمترین نوع سلول های بنيادی مورد 
هدف از انجام این مطالعه . استفاده در تحقيقات تا به امروز می باشند

بررسی پتانسيل تمایزی سلول های بنيادی مشتق از مغز استخوان به 
به منظور جداسازی سلول های بنيادی . رده سلولی عصبی بوده است

% 01حاوی  DMEM F12افت آسپيره شده مغز استخوان در محيط ب
با استفاده از تکنيك فلوسيتومتری ميزان . سرم کشت داده شد

مارکرهای سلول های مزانشيمی در سلول های جداسازی شده 
پس از طی دو مرحله تمایزی سلول ها از نظر بيان . بررسی گردید

 Real time RT-PCRنيك با استفاده از تکMAP-2و  Nestinمارکرهای 
بررسی های مورفولوژیك و بيان ژن ها . مورد ارزیابی قرار گرفتند

نشان دادند که سلول های بنيادی مشتق از بافت مغز استخوان انسان 
در این مطالعه . با موفقيت به سلول های شبه نورونی تمایز می یابند

ه با سلول درسلول های تمایز یافته در مقایس MAP-2ميزان بيان ژن 
با درنظر گرفتن . های مزانشيمی به طور معنی داری افزایش یافته بود

نتایج حاصل از این مطالعه می توان از بافت مغز استخوان به عنوان 
یك منبع کاربردی در زمينه تمایز عصبی سلول های بنيادی استفاده 

نمود و همچنين به بررسی اثرات مواد و فاکتورهای مختلف در تمایز 
 .عصبی پرداخت

سلول های بنيادی مشتق از بافت مغز استخوان، : کليدی ه هایواژ
  MAP-2تمایز نورونی، مارکر 

 

P14  : کشت سلولهای کراتینوسیت جداسازی شده از پوست ختنه
 به روش قطعات بافتی

سميه -محمودهاشمی تبار -فرشته نژاددهباشی-محمود اوراضی زاده
 صادق صارمی-بهرام زاده

گاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پزشکی گروه دانش 
مرکز تحقيقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم   -علوم تشریح 

 پزشکی جندی شاپور اهواز
مطالعات مختلف تاکنون از روشهای آنزیمی متعددی برای جداسازی 

در این مطالعه از کشت . کراتينوسيت های پوست استفاده نموده اند
نمونه های پوست ناحيه ختنه گاه پس از . افتی استفاده شدقطعات ب

حاوی آنتی بيوتيك به آزمایشگاه مرکز  PBSکسب اجازه والدین در 
    PBSپس از شستشو با. مولکولی آورده شدند –تحقيقات سلولی 

ميليمتری  0-3وحذف هيپودرم و رگهای خونی به صورت قطعات 
 overدرجه به صورت   8و%  1.05برش داده شدند و در تریپسين

night روز بعد اپيدرم از درم جدا شد وقطعات اپيدرم . آنکوبه شدند
در فالسکی قرار داده شدند و بر (قطعات بافتی) explantsبه صورت 

. روی هر قطعه یك قطره محيط کشت ویژه کراتينوسيت ریخته شد
ميلی ليتر محيط کشت به  0روز سوم قطعات اپيدرم حذف شدند و 

این روند تا روز ششم .ها افزوده شد  explantsولهای جدا شده از سل
در نهایت رنگ . ادامه یافت، روز ششم تعویض محيط انجام شد

 Dapiو  pancytokeratinآميزی ایمنوهيستوشيمی برای مارکر ویژه 
کراتينوسيتها به صورت . برای هسته های سلولها صورت  گرفت

در محيط کشت شروع به رشد  خالص جداسازی شدند و خيلی آرام
کلونيهای تشکيل شده بسيار تيپيك و واضح بودندکه .و تکثير نمودند

به رنگ  pancytokeratinدر نهایت با رنگ آميزی سيتوپالسم برای 
. برای هسته ها به رنگ آبی به خوبی قابل مشاهده بودندDapi سبز و

درم کاری  در کشت کراتينوسيتها در مرحله اول جداسازی اپيدرم از
بهتر  explantsکشت کراتينوسيت ها به صورت .ضروری و مهم است

 .بوده و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است

 ت،پوست ختنه،قطعات بافتی،اپيدرم کراتينوسيت،پوس :کليدی واژه های         

       P16    :پتانسیل تمایز عصبی سلولهای بنیادی مشتق از چربی انسان 

 1، شهناز رضوی1، نوشین امیرپور1حسین صالحی

mailto:razavi@med.mui.ac.ir
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دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، گروه علوم 0
 تشریحی

از آنجائيکه بافت عصبی قدرت خود ترميمی محدودی دارد و 
بيماریهای بسياری این بافت را درگير می کند، امروزه سلولهای 

رار بنيادی به عنوان یك منبع سلولی جایگزین بسيار مورد توجه ق
بافت چربی دارای یك جمعيتی از سلولهای بنيادی می . گرفته است

باشد که به دليل پتانسيل کاربرد بالينی ، هزینه کم جمع آوری و 
نگهداری، کشت و تکثير راحت با خطر بسيار کم تشکيل بدخيمی 
بسيار ارزشمند می باشند و همچنين تعداد زیادی از آنها را از بافت 

هيچگونه آسيب جدی به بيمار می توان بدست چربی انسان بدون 
تاکنون مطالعات زیادی تمایز سلولهای بنيادی مشتق از چربی . آورد
گزارش کرده اند که به  را به سلولهای غير مزانشيمی( hADSC)انسان

نظر می رسد بافت چربی یك منبع سلولی جایگزین بسيار مطلوبی 
ه سلولهای بنيادی آن توان با توجه به اینک. برای بافتهای دیگر باشد

تمایز عصبی نيز دارند پتانسيل استفاده از این سلولها را در درمان 
توان تمایز   در این مقاله مروری. بيماریهای عصبی باال می برد

مورد بررسی قرار خواهد گرفت با تاکيد  hADSC عصبی سلولهای 
ر د  hADSCsبر روی  پرتوکولها و موادی که برای القا عصبی 

آزمایشگاه مورد استفاده قرار گرفته است و بيان مارکرهای عصبی 
 .که در این سيستمها تایيد شده است

 چربی، سلولهای بنيادی، تمایز عصبی: کليدی ه هایواژ

 

P17  : بررسی میزان بقای سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی
 انسانی  در مدت تمایز عصبی در هیدروژل آلژینات        

                                                                                            0، دکتر حميد بهراميان*0، دکتر شهناز رضوی0را خسروی زادهزه

           .                                                    گروه آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران -0

  razavi@med.mui.ac.ir 

آسيب های مغزی و نخاعی مشکالت کلينيکی نسبتاً شایعی هستند که  
تقریباً در همه ی بيماران منجر به از دست دادن کنترل حسی و 

مهندسی بافت یافته ی علمی . می شوند حرکتی اعضای درگير
از ژیکی اميدوارکننده ای است که سعی در تکامل جایگزین های بيولو

هيدروژل . سلول ها و داربست های پليمری سه بعدی داردقبيل 
آلژینات داربست سه بعدی است که به علت تهيه ی آسان و توانایی 

سلول های  .آن جهت انکپسوله کردن سلول ها بررسی شده است
بنيادی مشتق ازبافت چربی فراوان هستند و با روش های کمتر 

جهت کاربردهای  به راحتی ابراینتهاجمی استخراج می شوند، بن
                                                                                                                     .قابل استفاده هستندپزشکی ترميمی 

در این مطالعه سرنوشت سلول های بنيادی مشتق از بافت چربی  ما
در محيط کشت و کشت شده  روژل آلژیناتدر هيد هانکپسوله شد

 بقایميزان ، ΤΜΜ با استفاده از تست. القای عصبی را بررسی کردیم
کاهش  در این مطالعهارزیابی  چربیبافت سلول های بنيادی مشتق از

با سلول  معناداری در سرعت تکثير سلول های انکپسوله در مقایسه
                                                                                                             .ه شد های کشت شده به صورت تك الیه مشاهد

سلول های بنيادی مشتق از بافت چربی انسانی، : واژه های کليدی
  .هيدروژل آلژینات، تکثير، مهندسی بافت

 

P18  :ای تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی بند ناف به سلوله
  in vitroهپاتوسیت در شرایط 

 یدکترمحمودهاشم-دآزندهيدسعيدکترس-  زاده یدکترمحموداوراض
 -یمحمدغراو انه دکتر-تبار

گروه  -دانشکده پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 علوم تشریحی

دراین تحقيق سلولهای بنيادی از بند ناف استخراج شده و به سمت 
طی این مسير سلولها از نظر .یز داده شدندسلو لهای کبدی تما

عملکرد  ,مولکولی و برای کنترل و اطمينان از صحت فرایند تمایز
بوسيله تکنيکهای مد نظر بررسی و مورد مطا لعه قرار 

کشت بافت وروش آنزیمی   سلولهای مزانشيمی به دوروش.گرفتند
ای ازژل وارتون بندناف انسان جداسازی وکشت داده شدندومارکره

درطی یك .شاخص آنها بوسيله روش فلوسيتومتری بررسی گردیدند
دوره تمایز سلول هادردومحيط کشت دوبعدی و سه بعدی تحت 

فاکتور رشد  ،(FGF4)8تيماربافاکتور رشد فيبروبالستی 
سلنيوم -ترانسفرین-انسولين ،(DEX)، دگزامتازون(HGF)هپاتوسيتی

(ITS ) گلوکاگون،(GLU ) انکوستاتين ام(OSM ) و تریکواستاتين
(TSA )ترشحات سلولی مورد مطالعه بوسيله جمع آوری .  قرارگرفتند

سنتزگليکوژن  متابوليسم اوره و در شرکت سلول ها محيط و
درگروههای کنترل وکشت دوبعدی وسه بعدی وبررسی بافت 

ادامه  بيان ژنهای  در .شناسی گروههای کشت سه بعدی انجام شد
در .بررسی شد Real.Time PCRباتکنيك  AlbوCK18 Αfpمارکر  

کشت سه بعدی ویژگيهای سلولهای هپاثوسيتی بيشتر از گروه کشت 
  اوره وميانگين همچنين ترشحات سلولی مقادیر. دو بعدی مشاهده شد
در گروه سه بعدی به طور معنی داری بيشتر از  البومين توليد شده 

پی سازه های گروه کشت دو بعدی بود،بررسی نماهای ميکروسکو
بافتی پس ازرنگ آميزی باهماتوکسيلين وائوزین نشان دهنده تشکيل 

 صفحات سلولی ازسلول های دارای چند مجموعه های سلولی و

که دارای استطاله های سلولی وميکرووزیکول هایی  هسته بود
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ترشحات سلولی به حداکثر خود  14در روز . بودند دراطراف خود
و مارکرهای تمایزی CK18 وکرینی مارکر تمایزی اگز. رسيد

 .و آلبومين درهردومحيط بيان گردیدندΑfp هپاتوسيتی 

 دوبعدی، محيط کشت سه محيط کشت :واژه های کليدی
 هپاتوسيت ،گليکوژن، شبه بعدی،سلولهای

CK18آلفافيتوپروتئين،آلبومين، 

 

P19 :  تاثیرفاکتور مهار کننده لوکمیا بر قابلیت میلین سازی
به شوان حاصل از تمایز سلولهای بنیادی مشتق از سلولهای ش
 بافت چربی

 0، ، ابراهيم اسفندیاری3، محمد کاظمی0، محمد مردانی*0شهناز رضوی

استاد گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی اصفهان، اصفهان، 0
دانشيار گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی اصفهان، 0ایران

روه بيولوژی مولکولی، دانشکده دانشجوی دکترا گ3اصفهان، ایران 
 پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

سلولهای شوانی که از طریق بيوپسی عصب جهت پيوند اتولوگ 
با . بدست می آید  معموال به جهت کاربرد کلينيکی کفایت نمی کند

توجه به اینکه سلولهای بنيادی مشتق از با فت چربی پتانسيل تمایز 
و می توان در پيوندهای اتولوگ استفاده به سلولهای شوان را دارد 

بر توانایی  (LIF )در این مطالعه اثر فاکتور مهار کننده لوکميا. نمود
ميلين سازی سلولهای حاصل از تمایز سلولهای بنيادی مشتق از با 

پس از استخراج سلولهای بنيادی مشتق . فت چربی بررسی می گردد
ن توسط تکنيك فلو سيتو از با فت چربی از با فت چربی و تایيد آ

متری از این سلولها جهت تشکيل نروسفر در حضور فاکتورهای القا 
به محيط کشن تمایز  LIFبا اضافه نمودن فاکتور . کننده استفاده شد

جهت ارزیابی از . سلولهای تمایز یافنه شبه شوان  بررسی شد.نهایی
سایی برای شنا  RT-PCR  Real timeتکنيکهای ایمونوستو شيمی و

و برای بررسی ميزان ميلين  GFAP ,S100مارکرهای سلول شوان 
 LIFآناليز داده ها نشان داد که . استفاده شد  MBPسازی از مارکر 

مثبت و  GFAP /S100سبب افزایش معنی دار درصد سلولهای 
در  LIFافزایش توانایی سنتز ميلين در گروهی از سلولها که فاکتور 

در مجموع . (p<0.05)گروه کنترل می گردد یافت نمودهاند نسبت به
می توان دریافت که از سلولهای بنيادی مشتق از با فت چربی می 
توان جهت تمایز سلولهای شوان استفاده نمود و با استفاده از فاکتور 

LIF  لذا . می توان ميزان ميلين سا زی را در این سلولها افزایش داد
آسيبهای اعصاب محيطی و حتی این سلولها منبع مناسبی در درمان 

 .سيستم عصبی مرکزی محسوب می شوند

تمایز، سلولهای بنيادی مشتق از با فت چربی، : واژه های کليدی
 شوان، ميلين سازی، فاکتور مهار کننده لوکميا

P20  : ترانسفکت کردن سلولهای استرومایی مغز استخوان به
در نخاع  و استفاده آن pSecTag2/HygroB/NT3وسیله وکتور 

 آسیب دیده

، مجيد صادقی 3، عليرضا دلشاد 0.0، تقی طریحی0،0شهرام دارابی
 0، هادی کاظمی0، طاهر طاهری8زاده

گروه علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربيت مدرس، 0
مرکز تحقيقات علوم اعصاب شفا، بيمارستان خاتم  0 تهران، ایران

گروه ژنتيك 8 شاهد، تهران، ایران دانشگاه 3 االنبياء، تهران، ایران
 دانشکده علوم پایه دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ایران

یکی از روش ها در درمان آسيب نخاعی استفاده از سلول های 
. است 3استرومایی مغز استخوان ترانسفکت شده با ژن نوروتروفين 

یکی از فاکتورهای رشد مربوط به خانواده فاکتور  3نوروتروفين 
این فاکتور رشد پروتئينی است که باعث رشد . ی رشد عصبی استها

برخی نورونها در سيستم عصبی مرکزی می شود و باعث رشد و 
 3نوروتروفين . افزایش بقای نورون ها و سيناپس ها می شود

برای به دست . است NGF , BDNFسومين فاکتور رشد پس از 
این ژن در پالسميد  انسانی، 3آوردن ميزان زیاد بيان نوروتروفين 

بيانی ادغام شد و سپس سلول های استرومایی مغز استخوان از نظر 
که حاوی ژن   pExpress-1ابتدا وکتور . بيان این ژن بررسی شدند

تکثير شد و سپس در وکتور  E. coliبود در باکتری  3نوروتروفين 
pSecTag2/HygroB  ساب کلون گردید و سپس از آن برای ترانسفکت

بيان :نتایج. ن سلول های استرومایی مغز استخوان استفاده گردیدکرد
و وسترن بالتر  RT-PCRبه وسيله تکنيك های  3ژن نوروتروفين 
یکی از فاکتورهای رشد مهم برای  3نوروتروفين . مشاهده گردید

نتایج ما ميزان بيان باالی این ژن را . عصبی است تمایز سلول های
 .غز استخوان نشان داددر سلول های استرومایی م

،سلول های استرومایی مغز  3ژن نوروتروفين  :کليدی ه هایواژ
 pSecTag2/HygroBاستخوان، ژن درمانی، 

P21  :پتانسیل درمانی سلول های بنیادی جدا شده از چربی(AT-

MSC) در آسیب حاد کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در موش 

، محمد مهدی 0يریایی، عباس پ0، شهرام جمشيدی*0حسين زارع
 8، الهه یگانه0، سعيد فرزاد3، فرهنگ ساسانی0دهقان

گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران 0
بخش علوم بيولوژی و آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه شهيد 0

گروه پاتولوژی  دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 3بهشتی، تهران
 ندانپزشکی دانشگاه شاهد، تهراندانشکده د8تهران

dhzare@gmail.com  
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آسيب حاد کبدی باعث از بين رفتن عملکرد کبد شده و با مرگ و مير 
اثرات سمی تتراکلرید کربن برای کبد از گذشته . باالیی همراه است

برای سلول درمانی، سلول های بنيادی . مشخص شده است
ی را از خود نشان داده مزانشيمی در طب ترميمی اثرات درمانی خوب

هدف از این مطالعه، ایجاد مدل آسيب حاد کبدی در موش نژاد . اند
NMRI و بررسی پتانسيل درمانیAT-MSC   در آسيب حاد کبدی می
برای ایجاد مدل آسيب حاد کبدی تتراکلرید کربن محلول در . باشد

ر ميلی گرم به ازای ه 5/0و  0، 5/0، 0، 5/1روغن زیتون با دوزهای 
ساعت  08. کيلوگرم به صورت داخل صفاقی به موش ها تزریق شد

. نمونه های سرمی و کبدی از موش ها اخذ شد ccl4بعد از تزریق 
به   mg/kg 5/0برای ایجاد آسيب حاد کبدی تترا کلرید کربن با دوز 

ميليون  0ساعت بعد از تزریق تتراکلرید کربن  08. موش ها تزریق شد
AT-MSC (ده با رنگ نشاندار شDAPI ) برای هر موش، از طریق

ساعت بعد از پيوند سلول ها  پارامترهای 08. ورید دمی تزریق شد
برای ایجاد آسيب حاد . بيوشيميایی و نمونه های کبدی ارزیابی گردید

. تتراکلرید کربن مناسب تشخيص داده شد mg/kg 5/0 کبدی دوز
 , ASTکبدیهای تزریق سلول های بنيادی باعث کاهش سطح آنزیم 

ALT) (  و مرگ و مير شد که نشان دهنده بهبود عملکرد کبد می
توانایی بهبود عملرد  AT-MSCاین مطالعه نشان می دهد که   .باشد

کبد و کاهش مرگ و مير را در موش های دچار آسيب حاد کبدی 
 .دارد

آسيب حاد کبدی، سلول های بنيادی جدا شده از : کليدی ه هایواژ
 ی، تتراکلرید کربن، موش بافت چرب

 

P22  :نقش سلول های بنیادی سرطانی در درمان سرطان 

 0الهام سرکی، 0ریحانه هوشيار

استادیار گروه بيوشيمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی 0
 بيرجند 

دانشجوی کارشناسی ارشد بيوشيمی بالينی، دانشکده پزشکی، 0
hooshyar@bums.ac.ir , دانشگاه علوم پزشکی بيرجند

 Reyhaneh.houshyar@gmail.com 

مشخصه . سرطان دومين عامل مرگ و مير در دنيا گزارش شده است
مهمترین . اصلی سرطان رشد و تکثير غير طبيعی سلول ها می باشد

درمانی سرطان اغلب به صورت جراحی، اشعه یا شيمی راه های 
اما بعد از اعمال روش های مذکور در جهت درمان . درمانی هستند

سرطان عالوه بر بروز اثرات جانبی زیاد، بعد از گذشت زمان احتمال 
یکی از پيشرفت های . وقوع مجدد تومور سرطانی بدخيم وجود دارد

نج سال گذشته، مطالعه در مورد جالب در زمينه تحقيقات سرطان در پ
سلول . سلول های بنيادی سرطان و کاربردهای درمانی آنها می باشد

.  بنيادی سرطان عامل اصلی ایجادکننده و عود مجدد سرطان است
این سلول ها می توانند بخش بسيار کوچکی از بقایای تومور را 

الً معمو. تشکيل دهند و با فعاليت خود تومور جدیدی شکل دهند
جمعيت بن یاخته های سرطانی که رشد تومور را سبب می شوند، 
. دور از چشم باقی مانده و باعث وقوع مجدد بيماری می شوند
بنابراین در صورت شناسایی و نابودی سلول های بنيادی سرطان 

هدف ما در . در فرد مبتال، بيمار سرطانی می تواند درمان قطعی شود
سطح آگاهی و ارائه راهکارهای موثر  این مطالعه مروری، ارتقاء

شناسایی و هدف گيری سلول های بنيادی سرطان در جهت درمان و 
 .پيشگيری از عود کردن سرطان، بر اساس مطالعات قبلی می باشد

 سرطان، سلول بنيادی سرطانی، درمان سرطان: واژه های کليدی

P23  :ریق بررسی میزان آپوپتوزدر سلولهای هیپوکامپ بدنبال تز
-داخل وریدی سلولهای بنیادی مغز استخوان در مدل ایسکمی

 ریپرفیوژن موش صحرایی

، دکتر 3 ،دکتر غالمحسين فرجاه*0،دکتر باقر پورحيدر0مریم شاهی
دکتر 5،مریم پورحيدر8،دکتر مجتبی کریمی پور3معصومه جوانمرد

 .3فاطمه اتابکی

* 0ميهدانشجوی کارشناسی ارشد آناتومی دانشکده پزشکی ارو-0
نویسنده  -استاد یار علوم تشریحی دانشکده پزشکی اروميه

استاد یار علوم تشریحی  -bpourheydar@yahoo.com3مسئول
دانشيار علوم تشریحی دانشکده پزشکی  -8دانشکده پزشکی اروميه

 کی اروميهکارشناس ارشد علوم تشریحی دانشکده پزش -5اروميه
 

ایسکمی مغزی بعنوان یك معضل بزرگ جهانی شناخته شده است و 
ریپرفيوژن متعاقب آن در نهایت منجر به مرگ  برنامه ریزی شده 

نواحی مشخصی از مغز و انواع خاصی از . سلولی یا آپوپتوز ميگردد
هيپوکامپ نسبت به   CA1نورونها از جمله نورونهای هرمی ناحيه 

یکی از روشهای درمانی که امروزه بطور . استرندایسکمی مغزی حس
. ميباشد (cell therapy)شایع در بين محققين رواج دارد سلول درمانی 

لذا در این مطالعه برآن شدیم تا ميزان آپوپتوز در سلولهای 
هيپوکامپ را پس از تزریق داخل وریدی سلولهای بنيادی مغز 

وژن مورد بررسی قرار ریپرفي -در مدل ایسکمی  (BMSCs)استخوان 
 311-051سر موش صحرایی نر بالغ با وزن  81دهيم در این مطالعه 

گرم بطور تصادفی به پنج گروه هشت تایی تقسيم شدندکه شامل 
بودند گروه شم   vehicle ،treatmentگروههای کنترل، شم، ایسکمی، 

متحمل استرس جراحی بدون مسدود کردن شریانهای کاروتيد 
در گروه ایسکمی شریانهای کاروتيد مشترک هردوطرف . مشترک شد

جریان خون  "به مدت بيست دقيقه مسدود شده و سپس مجددا

mailto:hooshyar@bums.ac.ir
mailto:hooshyar@bums.ac.ir
mailto:Reyhaneh.houshyar@gmail.com
mailto:bpourheydar@yahoo.com
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روز  2ایسکمی ایجاد شده و پس از  vehicleدر گروه .برقرارشد 
30µl PBS  در گروه . از طریق ورید دمی تزریق شدtreatment  

 911تعداد  به  BMSCروز سلولهای  2ایسکمی ایجاد شد و پس از 
سوسپانسيون سلولی از یریق ورید دمی تزریق شد  30µlهزار در 

 00در روز . نشاندار شدند Brduساعت قبل از تزریق سلولها با  20.
 8پس از ایسکمی با روش پرفيوژن داخل قلبی و با پارافرمالدئيد 

درصد موشها فيکس شدند و مغز آنها خارج گردید و پس از پردازش 
 BMSCجهت شناسایی سلولهای . ميکرونی تهيه شد 5ی بافتی برشها

برای . انجام شد  Anti-Brduبررسی ایمونوهيستوشيمی با آنتی بادی 
در . نشان دادن سلولهای آپوپتوتيك از رنگ آميزی تانل استفاده شد 

نمونه های ایسکمی ميزان آپوپتوز شدیدی مشاهده شد که این ميزان 
با سلولهای بنيادی مغز استخوان  مرگ و مير در گروه تحت درمان

دقيقه باعث آسيب  01ریپرفيوژن به مدت  -ایسکمی. بسيار کمتر بود
ميشود و  CA1و مرگ نورونی وسيع در هيپوکامپ به ویژه در ناحيه 

تزریق سلولهای بنيادی مغز استخوان بطور معنی داری موجب کاهش 
 .تعداد نورونهای آپوپتوتيك ميگردد 

ریپرفيوژن ، هيپوکامپ ، سلولهای بنيادی  -ایسکمی: کليدی ه هایواژ
 مغز استخوان ، آپوپتوز

 

P24 : 2سی تاثیرربر-  FGF  بنیادی سلولهای کندروژنز روند بر 

 Transwellکشت  سیستم بافت چربی در از مشتق

 اسفندیاری  کبيری، ابراهيم مردانی ، آزاده بتول هاشمی بنی ، محمد
 –دانشگاه علوم پزشکی  –ده پزشکی دانشک–گروه علوم تشریحی 

 ایران –اصفهان 

 معرض خونی در عروق نداشتن علت به مفصلی غضروف بافت

 جهت .و ترميم آن به سختی انجام می گيرد  بوده ضایعات فرسایشی

 غضروف سلول درمانی های دیده، روش آسيب غضروف ترميم بافت

 بنيادی یمزانشيمی و سلولها بنيادی سلولهای .است توجه مورد

سلولی  قادر به توليد غضروف  به عنوان منابع چربی بافت از مشتق
 TGF-βفاکتورهای رشد مانند ابرخانواده . فعال جهت پيوند می باشند

های مختلف مانند تکثير سلولی،توليد ماتریکس خارج سلولی  بر فرایند
 مزانشيمی طی بنيادی ، حقظ فنوتيپ تمایزی و القا کندروژنز سلولهای

 مطالعه بررسی تاثير این از هدف.مراحل تشکيل غضروف تاثير دارند

FGF بافت چربی در از مشتق بنيادی سلولهای کندروژنز روند بر 

 بافت از مشتق بنيادی سلولهای .می باشدTranswell کشت سيستم

چربی که از بيماران تحت جراحی الکتيو بدست آمده بود در محيط 
نانوگرم بر ميلی ليتر کشت داده  01به ميزان  FGF-0کشت دارای

بررسی مورفولوژی سلولی، زمان دوبلينگ  زمان تریپسينه . شدند
 چربی و بررسی بافت از مشتق بنيادی شدن و کندروژنز سلولهای

با روش  10نوع و کالژن Sox 9 ، ،آگرکان2 نوع کالژن ژنهای بيان

Real time PCR  0وجود .انجام شد - FGF موجب  بطور معنی داری
شد و مورفولوژی  Sox 9 ، ،آگرکان2 نوع افزایش بيان ژنهای کالژن

دوکی سلولی و کاهش زمان دوبلينگ و زمان تریپسينه شدن را نيز 
در کشت  FGF - 0نتایج ما نشان داد که فاکتور رشد  .موجب شد

چربی را القا می  بافت از مشتق بنيادی ترانس ول کندروژنز سلولهای
 .در مهندسی بافت غضروفی موثر باشد کند و ممکن است

 چربی، سيستم از مشتق بنيادی کندروژنز، سلولهای: کليدی  های واژه

 Transwell  کشت

 

P25  : روش جدید چند مرحله ای برای تمایز سلول های
 استرومایی مغز استخوان به سلول های عصبی شبه گابا ارژیک

، مجيد 3عليرضا دلشاد ، 0.0، تقی طریحی0،0شهرام دارابی:نویسندگان 
 8صادقی زاده

گروه علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربيت مدرس، 0
مرکز تحقيقات علوم اعصاب شفا، بيمارستان خاتم  0 تهران، ایران

گروه ژنتيك 8 دانشگاه شاهد، تهران، ایران 3 االنبياء، تهران، ایران
 ایران دانشکده علوم پایه دانشگاه تربيت مدرس، تهران،

سلولهای بنيادین مغز استخوان به عنوان منبع مناسبی از سلولهای 
سلولهای . چند ظرفيتی ميباشند که در سلول درمانی نقش دارند

استرومایی مغز استخوان در شرایط مناسب توانایی تبدیل شدن به 
سلولهای عصبی را دارند در این تحقيق تحریك دو القاگر همزمان بر 

های بنيادین مغز استخوان به سلولهای شبه روی تمایز سلول
سلولهای استرومایی مغز استخوان از  .گاباارژیکی بررسی شد

استخوانهای فمور و تيبيا رات جدا شده ، در محيط کشت قرار داده 
سلولها به وسيله بتامرکاپتواتانل پيش القا شدو سپس القا بوسيله . شد

ی بررسی تمایز برا. کریاتين و رتينویيك اسيد صورت گرفت
سلولهای استرومایی مغز استخوان به سلولهای شبه گاباارژیکی از 

 011و  001روش ایمنوسيتوشيمی با آنتی بادیهای عليه نوروفيالمنت 
 05/02کيلو دالتون، نستين، فيبرونکتين، گلوتاميك اسيد دکربوکسيالز

 درصد سلولهای با واکنش ایمنی مثبت برای .و گابا استفاده گردید
از واکنش زنجيره ای پليمراز . بررسی ميزان تمایز محاسبه گردید

، گلوتاميك اسيد 8برای بررسی بيان ژنهای فيبرونکتين، اوکت 
 :نتایج .دکربوکسيالز و وزیکوالر گابا ترانسپورتر استفاده گردید

 مغز بنيادین سلولهای تمایز در برابری دو افزایش  نتایج بيانگر
 بوسيله توام القای روش با گاباارژیکی شبه سلولهای به استخوان
 با فقط گرفته صورت القا به نسبت  اسيد، رتينویيك و کریاتين
درصد سلول شبه  71.6 حدود توام القا در که است  کریاتين

 بيان  8پس از القا فيبرونکتين و اوکت. گاباارژیکی ایجاد گردید
از مواد نتایج نشان داد که استفاده  :نتيجه گيری .نگردید
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بتامرکاپتواتانل، رتينویيك اسيد و کریاتين سبب تمایز سلولهای 
 استرومایی مغز استخوان به شبه گاباارژیکی ميشود

 

 علوم اعصاببخش                           

  سخنرانی –الف                            

 

S12  :اساس مولکولی بیماری آلزایمر 

 0اطمه صباغ زیارانی، ف0زادهدکترغالمرضا حسن

گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی  استاد،-0
گروه آناتومی، دانشکده  تخصصی، دکتری دانشجوی -0 تهران،

پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
gholamreza_hassanzadeh@yahoo.com    

 

لت و ع ترین اختالل نورودژنراتيو استشایع( AD)بيماری آلزایمر 
ميزان شيوع این بيماری به . آیدحساب میبه درصد دمانس 01-51

آلزایمر را به لحاظ  .یابدصورت بالقوه با باال رفتن سن افزایش می
همچنين به  زمان بروز عالئم به دو نوع دمانس زودرس و دیررس و

از . کنندتقسيم می( sporadic)لحاظ وراثتی به اشکال فاميلی و تك گير 
بيشتر حافظه )توان به از دست دادن حافظه ن بيماری میعالئم ای

. ، تغييرات شخصيتی، افسردگی و اضطراب اشاره نمود(کوتاه مدت
باشد و سفانه تشخيص قطعی بيماری در مراحل اوليه مشکل میٴمتا

توان با استفاده از باشد اما میتنها راه تشخيص قطعی می بيوپسی
-81در این بيماران کاهش . ی رسيدعالئم کلينيکی به تشخيص احتمال

عالوه براین امروزه . شوددرصدی حجم هيپوکامپ مشاهده می 95
MRI مطالعات بر . تواند در تشخيص بيماری آلزایمر کمك کندمی

نخاعی و پالسما افراد مبتال در جهت یافتن  روی مایع مغزی
عالئم . نشانگرهای مناسب برای تشخيص قطعی ادامه دارد

یکی بيماری اغلب در نواحی خاصی از کورتکس تمپورال مثل پاتولوژ
در این . شودهيپوکامپ، هسته آميگدال و پاراهيپوکامپ دیده می

به ( NFT)های نوروفيبریالری و کالفه Aβ))های آميلوئيد نواحی پالک
های پيری مهمترین یافته بيماری آلزایمر هستند پالک. خورندچشم می

های کالفه. اندبتاآميلوئيد تشکيل شده که از قطعات پروتئين
وابسته به ( tau)ها و پروتئين تاو نوروفيبریالری از فيالمنت

. ميکروتوبول که دچار فسفریالسيون غيرطبيعی شده، تشکيل شده اند
تاو پروتئين وابسته به ميکروتوبول بوده و پليمریزاسيون 

ع از اتصال آن به فسفریالسيون تاو مان. کندميکروتوبول را تنظيم می
. گرددها میها و باعث کاهش پليمریزاسيون ميکروتوبولميکروتوبول

های بيوشيميایی تغييرات نوروترانسميتری یکی از مهمترین ویژگی

رسد که کمبود نوروترانسميتر حاصل از به نظر می. بيماری است
 ها، باعث کاهش تعدادهای عصبی و اجسام سلولی نورونتحليل پایانه

و به طور  Basal forebrainهای کولينرژیك در و عملکرد نورون
-همچنين از بين رفتن نورون. گردد  Mynert Basalisاختصاصی در

دهد که باعث بروز های سروتونرژیك و آدرنرژیك نيز رخ می
مکانيسمی که علت . شودتغييرات روانی و شخصيتی در بيماران می

های است؛ فرضيهتی شناخته نشدهدرسبيماری را بيان کند هنوز به
مطرح در این بيماری شامل کولينرژیك، آميلوئيد، هموستاز کلسيم، 

NFTمطالعات، پيشرفت . باشند، التهاب و استرس اکسيداتيو می
بيشتر . دهندپروسه التهابی مزمن در مغز بيماران را نشان می
ز مرگ بدست اطالعات ما از مواد ميانجی التهابی از مغز بيماران پس ا

، C5aبرخی از این مواد ميانجی التهاب شامل آنافيالکسين . آمده است
TNFα ،TNFβ1 ،IL-6های کمپلمان فعال شده، مهار کننده، پروتئين-

های انعقادی، سيستم ها، پروتئينها، کموکينهای کمپلمان، سيتوکين
رهای ها و رسپتوهای پروتئازی، ليپوپروتئينفيبرینوليك، مهار کننده

همچنين افزایش توليد . باشندها و فاکتوررشد میآنها، پروتئوگليکان
-های سلولی مثل سوپراکسيد، پراکسيد هيدروژن و پراکسیاکسيدانت

، اسکوربات، Eها از قبيل ویتامين اکسيدانتنتيرت و کاهش غلظت آنتی
نقش ( SOD)سيستم پرواکسيد گلوتاتيون، سوپراکسيددیسموتاز

عامل ژنتيك از جمله . کنندوژنز بيماری آلزایمر بازی میمهمی در پات
است و جهش در حداقل چهار ژن پيش  ADهای مهم فاکتورریسك

 0و  0سنایلين ، پرهE (ApoE)، آپوليپوپروتئين(APP)ساز آميلوئيد 
(PS1 ،PS2 )0-و ژن سالدین (Seladin-1 ) در ایجاد بيماری آلزایمر

های امل محيطی و برخی از بيماریسن، جنسيت، عو. دخالت دارند
 .های بيماری باشندفاکتورعروقی هم ممکن است از ریسك

 

S13 : بررسی اثرمحافظتی روغن زیتون وآلفاتوکوفرول برآسیب
 خونرسانی مجدد مغزدرموش صحرایی/های ناشی از ایسکمی

،دکترمحمدتقی 0،دکترمحمدحسين اسدی0جوادرئوف سرشوری
 0محمدی

 بقيه پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده شریحی،علوم ت  گروه -0

 دانشکده بيوفيزیك،  و فيزیولوژی گروه -0، تهران، ایران(عج...)ا

 ، تهران، ایران( (عج...)ا بقيه پزشکی علوم دانشگاهی، پزشک
 

سکته مغزی به عنوان سومين علل مرگ و مير و مهمترین عامل 
شان داده است روغن مطالعات اخير ن. ناتوانی به شمار می رود

زیتون وآلفاتوکوفرول دارای اثرات آنتی اکسيدان قوی در زمان 
مطالعه حاضر قصدداشت   محافظت عصبی . ایسکمی مغزی است

احتمالی روغن زیتون وآلفاتوکوفرول را برضایعه مغزی واختالالت 
عصبی در مدل ایسکمی موضعی و گذرا در موش صحرایی مورد 
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یش توسط چهار گروه از موش های  صحرایی آزما. بررسی قرار دهد
(01n= )گروه شاهد، گروه کنترل ایسکمی و گرو ههای : انجام گردید

 ميانی شریان انسداد دقيقه 91با مغزی ایسکمی. ایسکمی درمان شده

روغن زیتون . انجام شد مجدد خونرسانی ساعت 08و  (MCAO)مغز 
به صورت داخل  mg/kg 01 و ml/kg0وآلفاتوکوفرول به ترتيب با دوز

) حرکتی -اختالالت عصبی. صفاقی در شروع ایسکمی تزریق شدند
NDS) حجم ضایعه ،( ميزی آرنگTTC ) و  مطالعه بافت شناسی
روغن زیتون  .مورد ارزیابی قرارگرفتند MCAO ساعت پس از08

و %   05وآلفاتوکوفرول بطور معنی داری به ترتيب حجم ضایعه را 
حرکتی را  درموش های ایسکمی -ت عصبیکاهش و اختالال%  08

همچنين بررسی بافت شناسی نشان داد روغن . شده بهبود بخشيدند
زیتون وآلفاتوکوفرول محافظت نورونی را در نواحی ایسکمی القا 

یافته های این مطالعه نشان . کرده و آسيبهای مغزی را کاهش داده اند
يبهای داد روغن زیتون وآلفاتوکوفرول بطور موثری آس

خونرسانی مجدد را کاهش و عالئم عصبی را بهبود می /ایسکمی
آنها همچنين  به عنوان عوامل محافظت کننده عصبی قادرند از .دهند

 .تخریب نورونی در نواحی ایسکمی جلوگيری  کنند

خونرسانی مجدد، روغن /آسيب های ایسکمی: کليدی ه هایواژ
 .آلفاتوکوفرول ، محافظت عصبی ،زیتون

S14  : 1-تفاوت جنسی در بیان گیرنده فاکتور رشد شبه انسولینی 
 در مخچه نوزادان موش صحرایی

مجتبی سنکيان  -0حسين نومانی -0عبدالرحيم رضایی  -0جواد حامی 
3

 .0و5حسين حقير  - 8حامد خردمند  -

دانشگاه علوم پزشکی  -دانشکده پزشکی -بخش علوم تشریحی0
حقيقات ميکروب شناسی و ویروس مرکز ت0.ایران -بيرجند -بيرجند
 -مشهد -دانشگاه علوم پزشکی مشهد -بيمارستان قائم -شناسی
دانشکده  -پژوهشکده بوعلی -مرکز تحقيقات ایمنی شناسی3.ایران

بيمارستان 8 .ایران -مشهد -دانشگاه علوم پزشکی مشهد -پزشکی
 -تهران -دانشگاه علوم پزشکی تهران-(ص)حضرت رسول

 -دانشکده پزشکی -تشریحی و بيولوژی سلولی بخش علوم5.ایران
مرکز تحقيقات ژنتيك 0.ایران -مشهد -دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 -مشهد -دانشگاه علوم پزشکی مشهد -دانشکده پزشکی -پزشکی
 Javadhami@gmail.com. ایران

در تکامل  (IGF-1) 0-های مهمی برای فاکتور رشد شبه انسولينی نقش
هایی از مغز از  گيرنده این فاکتور در بخش. مغز شناخته شده است

هدف از انجام این مطالعه، مقایسه . جمله مخچه مشاهده گردیده است
در مخچه  (IGF-1R) 0-بيان گيرنده فاکتور رشد شبه انسولينی 

در  IGF-IRبيان . نوزادان موش صحرایی دو جنس نر و ماده بود
چهارده بعدازتولد مخچه نوزادان موش صحرایی روزهای یك، هفت و 

و وسترن بالتينگ در  Real-Time PCRهای  با استفاده از روش

در سطح  IGF-1Rبيان . و پروتئين بررسی گردید mRNAسطوح 
mRNA  و پروتئين در مخچه نوزادان یك روزه هر دو جنس از

-IGFدر جنس نر، بيشترین ميزان بيان . کمترین ميزان برخوردار بود

1R ميزان بيان از روز اول . ز تولد مشاهده گردیددر روز هفتم پس ا
در . تا هفتم به شدت افزایش و سپس تا روز چهاردهم کاهش یافت

در مخچه نوزادان جنس  IGF-1Rو پروتئين  mRNAمقایسه، ميزان 
مؤنث بين روزهای اول تا هفتم بدون تغيير باقی مانده و سپس تا 

تغييرات در بيان . دداری افزایش نشان دا روز چهاردهم بطور معنی
IGF-1R  در سطحmRNA  و پروتئين از الگوی تکاملی یکسانی

برخوردار بود که نشاندهنده عدم تأثير عوامل جانبی بر مسير 
نتایج این بررسی . باشد در دو هفته ابتدایی تولد می IGF-1Rای  ترجمه

در  IGF-IRبازگوکننده وجود اختالفات جنسی مشخص در بيان 
تواند  این اختالف می. تکامل موش صحرایی بود مخچه در حال

های ساختاری و عملکردی مخچه دو جنس نر و  توجيهی بر تفاوت
 .ماده باشد

؛ مخچه؛ نوزاد 0-گيرنده فاکتور رشد شبه انسولينی: کليدی ه هایواژ
 .موش صحرایی

 

S15  :و  های آناتومیکی  اثرات استرس مزمن پیش از تولد بر ویژگی
 ی پشتی رافه در جنین موش بزرگ آزمایشگاهی تکاملی هسته

 
 فاطمه کواکبيان

0حميدرضا ثامنی ، دکتر0
 امجد ، محمدحسن تبریزی*

 عباسعلی طاهریان ، دکتر0احمدرضا بندگی دکتر، 0
بهپور  ، دکتر3

 یوسفی
0 

دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده پزشکی، مرکز تحقيقات  -0
دانشگاه علوم  -0ه علوم تشریح سلولهای بنيادی سيستم عصبی، گرو

پزشکی سمنان، دانشکده پزشکی، مرکز تحقيقات سلولهای بنيادی 
دانشگاه علوم پزشکی سمنان،  -3سيستم عصبی، گروه بيوشيمی 

لوژی، گروه علوم تشریح   دانشکده پزشکی، مرکز تحقيقات فيزیو
hrsameni@gmail.com  

 

و تکاملی  های آناتوميکی  اثرات استرس مزمن پيش از تولد بر ویژگی
های  استرس. ی پشتی رافه در جنين موش بزرگ آزمایشگاهی هسته

 بيولوژیکی، فرآیندهای بر گوناگونی پيش از تولد دارای اثرات

 .باشند و به خصوص مغز میجنين  تکاملیهای ساختاری و  ویژگی
ی  بزرگترین هسته ی پشتی رافه هسته ، های رافه هستهدر بين 

سروتونين یکی از مهمترین  .باشد ی مغز می سروتونرژیك ساقه
باعث تغييراتی  آن تغيير در ميزاننوروترانسميترهای مغزی است که 
درد، رفتارهای تهاجمی،  احساس در اشتها، خواب، حافظه، یادگيری،

mailto:hrsameni@gmail.com
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این مطالعه  هدف از .شود های روزانه می رفتارهای جنسی و ریتم
های آناتوميکی و  بررسی اثر استرس مزمن پيش از تولد بر ویژگی

ی پشتی رافه در جنين موش بزرگ آزمایشگاهی  تکاملی هسته
 گروه دو به باردار، ماده نژاد ویستار های صحرایی موش. باشد می

 بدون شرایطگروه کنترل  در. تقسيم شدند استرس تحت و کنترل

تا  00 روز از استرس محدودیت حرکتی ،رساست گروهو در  استرس
ها در آخرین  جنين. اعمال شد ساعت 0روزانه به مدت  بارداری، 01
جهت ها  مغز آنه و پس از کشتن، خارج شد( 00روز ) بارداری روز

تعداد . شناسی و شمارش نورونی خارج گردید های بافت بررسی
متعلق به  روزه 00های  ی پشتی جنين ی رافه ها در هسته نورون

همچنين تعداد . مادران تحت استرس مزمن، کاهش یافته بود
ها کم  ی پشتی این جنين ی رافه های سروتونين مثبت در هسته نورون

در  (محدودیت حرکتی)مزمن استرس نتایج نشان داد که  .شده بود
ها و همچنين کاهش  کاهش تعداد نورون دوران پيش از تولد باعث

ی پشتی در مغز   ی رافه تونين مثبت در هستههای سرو تعداد نورون
 .شود  ها می جنين

ی پشتی  استرس مزمن، استرس پيش از تولد، هسته: کليدی ه هایواژ
 رافه، سروتونين، موش بزرگ آزمایشگاهی

 

 

 S16  : فعال شدن ناحیه ساب ونتریکوالر مغز در پی ایجاد مدل
 توکسیک دمیلینیشن

حسن  ،0انینادر ونیهما ،0یاطلس یعل، محمد 0طامه یابوالفضل اعظم
  0ریبا نیکورد ، 0نرکالر ميت ،0کزادين نيحس ،0یحسن

انسيتوی 0مرکز تحقيقات علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی کاشان 0
 aazami@kaums.ac.irنوروآناتومی، دانشگاه آخن، آلمان 

بيماری ام اس نوعی ناهنجاری سيستم عصبی است که در آن 
 (remyelination) موضعی و رميلينيشن (demyelination)دميلينيشن 

. محدود منجر به بوجود آمدن مزمن پالک های اسکلروتيك می شود
این رميلينيشن که موجب جلوگيری از گسترش عالئم بالينی و حتی 
بهبود آنها می شود به واسطه سلول های پيش ساز اليگودندروسيت 

(OPCs) شان داده اند که بيان مطالعات اخير ن. صورت می گيرد
به   OPCsکه تمایز ( Olig2 ) 0فاکتور رونویسی رده اليگودندروسيت 

را تنظيم می کند در بسياری از شرایط پاتولوژیك از  اليگودندروسيتها
حيوانات بالغ افزایش می  CNS جمله ضایعات حاد یا مزمن دميلينه در

يلينه شدن رخ می در اکثر مدل های تجربی دم رميلينيشن اگر چه .یابد
دهد، اما این فرایند بدون شك برای بهبود کامل عالئم بيماری کافی 

پستانداران که در اطراف    ( SVZ )ناحيه ساب ونتریکوالر مغز. نيست
بطن های طرفی است بزرگترین منطقه زاینده در مغز بالغ است که 

 در ضایعات  SVZمنطقه  . شامل رده های سلول های بنيادی است

MS زاینده سلولی مناسبی در انسان فعال شده و ممکن است منبع 

 برای فرآیند بازسازی در پاسخ به بيماری های عصبی مانند اختالل

MS  درصد /. 0تخریب ميلين توسط اضافه نمودن کوپریزون  . باشد
فعال شدن و . القا شد( Balb-Cنژاد )هفته ای  9در خوراک موش نر 

 ایمونوهيستوشيمی با استفاده از روش  SVZ در  ها سلول ترکيب
 SVZتعداد کلی سلول ها در لبه ناحيه . مورد بررسی قرار گرفت

ائوزین مشخص شد و افزایش کلی  -توسط رنگ آميزی هماتوکسيلين
با استفاده از . سلول ها در این منطقه را در گروه تجربی نشان داد

در  Ki67ی روش ایمنوهيستوشيمی مشخص شد که بيان مارکر تکثير
افزایش معنی دار .  گروه دميلينه شده بطور معنادار افزایش یافته است

و همچنين فاکتور  (GFAP)بيان مارکر پيش ساز آستروسيت 
در گروه تجربی نشانگر ( Olig2 ) 0رونویسی رده اليگودندروسيت 

. شروع تمایز سلول های تکثيری به رده های گليالی در این ناحيه بود
تغيير معناداری  (APC)ن مارکر اليگودندروسيت های بالغ اگرچه بيا

نتایج ما در این تحقيق نشان . در گروه تجربی با گروه کنترل نداشت
می دهد که طی پدیده تخریب ميلين در این مدل حيوانی، مشابه 

این . فعال می شود SVZدر انسان گليوليز در ناحيه  MSبيماری 
اهداف خوبی جهت بهبود ميلين  سلول ها می توانند بطور بالقوه

 . باشند MSسازی در بيماری 

 ، مفزMS  ،SVZتخریب ميلين، بيماری : کليدی واژه های

 
 

S17  : بهبود حافظه و یادگیری با پیوند سلولهای اپیدرمی مشتق از
  ستیغ عصبی در هیپو کمپ موشهای صحرایی مدل آلزایمر

، فاطمه 3حمد حسينی، سيد م0، مليحه نوبخت*0بنفشه اسمعيل زاده
 5 ، ليال بيگم حجازیان8مغنی قرقی 

 .استادیار،گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر،ایران 0
استاد، گروه آناتومی و بافت شناسی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران، 0

. استادیارگروه پاتولوژی دانشگاه آزاد بابل،بابل،  ایران3. تهران، ایران
را، گروه آناتومی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، دانشجوی دکت8

استادیار،گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی بابل،  5. ایران
 .بابل،ایران

یك بيماری نورودژنراتيو با کاهش پيشرونده  (AD)بيماری آلزایمر
حافظه و توانایی انتزاعی به دليل از بين رفتن سلولهای هيپو کمپ می 

نيادی اپيدرمی مشتق از نورال کرست سلولهای ب.باشد
(EPI_NCSCs) هدف از این . توانایی تمایز به نورون و گليارا دارند

در موشهای صحرایی مدل  (EPI_NCSCs)پروژه بررسی اثر کشت  
AD در هيپوکمپ  81-0مدل آلزایمربا تزریق بتا آميلوئيد. بود

-Yای جهت تایيد ایجاد مدل از تسته. موشهای صحرایی ایجاد شد
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maze وSingle trial passive avoidance test استفاده شد .
EPI_NCSCs  از ناحيه بالج فوليکول موهای پشت لب موشهای

هفته بعد  0. ليبل شدند BrdUصحرایی جدا شده ،کشت داده شده و با 
از ایجاد مدل و تایيد آن سلولهای کشت داده شده که مارکرهای 

در هيپو   را بيان می کردند (nestin, cd34)اختصاصی این سلولها
هفته با  8بقا وتمایز سلولها بعد از .کمپ حيوانهای مدل تزریق شدند

ایندکس های رقتاری و حافظه . ایمونو استينينگ دو گانه ارزیابی شد
ای در حيوانات گروه دریافت کننده سلول به طور معنی داری نسبت 

ارش سلولی تعداد شم. به گروه مدل کنترل بهبودی نشان می داد
 intactهيپو کمپ را تقریبا در حد گروه کنترل  CA1سلولهای ناحيه 

در هيپو کمپ بقا و  EPI_NCSCs نتایج نشان دادند که. نشان داد
 .درمانی موثری در بهبود حافظه فضایی داشته اندتمایز یافته واثر 

سلولهای بنيادی اپيدرمی مشتق از نورال کرست، : کليدی واژه های
 فوليکول مو، مدل بيماری آلزایمر ، حافظه فضایی

S18  : بررسی اثر یوبیکینون بر روی سلول های هرمی ناحیهCA1 
عاقب هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار مت

 پرفیوژن فراگیر گذرر/ایسکمی

، 3، حامد شفارودی2، الهام هاشم زاده1، شبنم موثقی1زهرا نادیا شریفی
 2عاليه عاشوری

استادیار، گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد 1  
دانشجوی داروسازی، واحد  2 .اسالمی واحد پزشکی تهران، ایران

 3 .دارویی تهران، ایرانعلوم دارویی، دانشگاه زاد اسالمی واحد علوم 
 علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه فارماکولوژی، گروه استادیار،

 دارویی

 ایسکمی مغزی بعنوان یك معضل بزرگ جهانی شناخته شده است و 
رپرفيوژن متعاقب آن نهایتأ منجر به مرگ برنامه ریزی شده سلولی 

رون های نواحی مشخصی از مغز از جمله  نو. یا آپوپتوز  می گردد
  . هيپوکامپ نسبت به ایسکمی مغزی حساس ترند CA1هرمی ناحيه 

یوبيکينون یك آنتی اکسيدان قوی است که در ميتوکندری اندام های 
در   coQ10ما به بررسی اثر مثبت  در این تحقيق  .مختلف وجود دارد

رپرفيوژن پرداختيم و -ایسکمی متعاقب موش صحرایی نژاد ویستار
 30 .ر درمانی سه دوز مختلف آن را با هم مقایسه کردیمنهایتاً تأثي

تایی تقسيم شدند  0گروه  0سر موش سوری نر بالغ، نزاد ویستار به 
، ایسکمی ، حامل و گروه های تحت (سالم)کنترلکه شامل گروه 

در گروه .بودند 011mg/kgو51، 01با دوزهای مختلف coQ10درمان با 
 از روز بعد 3ایسکمی و  ءل از القاروز قب 5های درمان، موش ها طی 

ایسکمی از . قرار گرفتندتحت درمان بصورت گاواژ  coQ10آن با 
ء دقيقه القا 01طریق بستن شریان کاروتيد مشترک دوطرفه  به مدت 

برای بررسی کيفی  ورنگ آميزی نيسل  H&Eاز رنگ آميزی . گردید

منظور  و همچنين از روش تانل به برای شمارش سلول های سالم 
بعد از  کهبررسی  داده ها نشان داد که  .بررسی آپوپتوز استفاده شد

هيپوکامپ به  CA1 منطقه در هرمی های سلول تعداد ایسکمی ، ءالقا
و بلعکس تعداد اجسام آپوپتوتيك افزایش  کاهش طور قابل توجهی

معنی داری  از نظر تعداد سلول  تفاوت هيچ در حالی که . یافته است
گروه های در منطقه ذکر شده در و اجسام آپوپتوتيك مهای سال

 ميليگرم در کيلوگرم 011به ميزان   Q10 درمان با  و( سالم)کنترل

با توجه به نتایج این تحقيق بنظر می رسد که یوبيکينون   .نشد دیده
ميتواند  بعنوان یك داروی حفاظتی برای درمان ایسکمی ناشی از 

 .قرار گيردآسيبهای مغزی مورد استفاده 

 (coQ10 )رپرفيوژن، یوبيکينون -ایسکمی -هيپوکامپ: واژه های کليدی 

S19  : بررسی اثر حفاظتی دارویN –  استیلL-  سیستئین بر
 آپپتوزیس القاء شده توسط اکستازی

 8،3، مهدی مهدیزاده0،0سارا سليمانی اصل

 گروه0مرکز تحقيقات نوروفيژیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان0
مرکز 3علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

گروه علوم 8تحقيقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

s.soleimaniasl@umsha.ac.ir  
اکستازی منجر به اختالل حافظه و مرگ سلولی می مصرف داروی 

سيستئين  -Lاستيل  – Nدر مطالعه حاضر اثر حفاظتی داوری . شود
(NAC)  را بر آپپتوزیس القاء شده توسط اکستازی بررسی کردیم .

داروی اکستازی را با ( گرم 011 -051)سر موش صحرائی بالغ  88
 NAC (mg/kgاه با داروی به تنهائی و یا همر 5، 01و  mg/kg 01دوز 
روز بعد از آخرین تجویز دارو . به مدت یك هفته دریافت کردند( 011

ناحيه هيپوکمپ از نظر ميزان مرگ سلولی و بيان پروتئين ها و ژنهای  
bax ،bcl-2  با رنگ اميزی نيسل و وسترن بالت و  3و کاسپازRT-

PCR  یز نتایج مطالعه ما نشان داد که تجو. بررسی گردیدNAC   در
مقایسه با گروهی دریافت کننده اکستازی به طور معنی داری منجر به 
کاهش سلول های تيره در ناحيه هيپو کمپ شده و همينطور ميزان 

را کاهش داده و ميزان بيان  3و کاسپاز  baxبيان پروتيئن  و ژنهای 
bcl-2 احتمال دارد که داروی . را افزایش دادNAC  اثرات مفيدی در

 .هش نوروتوکسيسيتی القاء شده توسط اکستازی داشته باشدکا
 NACاکستازی، آپپتوزیس، : واژه های کليدی

S20  : اثرات مواجهه با نانو ذرات تیتانیوم دی اکساید در دوره
 بارداری بر حافظه و تکثیر سلولی هیپوکمپ نوزادان در رت

0عباس محمدی پور
ا ، عليرض0، عليرضا ابراهيم زاده بيدسکان*

و هدا  3، محمود حسينی0، هوشنگ رفعت پناه0، حسين حقير0فاضل
 8ذبيحی

mailto:s.soleimaniasl@umsha.ac.ir
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دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه علوم تشریحی 0
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پژوهشکده بوعلی، 0و بيولوژی سلولی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پژوهشکده 3 مرکز تحقيقات ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 8ات علوم اعصاببوعلی، مرکز تحقيق

  دانشکده پزشکی، گروه فيزیولوژی

Mohammadipoura@yahoo.com 

هدف از این مطالعه، بررسی اثرات نانو ذرات تيتانيوم دی اکساید در 
دوره بارداری بر تکثير سلولی ناحيه هيپوکمپ و حافظه در نوزادان 

تار به دو گروه کنترل و رتهای باردار نژاد ویس. موش صحرایی بود
در روز تقسيم  mg/kg 100دریافت کننده تيتانيوم دی اکساید با دوز  

. گروه کنترل روزانه آب را به صورت گاواژ دریافت می کرد. شدند
پس از زایمان، نوزادان یك روزه بيهوش شده و مغز آنها از داخل 

استفاده از برشهای تهيه شده از مغز نوزادان با . جمجمه خارج گردید
رنگ  Ki-67تکنيك ایمونوهيستوشيمی و استفاده از آنتی بادی بر عليه 

( نوزاد از هر گروه 00)عالوه براین تعدادی از نوزادان . آميزی شدند
سپس یادگيری و . برسند( روزه 01)نگهداری شدند تا به سن بلوغ 

حافظه در حيوانات هر دو گروه با استفاده از تکنيك های ماز آبی 
استفاده از . مورد ارزیابی قرار گرفت passive avoidanceموریس و 

به عنوان مارکر تکثير  Ki-67ایمونوهيستوشيمی بر عليه پروتئين 
سلولی نشان داد که نانو ذرات تيتانيوم دی اکساید، ميزان تکثير 
سلولی را در هيپوکمپ نوزادان به طور معنی داری کاهش می دهد 

(P<0.05 .)دو تست ماز آبی موریس و  همچنين هرpassive 

avoidance  نشان دادند که ميزان یادگيری و حافظه در رتهای گروه
دریافت کننده تيتانيوم دی اکساید در مقایسه با گروه کنترل به طور 

مواجهه مادران با نانو ذرات (. P<0.05)معنی داری کاهش می یابد 
ند منجر به کاهش تکثير تيتانيوم دی اکساید در دوره بارداری می توا

سلولی در مغز و نهایتا باعث ایجاد اختالالت حافظه ای در فرزندان 
 .شود

نانو ذرات تيتانيوم دی اکساید، تکثير سلولی : کليدیواژه های 
 هيپوکمپ، یادگيری و حافظه و ماز آبی موریس

  

S21  : بررسی تأثیر بلوک رسپتورهای موسکارینی بر میزان بهبود
سط داروی تاکرین متصل به کایتوسان مغناطیسی در دهندگی تو

 stzرتهای تخریب شده مغزی با 

، 0، کوثرحاج محمد اسماعيل نوری0دکتر هما کوچصفهانی: نویسندگان
-،سيمين محکی 0زاده،دکتر محمد شریف 0زادهدکتر غالمرضا حسن

 3زاده

دانشگاه علوم پزشکی 0 گروه زیست شناسی –دانشگاه تربيت معلم 0
دانشگاه علوم پزشکی 3 مدیرگروه آناتومی –دانشکده پزشکی  -رانته

دانشجوی دکترای  –گروه آناتومی –دانشکده پزشکی  -هرانت
 تخصصی آناتومی

بيماری آلزایمر یك بيماری نورودژنراتيو پيشرونده و کشنده است که 
تغييرات مهم در این .شودبا آسيب به حافظه و شناخت آشکار می

های سيستم کولينرژیك مرکزی، دژنره شدن نورون بيماری نقص در
سيناپسی کولينرژیك در فوربرین و ازبين رفتن انتقال کولينرژیك پيش

ارتباط بين نقص در عملکرد .شوددر کورتکس و هيپوکامپ معرفی می
عنوان یك کولينرژیك و بيماری دليل منطقی استفاده از تاکرین به

العه با توجه به اثرات احتمالی تاکرین در این مط.باشداستراز میکولين
های موسکارینی بر عملکرد بهبود دهندگی شکل جدید از طریق گيرنده

در   stzبطن مغزی وسيله تزریق درونها بهدارو ، تأثير بلوک گيرنده
صورت درون بطن مغزی و به stzتزریق  .مدل آلزایمری سنجيده شد

داروی تاکرین متصل به  ساعت، تزریق 89فاصله در دو مرحله به
صورت درون وریدی بود که پس از آن یك کایتوسان مغناطيسی به

برای .آهنربای مناسب به سر حيوان به مدت یکساعت قرار گرفت
-صورت درونو به scopolamineبلوک رسپتورهای موسکارینی از 

های مورد استفاده در این آزمایش ماز آبی تست.صفاقی استفاده شد
بررسی ميزان بيان )Real time-PCR، (رسی حافظه فضاییبر)موریس
های بررسی سلول)آميزی تانل،رنگseladin-1و app ژن 

داروی تاکرین متصل به کایتوسان مغناطيسی در  .بود(آپوپتوزی
سبب بهبود حافظه فضایی، افزایش  stzهای تخریب شده مغزی با رت

تزریق .شودوپتز میو کاهش آپ appو  seladin-1های ميزان بيان ژن
تاکرین  .کنداثرات برعکس ایجاد می scopolamineاین دارو همراه با 

های متصل به کایتوسان مغناطيسی از طریق مسير سيگنالينگ گيرنده
های حيوانی آلزایمر موسکارینی اثرات بهبود دهندگی خود را درمدل

  .گذاردبرجای می

، تاکرین، stzهای موسکارینی، آلزایمر، حافظه،گيرنده: های کليدیواژه
 اسکوپوالمين

S22  : اثر سیلیمارین و کایتوساین مغناطیسی بر عملکرد
 نوروپروتکتیو تاکرین در موش نر ویستار مدل آلزایمری

، دکتر شهربانو شادان نوید، زهرا فالح ، کوثر نوری، زینب حيدریان
غالمرضا  ، دکترهناز خانوی، دکتر مزاده ، ددکتر محمود شریفعریان

 حسن زاده

تاکرین اولين مهار کننده استيل کولين استراز است که برای درمان 
بيماری آلزایمرمجوز گرفته است استفاده از تاکرین با ایجاد سميت 
در بافت ها به خصوص کبد همراه است که منجربه ایجاد سميت 

نانوپارتيکل های کایتوسان به عنوان یك سيستم . کبدی می شود
سيليمارین ، یك . نتقالی دردرمان آلزایمر بکار گرفته شده است موثر ا

عصاره گياهی استاندارد با فعاليت آنتی اکسيدانی قوی است که از 
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گياه خار مریم بدست می آید وبه عنوان یك ماده برای حفاظت کبدی 
اگرچه استفاده از تاکرین متصل به .و بازسازی کبدی مطرح است

به کایتوسان مغناطيسی به طور قابل  کایتوسان وتاکرین متصل
مالحظه ای تاکرین درمغزرا نسبت به سایر بافت ها درمقایسه با 
داروی آزاد باال برده است ،دراین مطالعه ما عمل حفاظتی سيليمارین 
را در برابر سميت کبدی احتمالی که ممکن است بوسيله ی این داروها 

وستار با وزن تقریبی رت های نر.ایجاد شود را بررسی نموده ایم 
گروه مورد مطالعه قرار گرفتند،در هر  00برای شکل گيری  051-001

مدل حيوانی آلزایمر بوسيله تزریق درون . رت وجود داشت 0گروه 
ميلی گرم به ازای هر کيلوگرم  3) بطن جانبی مغزی استرپتوزوتوسين

 در کانول های قرار داده شده در بطن های جانبی به( وزن حيوان
حيوانات با تزریق درون ورید دمی .صورت دوطرفه ، ایجاد گردید

 0)تاکرین متصل به کایتوسان مغناطيسی ، کایتوسان مغناطيسی 
و دریافت خوراکی ( ميلی گرم به ازای هر کيلوگرم وزن حيوان 

مورد ( ميلی گرم به ازای هر کيلوگرم وزن حيوان  011)سيليمارین 
ورارزیابی حافظه ی فضایی درحيوانات به منظ. درمان قرار گرفتند 

اثرات هپاتوپروتکتيو سيليمارین با . ازمازآبی موریس استفاده گردید
دریافت همزمان سيليمارین به همراه تاکرین متصل به کایتوسان و 
تاکرین متصل به کایتوسان مغناطيسی بررسی گردید و سپس 
آزمایشات بيوشيميایی سرمی و بافت شناسی کبد انجام 

استرپتوزوسين به صورت قابل مالحظه ای نقص در حافظه .دش
درمان رت . ویادگيری فضایی در مقایسه با گروه کنترل ایجاد نمود

ها با تاکرین متصل به کایتوسان و تاکرین متصل به کایتوسان 
مغناطيسی ، درپارامترهای زمان و مسافت طی شده توسط حيوان تا 

گذاشت و همچنين همانطور که از رسيدن به سکوی پنهان تاثير مثبت 
نتایج تست های سرمی مشخص گردید، این داروها سميت کبدی را 

فعاليت سرمی آالنين آمينوترانسفراز، آسپارتات )القا نمودند
آمينوترانسفرازوآلکالن فسفاتازونيزغلظت بيلی روبين توتال افزایش 

فت دریا( یافت وغلظت های آلبومين و پروتئين توتال کاهش یافت
همزمان سيليمارین ، به طورمعنی داری تغييرات القا شده ی 

نتایج ما .بيوشيميایی وبافت شناسی توسط این داروها را کاهش داد
نشان داد که تاکرین متصل به کایتوسان و تاکرین متصل به 
کایتوسان مغناطيسی ، یادگيری و حافظه ی فضایی را دررت ها بطور 

رین اثرات محافظتی در برابر عمل سيليما. نسبی بهبود می بخشد
سميت کبدی تاکرین متصل به کایتوسان وکایتوسان مغناطيسی را که 

ازآنجایی که هيچ سميت قابل . دردرمان آلزایمر بکار رفته را دارد
توجهی ازسيليمارین در انسان گزارش نشده ،می تواند به عنوان 

بی اش را روی مکمل دارویی با این داروها مصرف گردد تا اثرات جان
 .کبد کاهش دهد

 آلزایمر، تاکرین، کایتوسان مغناطيسی ، سيليمارین: کليدی ه هایواژ

 

 پوستر -ب                              

 

P26  :میزان mRNA پپتید وابسته به و  4های گیرنده مالنوکورتین
 موش صحراییهیپوتاالموس چرخه فحلی در های گامهآگوتی در 

؛ امير ٭،0؛ امين تمدن0؛ محمد رضا جعفرزاده شيرازی0یمحمدرضا زند
 . 3؛ علی مقدم3؛ علی نيازی0؛ محمد سعيد صالحی0اخالقی

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شيراز، شيراز،  -0 
 علوم پزشکی ، دانشگاهمرکز تحقيقات تکنولوژی ترانسژنيك. 0ایران

فناوری، دانشکده یستمرکز تحقيقات ز. 3شيراز، شيراز، ایران
کشاورزی، دانشگاه شيراز، شيراز، 

 amintamaddon@yahoo.comایران

 ,Melanocortin-4 receptor) 8 مالنوکرتين گيرندههای mRNAبيان 

MC4R)  پپتيد وابسته به آگوتی و(agouti-related peptide, AgRP) 
بررسی  چرخه فحلی در هيپوتاالموس موش صحراییهای مهگادر 
-مت، س، استروپرواستروس)های مختلف چرخه فحلی گامه .شد

موش صحرایی ماده بالغ سویه  سر 01در ( استروسایو د استروس
های موش. اسپراگ ـ داولی با روش گسترش مهبلی تعيين شد

 چهار(. n=5) تقسيم شدند گروه مساوی 8صحرایی بر این اساس به 
شده نيز دو هفته پس از جراحی، به برداریموش صحرایی تخمدان

بيان  real-time PCRبا استفاده از  .انتخاب شدند عنوان گروه شاهد
در ( نسبت به گروه کنترل) AgRPو  MC4R هایmRNAنسبی 

 هایدر موش چهار گروه مختلف چرخه فحلی درهيپوتاالموس 
و  MC4R هایmRNAميزان بيان نسبی  تفاوت. مقایسه شد صحرایی

AgRP با  های صحراییدر چهار گامه مختلف هيپوتاالموس موش
تجزیه و مقایسه ميانگين دانکن و آزمون  Proc GLMاستفاده از 

-به عنوان سطح معنی >15/1P(. SAS 9.1افزار نرم)تحليل آماری شد 
در  MC4R mRNA درصد بيان نسبی. دار در نظر گرفته شد

بيشتر  مرحله پرواستروسهای صحرایی ماده در وتاالموس موشهيپ
بيان  علی رغم کمتر بودن ميانگين (.>15/1P)ها بود از دیگر گامه

 نسبی بيان درصد در گامه پرواستروس، ولی AgRP mRNA نسبی
AgRP mRNA  داری نداشتتفاوت معنی چهار گامه فحلیدر 

(15/1<P .) تغييرات ميزان بيان نسبیmRNA هایMC4R  وAgRP 
در چهار گامه چرخه فحلی موش صحرایی نشانگر نقش تحریك کننده 

MC4R ریزی و نقش مهار در گامه پرواستروس و پيش از تخمك
 .بود LHو  GnRHدر ترشح  AgRPکننده 

 ،پپتيد وابسته به آگوتی ،8 مالنوکرتين گيرنده :کليدی ه هایواژ
 موش صحرایی ،هيپوتاالموس، چرخه فحلی

mailto:ايرانamintamaddon@yahoo.com


 

22 

 

P27  : بررسی پراکندگی بیماری مولتیپل اسکلروزیس در استان
 خوزستان

 3، مهرداد شریعتی 0، موسی یوسفی زاده0پروا نسيمی

تکوینی، دانشگاه آزاد اسالمی،  -دانشجوی دکتری علوم جانوری 0
دانشجوی  0 فارس، ایران ، گروه زیست شناسی،واحد علوم و تحقيقات

اه آزاد اسالمی، واحد مسجد ميکروبيولوژی، دانشگ یکارشناس
دانشيار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کازرون، گروه  3 سليمان، ایران
 ، کازرون، ایرانزیست شناسی

مولتيپل اسکلروزیس از شایع ترین بيماری های نرولوژیك در افراد 
. استعامل ایجاد کننده ی بيماری به خوبی شناخته نشده . جوان است

ميليون نفر در  0ین بيماری در امریکا و بالغ بر مبتال ا 351111حدود 
براساس مطالعات کورتس، ایران در منطقه با شيوع . جهان وجود دارد

در این تحقيق به . قرار می گيرداندک بيماری مولتيپل اسکلروزیس 
در این  .ميزان پراکندگی این بيماری در استان خوزستان پرداختيم

ن مولتيپل اسکلروزیس خوزستان مطالعه، دادههای آماری از انجم
فرد مبتال به مولتيپل  0015، 0381در سال . گرفته شده است

شيوع این . اسکلروزیس در استان خوزستان شناسایی شده اند
بر این اساس خوزستان در . بوده است 011111در هر  8/08بيماری 

 .منطقه با شيوع متوسط رو به باال مولتيپل اسکلروزیس قرار دارد
ترین تعداد و درصد افراد مبتال به مولتيپل اسکلروزیس مربوط به بيش

کمترین تعداد . بوده است% 58/51و  (نفر 558) شهرستان اهواز
بيماران نيز مربوط به شهرستان های حميدیه، اروندکنار، گتوند، هفت 

کشور ایران ر این اساس ب. بوده است% 18/1و  (نفر0)تپه، هندیجان 
رتس در منطقه با شيوع متوسط رو به باال بر خالف فرضيه کو

  .مولتيپل اسکلروزیس قرار می گيرد

 .مولتيپل اسکلروزیس، پراکندگی، استان خوزستان: کليدی ه هایواژ

 

 

P33  : اثر پدیده ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین بر
درشکنج دندانه ( M1)تعداد نورون های حاوی گیرنده موسکارینی 

 وکامپ موش صحرایی نر بالغهیپ( DG)ای 

 3، سجاد مقدمی0، ربيعه محمدی0دکتر مهرداد جهانشاهی

دانشيار گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقيقات -0
دانشجوی دکترای -0 علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
شناسی ارشد علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشجوی کار-3

 دانشگاه علوم گلستان

یك مدل استاندارد رفتاری بالينی ( CPP)ترجيح مکان شرطی شده 
است که به منظور بررسی اثر پاداش وتنفر از مواد مخدر استفاده می 

هيپوکامپ به دنبال  DGتغييرات مورفولوژی سلولها در . شود
بنابراین  .سان وحيوان گزارش شده استاستفاده از مواد مخدردران

بر تعداد نورون های حاوی CPPاین مطالعه به منظور تعيين اثر
در این  .هيپوکامپ موش صحرایی نر انجام گرفت DGدر M1گيرنده 

سر موش صحرایی نژاد ویستار با ميانگين وزنی 50مطالعه  تجربی از
گروه 9به برای آزمون رفتاری موشها . گرم استفاده شد 001±011

روز تزریق های زیرجلدی 3گروه های آزمایشی به مدت. تقسيم شدند
دریافت کردند و ( mg/kg5/0 ،5 ،01)مورفين با دوزهای مختلف

ساعت بعداز  89. درآنها  مورد بررسی قرار گرفت CPPآزمون 
آزمون رفتاری، حيوانات با کلروفرم بيهوش شدند و مغز آنها فيکس 

تی، برش ها به منظور بررسی نورون های پس از پردازش باف. شد
هيپوکامپ باروش ایمنوهيستوشيمی رنگ آميزی DGدر  M1 حاوی 
مطالعات ما نشان داد که تزریق مورفين به تنهایی و انجام  .شدند
CPP  نورون های حاوی گيرندهM1 را درناحيهDG  هيپوکامپ نسبت

-و شم CPPتفاوت بين گروه های . به گروه کنترل کاهش داشته است
القا شده  CPPما به این نتيجه رسيدیم که  .مورفين معنی دار بود

توسط مورفين می تواند  باعث کاهش قابل توجهی در تعداد نورون 
 .هيپوکامپ نسبت به گروه کنترل شودDGدر  M1های حاوی گيرنده 

، M1گيرنده .، مورفين، ایمونوهيستوشيمیCPP:کليدی ه هایواژ
 هيپوکامپ

P35  :1-وی متفاوت توزیع گیرنده فاکتور رشد شبه انسولینی الگ 
 در هیپوکامپ راست و چپ نوزادان موش صحرایی

 .8و  3 حسين حقير -0حامد خردمند  -0جواد حامی

دانشگاه علوم  -دانشکده پزشکی -بخش علوم تشریحی -استادیار0
بيمارستان حضرت  -دانشيار0.ایران -بيرجند -پزشکی بيرجند

 -دانشيار3.ایران -تهران -شگاه علوم پزشکی تهراندان -(ص)رسول
دانشگاه  -دانشکده پزشکی  -بخش علوم تشریحی و بيولوژی سلولی

 -مرکز تحقيقات ژنتيك پزشکی8.ایران -مشهد -علوم پزشکی مشهد 
. ایران -مشهد -دانشگاه علوم پزشکی مشهد -دانشکده پزشکی

ghirh@mums.ac.irha 

-IGF) 0-مطالعات مختلف نشاندهنده نقش فاکتور رشد شبه انسولينی

I) هدف از انجام این مطالعه، بررسی توزیع . در تکامل مغز است
در  (IGF-IR) 0-متفاوت گيرنده فاکتور رشد شبه انسولينی 

های مختلف هيپوکامپ راست و چپ نوزادان موش صحرایی  بخش
در هيپوکامپ نوزادان موش صحرایی  IGF-IRبيان  الگوی توزیع. بود

در روزهای یك، هفت و چهارده بعدازتولد با استفاده از روش 
های واکنش  ميانگين تعداد نورون. ایمونوهيستوشيمی بررسی گردید

mailto:haghirh@mums.ac.ir
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های مختلف هيپوکامپ با  در بخش IGF-IRبادی ضد  نشانداده به آنتی
ن بررسی نشاندهنده نتيجه ای. روش استریولوژی محاسبه گردید

 CA1مثبت در ناحيه  IGF-IRهای  دار تعداد نورون افزایش معنی
هر . هيپوکامپ هر دو سمت از روز اول تا چهاردهم بعد از تولد بود

ای در ميانگين تعداد این  چند در این فاصله زمانی، تغيير عمده
های  مشاهده نگردید؛ تعداد نورون CA3و   CA2ها در نواحی نورون

IGF-IR کمترین ميزان . ای کاهش نشان داد مثبت در شکنج دندانه
و بيشترین تعداد در شکنج  CA2یافته در ناحيه  های واکنش نورون

نتایج حاکی از افزایش . دندانه ای هيپوکامپ هر دو سمت وجود داشت
مثبت در هيپوکامپ چپ نوزادان   IGF-IRهای  دار تعداد نورون معنی

های  نحال در نوزادان چهارده روزه تعداد نورونبا ای. هفت روزه بود
ای هيپوکامپ  و شکنج دندانه CA1 ،CA3واکنش نشانداده در نواحی 
نتایج این بررسی . داری افزایش یافته بود سمت چپ به شکل معنی

در نواحی  IGF-IRبازگو کننده وجود اختالف در الگوی توزیع بيان 
این اختالف . تکامل بود های چپ و راست در حال مختلف هيپوکامپ
تواند توجيهی بر عدم تقارن بين  های دیگر می بهمراه مکانيسم

 .وچپ باشد های راست هيپوکامپ

؛ هيپوکامپ؛ 0-گيرنده فاکتور رشد شبه انسولينی: کليدی ه هایواژ
 .نوزاد موش صحرایی

 

P36  : بررسی اثرات تجویز مزمن لیتیوم کلراید به عنوان عامل
نورونی بر کاهش دانسیته سلولهای گرانوالر مخچه  حفاظت کننده 

 در رتهای تیمار شده با تری متیل تین

 0و محمد امين عدالت منش 0سولماز شمس عالم

تکوینی، گروه فيزیولوژی،  -کارشناس ارشد بيولوژی سلولی0
. دانشگاه آزاد اسالمی، علوم و تحقيقات فارس، فارس، ایران

گروه فيزیولوژی، دانشگاه آزاد  استادیار فيزیولوژی جانوری،0
 .اسالمی، علوم و تحقيقات فارس، فارس، ایران

تری متيل تين آلوده کننده محيطی است، دارای مبنای مولکولی انتخاب 
. هوشمندانه ی جمعيت های نورونی خاص، برای آسيب نورونی است
سلولهای گرانوالر مخچه پس از تيمار با تری متيل تين، دچار آپوپتوز 

ليتيوم کاتيونی تك . ده و در غلظتهای باالتر، نکروزه می شوندش
ظرفيتی است، با داشتن خاصيت نوروتروفيك باعث کند کردن 
پيشرفت آتروفی عصبی شده و از مرگ سلول های عصبی جلوگيری 

تحقيق حاضر با هدف ارزیابی اثرات ليتيوم کلراید به عنوان . می کند
از کاهش دانسيته سلولهای عامل حفاظت نورونی در جلوگيری 

 3رت نژاد اسپراگ داولی به  31تعداد . گرانوالر مخچه طراحی گردید
گروه . در گروه کنترل، هيچ تيماری صورت نگرفت. گروه تقسيم شدند

را  ( (mg/kg, Sigma 8شم، تجویز درون صفاقی تری متيل تين 
 دو ساعت پس از تجویز تری متيل تين به رت های گروه. داشتند

حيوان به صورت درون وزن  20mg/Kgدوز تست، ليتيوم کلراید با 
در نهایت، پرفيوژن . روز ادامه داشت 08صفاقی تزریق گردید که تا 

ترانس کاردیالی، قربانی شدن رتها و آناليزهای هيستوپاتولوژیك 
 VIطبق ارزیابی ها، دانسيته سلولهای گرانوالر در فوليای . انجام شد

نسبت به کنترل و تست به طور معنی داری کاهش رتهای گروه شم 
در حالی که، تجویز مزمن ليتيوم کلراید، سبب جلوگيری از . یافته است

آپوپتوز نورونی و حفظ جمعيت سلولهای گرانوالر در مخچه گردیده 
بر اساس بررسی ها، ليتيوم کلراید با دارا بودن خاصيت حفاظت . است

سلولهای گرانوالر مخچه به دنبال نورونی، باعث جلوگيری از کاهش 
 .تيمار با تری متيل تين می شود

 ليتيوم کلراید، تری متيل تين، سلولهای گرانوالر: کليدیواژه های 

P38  :القای بر موثر برخی از عوامل MS مدل در EAE  :مطالعه 

 C57BL / 6 در تطبیقی 

گروه علوم .2&1، بهنام الدین جامعی2،  مهدیه کرداری 1مریم سليمانی  
 تشریحی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مولتيپل اسکلروزیس  بيماری خود ایمنی سيستم عصبی مرکزی 
روش ( EAE)اگرچه . انسان که با  التهاب و دميلينه شدن همراه  است

، نتایج  در موشها  می باشد( MS)معمول مورد استفاده برای القاء 
برخی . ت بالينی متغير می شودغير منتظره در  این مدل منجر به نمرا

ثر در این فرآیند  ؤاز مطالعات اخير به طور عمده بر روی عوامل م
پژوهش حاضر به منظور پيدا کردن اثرات احتمالی . متمرکز شده اند

سی سر . جابه جایی و محل ویژه نگهداری موشها انجام شده است
شده م دو گروه تقسي در به شکل تصادفیکه ( C57BL/6)موش ماده 

القاء  شرایط. مورد استفاده قرار گرفت( برای هر گروه سر 05) اند
و نيز  کمتر و جایه جایی با انتقال یحيوانات گروه یك در اتاقمدل  در 

جدا از سایر حيوانات موجود حيوانخانه انجام شد و محلی  ایجاد
و  شده حيوانات دیگر قرار دادهی در کنار حيوانات گروه دوم در اتاق

بر  ی مشابه با سایر حيوانات جا به جا می شدند، انتقالشيوه  با
 نمره دهیحيوانات مشاهده و  (EAE) در مدل اساس نمره بالينی

موفقيت قابل توجهی در ( EAE)داده ها نشان داد که القای  .شدند
 نيز جابه جایی آنهاو  جداگانه و آرام  بوده اندمحل که در گروه اول 

گروه دو با   در مقایسه 3با ميانگين بيش از ست، با دقت انجام شده ا
در جوندگان می (MS)هنوز روش علمی القاء   (EAE. )داشته است

باشد وليکن توجه بيشتر به عوامل خاصی که ممکن است نتایج را 
مکانيسم تاثير این عوامل . تحت تاثير قرار دهد، ضروری است

آرام برای موشها را  ناشناخته است، اما به نظر می رسد ایجاد محيط
 . باید در نظر داشت
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 EAE, MS, C57BL/6: کليدی واژه های

P43  : افسردگی همایند با  –ارائه ی مدلی از اختالالت اضطرابی
 دژنراسیون هیپوکامپی در مسمومیت با تری متیل تین

 0، محمد امين عدالت منش0مرضيه مقدس

ژی، دانشگاه کارشناس ارشد فيزیولوژی جانوری، گروه فيزیولو0
استادیار 0. آزاد اسالمی، علوم و تحقيقات فارس، فارس، ایران

فيزیولوژی جانوری، گروه فيزیولوژی، دانشگاه آزاد اسالمی، علوم و 
 .تحقيقات فارس، فارس، ایران

تری متيل تين یك نوروتکسين ارگانوتينی است که سبب دژنراسيون 
روز اختالالت شناختی انتخابی در هيپوکامپ شده و تجویز آن سبب ب

ضمن  این پژوهش. ها و جوندگان می شود و رفتاری در انسان
افسردگی ناشی از  -پاتوفيزیولوژی رفتارهای اضطرابی بررسی 

 –دژنراسيون هيپوکامپ به دنبال ارائه ی مدلی از اختالالت اضطرابی 
جهت القای  .هيپوکامپ است افسردگی همایند با نورودژنراسيون

به ( TMT)تری متيل تين  mg/kg 8هيپوکامپ، ميزان  دژنراسيون
به رت های نر و ماده ی نژاد اسپراگ داولی  صورت درون صفاقی

به منظور بررسی رفتار شبه افسردگی، تست های . تزریق گردید
صورت   TMTشنای اجباری و  معلق ماندن هفت روز پس از تزریق 

از صليبی مرتفع تست های م جهت بررسی عالیم اضطرابی از. گرفت
آنگاه به منظور بررسی پاتولوژیکال . استفاده شد Open Fieldو 

با روش  TNF-αو   BDNFسطح سرمی  افسردگی، -اضطرابی عالیم
مدت زمان بی ، TMTرت های دریافت کننده ی . سنجيده شد االیزا

همچنين، نتایج . در دو جنس نر و ماده نشان دادند تحرکی بيشتری را
ی افزایش سطح اضطراب به همراه کاهش رفتارهای  نشان دهنده
، سبب TMTاز طرفی تيمار با . در این حيوانات بود جستجوگری

 BDNFو کاهش سطح  TNF-αافزایش قابل توجهی در سطح سرمی 
، ضمن القاء تغييرات TMTتجویز . گردید در مقایسه با گروه کنترل

وان ابزاری می تواند به عن TNF-αو  BDNFسطوح  پاتولوژیك در
افسردگی همایند با دژنراسيون  –برای  بررسی  اختالالت اضطرابی 

 .هيپوکامپ و مکانيسم های درگير در آن مورد استفاده قرار گيرد
 BDNF ،TNF-αتری متيل تين، اضطراب، افسردگی، : کليدی واژه های

P47  :بررسی تاثیر تجویز تستوسترون اگزوژن بر بافت :عنوان
 (NMRI)آسیب نخاعی شده بالغ نژاد  هایبیصه موش

، دکتر سعيد 3دکتر مهناز آذرنيا ،2، رویا آریانپور1طاهره غفوری
 5، دکتر غالمرضا حسن زاده4شکری

کارشناس ارشد علوم جانوری گرایش تکوین، دانشگاه خوازمی، 0
دانشجوی دکتری رشته علوم تشریح دانشگاه 0 شناسیگروه زیست

دکترای تخصصی جنين 3 علوم تشریحعلوم پزشکی تهران، گروه 

دکتری 8 شناسیشناسی، دانشيار دانشگاه خوارزمی، گروه زیست
گروه  -تخصصی علوم تشریح ، استادیار دانشکده پز شکی زنجان 

دکتری تخصصی علوم تشریح ، استاد دانشگاه علوم 5 علوم تشریحی
 پزشکی تهران، گروه علوم تشریحی

 
roya_aryan@yahoo.com Email:  

در . شودباوری مردان اغلب بعد از آسيب نخاعی دچار مشکل می 
ها آسيب نخاعی القا شد، اسپرماتوژنز  به وسيله هایی که به آنرت

و  (FSH,LH)های دار سطوح هورمونکاهش گذرا اما معنی
ت اپيتليوم ها درباره پسرفگزارش. تستوسترون همراه بود

سمينفروس در بيوپسی که از بيضه مردان مبتال به آسيب نخاعی 
-نخاعی را بر اسپرماتوژنز نشان می انجام شده، اثرات پایدار آسيب

تستوسترون به تنهایی در حيوانات هيپوفيزکتومی هنگامی که به . دهد
شود، قادر است اسپرماتوژنز کامل را جفظ کند مقدا کافی تجویز می

این نتایج امکان استفاده از تستوسترون اگزوژن را در . يش ببردیا پ
حفظ اسپرماتوژنز و در نتيجه توليد اسپرم را در مردان آسيب  

مطالعه حاضر اثر تجویز تستوسترون . کنندنخاعی پيشنهاد می
های تجربی آسيب نخاعی اگزوژن را بر هيستولوزی بيضه در مدل

 8در ( NMRI)سر موش بالغ نژاد  81در این مطالعه  .کندبررسی می
، به دنبال عمل (گروه0)های آسيب نخاعی هدر گرو. گروه تقسيم شدند

شامه، فشار بر طناب نخاعی المينکتومی بدون آسيب به پوشش سخت
گرمی  5دقيقه با استفاده از دستگاه استریوتاکسی و با وزنه 5به مدت 

تستوسترون ( گروه8)های آسيب نخاعی تيماریدر گروه. اعمال شد
. تجویز شد( در دو گروه)روز 35و ( در دو گروه)2اگزوژن به مدت 

-، نمونه خون و بيضه حيوانات جمعهای مربوطبعد از گذشت زمان
 .وسيله مطالعات بيوشيميایی و هيستولوژیك آناليز شدآوری شد و به

س داری اپيتليوم سيمينفروتيمار با تستوسترون اگزوژن به طور معنی
) را بهبود بخشيد و سطوح تستوسترون خون را افزایش و سطوح 

(FSH,LH  تستوستون اسپرماتوژنز را با اثر بر  .سرمی را کاهش داد
 .کندهای سرتولی تنطيم میسلول

 آسيب نخاعی، تستوسترون، اسپرماتوژنز، بيضه: کليدی واژه های

P48  :ین بررسی اثرات تجویز عصاره ی دارچین به همراه تمر
استقامتی بر حافظه اجتنابی غیر فعال و حافظه فضایی در رت 

 های مدل دیابت
 8، رضا رباطی3، علی حسينی0، محمد امين عدالت منش0مرضيه مقدس

کارشناس ارشد فيزیولوژی جانوری، گروه فيزیولوژی، دانشگاه 0
استادیار 0. آزاد اسالمی، علوم و تحقيقات فارس، فارس، ایران

وری، گروه فيزیولوژی، دانشگاه آزاد اسالمی، علوم و فيزیولوژی جان
استادیار فيزیولوژی ورزشی، گروه 3.تحقيقات فارس، فارس، ایران

تربيت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی، علوم و تحقيقات فارس، فارس، 

mailto:roya_aryan@yahoo.com
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کارشناس ارشد ميکروبيولوژی، گروه ميکروبيولوژی، 8 .ایران
 .فارس، فارس، ایران دانشگاه آزاد اسالمی، علوم و تحقيقات

 توانایی  کاهش پيشروندهبا است که  شایعی متابوليك دیابت اختالل
حاضر   تحقيق. همراه است از جمله یادگيری و حافظه شناختی های

بهبود  برتجویز عصاره ی دارچين و تمرین  استقامتی  اثربه بررسی 
 جهت .دیابت می پردازددر مدل حيوانی و فضایی حافظه اجتنابی 

به صورت درون ( STZ،50 mg/kg)القای دیابت، استرپتوزوتوسين 
شروع . تزریق گردیدبه رت های نر نژاد اسپراگ داولی  صفاقی

جلسه در هفته، هر  5هفته،  9)مداخالت تجربی شامل برنامه تمرینی 
و ( دقيقه در ساعت 01-9دقيقه روی تردميل با سرعت  31جلسه 

، یك هفته پس از القاء دیابت ( mg/kg 100)مصرف عصاره دارچين 
: گروه شامل شامل 5در این بررسی حيوانات به . صورت گرفت

تمرین تردميل، عصاره دارچين، تمرین تردميل همراه با عصاره 
به منظور بررسی .  دارچين، گروه کنترل و گروه شم تقسيم شدند

حافظه فضایی از تست ماز آبی موریس و جهت ارزیابی حافظه 
ا عصاره درمان ب. غيرفعال از تست شاتل باکس استفاده شد اجتنابی

مدت زمان باقی ماندن در ، ی دارچين  توأم با تمرینات ورزشی
محفظه روشن را در تست شاتل باکس افزایش داد و باعث کاهش 

همچنين، نتایج . مدت زمان رسيدن به سکو در ماز آبی موریس شد
تمرینات ورزشی به تفکيك  نشان دهنده تاثير مثبت عصاره دارچين و

عصاره ی دارچين و تمرینات تجویز . بر اختالالت شناختی بود
با . شود میدیابت با  همایندسبب حفاظت از اختالالت شناختی  تردميل

عنوان  به عصاره ی دارچينهای بالينی شاید بتوان از  انجام کارآزمایی
ابت استفاده یك مکمل همراه در بهبود اختالالت شناختی ناشی از دی

 .کرد

  دیابت، حافظه و یادگيری، دارچين، تمرین استقامتی: کليدی واژه های

 

P49  :MDMA  و نروژنز 

2 سارا سليمانی اصل
 ابراهيم عباسی عشاقی  ,

1,2
 1,2فاطمه ميرزایی ,

ی تحقيقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی کميته
پزشکی  گروه علوم تشریح،دانشگاه علوم1همدان،ایران.همدان

 Fmirzaei90@yahoo.com 2همدان،همدان،ایران

ی زندگی در های عصبی جدید در سرار دورهدر پستانداران ، سلول
ی هيپوکمپ ساخته ميشوند و به ناحيه dentate gyrus (DG) یناحيه

سروتونين یکی از فاکتورهای مهم تاثيرگذار در . مهاجرت ميکنند
رسپتور  HT1A-5رسپتور.فرایند نروژنز در این ناحيه است
در پستانداران .ميباشد DGسروتونين و درگير در نظم نوروژنز در 

ی ساخته شده و به الیه DGی ساب گرانوالر بالغ سلول ها درالیه

دندریت سلول های بالغ جدید به داخل الیه . گرانوالر مهاجرت ميکنند
ه ميشود کشيد mossy fibers tractو آکسون آنها به  DGی مولکوالر 

 CA3و با پایانه های سيناپسی سلولهای عصبی پيراميدال واقع در 
ی محرکی ست که باعث کاهش ماده MDMA .ارتباط  برقرار ميکنند

کاهش سطح .شودسطح مونوآمين ها از جمله سروتونين می
سروتونين در مغز تعداد سلولهای عصبی توليد شده ی جدید و نيز 

است  DGرا که محرک نوروژنز در  HT1A-5ی ميزان سطح گيرنده
نوروژنز را در  HT1A-5سروتونين با تحریك گيرنده ی.کاهش ميدهد

 MDMA مطالعات نشان ميدهند که. سلولهای گرانوالر تحریك ميکند
 .ميشود DGباعث کاهش تکثير سلولی در ناحيه ی ساب گرانوالر 

 سروتونين ,نروژنز ,MDMA :: واژه های کليدی

P50  : اثرات نوروپروتکتیو لیتیوم کلراید، بر تعداد مطالعه
سلولهای پورکینژ مخچه به دنبال تجویز تری متیل تین  کلراید در 

 رتهای نژاد اسپراگ داولی

 0و محمد امين عدالت منش 0سولماز شمس عالم

تکوینی، گروه فيزیولوژی،  -کارشناس ارشد بيولوژی سلولی0
. فارس، فارس، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، علوم و تحقيقات 

استادیار فيزیولوژی جانوری، گروه فيزیولوژی، دانشگاه آزاد 0
 .اسالمی، علوم و تحقيقات فارس، فارس، ایران

کورتکس مخچه به طور متمرکزی در هماهنگی حرکتی و یادگيری 
تری متيل . دخيل است و تنها خروجی آن نورونهای پورکينژ می باشد

باعث القاء آسيب . تينی متيله شده است، ارگانو(TMT) تين کلراید
از . انسان و جوندگان می شود CNS انتخابی و مرگ نورونی در

با دارا بودن خاصيت  (LiCL)سوی دیگر ليتيوم کلراید 
این . شود TMTنوروپروتکتيویته می تواند مانع از اعمال سميت 

، بر تعداد سلولهای LiCLتحقيق به بررسی اثرات نوروپروتکتيو 
می  TMTو توتال مخچه رتهای تيمار شده، با  VIرکينژ در فوليوم پو

گروه کنترل،  3سر رت نر نژاد اسپراگ داولی، به  31تعداد . پردازد
ت هيچ نوع ححيوانات ت ،گروه کنترلدر . شم و تست تقسيم شدند

 ,TMT (8 mg/kg تك دوز ،حيوانات گروه شم. ندتيماری قرار نگرفت

Sigma )پس تست، گروه  .کردندون صفاقی دریافت را به صورت در
را طی چندین  LiCLاز  حيوانوزن  20mg/Kg، دوز TMTاز دریافت 

سپس، بررسی . ندکرد روز دریافت 08در مدت  درون صفاقیتزریق 
بررسی ها نشان دادند . هيستوپاتولوژیك در هر سه گروه انجام شد

در گروه شم  ،VIکه تعداد سلولهای پورکينژ در کل مخچه و فوليای 
به طور معنی داری کمتر از دو گروه کنترل و تست بوده و تجویز 

باعث افزایش معنی داری در شمار سلولهای پورکينژ  LiCLمزمن 
بر اساس نتایج حاصل ميتوان . گروه تست نسبت به گروه شم شد

به دليل ویژگی حفاظت عصبی آن، از  LiCLگفت که تجویز مزمن 
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کاهش سلولهای پورکينژ و اختالالت رفتاری در  TMTتأثير بالقوه 
 .مرتبط با آسيب های مخچه ای می کاهد

 ليتيوم کلراید، تری متيل تين، سلولهای پورکينژ: کليدیواژه های 
 
 

P51  : بیان و تحریک شمار نوزادان و شدت شیرخواری افزایش
mRNA هسته پشتی ـ میانی در  3پپتید وابسته به آر ـ اف آمید ـ
   موس موش صحراییهیپوتاال

 
علی  ،٭،0امين تمدن، 0، محمدرضا جعفرزاده شيرازی0عاطفه نوروزی

 3علی نيازی، 3مقدم
 
بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شيراز، شيراز، . 0

تحقيقات فناوری ترانس ژنيك، دانشگاه علوم پزشکی  مرکز. 0ایران
وژی، دانشکده مرکز تحقيقات بيوتکنول. 3شيراز، شيراز، ایران

 کشاورزی، دانشگاه شيراز
 amintamaddon@yahoo.com: پست الکترونيك

 
 تاثير شمار نوزادان شيرخوار و شدت شيرخواری بر ميزان بيان

mRNA 3پپتيد وابسته به آر ـ اف آميد ـ (RFRP-3 ) در هسته پشتی ـ
 30. بررسی شدموش صحرایی شيرده  (DMH) ميانی هيپوتاالموس

آبستن و چهار موش صحرایی غيرآبستن تخمدان  موش صحرایی
در این مطالعه داولی  ـ نژاد اسپراگ (گروه کنترل)برداری شده 
بعد . گروه مساوی تقسيم شدند 9های شيرده به موش. استفاده شدند

 در .روز شير خوردند 9که  ،نوزاد 05و  01، 5سه گروه با از زایمان 
ساعت از  0ير خوردند و سپس روز ش 9نوزاد که  5با دیگر سه گروه 

شير  قبل از کشتن مادرها دقيقه 5/2و  5، 5/0مادر جدا شدند و 
روز شير خوردند و سپس  9نوزاد که  05و  01دو گروه با  .خوردند

شير  قبل از کشتن مادرهادقيقه  5ساعت از مادر جدا شدند و  0
ند بعد از زایش کشته شد 9های صحرایی در روز تمام موش. خوردند

 بيان نسبی real-time PCR با استفاده از روشخارج شد و  DMHو 

mRNA RFRP-3 های بيان نسبی ژن داده .با هم مقایسه شدRFRP-3 
بعد از بررسی توزیع نرمال بودن با آزمون آناليز واریانس یکطرفه 

(SPSS 5/00 )ها با آزمون آناليز شد و مقایسه ميانگينLSD  در
15/1>P و شدت شيرخواری ا افزایش شمار نوزادان ب .انجام شد

های موش DMHدر هسته  mRNA RFRP-3 ميزان بيان نسبی
تاثير شدت شيرخواری بر بيان . صحرایی شيرده افزایش یافت

mRNA RFRP-3 شمار شیافزا .بيشتر از افزایش شمار نوزادان بود 
در  mRNA RFRP-3 شيرخوار و شدت شيرخواری بياننوزادان 
افزایش داد که ممکن است در آنستروس شيردهی  DMHهسته 
 های صحرایی موثر باشدموش

 ، تعداد نوزاد، شدت شيرخواری،RFRP-3 mRNA: کليدی ه هایواژ.
 شيرده موش صحرایی هسته پشتی ميانی هيپوتاالموس،

 
 

P55  :نخاع جانبی های¬نحوه گسترش ترکیبات قندی در دیواره 
 Balb/c موش مورفوژنز دوران در

 عليرضا فاضل -عليرضا ابراهيم زاده-وحيد ابراهيمی-الهام وجودی

گروه علوم تشریحی  ٬دانشکده پزشکی ٬دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 و بيولوژی سلولی

هایی باعث تکامل و تمایز نخاع ارگانيزرهای متفاوتی با ارسال پيام
 گليکوکانجوگيتهای مترشحه از سلولهای دیواره جانبی نخاع. شوندمی

. رسانهای نوروژنزیس و تمایز عصبی باشدتواند بعنوان پيامنيز می
هدف از این مطالعه استفاده از روش لکتين هيستوشيميایی برای 

رسانهای گليکوکانجوگيتی ارسالی ازسلولهای دیواره بررسی پيام
برای این  .باشدطرفين مجرای عصبی در طی روند تکامل نخاع می

سپس . روزه در فرمالين فيکس شدند 00تا  01های منظور جنين
های بافتی جهت واکنش نمونه. مقاطع ميکروسکوپی از آنها تهيه گردید

 DBA ،OFA ،GSA1B4لکتين  8ها در مجاورت با با گليکوکانجوگيت
-در نهایت برای رنگ آميزی زمينه از آليسن. قرار داده شدند MPAو 

در ناحيه دیواره جانبی  هيچ واکنشی DBAلکتين  .بلو استفاده کردیم
شدید ولی یکنواحت  "واکنشی نسبتا MPAلکتين . نخاع نشان نداد

. های عصبی دیواره جانبی نخاع داشتدر قسمت رشته "خصوصا
های عصبی در قسمت سلولها و رشته GSA1B4واکنش لکتين 

های جانبی نخاع خفيف بود ولی این واکنش در عروق خونی دیواره
-αبا قند انتهایی  OFAلکتين . شدضح مشاهده میبصورت شدید و وا

L-Fucose  واکنشی شدید و مشخصی از همان اوایل دوران مورفوزنز
های بکار برده از بين لکتين. های جانبی نخاع داشتدر ناحيه دیواره

-شده در این مطالعه بيشترین و شدیدترین واکنش در قسمت دیواره
هنده اهميت قند انتهایی فوکوز بود که نشان د OFAهای جانبی نخاع 

-N-acetyl-D-glocosamin (Glcبه قند ما قبل آخر   (6→1)با اتصال

Nac )همچنين بدليل واکنش شدید . باشددر تکامل این منطقه می
GSA1B4  با عروق خونی نخاع پيشنهاد استفاده از این لکتين را برای

 .گرددمطالعات عروقی توصيه می

 نخاع -هيستوشيمی لکتين -کوکانژوکهگلي: کليدی واژه های

P56  : تأثیر فوتبال بر سرعت هدایت عصبی تیبیال و پرونئال
 عمقی

  بابك برمکی، حسين کالرستاقی ،داریوش دیده دار
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اعصاب اندام تحتانی در ورزشکاران بدليل کار فيزیکی شدید، در 
این تحقيق با هدف ارزیابی . معرض آسيب های مکانيکی می باشند

ثير ورزش فوتبال بر سرعت هدایت عصبی عصبهای تيبيال و تأ
 .پرونئال عمقی در دانشجویان پسر فوتباليست شيراز طراحی گردید

 05نفر فوتباليست دانشجوی پسر بعنوان گروه تجربی و  01تعداد 
نفر دانشجوی پسر غير فوتباليست به عنوان گروه شاهد را انتخاب 

آنها از لحاظ متغيرهای سن، قد،  کرده و بعد از مقایسه و همگونی
وزن و دمای پوست پا، سرعت هدایت عصبی به روش استاندارد 
عصبهای تيبيال و پرونئال عمقی  در هر دو اندام تحتانی غالب و غير 

با  SSSSنتایج و داده ها توسط نرم افزار . غالب اندازه گيری شد
سرعت  .مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت  p≤15/1سطح معنی دار

هدایت عصبی عصبهای تيبيال و پرونئال عمقی اندام غالب فوتباليستها 
. در مقایسه با گروه شاهد طوالنی تر شد و با تاخير انجام گرفت
همچنين سرعت تأخير حسی اعصاب پرونئال سطحی و پتانسيل عمل 

عصب تی بيال هر دو پای غالب و غير غالب ( PANS)مرکب
سرعت هدایت . شاهد طوالنی تر بود فوتباليستها نسبت به گروه

اعصاب تی بيال و پرونئال مشترک در فوتباليستها ( APN)عصبی
طبق نتایج حاصله  .نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشتند

اندام درگير ورزشکاران بدليل مواجه بودن با ضربات فيزیکی، 
آسيبهای داخلی و خارجی در ورزش های پربرخورد دچار آسيب و 

 .گير افتادگی عصبی تحت کلينيکی می شود

   عصب، اندام تحتانی، فوتبال: کليدی واژه های

P58  : بررسی اثر تزریق داخل صفاقیTNF-alpha  به موشهای
 حامله نژاد ویستار بر استروسیت مغز جنین

مرکز  -استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان 00دکتر محسن بصيری
 ه علوم پزشکی کرمانتحقيقات علوم اعصاب دانشگا
تواند منجر به اختال الت تکاملی سيستم  عفونتها در دوران بارداری می

عصبی در جنين گردد بخش عمده ای از مکانيسم توکسيك عوامل 
 - Tumor Necrosis factor عفونی به سيتوکينهای التهابی همچون 

Alpha  باال رفتن سطح .شود نسبت داده می  TNF-α  ویژه عفونتها
بسياری از نارسائی های نورولوژیك همچون مولتيپل نيست بلکه در 
هدف مطالعه حاضر بررسی  .  گزارش شده است (MS) اسکلروزیس

روزه بدنبال تزریق داخل  90ساختار سلولی و بافتی مغز  جنين های 
سه گروه  موشهای . به  موشهای مادر می باشد TNF-α صفاقی 

 011غلظت و گروه تيمار  شده با دو باردار شامل یك گروه شاهد و د
. مورد مطالعه قرار گرفتندگرم بر کيلوگرم وزن حيوان نانو 0111و 

تزریق . شد بارداری تعيين  1بعنوان روز  مشاهده پالک واژینال 
  17و 15 13, ,11, ,9 2در روزهای  TNF-alphaداخل صفاقی  

ر همين گروه شاهد سرم فيزیولوژیك  را د. شد انجام  بارداری
حاملگی جنينها  90پس از پرفيوژن قلبی در روز .  روزها دریافت کرد

 مغز از جمجمه خارج سپس .  اندازه گيری شد  خارج وزن و قد آنها
انجام و  متداول مراحل پاساژ بافت  وقالب گيری  از طریق روش و 

 کرونال  ميکرونی 5 سریالیبرشهای . شدندبلوکهای پارافينی تهيه 
ميزی هماتوکسيلين و ائوزین جهت بررسی ساختار کلی آ ا رنگابتدا ب

با مطالعات ایمونوهيستوشيمی . گرفت بافت مغزی مورد مطالعه قرار
. جهت بررسی آستروسيتها انجام گردید  GFAPاستفاده از مارکر 

کاهش وزن و قد جنينها بطور معنی داری در  هر دو گروه آزمایشی  
TNF-alph مطالعات هيستولوژیك . د مشاهده شدنسبت به گروه شاه

نورونی تفاوتی را  بين گروههای مختلف نشان نداد در حاليکه 
مطالعات ایمونوهيستوشيمی نشانگر افزایش قابل مالحظه  

به  TNF-αتزریق داخل صفاقی  .استروسيتها در قشر مغز بود
موشهای باردار منجر به فعال شدن استروسيتهای بافت مغز جنينی  

 .  ميشود
 

P69  : آیا غشای زیست تخریب پذیرCs/PEO  موجب ترمیم عصب
 سیاتیک قطع شده میشود؟

، مهناز آذر نيا، عسگر غالمرضا کاکایوزباشی،  زهره، آدینه مهربد
امامقلی، سيد همایون صدرایی، منصوره فرمانی، سائره رمضانی، 

 فرانك نجد، ليال کامرانی

زیست تخریب :بررسی ها اثبات کرده است که کيتوسان
ر در این مطالعه تاثي.. پذیر،غيرپادتنی وزیست سازگار می باشد

بر ترميم عصب ( Cs/PEO)پلی اتيلن اکساید /داربست کيتوسان
حسی و )سياتيك موش های صحرایی از طریق بررسی رفتاری

و  (velocity Nerve conductive =NCV)الکتروفيزیولوژی . (حرکتی
دراین مطالعه  .بافت شناسی مورد ارزیابی قرار گرفت

 200 -250 وزن به  (Wistar) سررت بالغ نرنژاد ویستار 51تجربی

محيط . شاهد. گرم بطورتصادفی    انتخاب ودرچهارگروه نرمال
گروه نرمال، رت های سالم بدون . تقسيم شدند Cs/PEOکشت و 

ایجاد آسيب، سه گروه بعد عصب سياتيك دروسط ران قطع وبه 
گروه شاهد بدون مداخله . روش سوچور اپی نوریال ترميم گردید

کشت، با ریختن محيط کشت در محل گروه محيط .درمانی رها شد
که عصب سياتيك قطع شده با  Cs/PEOو گروه . آسيب درمان گردید

بعدازهشت هفته ميزان بهبودی . اسکفولد شد Cs/PEOغشای نازک 
و  NCVتوسط شاخص فعاليت حسی و حرکتی عصب سياتيك ، 

ميانگين تاخير پاسخ درد در . مطالعات بافت شناسی ارزیابی گردید
هفته دوم و چهارم پس از جراحی در گروه های درمانی   پایان

 1.110)افزایش معنی داری را نسبت به گروه نرمال نشان می دهد 
p≤ .) شاخصSFI  در پایان هفته هشتم در گروه های درمان نسبت به

.  گروه نرمال بهبودی نشان داد گرچه این بهبودی معنی دار نبود
س از جراحی در گروه های در پایان هفته هشتم پ NCVميزان 

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=مصطفي+معظمي+گودرزي
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=غلامرضا+كاكا
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ميزان مساحت ميلين و .درمانی با یك شيب مالیم رو به افزایش است 
درصد در تمامی گروهها نسبت به گروه نرمال کاهش کمی نشان داد 

به . مساحت عروق خونی در تمامی گروهها نزدیك به گروه نرمال بود
رميم بر تچندانی  اثرات مثبت Cs/PEOداربست غشاء نظر ميرسد که 
 ..داشته استنشده  قطععصب سياتيك 

 
 ،رت، عصب سياتيك، ترميمCs/PEOغشای نازک   :واژه های کليدی

 

P70 :  (حاد ومزمن )تاثیر دوز های مختلفMDMA  روی
 هیپوکمپ در رت های بالغ نر CA1ساختار

،عباس 0،وفا صمد نژاد0*محمد بختيار حسام شریعتی
     8و0مانی اصلسارا سلي.3،مهدی مهدی زاده0بختياری

گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی .1 
گروه علوم تشریحی، دانشکده . 3 بيمارستان بعثت سنندج.0همدان

 .8ایران پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی

 (Ph.D)سارا سليمانی اصل  : نویسنده مسئول

s.soleimaniasl@umsha.ac.ir 

منجر به اختالل حافظه ،  MDMAمتيلن دی اکسی متامفتامين یا-8و 3
با توجه به نقش هيپوکمپ در حافظه، در این مطالعه اثرات . می شود
MDMA  رت های نر : روشها.بررسی کردیم هيپوکمپناحيه را بر

 0به مدت  mg/kg 01را با دوز  MDMAبالغ نژاد ویستار نرمال 
برای گروه 0،0،9،8،05،00برای گروه حاد و همچنين در روز های زرو

سپس جهت بررسی . مزمن به صورت داخل صفاقی دریافت کردند
هيپوکمپ با استفاده از روش بافت شناسی توسط رنگ  CA1ساختار

نتایج نشان داد که : یافته ها.استفاده شدرنگ اميزی با رنگ نيسل 
کمپ در گروه های تحت درمان هيپو CA1تعداد  سلول های عصبی 

همچنين .در مقایسه با گروه نرمال سالين کاهش داشت MDMAبا 
تعداد سلولهادرگروه مزمن در مقایسه با گروه حاد کاهش بيشتری را 

باعث اسيب به سلول های عصبی و  MDMA: نتيجه گيری.نشان داد
همچنين کاهش تراکم سلول ها ی عصبی در ناحيه هيپوکمپ می 

 .شود

 

P71  :اثرات حفاظتی ویتامینE   بر روی نورون های مغزی پس از
 NMRIبوسیله فنی توئین در نوزاد موش  القا هیپوکسی

 2*، محمد جعفر رضایی0نگين رحمانی

 ، تهران، ایرانزیست شناسی دانشگاه خوارزمی کارشناس ارشد0

گروه علوم تشریح دانشکده  دانشياردکتر محمد جعفر رضایی، 0

 :پست الکترونيکی299 .نشگاه علوم پزشکی کردستانداپزشکی 

Rezaiemi@muk.ac.ir 

یکی . فنی توئين از داروهای ضد صرع است که عوارض متعددی دارد
از مهمترین آنها القا هيپوکسی در جنين است که هيپوکسی از طریق 

. ز نوع آپوپتوزیس می شوداسترس اکسيداتيو باعث مرگ سلولی ا
می  باعث کاهش آسيب اکسيداتيو  Eچون آنتی اکسيدانها مثل ویتامين

روی نورونهای کورتکس مغز  Eشود لذا در این مطالعه اثر ویتامين 
سر  31. موش به دنبال هيپوکسی ناشی از فنی توئين بررسی شد

نی داروی ف 0گروه . گروه تقسيم بندی شدند 0موش ماده باردار در
را به صورت گاواژ دریافت  mg/kg051، به ميزان (PHT)توئين 

، تزریق  (PHT+VE)عالوه بر فنی توئين ویتامين 0کردند، به گروه
به گروه . تزریق شد  mg/kg 511به ميزان  Eویتامين  3به گروه . شد
حالل فنی توئين  5 گروه. روغن کنجد تزریق شد Eحالل ویتامين  8

گروه کنترل، که هيچ موادی دریافت 6 گروه . ندآب مقطر دریافت کرد
. حاملگی تجویز شد 09-2مواد به صورت روزانه از روز . نکردند

نوزادان موش از نظر خصوصيات ظاهری بررسی شدند و با روش 
هيستوتکنيك مقاطع بافتی مغز ارزیابی شدند و تعداد نورونهای سالم 

ه با فنی توئين کمتر وزن نوزادان در گروه تيمار شد .شمارش گردید
بوده و بررسی های پاتولوژیك مغز نشان داد که در مقایسه با گروه 

ميانگين  .کنترل، گروه فنی توئين دچار تغييرات هيستولوژیك بودند
بيشتر از    PHT+VEتعداد نورونهای سالم در گروه تيمار شده با

يمار ميانگين باالی تعداد نورونهای سالم در گروه ت .بود PHTگروه
نشان دهنده تاثير   PHTدر مقایسه با  گروه  PHT+VEشده با

در مقابل آسيب اکسيداتيو و آپوپتوز ناشی  Eنوروپروتکتيو ویتامين 
  .از آن است

 -استرس اکسيداتيو -هایپوکسی -فنی تویين : واژه های کليدی
   E ویتامين -کورتکس مغز

 

P72  : بدنبال ایجاد مدل  تغییرات بافتی و بررسی آپوپتوز در مغز
 حیوانی ایسکمی فوکال

محمد علی اطلسی، همایون نادریان، ابوطالب تمتاجی، نسيم علی پور، 
مرکز تحقيقات علوم تشریح، دانشگاه علوم 0ابوالفضل اعظمی طامه

 aazami@kaums.ac.ir: پست الکترونيك. پزشکی کاشان

 (ischemic)که بطور عمده شامل انواع ایسکمی ( stroke)سکته مغزی 
می شود، با ميزان باالیی از مرگ ( hemorrhagic)و خونریزی دهنده 
در مدل حيوانی ایسکمی که به وسيله انسداد . و مير همراه است

ناحيه محيطی  در. ایجاد می شود( MCAO)شریان مغزی ميانی 
ناميده می ( ischemic penumbra) "نيم سایه ایسکمی"ایسکمی که 

پدیده . اتفاق می افتدبه صورت آپوپتوز  شود، مرگ نورون ها

mailto:s.soleimaniasl@umsha.ac.ir
mailto:Rezaiemi@muk.ac.ir
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آپوپتور یا مرگ برنامه ریزی شده سلولی نقش اصلی را در ضایعات 
بنابراین . پس از سکته در ناحيه حاشيه ای ایسکمی ایفا می کند
زمان پس از شناخت بيشتر عوامل و مسيرهای سيگنالی آپوپتوز در 

در . ینفارکت باشدمی تواند راهگشای کنترل گسترش ناحيه اایسکمی 
و در  Cاین تحقيق مسير سيگنالی داخلی که ميتوکندری، سيتوکروم

ایسکمی  .را شامل می شود مورد بررسی قرار گرفتcaspase3 نهایت 
بوسيله ی مسدود نمودن شریان ( نژاد ویستار)موضعی در رت نر 

کنترل و ثبت . ساعت انجام گرفت 0به مدت ( MCAO)مغزی ميانی 
پس از وارد کردن گایدوایر، توسط تکنيك  MCAریان بسته شدن ش

ساعت  08پس از گذشت . فلورومتری ليزر داپلر انجام گرفت
رپرفيوژن و تایيد رفتاری، نمونه ها جهت تهيه بلوک پارافينی و انجام 

 GFAPو  Neu-Nاز مارکرهای . واکنش ایمنوهيستوشيمی آماده شدند
ستروسيت ها در نيمکره بترتيب جهت بررسی واکنش نورون ها و آ

آنتی بادی های اوليه عليه پروتئين های . ایسکمی استفاده شد
Calpain1  وCaspase3  جهت بررسی مسيرسيگنالی داخلی آپوپتوز

از رنگ آميزی نيسل جهت بررسی مورفولوژی نورون . استفاده شدند
نيمکره ایسکمی با نيمکره سالم . ها در منطقه ایسکمی استفاده شد

) و نرم افزار مربوطه  Nikonقابل با استفاده از ميکروسکوپ طرف م
(DS-L2  درصدی  51نتایج ليزر داپلر افت بيش از . مقایسه گردید

 91پرفيوژن بافتی در محدوده خونرسانی شریان مغزی ميانی را در
 01نتایج ليزر داپلر را تا  TTCرنگ آميزی . درصد نمونه ها نشان داد

ساعت  08سی های رفتاری قبل از جراحی و برر. درصد تایيد کرد
درصدی امتياز رفتاری در  01بعد از ریپرفيوژن نشانگر کاهش 

با استفاده از روش ایمنوهيستوشيمی مشخص شد تعداد . حيوان بود
مثبت در ناحيه ایسکمی کاهش یافته است در  Neu-Nنورون های 

ه افزایش چشمگيری در اطراف منطق GFAPحاليکه بيان مارکر 
تعداد سلول هایی که پروتئين های آپوپتوزی . ایسکمی نشان داد

Calpain1  وCaspase3  را بيان می کردند در نيمکره ایسکمی افزایش
نتایج ما در این تحقيق نشان می دهد که مسير . معنی داری پيدا کرد

سيگنالی داخلی آپوپتوز در نواحی مختلف ایسکمی فعال می شود و 
این آبشار سيگنالی می توان از قطعی شدن آپوپتوز با کنترل ابتدای 

 .در نيمکره ایسکمی جلوگيری کرد

 آپوپتوز، سکته مغزی، ایسکمی فوکال :کليدیواژه های 

 

P77  : بررسی تاثیرات وابستگی به مرفین بر روی پالستیسیته
هیپوکامپ موش صحرایی با  CA1سیناپسی نورون های ناحیه 

 ترونی استفاده از میکروسکوپ الک
 

 0، دکتر ابوالفضل موفق0، دکتر عبداهلل امينی0دکتر محمد حسن حيدری
 3، دکتر متين حيدری

 علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده تشریحی وبيولوژی، علوم گروه 0
 پزشکی دانشکده ژنتيك، گروه0.ایران تهران، بهشتی، شهيد پزشکی
پزشکی  دانشکده3ایران تهران، بهشتی، شهيد پزشکی علوم دانشگاه

&d.amini2008@yahoom.com  دانشگاه تهران، تهران، ایران 

 d.amini2005@yahoo.com 

مطالعات گذشته نشان می دهند که تعداد سيناپس ها در سيستم 
عصبی  درطی زندگی و نيز در شرایط غير طبيعی مثل شرایط 

امروزه یکی از اهداف . ص تغيير می کندپاتولوزیکی و شرایط خا
. اصلی بسياری از این تحقيقات، پيدا کردن دالیل این تغييرات می باشد
در این تحقيق ما اثر وابستگی به مرفين را بر روی پالستيسيته 
سيناپسی ، دانسيته سيناپسی و خميدگی سيناپس های نورون های 

ده از ميکروسکوپ هيپوکامپ موش صحرایی را با استفا CA1ناحيه 
در این مطالعه تجربی  . الکترونی مورد بررسی و آزمایش قرار دادیم

 8-9گرم و سن  311با وزن تقریبی  N –MARRYموش نر نژاد  31
 -0گروه تجربی  -0.هفته بطور تصادفی به سه گروه تقسيم شدند

گروه کنترل، در گروه تجربی ، ترکيب مورفين با  -3گروه پالسيبو 
% 1.3و ساکاروز با غلظت  1.8و  1.3، 1.0و  mg / ml 1.0 یغلظت ها

در گروه پالسيبو محلول . روز داده شد 00بصورت خوراکی بمدت 
روز داده شد و برای گروه  00درصد بمدت  1.3ساکاروز با غلظت 

بعد از اتمام دوره آزمایش موش . کنترل نيز آب معمولی استفاده شد
بعد از قربانی مغز موش . قربانی شدند ها با استفاده از اتر بيهوش و

هایپوکامپ مغز های بدست آمده نمونه CA1ها جدا شده و از ناحيه 
سپس . برداری و برای بررسی های فراساختاری آماده شدند

واریانس  ,  SPSS 18 اطالعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار
اصل از این نتایج ح. یك طرفه مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند

دارای تغييرات قابل   mm3تحقيق نشان داد که تعداد سيناپسی در هر 
 P) توجهی در گروه مرفين در مقایسه با دو گروه دیگر می باشد

همچنين نتایج حاصل ازتجزیه و تحليل آماری نشان داد که  (0/0001>
و نيز انحنای سيناپسی در بين   postsynapticضخامت و تراکم ناحيه 

ه های تجربی دارای تغييرات معنی داری نسبت به سایر گروه گرو
مصرف طوالنی مدت  .(P <0.0001)های مورد مطالعه می باشد

مورفين باعث تغييرات فرا ساختاری در پالستيسيته سيناپسی منطقه 
CA1  هيپوکامپ می شود که این تغييرات احتماال نقش مهمی در

  .وابستگی و اعتياد دارد
مورفين، فراساختار، پالستيسيته سيناپسی، : يدیکل واژه های
 هيپوکامپ
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                 بخش آناتومی بالینی، مقایسه ای و 
 آنتروپومتری

 سخنرانی  -الف 

S23  : درمان موفقیت آمیز مدل حیوانی آلزایمر موش صحرایی
 توسط عصاره گل سرخ

عالئی، .. .ابراهيم اسفندیاری، محمد کریمی پور، محمد مردانی، حجت ا
 مصطفی قنادیان، داریوش محمدنژاد، محمد کاظمی، ابوالقاسم

 اسماعيلی
با توجه به هرم سنی جمعيت کشور، بيماری آلزایمر یکی از معضالت 
مهم آینده کشور خواهد بود و از هم اکنون باید برای پيشگيری از آن 

يپو ه. ساله را گرفتار می کند 05سنين باالی % 5آلزایمر . تالش کرد 
کامپوس مسئول تثبيت حافظه در کرتکس مغز است، و در مراحل 
اوليه بيماری این بخش از مغز که هسته مرکزی سيستم ليمبيك می 

تحقيقات انجام . باشد در اثر دژنرسانس دچار کاهش حجم می شود
شده نشان می دهد که در جریان این بيماری مخرب، سيناپس ها و 

بنا براین در درمان و . ن می روندنورون ها در حد وسيعی از بي
پيشگيری از این بيماری باید از پدیده سيناپتوژنز و نوروژنز بالغين 

در این طرح پژوهشی از عصاره گل سرخ برای درمان . بهره گرفت
آزمایشات سلولی و . مدل موش صحرائی آلزایمر استفاده گردید

رمان موجب مولکولی و همچنين تست های رفتاری نشان داد که این د
سيناپتوژنز و نوروژنز و باعث برگشت کامل حافظه از دست رفته در 

این پزوهش نشان می دهد که . بيماری آلزایمر مدل حيوانی گردید
عصاره گل سرخ فراموشی های سنين دهه پنجم به بعد را نيز درمان 

 .می ميکند
 

S24  : بررسی اثرات داروی گیاهیSemelil  بر بیان بعضی از
ورهای خونی موثر در روند رگ زایی و ترمیم زخم در موش فاکت

 صحرایی دیابتیک

،  ،3غالمحسين حسن شاهی ،0، فرنگيس فاتحی ٭0محمد محسن تقوی
 0، زهرا جمالی5، جواد حسينی8سيد ابراهيم حسينی 

گروه علوم تشریحی  دانشيارکترای تخصصی علوم تشریح، د0
رشناس ارشد کادانشجوی 0دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

واحد علوم و تحقيقات،  زیست شناسی جانوری،گروه  ،فيزیولوژی
، خون شناسیدکترای تخصصی 3گاه آزاد اسالمی، فارس، ایران دانش
دانشگاه  ایمنولوژی و مرکز تحقيقات پزشکی، مولکولیيار گروه دانش

، استادیار ژی فيزیولودکترای تخصصی 8علوم پزشکی رفسنجان 
دانشجوی 5دانشگاه آزاد واحد مرودشتفيزیولوژی، گروه 

کارشناسی ارشد بيوشيمی، گروه بيوشيمی، دانشگاه علوم پزشکی 

کارشناسی ارشد بيوشيمی، گروه بيوشيمی، دانشگاه علوم 0رفسنجان
 پزشکی رفسنجان

 

  :omtaghavi164@yahoo.cپست الکترونيکی: نویسنده مسئول* 

با ایجاد استرس اکسيداتيو تخریب بافتی را بدنبال  مليتوس دیابت
ما در این مطالعه قصد داریم سطح سرمی کموکاینهای . دارد

(CXCL10 ) و  بازدارنده رگسازیبعنوان کموکاین(CXCL1 ) و
(CXCL12 ) موشهای صحرایی در  تسهيل کنندهبعنوان کموکاینهای
 روی مطالعه. پارس بسنجيمنژیآحضور  دیابتی توأم با زخم در نر

القا   .شد انجام گرم 051تا  011وزن  با نر صحرایی موش سر 89
روز بعد  50. در حيوانات انجام گرفت mg/kg51با دوز  STZدیابت با 

گروه ها (. n=12)گروه تقسيم شدند چهاراز القاء دیابت، موشها به 
بتيك درمان شده دیا دیابتيك بدون درمان، گروهگروه کنترل، : شامل

حيوانات   .انسولين -انسولين و دیابتيك درمان شده با آنژی پارسبا 
ساعت بعد از  08روز به ترتيب تحت تزریق قرار گرفتند و  08بمدت 

نتایج مطالعه نشان داد . آخرین تزریق از حيوانات خونگيری شد
CXCL10 درمانی کاهش داشته است و در گروه  گروههای در

 .پارس و انسولين کاهش چشمگير داشته است آنژی درمانی تؤام
نشان داد که غلظت این کموکاین در CXCL12  اهمقایسه کلی غلظت

 و های مختلف نسبت به گروه کنترل تغيير چندانی نداشت گروه
نشان داد که در گروه درمان شده تؤام   CXCL1سطح سرمی مطالعه

ن نسبت به گروه غلظت این کموکای پارس ميزانانسولين و آنژی
دو گروه عمده با داشتن آنژی پارس . کنترل کاهش داشته است

هيدروکسی کومارین و فالونویيدها دارای  -2ترکيبات فنلی شامل 
افزایش کموکاینها را در اثر التهاب اکسيداتيو بوده و خاصيت آنتی
با ایجاد توازن بين کموکاین ها ميتواند در رگسازی . کنترل می کند

 .باشدمؤثر 

S25  :  بررسی اثر عصاره پوسته نوعی سخت پوست  بر تکثیر
 سلولهای آندوتلیال ورید  بند ناف انسان در محیط کشت

 3، مظفر خزاعی0،  ليال رضا خانی0، زهرا رشيدی*0پگاه ميرزاپور

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی، مرکز تحقيقات باروری 0
کارشناس ارشد علوم 0 کرمانشاهو ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی 

تکوین، مرکز تحقيقات باروری و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی 
، مرکز و فلوشيپ کشت سلول بافت شناسیاستاد ، 3PhDکرمانشاه 

 تحقيقات باروری و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  - r_87@yahoo.comMirzapuEmail:     
  

فرایند آنژیوژنز در طی رشد جنين و در برخی بافتهای بالغ از جمله 
تخمدان و آندومتر، در ترميم بافت، سرطان، آرتریت روماتوئيد، 
. رتينوپاتيها وجود داشته و نقش اصلی در رشد سرطان را بعهده دارد
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. ه شده استتکثير سلولهای آندوتليال به عنوان مدل رگزایی شناخت
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره هيدروالکلی پوسته نوعی 
سخت پوست بر تکثير سلولهای آندوتليال ورید بند ناف انسان در 

در این مطالعه از رده سلول آندوتليال ورید بند  .محيط کشت می باشد
پس از تهيه عصاره هيدروالکلی از . استفاده گردید( HUVEC)ناف 

، g/mlμ011)خت پوست، سلولها در غلظتهای مختلف پوسته نوعی س
ساعت  20و  89، 08در سه دوره زمانی ( 0111، 911، 811، 011

سپس ميزان بقا و توانایی تکثير سلولها با روشهای . تيمار شدند
داده ها با آزمون . مورد بررسی قرار گرفت MTTتریپان بلو  و

ANOVA  15/1یکطرفه بررسی وP≤ در.ر گرفته شدمعنی دار در نظ 

، 011، 011ميزان بقای سلولها در گروههای کنترل،  ،MTTبررسی
، 20/82ساعت به ترتيب  08عصاره در  g/mlμ 0111و 911، 811
، 80/85ساعت  89درصد، در  91/20و 29/29، 99/93، 80/81، 35/88
ساعت  20درصد و در  20/01و 05/21، 05/25،  80/98، 00/81
درصد و اختالف آنها  82/52و  50/08، 15/28، 15/29، 90/95، 30/98

، مشابهی با روش تریپان بلو به دست  نتایج(. >110/1P)معنی دار بود 
عصاره هيدروالکلی پوسته سخت پوست در غلظتهای باال دارای .  آمد

بوده و می تواند در مهار  HUVECاثرات ضد تکثيری بر سلولهای
 .رگ زایی بکار برده شود

 HUVEC، (angiogenesis)ميزان بقا، رگزایی : یکليد واژه های

S26  : مطالعه مقایسه ای شریان های کرونری گربه اصیل ایرانی با
 انسان

 0، سميه دوست محمدی *0محمد ناصر ناظم

استادیار بخش علوم تشریح دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهيد  *0
 nnazem@uk.ac.ir  0باهنر کرمان، کرمان، ایران

کرمان، کرمان،  ، دانشگاه پيام نورگروه علوم دامی، مربی پایه یك 0
 ایران

. قلب را خونرسانی می کنند ، دیوارهدو شریان کرونری راست و چپ
. بررسی مقایسه ای عروق کرونر قلب انسان و گربه ایرانی بود: هدف

الم اصيل ایرانی که به قالده گربه س 8به داخل سرخرگ آئورت قلب 
روش انسانی یوتانایز شده بودند، توسط آنژیوکت، اسيد رودوپاس 

پس از تهيه قالب عروقی قلبها، نحوه انشعاب سرخرگ . تزریق شد
در گربه، سرخرگ کرونری چپ از . های کرونری بررسی گردید

این سرخرگ، پس از شروع . سينوس آئورت چپ منشا می گرفت
شریان . اخه پاراکونال و چرخشی تقسيم می شدبالفاصله به دو ش

و از سينوس آئورت سمت راست  تر بود  کرونری راست، کوچك

                                                             

 

 

منشا می گرفت و به سمت جلو در زیر دهليز راست و سپس به سمت 
است در شيار کرونری حرکت می کرد و شاخه های ساب سينوزال و 

ورت جدا از آئ ،شریان کرونر راستدر انسان،  .چرخشی را می داد
قسمت های  دهليز راست، بطن راست، بهشده و شاخه های آن 

باندل هيس و قسمت  ،خلفی سپتوم بين بطنی 3/0تحتانی بطن چپ، 
شاخه ی . درخونرسانی می ک آن های ابتدایی شاخه ی چپ و راست

به دو شاخه ی اصلی تقسيم می شد که  ،اصلی شریان کرونری چپ
دو سرخرگ . دبو ان چرخشی چپو شری شامل شریان نزولی قدامی

اصلی کرونری قلب گربه و انسان، سرخرگ های کرونری چپ و 
 .راست بودند
گربه اصيل ایرانی  –انسان  –شریان کرونری : کليدی واژه های

(Persian cat) 
 
 

S27  :های بدن در بومیان های آنتروپومتریک ایندکس ویژگی
 قزوین

،  0فاطمه صباغ زیارانی ،0، کيوان مرتضایی،0غالمرضا حسن زاده
 علوم تشریحی، دانشيار -30، علی دهباشی پور3نوشين عالقه بندها

-0گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
گروه آناتومی، دانشکده  علوم تشریحی، تخصصی دکتری دانشجوی

پزشك عمومی، دانشکده -3پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 پزشکی قزوین نشگاه علوم پزشکی، دا

 
هدف از مطالعه حاضر بررسی مشخصات آنتروپومتریك وزن، قد 

-در ساکنين قزوین می BMIنشسته و ایستاده، ایندکس کورميك و 
 09-55نفراز بوميان قزوین با سن  311این بررسی در ميان  .باشد
کنندگان به صورت شرکت. صورت گرفت( زن 001مرد و  091)سال 

نتخاب شدند و هيچگونه بدشکلی جسمانی یا سابقه ضربه تصادفی ا
بر . ها در وضعيت آناتوميك انجام شدگيریتمام اندازه. نداشتند

اساس نتایج این مطالعه در مردان و زنان قزوین ميانگين وزن به 
کيلوگرم، ميانگين قد ایستاده  53/00 ± 89/8و  08/20 ± 13/00ترتيب 

متر، ميانگين قد نشسته سانتی 08/059 ±0/5و  80/020 33/5±
متر، ميانگين ایندکس کورميك سانتی 08/90 ±85/0و  00/81 18/8±
و  BMI 0/3± 02/08و ميانگين  50/58 ±52/0و  50/50 12/0±
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ابعاد وزن، قد . بود 52/00 08/3±

شده ساکنين قزوین از اکثر مطالعات مشابه انجام  BMIنشسته و 
 .  باالتر بود

آنتروپومتری، وزن، قد نشسته، قد ایستاده، ایندکس : کليدی ه هایواژ
 ، ، قزوینBMIکورميك، 

 
S28  : بررسی وریشن های موجود در عصب مندیبوالر و شاخه

 های آن
 0، ریحانه سيد ابراهيمی*0مصطفی پيوندی

mailto:nnazem@uk.ac.ir
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 این عصب از ساقه. عصب تری ژمينال بزرگترین عصب کرانيال است
ی مغز در سطح پل مغزی و نزدیك کنار فوقانی به صورت یك ریشه 

عصب . چك و یك ریشه حسی بزرگ منشا می گيرد حرکتی و
این عصب . مندیبوالر شاخه تحتانی و سوم عصب تری ژمينال است

از کف کرانيوم عبور کرده و از سوراخ بيضی خارج شده و وارد 
يز در توزیع شاخه ها و وریشن ها ن. حفره اینفرا تمپورال می شود

هدف از این مطالعه توصيف . مسيرهای این شاخه ها شایع می باشد
وریشن های آناتوميکی شاخه های عصب تری ژمينال بوده، که در 
 .طول بی حسی و روش های جراحی دندان کاربرد کلينيکی دارد
وریشن ها در مسير عبور، توزیع عصبی و منشا شاخه های آن در 

این وریشن ها، تاثير خيلی زیاد و یا کم در . شده است مواردی ذکر
آگاهی از الگوی انشعابی . نحوه ی عصب دهی حرکتی و حسی دارد

عصب تری ژمينال، نحوه ی عصب دهی و وریشن های موجود در 
این عصب، عصب دهی اضافی، وجود سوراخ ها و کانال های اضافی 

وميکی در نظر گرفته بایستی به دقت برای انتخاب بهترین طرح آنات
شود، و در نتيجه برای بی حسی مطلوب و فرآیندهای جراحی در 

 طول جراحی فك، صورت و دهان نيز در نظر گرفته شود

 
S29  : گربه به عنوان یک مدل حیوانی مناسب جهت آموزش

 آناتومی مقایسه ای

 یزدان مظاهری ، جمال نوری نژاد، کاوه خزائيل

 دامپزشکی دانشگاه چمران اهوازگروه علوم پایه دانشکده 

y.mazaheri@scu.ac.ir 

و از جمله پستاندارانی است که  felidaeگربه از خانواده گربه سانان 
از ساليان دور در مناطق مختلف جهان از جمله مصر اهلی گشته 

این حيوان در جوار انسان به شکار جوندگان موزی از جمله . است
ن اخير از این حيوان در تحقيقات در ساليا. موش مشغول بوده است

بيولوژیك  بخصوص علوم اعصاب و همچنين به عنوان مدل جراحی 
مناسب استفاده ميگردد، لذا با توجه به موارد یاد شده ونکات ذیل ، 
گربه را به عنوان مدلی مناسب جهت آموزش آناتومی مقایسه ای 

فضای  حجم و وزن کم در نتيجه اشغال کمتر-0.پيشنهاد می نماید
سرد خانه، حمل و نقل آسان ، کمتر مصرف شدن مواد فيکساتيو که 
به تبع آن آسيب کمتر برای افراد درگير داشته و صرفه اقتصادی 

نسبت به سایر حيوانات قابل دسترس تر می -0.بيشتری نيز دارد
داشتن سر براکی سفال ، دندانهای براکيدونت ، مفاصل -3.باشد

دامها و ساده بودن معده حيوان همانند متحرک تر نسبت به سایر 
 .انسان

 گربه، مدل حيوانی،  آناتومی مقایسه ای: کليدی واژه های

S30  :های جمجمه در بومیان قزوین و  ای ویژگی بررسی مقایسه
 جی خان پاکستان دی

ها،  بند ، دکتر نوشين عالقهدکتر ماکان صدرزاده،  دکتر غالمرضا حسن
دکتر محمد ابرار عباس، دکتر عمران حيدر دکتر علی دهباشی پور، 

 زیدی

 بخش علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

های آنتروپومتریك در جمجمه  هدف از این مطالعه مقایسه شاخص
بالغين بوميان ایران و قزوین در دو منطقه مشخص در آن کشورها 

صورت خاص های سر و  ها و ویژگی باشد که دارای شاخص می
بر روی  Cross-sectionalاین مطالعه مقطعی . باشند منطقه خود می

جی  نفر از بوميان در شهر دی 350ساکن بالغ در قزوین و  311
افراد تحت مطالعه بطور تصادفی انتخاب شدند . پاکستان انجام گرفت

و هيچگونه سابقه قبلی تروما و یا دفورميتی در ناحيه سر و صورت 
 cephalicگيری در وضعيت آناتوميك از طول سر  ندازها. نداشتند

length عرض سر ،Cephalic breadth  و ارتفاع اوریکوالرauricular 

height طول و عرض سر و ارتفاع گوشی در زنان . آنان بعمل آمد
(. >15/1p)داری بيشتر  از زنان دی جی خان بود  قزوین بطور معنی

از زنان قزوین مگاسفاليك % 59و از مردان % 90ها،  بر طبق یافته
خان مگاسفال  DGاز زنان % 0از مردان و تنها % 05بودند در حاليکه 

جی خان مزوسفالی  ترین شکل جمجمه در مردان دی شایع. بودند
خان دیده  DGاز زنان % 95بود در حاليکه  ميکروسفالی در %( 90)

زنان و  08/99±29/5متوسط شاخص سفاليك در مردان قزوین . شد
 00/98±312خان برابر با DGبود در حاليکه در مردان  03/3±58/90

در بوميان قزوین حجم . بود 02/95±18/0جی خان  و در  زنان دی
 0813±5/083متر مکعب و در زنان  8/0515±001جمجمه در مردان 

گرم برای  0/0559±0/008متر مکعب بود در حاليکه وزن مغز آنها 
جی  در بوميان دی. رای زنان محاسبه گردیدب 0/0850±5/89مردان و 

متر مکعب برای مردان و  8/0389±000خان حجم جمجمه 
متر مکعب برای زنان بود و وزن مغز  5/091±3/0098
. گرم در زنان بود 8/0031±9/090گرم در مردان و  0/000±5/0385

هایی در ابعاد و شکل جمجمه  دهنده وجود تفاوت مطالعه حاضر نشان
جی خان پاکستان بدليل اختالفات  بوميان قزوین و دی در بين

 .باشد جغرافيایی دو کشور می

 جمجمه، آنتروپومتری، ایران، پاکستان: واژه های کليدی

 

S31  :موش  بر سوختگی درجه دوسوتمان ثر پماد گیاهی ا
صحرایی نر نژاد ویستار و مقایسه آن با پماد  یلورسولفادیازین 

1% 
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 8*، محمد رضا نورانی3، پيمان عزتی0عطا اهلل عزتی ،0علی اکبر جعفری

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد پرند، باشگاه پژوهشگران جوان و  0
واحد توسعه و تحقيق، شرکت عطار گستر  0نخبگان، تهران، ایران 
و نقل فضایی،  های حمل  پژوهشکده سامانه 3 سراج غرب، سقز، ایران

بخش مهندسی بافت، مرکز تحقيقات  8 ایران ، تهران،پژوهشگاه فضایی
، تهران، (عج... )بيوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقيه ا

  ایران
r.nourani@yahoo.com                         

 

تحقيق حاضر برای بررسی اثر پماد گياهی سوتمان بر بهبود زخم 
% 0زین و مقایسه با پماد سيلور سولفادیا 0حاصل از سوختگی درجه 

سر موش صحرایی نر با نژاد  01از  تجربی این مطالعهدر .  انجام شد
با استفاده از  .استفاده شد گرم 051-351ویستار در محدوده وزنی

سانتی  3ثانيه سوختگی درجه دو، به قطر  01آب جوش و به مدت 
حيوانات بعد از انجام عمل سوختگی . متر در پشت حيوان ایجاد گردید

برای التيام روزانه حيوانات گروه تقسيم شده و  8ی به بطور تصادف
، گروه دوم ماده اسرین % 0در گروه اول از پماد سيلورسولفادیازین 

گروه چهارم . و در گروه سوم از پماد گياهی مورد نظر استفاده شد
مطالعات ماکروسکوپی . نيز به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند

بر  08، 00، 9، 5، 0ی نيز در روزهای و  بررسی های بافت شناس
بررسی انجام شده نشان می دهد که در  .روی موشها انجام گردید

مورد  ميانگين اندازه زخم و همچنين درصد بهبودی بين گروه پماد 
اختالف آماری  5،9،00،08گياهی سوتمان و بقيه گروه ها در روزهای 

ناسی هم بيان کننده نتایج بافت ش. ( (P<0.05 معنی داری وجود دارد
این مطلب است که پماد گياهی سوتمان ممکن است در رگزایی نقش 

گروه پماد  .داشته باشد که یکی از عوامل تسریع در ترميم می باشد
گياهی سوتمان از لحاظ از لحاظ ماکروسکوپی و ميکروسکوپی، 
بهبودی بيشتری نسبت به سایر گروه ها داشته است و می تواند به 

یك داروی جدید در بازار گياهان دارویی در زمينه درمان عنوان 
 . سوختگی مطرح گردد

، % 0سوتمان، سيلورسولفادیازین پماد گياهی : کليدی  ه هایواژ
 0سوختگی درجه

 

S32  : تاثیر مسواک زدن با چوب مسواک سنتی در افزایش حرکات
 روده در بیماران قطع نخاعی 

... ا طبيبيان، پوریا شعبانی، امرادکتر ابراهيم اسفندیاری، سيد رض
 ابراهيمی، بيژن ایرج، مطهره حيدری بنی، پيمان ادیبی

یبوست یکی از شایعترین مشکالت سالمت در بيماران قطع نخاعی می 
فرضيه ما در این مطالعه این بود که تحریك لثه توسط مسواک . باشد

انگيزاند زدن با چوب مسواک، می تواند رفلکس گاسترو اینتریك را بر
و نهایتآ عمل مسواک زدن بدین نحو به عنوان یك روش درمانی 

 00. ساده و ارزان مورد استفاده بيماران مبتال به یبوست قرار گيرد
. بيمار قطع نخاعی که سابقه حد اکثر دو ساله  این ضایعه را داشتند 
از ناحيه ستون فقرات گردنی ، سينه ای،  یا کمری مصدوم شده 

به آنها پيشنهاد شد .  مطالعه کارآزمائی بالينی قرار گرفتند بودند تحت
دقيقه   5هفته روزانه دو بار بعد از صبحانه و شام بمدت   0به مدت 

با چوب مخصوص مسواک مکه، دندان و لثه های خود را مسواک 
در عين حال از آنان خواسته شد یك پرسشنامه ای را که بين .  کنند

 "بنام  این پرسشنامه استاندارد . ميل کنندآنان توزیع شده بود تک
می باشد که  تغييرات عملکرد  "(CAS)جدول معيار ارزشيابی یبوست 

این جدول .  دستگاه گوارش باید بعد از مسواک زدن در آن ثبت شود
جزء از عالئم یبوست می باشد که مجموعا شدت یبوست را  9شامل 

هفته مسواک زدن با این  0پس از    CASميانگين رتبه. تعيين می کند
روش بطور معنی داری تغيير کرد و تمام مشکالت روده بزرگ بعد از 

استفاده از چوب مسواک موجب . این روش درمانی بهبود پيدا کرد
اکنون باید بررسی شود که آیا . بهبود چشمگير عالئم یبوست گردید

وب  سایر عملکرد های دستگاه گوارش تحت تاثير استفاده از این چ
 . مسواک قرار می گيرند یا خير

بيما ران  قطع –یبوست  –چوب مسواک سنتی : واژه های کليدی
 نخاعی

 

 پوستر   -ب

 

P90  : بررسی اثرات آسپارتام در تغییرات هیستومورفومتریک
 معده در موش سوری

 0،سيمين فاضلی پور 0، زهرا طوطيان0ریحانه هوشمند عباسی

 -0تهران ، ميدان انقالب – اه تهراندانشکده دامپزشکی دانشگ -0 
 واحد تهران شمال -دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

Reyhaneh.hooshmand@yahoo.com 

با توجه به اینکه .آسپارتام یك شيرین کننده مصنوعی است :هدف
آسپارتام در بدن هيدروليز می شود، اثرات توکسيك متانول،یك 

هدف از این مطالعه بررسی اثرات .ریسك فاکتور محسوب می شود
دوزهای متفاوت آسپارتام در تغييرات هيستومورفومتریك معده در 

 00سر موش سوری در سن  08:مواد و روش ها .موش سوری است
 0تایی و یك گروه کنترل  0و به سه گروه تجربی  روزگی انتخاب
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 موش های گروه های تجربی،آسپارتام را به روش. تایی تقسيم شدند
ميلی گرم به ازای هر  811و 011، 011گاواژ به ترتيب به ميزان 
روز و موش های گروه کنترل فقط آب  80کيلوگرم وزن بدن به مدت 

در پایان دوره آزمایش، پس . مقطر را به همان روش دریافت نمودند
از باز کردن حفره شکم، از معده، مقاطع بافتی تهيه و داده های 

ضخامت مخاط  :نتایج .آوری گردیدندهيستومورفومتریك جمع 
گروه های مصرف کننده آسپارتام،افزایش معنی داری  معده،درهمه

ضخامت عضالت  هم چنين(. P< 15/1( نسبت به گروه کنترل داشت
بر  ميلی گرم 011معده در گروه مصرف کننده آسپارتام در دوز 

ر افزایش معنی داری را نسبت به گروه های دیگ کيلوگرم وزن بدن
آسپارتام می تواند نقش حفاظتی :نتيجه گيری (. P< 15/1( نشان داد

بر معده داشته باشد و شاید جهت مقاومت مخاط معده در برابر 
آسپيرین بتوان از این ماده استفاده نمود ولی به دليل کاهش آنزیم 
های موثر بر رادیکال های آزاد برابر تحقيقات انجام شده و نقش 

ط معده، در مصرف آن باید دقت زیاد به عمل تخریبی آن بر مخا
 .آورد

 "هيستومورفومتریك" "موش" "معده" "آسپارتام"  :واژه های کليدی
P91  :ارتباط شیوع سرطان پستان با گروههای خونیABO   و

 Rhفاکتور 
 نوشا شيرخانی -ایران رشيدی -مهين طاهری مقدم

 ژیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بخش پاتولو
نقش گروههای خونی بعنوان ریسك  ٰدر چندین نوع از سرطانها

اما در مورد سرطان .فاکتور و مدت بقای بيمار مشخص شده است
پستان این ارتباط در مطالعات گوناگون بطور متناقض گزارش شده 

بهمين منظور در مطالعه حاضر ارتباط شيوع سرطان پستان و . است
این . مورد بررسی قرار گرفت Rhو فاکتور  BO Aگروههای خونی

مطالعه بصورت مطالعه گذشته نگر در بيمارستانهای آموزشی 
در بيماران مبتال . دانشگاه جندی شاپورعلوم پزشکی اهواز انجام شد

فاکتور  ‚ ABOفاکتورهایی نظير گروههای خونی ‚به سرطان پستان
Rh‚  نوع هيستولوژی سرطان و وجود یا عدم وجود درگيری  ‚سن
 ‚بيمار 58در این مطالعه  .د لنفاوی مورد بررسی قرار گرفتغد

سرطانی از نوع کارسينوم مجرایی پستان داشتند که متوسط سنی 
. بودند Aآنها دارای گروه خونی  ٪8/80و . سال بود 88/89±08آنها

اما هيچکدام از این . گزارش شدند  (+)Rhبيماران  ٪8/88همچنين 
همچنين از نظر درگيری . نداشتند (-)AB یا (-) Bبيماران گروه خونی 

. غدد لنفاوی با گروههای خونی هيچگونه ارتباط معنی داری دیده نشد
برخالف  Aدر بررسی انجام شده بنظر می رسد که گروه خونی 

سایر گروههای خونی با شيوع سرطان پستان ارتباط بيشتری داشته 
جاد سرطان نيز نقش بيشتری در ای (+)Rhهمچنين فاکتور . باشد

بنابراین پيشنهاد می شود که بهمراه سایر فاکتورهای . پستان داراست
 (+)Rhو Aدو فاکتور گروههای خونی  ‚تعيين کننده سرطان پستان 

 .نيز بررسی شود

 .سرطان پستان ‚Rhفاکتور ‚ABOگروههای خونی : واژه های کليدی
 

P92 :بررسی مهارت تفسیر سی تی اسکن مغز در کارورزان و 
پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی 

 1331رفسنجان در سال 

  0، حبيب فرهمند *0محمد محسن تقوی

 تشریحی علوم گروه ياردانش تشریح، علوم تخصصی دکترای0
 استادیار ،متخصص رادیولوژی0 رفسنجان پزشکی علوم دانشگاه
 رفسنجان پزشکی علوم دانشگاه رادیولوژی گروه

taghavi164@yahoo.com 
 

نقش حياتی سی تی اسکن مغر نه تنها در موارد اورژانسی ترومایی 
بلکه در موارد اورژانسی غير ترومایی داخل جمجمه  داخل جمجمه ای

ی که پزشکان توسط آن تفسير و ارزیابی. ای نيز به اثبات رسيده است
از آنجا  .است شده تبدیل ضرورت یك بهکار می کنند،  انساورژ در 

در همه  رادیولوژیستدرمانی، دسترسی به  مراکز تمامی که در
 تصميمبنابراین در مطالعه حاضر ما  نيست، ميسر روز شبانه ساعات
 و کارورزان  مغز اسکن تی سی تفسير مهارت ميزان که گرفتيم

 پزشکی علوم دانشگاه یآموزش های بيمارستان اورژانس پزشکان
 های ریزی برنامه در آن از حاصله نتایج .کنيم ارزیابی رفسنجان
نفر از  08 روی بر مقطعی مطالعهاین . گردد استفادهآینده  آموزشی
اورژانس بيمارستان  شاغل درداوطلب  عمومی پزشکان و کارورزان

. شد انجام آموزشی علی ابن ابيطالب دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
استاندارد تهيه و جهت تفسير به  مغز اسکن تی سی مورد 01 تعداد
سطح ميزان پاسخ های درست و  سپس. شدند داده مطالعه مورد افراد

و  اسکوئر – کای)به صورت آماری آناليز شدند به پاسخ ها اطمينان
% 0/05 و مونث طرح در کننده شرکت افراد از% 59(. تست دقيق فيشر

%  0/80بخش نورولوژی را گذرانده و  %  52ش از بي. بودند کارورز
 ميزان برحسب کل نمرهاختالف . این بخش را نگذرانده بودند

از نظر آماری معنی  در ميان دو گروه جنسی زن و مرد تحصيالت
 بخش گذراندن حسب بردر حاليکه ميانگين نمرات . دار نبود
 برحسب ناناطمي سطح. داد می نشان را داری معنی تفاوت نورولوژی
 نشان را داری معنی تفاوت نورولوژی بخش گذراندن  و تحصيالت

کارورز های مورد پژوهش ارتباط معنی داری   حاليکه در نداد
نمره کل کارورز های مورد پژوهش ارتباط . براساس جنس نشان داد

معنی داری  براساس سابقه تحصيل و پزشك های مورد پژوهش 
نتایج ما نشان داد . سابقه کار نشان دادارتباط معنی داری  براساس 

که تجربه یکی از مهم ترین عوامل دخيل در افزایش مهارت خواندن 
با توجه به این موضوع آموزش سی تی اسکن به . سی تی اسکن است

صورت بالينی و با تکيه بر بيمار می تواند در افزایش مهارت خواندن 
 .سی تی اسکن موثر باشد

mailto:taghavi164@yahoo.com
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کارورز  –پزشك اورژانس -ی تی اسکن مغز س: کليدی واژه های
 مهارت –پزشکی

P93  : بررسی رادیولوژیکی سنگهای کلیوی ناشی از اتیلن گلیکول
 در موش صحرایی نر نژاد ویستار

، محمود 0، حسين بهادران0،محمد حسين اسدی 0کرم احمدی
،صالح صالحی 0حسام کاظمزاد0،محمد رضا نقی ئی0مفيد

 ،8عليرضا رفعتی3ذهابی

گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقيه اهلل 0
گروتغذیه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 0.، تهران، ایران(عج)

گروه فيزیك پزشکی دانشکده پزشکی 3 ، تهران، ایران(عج)بقيه اهلل 
مرکز ژنتيك انسانی ، دانشگاه 8.دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران

 ، تهران،(عج)بقيه اهلل علوم پزشکی 

شایعترین  سنگ کليه یك مشکل بهداشتی درایران وسراسر جهان و
سنگ کليه از تجمع کریستالهای ریز  .می باشدشکایت ارولوژیك 

موجود در ادرار  و رسوب انها در دیواره داخلی مجاری ادراری 
ردیابی سنگهای کليوی با تکنيك تصویربرداری . تشکيل می شود

صورت روش قابل دسترس از یك طرف و از سوی دیگر پزشکی به 
سریعتراز روشهای دیگر مانند بررسيهای هيستولوژیکی ومهمتر از 
همه در همه در این روش مجبور به کشتن حيوانات تحت مطالعه 

 01به ميزان Meglomin76% در این روش ماده کنتراست . نيستيم
يلی ليتر از آنرا به داخل م 0برابر با نرمال سالين رقيق کرده و ميزان  

– AP  RTسيستم وریدی حيوان تزریق نموده و در نماهای مختلف 

OBL  LT-OBL  از حيوان رادیوگرافی از ناحيهPELVIC انجام و
در این مطالعه هر گونه تغيير در . مطالعات آناتوميك ر انجام شد

. ددیده ش..ساختار طبيعی دستگاه ادراری  اعم از سنگ ،هيدرونفرئز و
باانجام این آزمون انواع سنگهای ادراری وسایر :  نتيجه گيری

 .مشکالت احتمالی دستگاه ادراری به وضوح قابل تشخيص ميباشد

 اتيلن گليکول-هيدرونفروز-سنگ کليه: کليدی  واژه های

P97  : اندازه های نرمال حفره اوربیت و فواصل استخوانی حفره
 در قوم لر اوربیت با استفاده از سی تی اسکن

، 0،  زهرا خدابنده جهرمی0، سجاد لرستانی0محمدامين عبدالهی فر
 3، شبنم عبدی0، امير قنبری0جعفر رضایيان

کميته تحقيقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شيراز، گروه . 0
مرکز سی تی اسکن بيمارستان . 0آناتومی دانشکده پزشکی شيراز

دانشگاه . 3پزشکی لرستان شهدای عشایر خرم آباد، دانشگاه علوم
 تربيت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه آناتومی 

جایگزین بسياری از تکنيکهای  اسکن تی امروزه تکنيکهای سی
در  اسکن تی لذا استفاده از سی. ژی شده اند    تخصصی رادیولو

بررسی ساختارهای طبيعی و غير طبيعی قسمتهای استخوانی حفره 
 در که هایی ناهنجاری اکثر در حدقه. اشداوربيت سودمند می ب

 مانند دارند؛ وجود (craniofacial anomalies)صورت  و جمجمه

 هایپرتلوریسم و هایپوتلوریسم و (orbital clefts) ای حدقه شکاف

 ارزیابی .است درگير (orbital hypo- and hypertelorism)ای، حدقه

 (BID (bony interorbital distance) ای یا  حدقه بين فاصله استخوانی

 شمار می به ها ناهنجاری گونه این در تشخيصی معيارهای از عمده

 شدت در تعيين استخوانی، حدقه اقطار و فواصل این گيری اندازه .رود

 جراحی اصالح چگونگی و  هایپرتلوریسم مانند  ها ناهنجاری برخی

ری فواصل اندازه گي هدف ما از این مطالعه.است مفيد بسيار ها آن
نرمال بين اوربيتالی و برخی ابعاد اوربيت توسط سی تی اسکن در 

این مطالعه بر روی همه افراد بالغ مراجعه کننده  .می باشدقوميت لر 
 به بخش سی تی اسکن بيمارستان شهدای عشایر خرم آباد که طی

جهت بررسی اختالالت غيرمرتبط با  0380تا شهریور  0381اسفند 
بودند؛ انجام  جمجمه، صورت و حدقه مراجعه نموده ناهنجاری های

افراد مبتال به هرگونه اختالل و ناهنجاری در اوربيت و بافت نرم . شد 
سی تی اسکن های انجام شده . مرتبط با آن ، از مطالعه حذف شدند

 .براساس یك برنامه واحد انجام شدند و مورد بررسی قرار گرفتند
 81± 01با ميانگين سنی  زن  95و مرد  005شرکت کنندگان شامل 

سطح در  فواصل بين اوربيتالی و اوربيتیاندازه ميانگين . سال بودند
و یا در  پشتقسمت  ، بين مردمکی ، ماگزیالریپيشانی زایده  پشتی

 ، گلوب پشتیدرسطح قطب های  ، گلوب(  equator)سطح استوای
در صفحه  نهگوفاصله بين لبه های قدامی زایده فرونتال استخوان 

 ، فاصله بين دو عصب بينایی در محل ورود به گلوب ،عصب بينایی
 گلوب خلفی ‐قطر قدامی ، طول قطعه داخل حدقه ای عصب بينایی

در مقایسه با  فاصله بين نوک زواید کلينویيد قدامیچپ ،  و راست
مقادیر هنجار فاصله بين اوربيتالی و . استاندارد جهانی متفاوت بود

ر بالغين،  احتماالکوچك تر از مقادیر مرجع مورد استفاده و اوربيت د
استاندارد جهانی است که باید در تفسير سی تی اسکن های انجام 

 .شده در جمعيت مورد مطالعه، مورد توجه قرار گيرد

P98  :کارپ تونل در مدین عصب گرفتن قرار تشریحی های تفاوت 
 دست مچ

-مازندران پ ع پزشکی دانشجوی*) آذر شایسته شادی -0  
-مازندران پ ع پزشکی دانشجوی* ) نصيری رضا -0(رامسر
 (رامسر

 گرفتن قرار فشار تحت برای شایع های محل از یکی کارپ تونل
 تمرکز. گردد می اطالق کارپ تونل سندروم بدان که بوده مدین عصب

 کانال در مدین عصب گيری قرار تشریحی های تفاوت بر مطالعه این



 

36 

 

 این سازی رها جراحی اعمال اهميت به توجه با.  است دست چم کارپ
 در آن گيری قرار آناتوميك های تفاوت برحسب ، ناحيه این در عصب
 را عصب این تشریحی گيهای ویژ که مختلفی مطالعات ، مختلف افراد
 نتایج. گردیدند ارزیابی اند ه نمود گزارش دست مچ کارپ کانال در

 مچ مدین عصب گرفتن قرار فشار تحت تشریحی وضعيت از مختلف
 عصب دستی کف عصب پوستی ی شاخه که دهد می نشان دست
 مچ قدام پوستی چين از تر باال متر سانتی 5 حدود که است مدین
 زیر فاشيا کردن سوراخ با و شده جدا آن خارجی کنار از دست
 داولين. گيرد قرار فشار تحت است ممکن و گيرد می قرار پوست
 حسی کامال عصبی ی حلقه یك از عبارت که داد توضيح را تیتغييرا

 موردی ای مقاله طی کانتر. است دست مچ مجرای در مدین عصب از
 دو صورت به مدین عصب کارپ کانال مسير تمام که کرده معرفی
 گزارش را دیگری مورد رودنر. است داشته وجود گانه جدا رشته
 های تاندون به( dorsal) خلف کامال مدین عصب که است کرده

 مورد ساندارام دیگری ی مقاله در. است گرفته می قرار فلکسور
 در ای عمده تفاوت  که را مدین عصب شدن شاخه دو از دیگری
  .است نموده گزارش را بود کرده ایجاد مشترک دیجيتال های شاخه
 شاخه گيری قرار شکل اینکه به توجه با بيمار هر جراحی عمل هنگام
 کامل احتياط نيست بينی پيش قابل کارپ تونل در مدین بعص های
 کارپ کانال در آن سازی آزاد هنگام عصب به صدمه از تا است الزم

 .گردد اجتناب

 های تفاوت دست، مچ درد کارپ، تونل مدین، عصب: واژه های کليدی
 تشریحی

 

P99  : بررسی عدم تقارن شانه ها در معاینات فیزیکی دانش
 دختر شهرستان اهواز آموزان پسر و

 3و دکتر یوسف خيری 0، دکترمصطفی آلبوکردی  *0نسرین سعادتی        

کارشناسی ارشد مامایی، عضو هيئت علمی گروه پزشکی اجتماعی ، 0
ناباروری و سالمت  –و مرکز تحقيقات باروری دانشکده پزشکی 

استادیار پزشکی 0ز، اهوا دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپورجنين 
جتماعی گروه پزشکی اجتماعی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم ا

دانشگاه علوم پزشکی و  پزشك عمومی،3 پزشکی جندی شاپور اهواز
 saadatynasrin@yahoo.com ایالمدرمانی  -بهداشتی خدمات 

در دوران مدرسه کودک از نقطه نظر جسمی ، عاطفی و اجتماعی 
رشد و تکامل وی فراهم تغيير می کند و اگر محيط مساعد برای 

نگردد با اختالالت رشد و نمو دوران کودکی مواجه می گردد، این امر 
نه تنها در جریان یادگيری و آموزش وی موانع مهمی را ایجاد می 
کند، بلکه بنيان و اساس بسياری از اختالالت جسمی و روانی او در 

ا هدف این مطالعه ب.سال های بزرگسالی را نيز به وجود می آورد

بررسی عدم تقارن شانه ها در در معاینات فيزیکی دانش آموزان پسر 
دراین پژوهش توصيفی مقطعی باروش نمونه  . و دختر انجام شد

ناحيه آموزش و  8مرحله ای ازبين  0گيری تصادفی و خوشه ای 
نفر   051تعداد  0398 -81پرورش شهرستان اهواز در سال تحصيلی 

ردختر پایه های درسی اول تا پنجم از لحاظ نف 051دانش آموز پسر و
تقارن شانه ها، معاینه فيزیکی خم شدن به جلو یا تست آدامز بررسی 

پسران %  0.08دختران و %  30معاینه فيزیکی نشان داد که در  .شدند 
دختران، بدون خم شدن و %  0.82. عدم تقارن شانه ها مشاهده شد
دختران به سمت چپ خم می %  0.8متعادل راه می رفتند درحاليکه 

پسران نيز بدون خم شدن و متعادل راه می رفتند %  89. شدند
غربالگری .پسران به سمت راست خم می شدند%  8درحاليکه 

تشخيص زودرس دفورميته های ستون مهره ها برای پيشگيری از 
پيشرفت تغيير شکلها با انجام درمان های  موثردر مدارس ابتدایی 

  یآموزش یمباحث  کارگاهها یرون محتود .است امری ضروری 
 ريبه وضوع تفس یبهداشت  و معلمان ورزش مراکز آموزش انيمرب

وجود  ایقابل توجه    یمدرسه با مشاهده ناهماهنگ انيگردد تا مرب
درد ستون فقرات  و شانه ها در دانش آموزان ، آنها را به پزشك 

  . خانواده  ارجاع دهند

 –دانش آموز -معاینات فيزیکی -عدم تقارن شانه ها  :کليدی ه هایواژ
  .اهواز

 

P100  : مقایسه درمان انسولین و آلفا لیپوئیک اسید بر بیان
 المینین در عصب سیاتیک رت های دیابتیک

 استادیار    -دکترای تخصصی علوم تشریحی -محمدرضا الداغی

o.commald222@yaho  

نوروپاتی دیابتيك با تغيير در ترکيبات ماتریکس خاج سلولی همراه 
. المينين یکی از مهم ترین اجزائ ماتریکس خارج سلولی است. است

هدف از این مطالعه  مقایسه اثرات حفاظتی انسولين و آلفا ليپوئيك 
وزن بدن و ميزان بيان المينين در  ،اسيد بر بهبود سطح قند خون 

دیابت در رت ها با تزریق . اتيك رت های دیابتيك می باشدعصب سي
. ميلی گرم برکيلوگرم استرپتوزوتوسين ایجاد گردید 55داخل صفاقی 

بعد از اندازه گيری وزن بدن و سطح قند  ،هفته بعد از القائ دیابت 00
عصب سياتيك رتها خارج و تغييرات ميزان بيان المينين در  ،خون

توسط Real Time PCR. قایسه قرار گرفتآنها  مورد بررسی وم
 ،مطالعه ایمونوهيستوشيميایی و تکنيك بيان المينين در پری نوریوم
آندونوریوم و دیواره های عروق خونی در عصب سياتيك رت های 
دیابتی درمان نشده در مقایسه با گروه کنترل بطور معنی داری 

المينين را در تمام درمان با انسولين افزایش بيان . افزایش یافته بود
این قسمت ها بطور معنی داری کاهش داد اما درمان با آلفا ليپوئيك 
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اسيد افزایش بيان المينين را فقط در دیواره عروق خونی بطور معنی 
در عصب سياتيك رت  0سطح ام آر ان ای المينين بتا . دار کاهش داد

لد افزایش فو 0/1های دیابتی درمان نشده در مقایسه با گروه کنترل 
درمان با آلفا ليپوئيك اسيد اگرچه این افزایش بيان را . یافته بود

. کاهش داد اما بر خالف درمان با انسولين این کاهش معنی دار نبود
بر مبنای یافته های فوق حدس زده می شود که نوروپاتی دیابتی 
درمان نشده در رت ها ممکن است با افزایش بيان المينين در اعصاب 

همچنين بنظر می رسد که انسولين تراپی موثرتر . بتی همراه باشددیا
از درمان با آلفا ليپوئيك اسيد در جهت بهبود هيپزگليسمی و افزایش 

 . بيان المينين در اعصاب دیابتيك باشد

آلفا  -المينين -عصب سياتيك -نوروپاتی دیابتيك: کليدی ه هایژ وا
 انسولين –ليپوئيك اسيد 

P101  :ای در شهر سوخته سیستان جمجمه 

 0محمد امين عبدالهی 0فرزاد فروزانفر 0جعفر رضایيان

، شيراز، شيراز،  کميته تحقيقات دانشجویى، دانشگاه علوم پزشکى -0
پزوهشگاه  -0شيراز  -ایران و دفتر مطالعات تاریخ پزشکى ایران

مردم شناسى، سازمان ميراث فرهنگى،صنایع دستى و گردشگرى، 
 رانتهران، ای

Trephination  فنی است که پيشينيان با کاربرد برخی ابزار کاسه سر
را سوراخ ميکردند و در بيشتر موارد جنبه آیينی، خرافی و درمانی و 
حتی برای مغز خواری داشته است در کاوشهای باستان شناسی در 

در یك قبر دسته جمعی پيدا شده در شهر سوخته و در  0350سال 
ده اسکلت به خاک سپرده شده جمجمه دختر جوان ميان بقایای سيز

ساله ای پيدا شد که دارای یك سوراخ شدگی سه گوش در    03
آنواع  (Trephination)البته مته کاری. قسمت پاریتال راست سرش بود

گوناگونی داشته که نوع سه گوش و چهار گوش از نخستين آنواع آن 
آن با کوليس و اندازه گيرهای سفالومتریك . شودمحسوب می

بررسی حجمی آن با نمك نرم در موزه تاریخ پزشکی و دیدن آسيب 
بررسی های سفالومتریك . های ایجاد شده در استخوان انجام شد

نشانگر اندکس های غيرطبيعی بوده و نشان ميدادند که جمجمه دارای 
در بررسی های ظاهری . اندازه غيرطييعی و بزرگتر از معمول است 

که از عالئم بيماریهای  porothic hyperostosis موسوم بهضایعه ای 
شهر : کليدیواژه های . مزمن بویژه کم خونی است دیده می شود

 (.برنج)سوخته، مته کاری جمجمه، سوراخ شدن غربالی، دوره مفرغ

 

P104  : اندازه گیری ضخامت بافت نرم صورتFacial Soft Tissue 

Thickness (FSTT) ی صورتبرای باز ساز 

 0جعفر رضایيانو  0عليرضا افتخاری

 –اهواز  -گروه آناتومی دانشگاه علو پزشکی جندی شاپور اهواز -0
و  کميته تحقيقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شيراز -0 ایران

 ایران -مرکز تحقيقاتی پزشکی قانونی ایران تهران 

تشخيص  ،پزشکی قانونی پژوهشهایبازسازی صورت در زمينه 
سود مند است هویت و برای ایجاد ساختار سه بعدی صورت، 

مردم گذشته، از موميایی های مصر باستان  چهرهبازسازی پرتره 
گرفته تا گورستانهای باستانی دو ره های پيش تاریخی و تاریخی می 

 بازسازی قانونی، پزشکی در.منظور همين به. تواند کمك کننده باشد
 مورفولوژی شناسایی تقریبی هدف با که است فرایندی اشاره چهره

 بقایای یا جسم یك که وقتی .باشدمی. جمجمه شکل از صورت
در واقع حل یك معما است  و  بازسازی این. شود می یافت اسکلتی

 در باید .کنند افراد گم شده روشن می روشن را شناسایی مسير یك
است  مهمآنچه . شود گرفته نظر در تشخيص قابل غير جسد با مواجه

های دقيق و قابل اعتماد از ضخامت بافت نرم برای این است که اندازه
صورت و پوست سر در هنگام بازسازی آنتروپومتریك نشانه های 

چند روش برای اندازه گيری ضخامت بافت نرم . داشته باشيم.صورت
 زنده هادر اجساد و در facial soft tissue thickness (FSTT ) صورت

در برآورد  MRIها کاربرد یکی از این روش. ستایجاد شده ا
. این روش غير تهاجمی و دقيق است. صورت استبافت نرم ضخامت 

با سن و نژاد مشخص به مرکز ام ار  فردتعداد صد : روش و نتایج 
دستگاه . ای بيمارستان فوق تخصصی بقایی اهواز مراجعه کردند

هانه از افراد گرفته رضایت اگا .تسال بود 5/0مورد استفاده زیمنس 
قرار گرفت MR مورد تصویر برداری جمجمه و صورت و ناحيه  شد

 برداری تصویربا کمك نرم افزار اندازه گيری فاصله خود دستگاه 
داده  و صورت بدست آمدبافت نرم ناحيه انتوپومتریك  31ضخامت 

 ها با کمك امار تحليلی بررسی شدند 

 

P105  :قوس گردنی و اهمیت بالینی  گزارش یک مورد واریاسیون
 آن

 0، مهری شادی0طاهری زادهمحمد مهدی حسن ، 0محمد آهی

دانشجوی  0دانشيار علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی بيرجند 0
  کارشناسی ارشد علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی بيرجند

قوس گردنی یك حلقه عصبی است که بوسيله ریشه های فوقانی و 
سطح قدامی غالف کاروتيد قرار داردشکل گرفته و به  تحتانی که در

ریشه فوقانی آن از شاخ . عضالت انفراهایوئيد عصب دهی می کند
 C3 و C2می آید و به ریشه تحتانی که از شاخ های شکمی  C1شکمی 

تا در سطح تاندون عضله اوموهایوئيد . تشکيل می شود می پيوندد 



 

38 

 

و محل و الگوی انشعابات  تنوع در مسير. قوس گردنی ساخته شود
آن باعث بروز چالشی در بين جراحان در اثنای جراحی گردن گردیده 

ساله ،  25هنگام تشریح  در سمت راست گردن یك کاداور مرد  .است
قوس  .ما متوجه  یك واریاسيون نادر در تشکيل قوس گردنی شدیم
ار گرفته گردنی از حد معمول کوتاهتر و باالتر از استخوان هایوئيد قر

از داخل غالف کاروتيد و  C3 و C2شاخه های تحتانی آن از . بود
فلج عصب راجعه حنجره . سمت داخل ورید ژوگوالر داخلی آمده بود

از عواقب جراحی غده تيروئبد می باشد و قوس گردنی یك مدل ایده 
از این رو . ال برای عصب دهی مجدد حنجره فلج شده می باشد

توتند مورد عالقه جراحان که قصد ترميم گزارش این مورد می 
عصب حنجره را دارند و نورولوزیست هایی که قصد در تشخيص 

 .این اختالالت دارند، قرار دارند

قوس گردنی، ریشه فوقانی، واریاسيون های : کليدیواژه های 
 اناتوميکی

 

P106  :دختران و  اشاره انگشتان در مینوتیا الگوهای سنجی تقارن
 ترکمن در خراسان شمالی نژاد پسران در

، دکتر مریم طهرانی 0، دکتر ناصر مهدوی شهری*0احسان گریوانی
شناسی سلولی تکوینی  زیست ارشد کارشناسی دانشجوی0. 3پور

 شناسی، زیست مشهد، گروه آزاد اسالمی، واحد دانشگاه جانوری،

 مشهد، گروه آزاد اسالمی، واحد دکترا، استاد، دانشگاه0ایران مشهد،

آزاد اسالمی،  دکترا، استادیار، دانشگاه3ایران مشهد، شناسی، زیست
ایران  مشهد، شناسی، زیست مشهد،گروه واحد

e.garivani@yahoo.com  

یکی از مهمترین کارهای انسان شناسی مطالعه و مقایسه 
تقارن یك . ی استخصوصيات مختلف در جمعيت های مختلف انسان

ویژگی مورفولوژیکی تکوینی شناخته شده در جهت ثبوت هندسی 
این ویژگی در طول دوران جنينی برقرار شده است و در . بدن است

به طور کلی . شود ادامه مراحل تکوین و رشد عدم تقارن ایجاد می
خطوط پوستی دست و پا در پایان ماه چهارم جنينی یعنی در 

و مهم تکامل رشد مغز و دیگر مشتقات اکتودرمی های بحرانی  دوره
 رييتغ یخطوط پوست یدوره الگوها نیپس از ا و گيرند شکل می

در الگوهای خطوط پوستی یکسری نقاط مشخصه به  .کنند ینم
جزئيات خطوط پوستی در . داردوجود ( جزئيات) Minutiaeنام

نژاد ها اقوام و از آنجا که . تشخيص هویت دارای اهميت زیادی است
، شان دارند یخطوط پوست یدر الگوها یمنحصر به فرد یها یژگیو

این پژوهش بر روی افراد مونث و مذکر از نژاد ترکمن ساکن در 
پس از اخذ . انجام شد( شهرستان مانه و سملقان)خراسان شمالی
سال، اثر 08تا00پسر با ميانگين سنی 51دختر و 51رضایت نامه از 

سپس . دو دست بوسيله مرکب چاپ تهيه شد بند اول انگشت اشاره
پرینت انگشتان اشاره به چهار قسمت تقسيم شد و در جهت عقربه 

بررسی تقارن سنجی انواع الگوهای . های ساعت شماره گذاری شدند
بيشترین فراوانی . انجام گرفت SPSSمينوتيا با استفاده از نرم افزار

الگوی : ت و چپ دخترانالگوها به ترتيب در انگشتان اشاره دست راس
و در پسران نيز به % 00و% 0/09، جزیره% 02و% 01انتهای شيار

و دو شاخه ای واگرا % 09و%09همين ترتيب، دو شاخه ای همگرا 
 .مشاهده شد%8/05و9/00%

 مينوتيا، انسان شناسی، نژاد ترکمن، خراسان شمالی: کليدی واژه های
 

P107  :ربوط به ارتباط گزارش یک مورد واریاسیون نادر م
 اعصاب اولنار و رادیال در بازو و اهمیت بالینی آن

  3نژاد، سعيد وفایی0، محمد افشار0زاده طاهریمحمد مهدی حسن

استاد علوم 0،  دانشيار علوم تشریح ، دانشگاه علوم پزشکی بيرجند0
دانشجوی کارشناسی 3،  ، تشریح، دانشگاه علوم پزشکی بيرجند

 نشگاه علوم پزشکی بيرجندارشد علوم تشریح دا

های شاخه های انتهایی شبکه عصبی براکيال در بازو واریاسيون
اما .اندباشد و غالبا بوسيله محققين گزارش گردیدهساعد فراوان می

-ارتباط بين اعصاب رادیال و اولنار این شبکه در ناحيه بازو نادر می
ار محدودی از باشد و با جستجو در منابع الکترونيکی به تعداد بسي

 25در اثنای تشریح کاداور، یك مرد تقریبا  .آنها دست پيدا نمودیم
ساله در بخش تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بيرجند 

به شاخه ارتباطی  0380بمنظور آموزش دانشجویان پزشکی در سال 
بين اعصاب رادیال و اولنار در سه چهارم تحتانی بازو برخورد 

سپس به کمك کوليس . باشدواریاسيونی بسيار نادر می نمودیم که
ساخت کشور آلمان به اندازه گيری این ( TCM)الکترونيك دیجيتال 

شاخه پرداختيم و سپس بمنظور گزارش آن ، این رشته عصبی و 
 .برداری نمودیمساختمانهای مجاور آن را رنگ آميزی و سپس عکس

تباطی نشان داد که طولی در آمده از این شاخه ارگيری بعملاندازه
این شاخه . ميليمتر بود 0.5سانتی متر و قطری در حدود  03حدود 

گرفت و ارتباطی از عصب رادیال قبل از ورود به خلف بازو منشا می
های جانبی اولنار در طرف داخل شریان براکيال و همراه با شاخه

ایين مربوط به عصب رادیال که به سر داخلی عضله تریسپس به پ
 .کردنمود و در انتهای بازو با عصب اولنار ارتباط برقرار مینزول می

تواند برای متخصصين بالينی بخصوص گزارش این واریاسيون می
ها در تشخيص و جراحان به هنگام جراحی ناحيه بازو رادیولوژیست

بسيار سودمند باشد و عدم اطالع از آن ممکن است به اسيب های 
عصب : کليدیواژه های .گام عمل جراحی منتهی شودناخواسته به هن

 رادیال ، عصب اولنار ، شبکه بازویی ، واریاسيون
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P108  :سال  7-11دست پسران  طول انگشتان بررسی آنتروپومتریک 

 نژاد بلوچ        

، دکتر ناصر مهدوی  0، دکتر جينا خياط زاده*0قدوس سپاهی
 .3شهری

شناسی سلولی تکوینی دانشجوی کارشناسی ارشد زیست -0
شناسی،  جانوری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحدمشهد، گروه زیست

دکترا، استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی، -0مشهد، ایران
دکترا، استاد، -3واحدمشهد،گروه زیست شناسی، مشهد، ایران

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحدمشهد، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران

sepahi_ghodous@yahoo.com 

های سخت و  های بررسی کمی بافت آنتروپومتری از مهمترین روش
های دست و  مطالعات کمی و کيفی رشد استخوان. نرم بدن است
های دست در هر قوم و  های هنجار و ناهنجار ساختمان تعيين اندازه

تواند به تشخيص، ارزیابی  نژاد عالوه بر این که در علوم پزشکی می
ی کمك نماید، در حوزه آنتروپومتری نيز به و درمان ناهنجار

. کند ها و توصيف خصوصيات آن ها کمك می ها، نژاد تشخيص قوم
-01های آنتروپومتریك دست پسران ی حاضر شاخصلذا در مطالعه

ی ر این مطالعهد. سال نژاد بلوچ مورد ارزیابی قرار گرفته است 2
نژاد بلوچ ساکن  آموز پسر دانش 051تحليلی از نوع مقطعی تعداد 

طول . ، مورد ارزیابی قرار گرفتند(سيستان و بلوچستان)مهرستان 
گيری و اندازه   همه انگشتان دو دست با استفاده از کوليس دیجيتال 

سال  01تا  2الگوریتمی برای رشد طول انگشتان در گروه سنی 
های گيریاندازه     با توجه به نتایج  .پسران مشخص شد

طول انگشت  بيشترین و 3Dریك در نژاد بلوچ طول انگشت آنتروپومت
1D3.: کمترین اندازه را دارد به طوری کهD>4D>2D>5D>1D  در

ها نشان داد که ميانگين طول انگشتان دست نژاد بلوچ مجموع یافته
 های پژوهشبا توجه به یافته. کمتر از استانداردهای جهانی است

در مطالعات رشد و نمو، جراحی  گردد نتایج این تحقيقپيشنهاد می
 . پالستيك و مهندسی پزشکی مورد توجه قرار داده شود

 .آنتروپومتری، انگشتان دست، نژاد بلوچ: های کليدیواژه

 

P109  :در بند اول  کیفیدرماتوگل یالگوها یمطالعه تقارن سنج
ی اشنوامردان ناز  یتیدست راست و چپ در جمع انگشت شست

 ارسی اقوام فمادرزاد
، 3، دکتر جواد بهارآرا2، دکتر ناصر مهدوی شهری*1زهره توانبخش

 4دکتر مریم طهرانی پور

 شناسی تکوینی جانوری، گروه زیست ارشد کارشناسی دانشجوی-0

. ایران مشهد، مشهد، آزاد اسالمی، واحد دانشگاه شناسی، زیست
(Tavanbakhsh.z@gmail.com )  

 آزاد دانشگاهاستاد، دکترای بافت شناسی، گروه زیست شناسی، -0
 (mahdavin@um.ac.ir). ، مشهد، ایران مشهد واحد ،یاسالم

دانشيار، دکترای زیست شناسی تکوینی، گروه زیست شناسی، -3
. ایران دانشگاه آزاد اسالمی،  واحد مشهد، مشهد،

baharara@yahoo.com)(ا 
ستادیار، دکترای فيزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، ا-8

. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، مشهد، ایران
(maryam_tehranipour@yahoo.com) 

 

 جهـت  در کـه  اسـت  یکیمورفولوژ یژگیو كی عنوان به تقارن :قدمهم
. اسـت  آمـده  وجـود  به ینيجن دوران طول در بدن یمحورها استقرار
 مقابل در تا سازد می فراهم موجود برای ظرفيتی تقارن عدم نوسانات
 اسـت  علمی درماتوگليفيك دانش. کنند مقابله تکوینی ناسازگار عوامل

 و دست کف در موجود پوستی خطوط اصولی و صحيح مطالعه به که
 یالگوهـا  تيوضـع  و تقـارن  عـدم  یبررسـ . پردازد می انگشتان نوک

 همچــون یاختالالتــ بــروز بــا توانــد یمــ انگشــتان در كيــفيدرماتوگل
 یکروموزوم ريغ و یکروموزوم یها یماريب و ها سندرم و ها سرطان
 ییناشنوا با خطوط نیا ارتباط پژوهش نیا در :ها روش .باشد مرتبط

 اقـوام  مردان از ناشنوا 51و سالم فرد 28 در یمادرزاد ییشنوا کم و
 بـه  یا مشاهده     - یليتحل یا مطالعه پژوهش نیا. گرفت صورت ، فارس
 آزمون و شاهد گروه دو در که است ساده یتصادف یريگ نمونه روش
 سـالم  مـردان  و ناشنوا مرد مارانيب یرو بر مطالعه. است شده انجام
 انگشـت  اول بند یشمار خط سهیمقا منظور به  .گرفت صورت فارس
 تقـارن  در مسـتقل،  t-test آزمـون  از کنترل گروه با ماريب افراد شست
 یفـ يک مطالعـات  یبرا و وابسته t-test آزمون از افراد خود در یسنج
نتـایج و  .است شده گرفته بهره X2 آزمون از انگشت اول بند یالگوها
 نيب كيفيدرماتوگل یالگوها یشمار خط در یسنج رنتقا جینتا  :بحث

 (p<0.05) دار یمعنـ  اختالف ناشنوا مردان چپ و راست دست شست
 یهـا  گـروه  در كيفيدرماتوگل یالگو یفراوان حداکثر. دهد یم نشان را

 مشـاهده  یکمـان  نوع در یفراوان حداقل و یچيپ نوع از سالم و ناشنوا
 (.نبود معنادار اختالفات) شد

 

 .یمادرزاد ییناشنوا ك،يفيدرماتوگل ،یسنج تقارن: ژه های کليدیوا

P110  : گزارش یک مورد زایمان موفق به روش سزارین بدنبال
 حاملگی با رحم دو شاخ

  0 فوزیه خانی،   0، نسرین جليليان  *0 ميترا بختياری

دانشگاه علوم  علوم تشریحی و بيولوژی گروه آموزشی. استادیار0
گروه .استادیار0ایران  ، دانشکده پزشکی، کرمانشاه،اهپزشکی کرمانش

mailto:Tavanbakhsh.z@gmail.com
mailto:mahdavin@um.ac.ir
mailto:baharara@yahoo.com)ا
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زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و عضو  آموزشی
دانشجوی 3دانشکده پزشکی، کرمانشاه، ایران .مرکز تحقيقات زایمان

دانشگاه  علوم تشریحی و بيولوژی گروه آموزشی. فوق ليسانس
  ایران رمانشاه،، دانشکده پزشکی، کعلوم پزشکی کرمانشاه

  mbakhtiari@kums.ac.ir 

درصد از زنان دیده می  3تا  0/1ناهنجاری های مجاری مولرین در 
شوند و اغلب با مشکالت باروری نظير سقط، زایمان زودرس، پارگی 

ملگی در وقوع حا. زود رس کيسه آب یا پرزانتاسيون بد همراه هستند
افراد دارای رحم دو شاخ نادر است خصوصا اگر حاملگی 

بنابراین ما بر آن شدیم یك مورد حاملگی . خودبخودی مد نظر باشد
مورد گزارش شده یك خانم . موفق در رحم دوشاخ را گزارش نمایيم

وجود . ساله با اولين حاملگی سه سال پس از ازدواج می باشد 05
لوژی با حضور یك جنين در یکی از رحم دوشاخ در بررسی سونو

مراقبت های دوران بارداری . شاخ های رحمی تشخيص داده شد
زایمان واژینال ممکن است خطر . بدون مشکل خاصی گزارش گردید

دیس تونيا و پارگی رحم را در این نوع از ناهنجاری رحمی افزایش 
سزارین بارداری، یك نوزاد با عمل جراحی  39بنابراین در هفته . دهد

در پاسخ به . الکتيو تحت برش عرضی تحتانی با موفقيت متولد شد
این سوال که روش ایده آل در چنين وضعيتی زایمان واژینال است یا 

از آنجایيکه شيوع اینگونه . سزارین الکتيو، هنوز ابهام وجود دارد
حاملگی ها خيلی کم است، هنوز ارجحيت زایمان طبيعی یا سزارین 

حسن تدبير . بارداری با رحم دو شاخ مشخص نشده استالکتيو در 
در حاملگی های با آنومالی مجاری مولر، منوط به این است که با 
توجه به موارد آتی و تجربه های قبلی، تصميم درست جهت اعمال 

 .بهترین روش زایمان اتخاذ گردد

آنومالی مجاری مولر، رحم دو شاخ، حاملگی، : واژه های کليدی
 .سزارین

P111  : پوستی و  -گزارش یک مورد ارتباط اعصاب عضالنی
 مدیان در بازوی یک کاداور و اهمیت بالینی آن  

زاده طاهری دانشيار علوم تشریح ، محمد مهدی حسن :نویسندگان
محمد افشار، استاد علوم تشریح، -دانشگاه علوم پزشکی بيرجند
ی ، دانشجوی مهسا حسن زاده طاهر -دانشگاه علوم پزشکی بيرجند

 رشته پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی بيرجند

عصب موسکلوکوتانئوس از تنه خارجی شبکه براکيال منشا :مقدمه 
گرفته، ضمن سوراخ نمودن عضله کوراکوبراکياليس به آن شاخه می 
دهد و سپس در حد فاصل عضالت دوسربازوئی و براکياليس نزول 

این عصب نهایتا به . هد نموده و به هردوی آنها نيز شاخه می د
واریاسيون .عنوان عصب پوستی در پوست خارج ساعدختم می شود 

ها در منشاء، شاخه های انشعابی، محل خاتمه و ارتباط آن با اعصاب 
این واریاسيون ها  دیگر بازو غير معمول نموده و بدليل اهمت بالينی

عصب در این مقاله یك مورد ارتباط . غالبا  گزارش گردیده اند
روش .موسکولوکوتانئوس با عصب مدیان در بازو گزارش می گردد

ساله در بخش  25در اثنای دیسکيسون یك کاداور مرد تقریبا   :کار
تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بيرجند متوجه یك 
واریاسيون در عصب موسکولو کوتانئوس شدیم که با عصب مدیان 

سپس این ناحيه بطور دقيق . مول بوددر بازو دارای پيوندی غير مع
، TCM)تشریح گردید شاخه ارتباطی مذکور بدقت با کوليس دیجيتال 

اندازه گيری شده و سپس این شاخه و اعصاب ( ساخت کشور آلمان
انداره : یافته ها.و عروق مجاور رنگ آميزی و عکس برداری شدند 

ارای طولی در گيری های بعمل آمده نشان داد که این شاخه ارتباطی د
ميليمتر می باشد که در بين  0سانتی متر و قطری در حدود  0حدود 

عصب موسکولوکوتانئوس و مدیان در حدفاصل عضالت دو سر 
ارتباط بين عصب : بحث.بازویی و بازویی قرار داشت 

موسکولوکوتانئوس و مدیان دارای اهميت های بالينی از جمله؛ اجرای 
بازویی، بلوک کردن شبکه عصبی  تکنيك های جراحی در ناحيه

 .بازوئی و همچنين تشخيص های نروفيزیولوژی بالينی می باشد

عصب موسکولوکوتانئوس، عصب مدیان، : کليدیواژه های 
 واریاسيون، بازو 

P114  :گزارش موردی یک واریاسیون نادر در شبکه بازویی 

 ، وحيد0، الهام یونسی0، زینب قنواتی0مهتاب مغزی نجف آبادی
 0بياتی

دانشجوی کارشناسی ارشد آناتومی، گروه علوم تشریحی، دانشکده 0
استادیار گروه 0پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
 اهواز

در دانشگاه علوم  ساله 01 جسد یك اندام فوقانی تشریح طیدر 
در شبکه  یك واریاسيون  نادر ,رای اهداف آموزشیپزشکی اهواز ب

بازویی و شریان آگزیالری در ناحيه آگزیالی سمت راست مشاهده 
خلفی و  ,به طور معمول شبکه بازویی از سه طناب خارجی. شد

شبکه بازویی از دو طناب  ,اما در این مورد. داخلی تشکيل می شود
یالری تحت عنوان یکی در سمت خارج شریان آگز ;تشکيل شده است

طناب قدامی مشترک، که به نظر می رسد از انشعابات قدامی سه تنه 
تشکيل شده است و در واقع جایگزین طناب های داخلی و خارجی 
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که درعقب شریان قرار  شده است و دیگری به عنوان طناب خلفی 
طناب قدامی مشترک به سه شاخه  ,در نهایت. گرفته است

اعصاب جلدی . ین و اولنار تقسيم می شودمد ,موسکولوکوتانئوس 
داخلی بازو و ساعد و همچنين دو عصب پکتورال از بخش پروگزیمال 

 یك شاخهعالوه بر این، مشاهده شد که  .طناب مذکور جدا می شوند
و به  منشا گرفتهآگزیالری  دوم شریان بخش معمول از غيرشریانی 

، آناتوميست ها برای واریاسيون ها اینآگاهی از  .سمت عقب می رود
جراحان جهت تفسير عالئم  و متخصصين بيهوشی، رادیولوژیست ها

 هر از و می تواند توضيح مهم استغير قابل های  و نشانه بالينی
 .جلوگيری  کند عوارض بعد از عمل در حين جراحی گونه

 ,شریان آگزیالری ,طناب قدامی ,شبکه بازویی: واژه های کليدی
 واریاسيون  ها

P115 : 2به انگشت حلقه مقایسه نسبت انگشت اشارهD:4D)  )  افراد
 سارق سابقه دار با افراد عادی جامعه در شهرستان بیرجند

 
، اميد 3، مریم طهرانی پور 0،جينا خياط زاده*0فاطمه مبشریان

  8ميالنلویی
دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی تکوینی جانوری، -0

مشهد ، گروه زیست شناسی، مشهد،  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد
دکترا، استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، گروه  0و3ایران 

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم   8زیست شناسی، مشهد، ایران 
 شناسی و ریيس دادگستری شهرستان درميان

ERFAN871387@GMAIL.COM 

 
در انسان  (4D)به طول انگشت حلقه( 2D)نسبت طول انگشت اشاره

نسبت انگشت اشاره به حلقه در . مورفيسم جنسی می باشدیك دی
این نسبت برای جنس نر در انسان، ) زنان بزرگتر از مردان است

رابطه عکس با غلظت  2D:4Dنسبت . موش،بابون ها برای کمتر است
به عنوان  2D:4Dبنابراین نسبت . تستوسترون پيش از زایمان دارد

یك شاخص مناسب برای بررسی سطح تستوسترون پيش از زایمان 
کوچکتر باشد، مردانگی  2D:4Dهر چه نسبت . در نظر گرفته می شود

بيشتر است و با سطح باالتری از تستوسترون پيش از  زایمان یا 
دی مورفيسم جنسی در . حساسيت به آندروژن همراه بوده است

بيتر در دست راست مشاهده می شود تا در دست چپ  2D:4Dبت نس
در این مطالعه نسبت انگشت دوم به چهارم در دست راست و . انسان
نفر از سارقين سابقه  015نفر از افراد عادی جامعه با تعداد  015چپ 

دار محکوم در زندان مرکزی شهرستان بيرجند با استفاده از کوليس 
و گرفتن اطالعات از طریق پرسش نامه mm10/1دیجيتالی با دقت

داده  t-testو آزمون   SPSS16اندازه گيری و با استفاده از نرم افزار 
در  2D:4Dبا توجه به نتایج بدست آمده نسبت . ها بررسی شد

در  2D:4Dسارقين سابقه دار محکوم زندان بيرجند کمتر از نسبت 
ه به این یافته، احتمال با توج. >P) 15/1)افراد عادی جامعه بدست آمد 

اینکه در افراد فوق ميزان تستوسترون بسيار باالتر از مردان عادی 
جامعه باشد زیاد است و سارقين احتماال به خاطر هورمون های 

گرچه به حسب . اندمردانه بيشتر مرتکب اعمال خالف قانون شده
اظهار نظر دقيق تر در این زمينه گسترش اطالعات در پروژه های 

 .آینده مورد نياز است
 ، انگشت، دی مورفيسم جنسی، سارقين 2D:4D: کليدیواژه های 

 

P117  : اثر تغذیه طوالنی مدت با مواد غذایی آفت زدایی شده با
آلومینیوم فسفاید بر مورفولوژی سلولهای کبد و قلب و تغییرات 

 در موش صحرایی AST,ALTآنزیمهای عملکردی 

 احمد علی قنبری

م فسفایدبرای آفت زدایی  محصوالت کشاورزی، کاربرد آلومينيو
و  وسيعی دارد، احتمال وجود پس مانده این ماده در مواد غذایی

خطرات ناشی از آن بر ارگانهای بدن، یك نگرانی اجتماعی تبدیل شده 
هدف این مطالعه ، بررسی تغييرات آنزیمهای عملکردی . است
بدی و قلبی در پی تغذیه و مورفولوژی سلولهای ک (AST, ALT)کبد

طوالنی مدت با غذاهای آفت زدا شده با آلومينيوم فسفاید  در موش 
 05موش صحرایی بالغ نژاد ویستار به دو گروه 31. صحرایی بود

گروه کنترل با غذای معمولی و . رأسی کنترل و آزمایش، تقسيم شدند
تهویه گروه آزمایش با غذای آفت زدایی شده با آلومينيوم فسفایدو 
سطح . شده بعدی در هوای آزاد، بمدت سه ماه تغذیه گردیدند

هر دو گروه، در قبل و بعد از آزمایش اندازه  ALTو  ASTآنزیمهای 
تغييرات آنزیمی قبل و بعد از آزمایش هر گروه با . گيری شدند 

. یکدیگر و همچنين گروه کنترل و آزمایش با هم مقایسه شدند
و قلبی گروههای کنترل و آزمایش نيز با  مورفولوژی سلولهای کبدی

و  ASTتغييرات سطح آنزیمهای . یکدیگر مورد مقایسه  قرار گرفتند
ALT  در قبل و بعد از دوره آزمایش در محدوده نرمال قرار داشت و

ميانگين نرمال این آنزیمها در گروههای کنترل و آزمایش، اختالف 
روسکوپيك لبولهای کبدی در نمای ميک. معنی داری با یکدیگر نداشت

و بافت ميوکارد قلب در گروه آزمایش، تغييرات پاتولوژیك مشاهده 
در صورتی که مواد غذایی آفت زدایی شده باآلومينيوم . نگردید

فسفاید، در معرض هوای آزاد قرار گيرند، با خروج کامل گاز فسفين 
ی،  بر از آنها، اینگونه مواد غذایی از امنيت کافی برای مصارف بعد

  .خوردار خواهند بود

mailto:ERFAN871387@GMAIL.COM


 

42 

 

آفت کش، غذاهای آفت زدا شده، آلومينيوم فسفاید، : واژه های کليدی
 .گاز فسفين

P118  : گزارش موردی واریاسیون ازشریان اولنار 

 0محمد جواد ترمه باف زاده ،0ليال افخمی ،0عباس شاهدی

وم دانشگاه عل ،گروه آناتومی دانشکده پزشکی ،استاد یار آناتومی ;0
 ،دانشکده پزشکی علی ابن ابيطالب ،دانشجوی پزشکی ;0 پزشکی کرمان

 Abas_shahedi2006@yahoo.commail: -E دانشگاه آزاد واحد یزد

شریان اولنار یکی از دو شاخه انتهایی شریان بازویی است که در 
شریان به . آرنجی از آن جدا می شود محاذات گردن رادیوس در حفره

سمت پایين و داخل طی مسير کرده تا به قسمت ميانی کنار داخلی ساعد 
سپس به طور عمودی در طول این کنار نزول کرده تا اینکه . می رسد

شریان . فاسيای عمقی را در محاذات فلکسور رتيناکولوم سوراخ می کند
وارد کف دست شده و به پس از عبور از روی فلکسور رتيناکولوم 

این . سمت خارج تحت عنوان قوس کف دستی سطحی ادامه می یابد
. قوس در سمت خارج توسط شاخه ای از شریان رادیال کامل می شود
شریان بين استخوانی مشترک شاخه اصلی شریان اولنار در ساعد 
است که در محاذات کنار فوقانی غشای بين استخوانی به دو شریان بين 

هدف این مطالعه گزارش . خوانی قدامی و خلفی تقسيم می شوداست
موردی واریاسيون از شریان اولنار  در اندام فوقانی جسد یك مرد 

در تشریحی که در دانشکده ی پزشکی دانشگاه آزاد . ایرانی است
اسالمی واحد یزد انجام شد ،بعد از  تشریح حفره ی آرنجی مشاهده شد 

نی قدامی و خلفی مستقيما از شریان اولنار جدا که شریانهای بين استخوا
این مورد می . شده اند و شریان بين استخوانی مشترک وجود نداشت

 .تواند برای جراحان قابل مالحظه باشد

 شریان بين استخوانی مشترک ،کاداور ،شریان اولنار: کليدی واژه های

 

P119  : گزارش موردی واریاسیون ازعصب عضله ی
 الیسکوراکوبراکی

  0کيميا موسوی ،0سروش نقدی ،0عباس شاهدی

دانشگاه علوم  ،گروه آناتومی دانشکده پزشکی ،استاد یار آناتومی ;0
 ،دانشکده پزشکی علی ابن ابيطالب ،دانشجوی پزشکی ;0پزشکی کرمان

 .دانشگاه آزاد واحد یزد

 abas_shahedi2006@yahoo.com :آدرس الکترونيکی

یکی از کوچکترین سه عضله متصل شونده عضله کوراکو براکياليس 
عضله در بخش فوقانی داخلی . به راس زائده کوراکوئيد کتف است

بازو قرار داشته و همراه با سر کوتاه عضله دوسر بازویی از راس 
زائده کوراکوئيد استخوان کتف منشا گرفته و نهایتا توسط یك 

بين عضالت  تاندون پهن به قسمت ميانی کنار داخلی استخوان بازو
این عضله  توسط . سه سر بازویی و براکياليس متصل می شود

عضله فقط روی .  عضالنی  سوراخ و تغذیه می شود -عصب جلدی
هدف از این . مفصل شانه عمل کرده و بازو را به سمت جلو می کشد

مطالعه گزارش موردی واریاسيون در عصب عضله 
انشکده پزشکی دانشگاه در تشریحی که در د. کوراکوبراکياليس است

ساله انجام  53آزاد اسالمی واحد یزد بر روی یك جسد مرد حدودا 
شد ، بعد از  تشریح ناحيه آگزیالری مشاهده شد که عضله با توجه 

عضالنی سوراخ شده ولی توسط  –به اینکه توسط عصب جلدی 
شاخه ای که مستقيما از طناب خارجی بازویی منشا گرفته عصب 

البته قابل ذکر است که این عصب شاخه ای هم به . دهی می شود
این مورد می تواند توسط جراحان مخصوصا . مفصل شانه می دهد

 . ارتوپدها مورد توجه قرار گيرد

عضله  ،طناب خارجی شبکه بازویی: کليدی  واژه های
 کاداور ،کوراکوبراکياليس

P120  :بررسی رابطه ی غلظت سرمی استئوپروتگرین پالسما با 
 سطح باال و خطر حمالت ایسکمی در جمعیت مورد مطالعه

  غالمرضا دشتیمصطفی پيوندی کاریزبداق، رضا زارعی، 

با توجه به مطالعاتی که اخيرا انجام شده است، پيشنهاد شده است که 
غلظت های سرمی متفاوت استئوپروتگرین در ایجاد ایسکمی در 

سيفيه شدن عروق حمالت ایسکمی با ميزان کل. انسان نقش دارد
کرونری در ارتباط می باشد و این در حالی است که ميزان سطوح 
باالی استئوپروتگرین پالسما با خطر کلسيفيه شدن عروق همراه می 

بررسی سطح سرمی پروتئين استئوپروتگرین در پالسما در . باشد
افراد با سابقه ی حمله ی ایسکمی و افراد سالم و ارزیابی داده ها بر 

غلظت سطح سرمی استئوپروتگرین در : نتایج. س نرم افزار آماریاسا
افراد با سابقه ی حمالت ایسکمی در مقایسه با افراد سالم بيشتر بوده 

 همچنين ميزان کلسيفيه شدن عروق در برش های بافتی نيز.است

بر اساس یافته های ما، افزایش غلظت سطح سرمی . اثبات شده است
د با حمالت ایسکمی با افزایش ميزان کلسيفيه استئوپروتگرین در افرا

هر چند نقش های تحریکی . شدن عروق کرونری در ارتباط می باشد
 . و مهاری عوامل دیگر نيز بایستی مشخص شود

 استئوپروتگرین، پالسما، ایسکمی، عروق کرونری: واژه های کليدی
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P122  :ا اثر تغذیه طوالنی مدت با مواد غذایی آفت زدایی شده ب
 آلومینیوم فسفاید بر مورفولوژی اپیتلیوم زبان و مری موش

 صحرایی

 احمد علی قنبری

احتمال وجود پس مانده آفت کشها در مواد مواغذایی و خطرات ناشی 
هدف این . از آن برای سالمتی انسان، یك نگرانی اجتماعياست

پژوهش، مطالعه تغييرات پاتولوژیك احتمالی در اپی تليوم زبان و 
ط مری موش صحرایی بدنبال مصرف طوالنی مدت غذایی آفت مخا

بالغ به  موش صحرایی 31. زدایی شده با آلومينيوم فسفاید بوده است
موشهای گروه . دو گروه کنترل و آزمایش تقسيم گردیدند

آزمایشآفت زدایی شده با آلومينيوم فسفاید و موشهای گروه کنترل  
ان دوره آزمایش، مورفولوژی در پای. با غذای معمولی تغذیه شدند

اپيتليوم زبان و مخاط مری هر دو گروه، با استفاده از ميکروسکوپ 
اپی تليوم مخاط زبان و . نوری مطالعه و با یکدیگر مقایسه گردیدند

بدنبال تغذیه طوالنی مدت  با غذای اآفت  مری موشهای صحرایی
ولوژیکی را زدایی شده با فسفاید آلومينيوم ، هيجگونه تغييرات پات

چنانجه بعد از دوره آفت زدایی . نشان نداده و مشابه گروه کنترل بود
غالت و حبوبات انباری با آلومينيوم فسفاید، باقيمانده قرص و یا 
پودر این آفت کش از ظروف نگهداری  خارج شده و مواد آفت زدا 
شده  بمدت یکهفته در معرض هوای آزاد قرار گيرند، بعلت  تبخير 

و خروج کامل گاز فسفين، این مواد غذایی از امنيت کافی برای  سریع
 .مصارف بعدی  برخوردار خواهند بود

آلومينيوم فسفاید، غذای آفت زدایی شده، پس مانده : واژه های کليدی
 .آفت کش، گاز فسفين

P123  :فقدان مادرزادی استخوان پتال: گزارش مورد 

کميته تحقيقات  0. 00، علی قنبری0*صدیقه گنجی هرسينی
مرکز . 0 .دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

تحقيقات باروری و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 
 s.ganjee@yahoo.com .کرمانشاه، ایران

فقدان مادرزادی استخوان پتال یك ناهنجاری مادرزادی نادر است که  
اه با سایرناهنجاری های اسکلتی رخ دهد ممکن است به تنهایی یا همر

مطالعه حاضر درمورد بررسی ویژگی های یك بيمار ایرانی است و . 
  .ارتباط این بيماری را با دیگر ناهنجاری ها ی اسکلتی بيان می کند
در این گزارش مورد، مشاهدات و معاینات بالينی یك پسر ایرانی هفت 

کالت راه رفتن و افتادن های ساله گزارش شده است ، او به دليل مش
در این مطالعه معاینات بالينی ، شلی بيش از   .مکرر ارجاع شده است

تصاویر . حد ليگامانی، عقب زدگی زانو و هایپوتنی را نشان داد
فقدان استخوان پتال می تواند . رادیوگرافی، فقدان پتال را نشان داد

اهميت این .ست دائمی باشد و در این مورد به تنهایی رخ داده ا
مشاهدات در نادر بودن آن می باشد و اثرات عملکردی آن مربوط به 

 .اهميت بيومکانيکی استخوان پتال می باشد

 .مادرزادی، فقدان، پتال، نادر: کليدی واژه های

P124  : بررسی اثر سیتوتوکسیسیتی عصاره حاصل از پوسته
در ( LNcap)نوعی سخت پوست بر رده سلولی سرطان پروستات 

 محیط کشت
 

*ليال رضاخانی
 0،  پگاه ميرزاپور3،  مظفر خزاعی0،  زهرا رشيدی0

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی، مرکز تحقيقات  -0
 -0باروری و نا باروری، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران 

کارشناس ارشد علوم تکوینی، مرکز تحقيقات باروری و نا باروری، 
استاد بافت شناسی و جنين  -3پزشکی کرمانشاه، ایراندانشگاه علوم 

شناسی، مرکز تحقيقات باروری و نا باروری، دانشگاه علوم پزشکی 
  :Leila_rezakhani@yahoo.commail کرمانشاه، ایران 

 
ان سرطان پروستات بعد از سرطان ریه دومين سرطان شایع جه

عوارض جانبی و مقاومت دارویی نسبت به عوامل شيمی . است
درمانی، استفاده از ترکيبات طبيعی را جهت درمان سرطان مورد 

هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات عصاره . توجه قرار داده است
تکثير رده سلولی سرطان  هيدروالکلی پوسته نوعی سخت پوست بر

LNcap سلولی سرطان  در این پژوهش از رده. می باشدLNcap  
پوسته سخت پوست به صورت پودر تهيه گردید و . استفاده شد

 5از این عصاره، . سپس به روش هيدروالکلی عصاره گيری شد
، 08در سه دوره زمانی     )g/mlµ 0111و  011،011،811،911)غلظت 

قابليت زیست سلولها به دو . ساعت بر سلولها اثر داده شد 20و  89
جهت آناليز داده ها از . ارزیابی گردید MTTن بلو و روش تریپا

معنی دار در نظر گرفته  ≥P 15/1 یکطرفه استفاده و ANOVAآزمون 
و  911، 811، 011، 011در گروههای کنترل و   MTTدر بررسی . شد

0111g/mlμ  ساعت قابليت زیست سلولها به ترتيب 08عصاره در طی
 89درصد، در  81/23،  85/22،  82/90،  22/99،  19/80،   10/88

درصد و در  51/00،  82/25، 20/28،  01/93،  13/98،  85/ 00ساعت 
 00/58  ، 08/01  ، 32/21  ، 19/22  ، 02/98  ، 90/98ساعت   20

نتایج  >P). 15/1 )اختالف بين گروهها معنی دار بود. درصد بود
ی پوسته عصاره هيدرو الکل. بررسی با تریپان بلو نيز مشابه بود

سخت پوست، خواص ضد تکثيری وابسته به دوز و زمان بر رده 
 . را نشان می دهد سلولی سرطان پروستات

،  LNcap، رده سلول سرطانی  قابليت زیست: کليدی واژه های
 سيتوتوکسيسيتی
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P125  : بررسی اثر ضد تکثیری عصاره هیدروالکلی پوسته نوعی
در محیط (   MCF7)سخت پوست بر رده سلولی سرطان پستان 

 کشت

 0،  پگاه ميرزاپور3،  زهرا رشيدی0،  ليال رضاخانی*0مظفر خزاعی

استاد بانت شناسی و جنين شناسی، مرکز تحقيقات باروری و نا  -0
دانشجوی  -0باروری، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران 

کارشناسی ارشد علوم تشریحی، مرکز تحقيقات باروری و نا 
کارشناس ارشد  -3نشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایرانباروری، دا

علوم تکوینی، مرکز تحقيقات باروری و نا باروری، دانشگاه علوم 
  :mkhazaei1345@yahoo.comEmail پزشکی کرمانشاه، ایران

 

احی و روشهای جر. است زنان در سرطان ترین شایع پستان سرطان
شناسایی . درمانهای دارویی متعددی برای آن به کار گرفته می شود

. ترکيبات طبيعی و گياهی برای درمان سرطانها توصيه شده است
هدف تحقيق حاضر بررسی اثر عصاره هيدروالکلی پوسته نوعی 

( MCF7)پستان  سخت پوست بر قابليت زیست رده سلولی سرطان
 .است

. ت پوست تهيه و به شکل پودر درآمدپوسته سخ: مواد و روش ها
در این پژوهش از رده . سپس به روش هيدروالکلی عصاره گيری شد

، 011، 011)غلظت  5از عصاره، . استفاده شد MCF7 سرطانی  سلول
 89، 08و در سه دوره زمانی تهيه گردید ( μg/ml 0111و  911، 811
لولها به دو توانایی زیستی س. ساعت بر سلولها اثر داده شد 20و 

جهت . ارزیابی گردید MTT روش جذب تریپان بلو و رنگ سنجی
معنی  ≥P 15/1 یکطرفه استفاده و ANOVAآناليز داده ها از آزمون 
،  در MTTقابليت زیست سلولها در بررسی. دار در نظر گرفته شد

 08عصاره، طی  0111g/mlμو 911، 811، 011، 011گروههای کنترل، 
 00/20،  10/23،  00/90،  01/95،  05/88،   30/88ساعت به ترتيب 

،  00/00، 21/28،  02/91،  20/99،  83/ 02ساعت  89در  درصد،
  ، 28/21  ، 10/28  ، 01/91  ، 52/81ساعت   20درصد و در  05/08
 15/1) اختالف بين گروهها معنی دار بود. درصد بود 19/51  ، 12/01
P≤ .) پوسته نوعی سخت . نيز مشابه بودنتایج بررسی با تریپان بلو

پوست به صورت وابسته به دوز و زمان قادر به کاهش قابليت 
 . است MCF7 زیست سلولهای سرطانی

، سميت سلولی، قابليت  MCF7رده سلولی سرطانی : کليدی واژه های
 زیست 

P126  :بررسی سفالومتریک در بالغین ساکن عرب اهواز 

 ، روزبه0افتخاری ، عليرضا0االنابس ، فروزان0جعفر رضایيان 
 30اميرجانی

 تحقيقاتی مرکز و شيراز پزشکی علوم گروه آناتومی دانشگاه -0
گروه اناتومی دانشکده پزشکی  -0ایران  – تهران قانونی پزشکی

 و رفاه اداره -3دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ایران 
 انایر اهواز ایران جنوب نفت شرکت اجتماعی خدمات

آنتروپومتری علمی است که به بررسی ابعاد بدن روی افراد زنده می 
 این علم می تواند در تشخيص بالينی برخی بيماریها بخصوص. پردازد 

آنتروپومتری با گرایش سفالومتری به  سندروم ها کمك کننده باشد،
صورت استفاد ه می شود و به کمك آن  منظور ارزیابی ابعاد سر و

و صورت و نحوه رشد و نمو آن مشخص می  رم جمجمهطبقه بند ی ف
نوروکرانيوم به د ليل در بر گرفتن بخش عمد ه د ستگاه  همچنين. گردد 

سفالومتری د ر علم پزشکی، .اهميت بسزائی برخورد ار است عصبی از
و اعصاب، د ند انپزشکی، پزشکی  جنين شناسی، کودکان، جراحی مغز

لذا این نوع تحقيقات به عنوان . ی د ارد کاربرد زیاد  قانونی، و صنایع
مطالعات .تحقيقاتی کشور تع یين شد ه است دومين اولویت

عمد تاً  آنتروپومتریك بصورت پراکند ه د ر کشور ما انجام شد ه که
طول و عرض  مربوط به قد و وزن می باشد  ولی اندازههای د ور سر،

ی می باشد ، مهم سر، طول و عرض صورت، اطالعات آنتروپومتریك
می توان حجم و وزن و  طوریکه با در دست د اشتن طول و عرض سر

در سنين مختلف رشد تغيير  ابعاد جمجمه. شاخص مغز را تعيين نمود 
د ر کشورهای . طبيعی خود می رسد یافته و در سن بلوغ به حد نهائی و

ابعاد آنتروپومتریك د ر گروههای سنی،  پيشرفته از چندین نسل قبل
بررسی قرار گرفت و بد ینوسيله محققان  سی، نژاد ی و قومی موردجن

آنتروپومتریك را مورد بررسی و روند تغييرات  می توانند دالیل تغييرات
هدف ما از این پژوهش بررسی .بينی نمایند را پی گيری و پيش

 (نفر مرد و زن 01)ای از جامعه ساکنين اهواز بودسفالومتریك نمونه
اختالف . غ بودند و با رضایت در پژوهش ما شرکت کردندافراد همه بال

شاخصهای جمجمه و صورت بينی . جنسی در پژوهش لحاظ شد
افراد مزوسفال و  صددر 21نتایچ بدست آمده نشان داد که محاسبه شد 

مزورین بودند یك سری فاصله وتر و خط تغير نشان ميدهد در مقایسه 
فاصله بين  .بارز ترندده با نمونه های که پيش از این انجام ش

ظریف است  و فاصله داکریونها  (Ectoconchion)اکتوکونچيونها
(Dacryon) ناحيه . بيشتر است که نشان دهنده پهنای پل بينی است

ای استفاليون برجستگی نداشته که نشان دهنده کاهش قدرت ماهيچه
موارد  نقطه رینيون در جایگاه به هنجار در کليه. ماهيچه تمپورال است

شاخصهای زیر بررسی . مزورین استقرار داشته و تيپ بينی بيشتر 
 index)، شاخص مندیبوالر( Facial index))شدند شاخص صورت 

Mandibular) شاخص ،(Intercanthal)  شاخص پهنای ،(Orbital width 

index) شاخص شقاق چشم ،(Eye fissure index)شاخص بينی ، (Nasal 

index )تفاع ورميليون، شاخص ار(Vermilion height index ) شاخص ،
همگی (  Mouth-Face width index)عرض دهان به عرض صورت

 بيرون به Coronionو (Gonion) در افراد گونيون. براورد و بدست آمد
 .نيست برجسته و ورتکس آنچنان اوریون. نگشته بر
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P127  :در بومیان  های آنتروپومتریک اندام فوقانیژگی  مقایسه وی
 خان پنجاب پاکستانجیقزوین و دی

، مریم 3، فاطمه مغنی قرقی0،3،غزاله مشکدانيان 0زاده غالمرضا حسن
، 8، محمد ابرار عباس8پور ، علی دهباشی8بندها ، نوشين عالقه 3شياسی

 5، محمد بربرستانی 8عمران حيدر زیدی

پزشکی  دانشيار، گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم 0
 تهران 

عضو هيئت علمی، مرکز تحقيقات علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، 0
دانشجوی دکتری تخصصی علوم 3دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

پزشکی  تشریحی، گروه آناتومی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم 
پزشکی  پزشك  عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم 8 تهران
اتومی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم استاد، گروه آن5 قزوین

دانشجوی دکتری تخصصی علوم تشریحی، گروه 0 پزشکی تهران 
 پزشکی تهران آناتومی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم 

های آنتروپومتریك ژگی و مقایسه وی هدف از این مطالعه بررسی 
ان و اندام فوقانی در زنان و مردان بزرگسال در بوميان قزوین در ایر

اندازه گيری اندام فوقانی با .  باشددی جی خان پنجاب پاکستان می
نفر مرد و  091) بومی قزوینی  311استفاده از متر و کاليپر درميان 

از ساکنين دی ( نفر زن  025نفر مرد و  090) نفر 350و ( نفر زن 001
شرکت کنندگان به صورت . جی خان پنجاب پاکستان صورت گرفت

خاب شدند بطوریکه هيچ نقص فيزیکی وتاریخچه بيماری تصادفی انت
.   نداشتند و تمام اندازه گيری ها در وضعيت آناتوميکی صورت گرفت

-جیبر اساس نتایج این مطالعه ایندکس براکيال در مردان دی
 38/0)داری نسبت به مردان قزوینطور معنیبه( 39/80 ± 33/9)خان

مچنين ميانگين طول بازو درمردان ه(. P< 0.05)باالتر بود( 23/29 ±
و  9/30 ±32/0خان  به ترتيب جیمورد مطالعه در قزوین و دی

در (. P< 0.05)داری را نشان دادکه اختالف معنی. بود 0/09 88/0±
حاليکه تفاوت معنی داری در ایندکس براکيال و طول بازوی زنان این 

دهد که ابعاد ینتایج مطالعه حاضر نشان م.  دو ناحيه مشاهده نشد
طول اندام فوقانی، بازو، ساعد، طول و عرض دست در ساکنين 

خان  و اکثر مطالعات مشابه انجام شده بيشتر جیقزوین نسبت به دی
 .است

آنتروپومتری، ایندکس براکيال، اندام فوقانی، بازو، : کليدی واژه های
 خان  جیساعد، دست، قزوین، دی

 

P128  :یاسیون نادر مربوط به شریان رادیال گزارش یک مورد وار
 سطحی به علت جنینی و اهمیت بالینی آن 

 سميرا ایزیطاهری،  زادهمحمد مهدی حسن محمد افشار، 

 گروه علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی بيرجند

های شریان بازو و انشعابات آن در اثنای تشریح کاداور واریاسيون
در این . انداهده و گزارش گردیدهو یا اجرای تکنيك های بالينی مش

باشند و خود گزارشات غالبا شاخه های رادیال و اولنار در گير می
عدم اطالع از این . شودشریان براکيال کمتر دچار تغيير می

تواند به آسيب دیدن آنها در اثنای اعمال جراحی ها  میواریاسيون
 25ر مرد تقریبا در اثنا تشریح اندام فوقانی یك کاداو .منجر بشود

ساله در بخش تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بيرجند 
متوجه یك شریان رادیال سطحی و زیر پوستی شدیم که در موقعيت 

شد و در مسيری زیر پوستی و طبيعی از شریان براکيال منشعب می
با عبور از روی انفيه دان تشریحی وارد کف دست گردیده و در 

تشریح ناحيه  .نمودی شریانی کف دستی شرکت میتشکيل قوسها
ساعد در هر دو اندام فوقانی نشان داد که فقط در ساعد سمت راست 

باشد در پوستی میشریان رادیال دارای مسيری سطحی و زیر
یافته  .حاليکه این شریان در اندام فوقانی چپ مسيری نرمال داشت

اندام فوقانی نشان داد  های ما یك واریاسيون نادر از الگوی شریانی
توضيح مشا جنينی این واریاسيون می . که دارای اهميت بالينی است

تواند به علت تغيير در منشا گرفتن این شریان از الگوهای معمولی 
برجای ماندن شاخه هایی که باید تحليل برود و . اندام فوقانی باشد

 .تحليل شاخه هایی که باید بر جای بماند

شریان رادیال ، شریان اولنار ، واریاسيون ، : دیکلي واژه های
 آناتوميکی ، اندام فوقانی ، ساعد

P129  : مجرای پاروتید دو گانه یک طرفه ، علت جنینی و اهمیت
 گزارش مورد: بالینی آن 

 نسيم لطفی، مد مهدی حسن زاده طاهری، محمد افشار، مح

. ستغده پاروتيد بزرگترین غده بزاقی با ترشحات سروزی ا
ترشحات این غده بوسيله یك مجرای اصلی بنام مجرای پاروتيد به 
استنسن وارد وستيبول حفره دهانی در مقابل تاج دومين موالر فك 

 25در اثنای تشریح یك کاداور ، مرد تقریبا  .فوقانی وارد می شود
ساله در بخش تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بيرجند 

ی دانشجویان پزشکی در سمت راست صورت بمنظور آموزش عمل
دو مجرای غده پاروتيد مشاهده نمودیم که یکی از قسمت فوقانی و 
دیگری از بخش تحتانی غده منشا می گرفتند و در ضخامت غده 

پس از تشریح این ناحيه . پاروتيد فرعی به یکدیگر ملحق می شدند
دیجيتال  طول و قطر هر مجرا با دقت و با کمك کوليس الکترونيك

(TCM ) ساخت کشور آلمان مورد اندازه گيری قرار دادیم و سپس
-این مجاری و ساختمانهای مجاور را رنگ آميزی نموده و عکس

ميليمتر  09دارای طولی در حدود  D1مجرای فوقانی  .برداری کردیم
 32دارای طول D2ميليمتر و مجرای تحتانی  0.05و قطری در حدود 
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 05ارای طول  D3و مجرای اصلی .يليمتر بودم 0.0ميليمتر و قطر 
مجرای اصلی پس از عبور از روی .ميليمتر بودند 3.0ميليمتر و قطر 

عضله ماستر ، عضله بوکسيناتور را سوراخ نموده و وارد حفره 
علت جنينی این واریاسيون دو شاخه شدن جوانه ای  .دهان می شد

تشکيل پاروتيد منشا است که از اپيتلوم پوشاننده حفره دهان برای  
و هر کدام از این انشعابات وارد مزانشيم مجاور شده و . می گيرد

آگاهی از . تکثير و تمایز پيدا می کند و غده پاروتيد را می سازند
وجود این واریاسيون برای متخصصين که دست اندکار تشخيص و 
مداوای غده پاروتيد می باشند از قبيل رادیولوژیست ها و جراحان 

 .ارای اهميت فراوان می باشدد

واریاسيون ، غده پاروتيد ، مجرای استنسن، حفره : کليدی واژه های
 دهان

P130  :ای استخوان بازو در انسان دوره آهن ¬سوراخ تیغه
 (Humeral septal aperture in the Iron Age)درایران

مرکزتحقيقات هيستومورفومتری .جعفر رضایيان، محمد رضا نام آور
ریولوژی،  و گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی شيراز، واست

 شيراز، ایران

 (Trait)استخوان بازو  گوناگونی  (septal aperture)ای سوراخ تيغه
است که  در انتهای پایينی استخوان بازو جای دارد و در اثر ناپدید 
شدن تيغه بين فضاهای کرونویيدی و اوله کرانونی استخوان بازو 

در کنار مسجد کبود تبریز هنگام ساخت فروشگاه . هدروی می د
پيدا شد ( پيش از ميالد 0911-0511)بزرگی،گورستانی از دوره آهن

که با انجام کاوش، استخوان های آن حفظ شده و به یك گنجينه باز 
ای دو این گزارش مربوط به وجود سوراخ تيغه. تبدیل شده است

عصر آهن تبریز وجود دارد  طرفه در اسکلت زنی است که در گنجينه
آگاهی درمورد . و نخستين گزارش از این نوع در ایران می باشد

ای و ای در برنامه ریزی برای درمان شکستگی باالی لقمهسوراخ تيغه
ای ممکن است برای پيکرشناسان، جراحان دانش کالبدی سوراخ تيغه

  .استخوان و پرتوشناسان سودمند باشد

ای، استخوان بازو، گوناگونی سنجش وراخ تيغهس: واژه های کليدی
 .، تبریز، دوره آهن(Anthropology)ناپذیر، پيکرشناسی

P131  :گزارش موردی واریاسیون از شریان تیروئیدی فوقانی 

امير  ،0حميد رضا برزگر ،0محمد جعفری ،0رامين زارع ،0عباس شاهدی
 0محمد مرشدی زاد

دانشگاه علوم  ،می دانشکده پزشکیگروه آناتو ،استاد یار آناتومی ;0
 ،دانشکده پزشکی علی ابن ابيطالب ،دانشجوی پزشکی ;0پزشکی کرمان 

  دانشگاه آزاد واحد یزد

شریان تيروئيدی فوقانی اولين شاخه شریانی است که درست زیر شاخ 
این . بزرگ استخوان المی از شریان کاروتيد خارجی جدا می شود

المی نزول کرده تا به -عضله تيروئيدیشریان در طول کنار خارجی 
در اینجا شریان از طرف داخل . راس لوب طرفی غده تيروئيد  می رسد

مجاور با عضله تنگ کننده تحتانی حلق و عصب حنجره ای برونی 
(External laryngeal nerve )شاخه های غده ای آن عبارتند از. است :

داخلی و خارجی  .امیشریانهای تيروئيدی قدامی و خلفی که سطوح قد
به عالوه یك شاخه غده ای دیگر . لوب طرفی تيروئيد را تغذیه می کنند
تيروئيد با شاخه طرف ( Isthmus)نيز دارد که پس از عبور از روی تنگه 

هدف این مطالعه گزارش موردی واریاسيون . مقابل آناستوموز می کند
در تشریحی که  .از شریان تيروئيدی فوقانی جسد یك مرد ایرانی است

در دانشکده ی پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد انجام شد ،بعد از  
تشریح ناحيه گردن مشاهده شد که شریان تيروئيدی فوقانی از شریان 

سانتيمتر قبل از تقسيم شدن آن به  5/0کاروتيد مشترک در حدود 
 . شریانهای کاروتيد داخلی و خارجی جدا شده است

شریان تيروئيدی  ،کاداور ،شریان کاروتيد مشترک : دیکلي واژه های
 فوقانی

 

P132  : بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر روی تغییرات
هیستومورفولوژیک گلومرولهای کلیه ی موش صحرایی نر 

 ویستار متعاقب استفاده از اکستازی

 
حامد  شبنم موثقی ، زهرا نادیا شریفی ، عاليه عاشوری برمچی

تهران گروه علوم  اسالمی دانشگاه آزاد. هاشم زادهشفارودی، الهام 
 تشریح

 

با نام تجاری اکستازی، به (  MDMA)متيلن دی اکسی مت آمفتامين 
دليل استرس اکسيداتيو منجر به نقص و مرگ سلولی در بافت ها از 

هدف . اکستازی با جراحت حاد کليه همراه است. جمله کليه می شود
شاد کننده های عروقی همچون پنتوکسی از این مطالعه بررسی اثر گ

 .فيلين بر آسيب کليوی ناشی از مصرف اکستازی می باشد

تایی رت نر  0گروه  8این مطالعه ی تجربی بر روی : مواد و روشها
این ماده به )کنترل، اکستازی : شامل گروههای  نژاد ویستار انجام شد

ر یك روز ساعته د 0دوز با فواصل  3به صورت  mg/kg 2.5ميزان 
، آزمایشی که (به رتها تزریق گردید( i.p)به طریق داخل صفاقی 

همزمان با تزریق سومين دوز اکستازی، پنتوکسی فيلين با دوز 
mg/kg 011  تزریق شد و حامل که همزمان با تزریق سومين دوز

هفته  0تمامی حيوانات . اکستازی، نرمال سالين به رتها تزریق شد
کشته شدند و کليه ی آنها به منظور بررسی پس از شروع آزمایش 

و  (H&E)تغييرات هيستومورفولوژیك توسط هماتوکسيلين ائوزین 
PAS سپس نمونه ها توسط نرم افزار . رنگ آميزی شدImage Tools 
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از لحاظ قطر و تعداد سلولهای گلومرولی و درجه بندی آسيب بافتی  2
گلومرولی و ميزان  در بررسی قطر و تعداد سلول های. بررسی شدند

آسيب بافتی ، بين گروه کنترل و پنتوکسی فيلين تفاوت معنی دار 
وجود نداشت ولی با گروه اکستازی و حامل تفاوت معنا دار بود 

(P≤0.05) . نتایج این تحقيق نشان می دهد که استفاده از داروی
پنتوکسی فيلين می تواند تأثير مثبتی بر روی بهبود ضایعات 

 . ی کليوی ناشی از مصرف اکستازی داشته باشدگلومرولها

 اکستازی؛ گلومرول کليوی؛ پنتوکسی فيلين: واژه های کليدی
 

P134  : ایسکمی شدید معده و انفارکتوس دئودنوژژنال به دنبال
ترومبوز  در تنه شریانی سلیاک در بیمار مبتال به 

 هیپرهموسیستئنمی 

 **جهانبخش دکتر مسيح *. دکتر عبدالحسين داوودآبادی

فوق تخصص .مدیر گروه جراحی بيمارستان شهيد بهشتی کاشان*
دستيار تخصصی جراحی عمومی بيمارستان ..**جراحی قفسه سينه

بيمارستان شهيد .دانشگاه علوم پزشکی کاشان .شهيد بهشتی کاشان
 دپارتمان جراحی.بهشتی 

در  ایسکمی شدید معده و انفارکتوس دئودنوژژنال به دنبال ترومبوز 
تنه شریانی سلياک یك حادثه نادر است و معموال به صورت شکم 
حاد تظاهر می یابد و با ریسك فاکتورهای زمينه ای ترومبوتيك 

ساله که با شکایت درد شکم ناگهانی پنج  35ما یك مرد .  مرتبط است
وی راننده بوده و .روزه با تشدید در اپيگاستر را معرفی ميکنيم

الپاراتومی انجام شده ریزش .ری نداشته استهيچگونه سابقه بيما
. ژژنوم را نشان داد  cm 01دیستال معده و دئودنوم و 3/0مخاطی 

که جهت برقراری تداوم سيستم گوارشی قسمت پروگزیمال ژژنوم به 
به سطح  CBDمجرای پانکراتيك و .باقيمانده معده آناستوموز شد

به عنوان درن  F 09خارجی ژژنوم تحت راهنمایی دو لوله تغذیه 
در .بيمار روند بهبودی بعد از عمل خوبی داشت.خارجی ترميم شدند

مطالعات انعقادی بعد از عمل هيپرهموسيستئنمی به عنوان علت 
شناسایی شد و یافته های تصویر برداری تقييرات پره گانگرن و 
ادماتوز جداری و واریاسيون آناتوميك احتمالی عروقی را آشکار 

سریع انسداد تنه سلياک نيازمند شك بالينی زیاد تشخيص . کرد
با کنتراست ميتواند انسدد حاد تنه سلياک و   CT scan ميباشد و

در پایان ميتوان گفت .واریاسيونهای احتمالی عروقی را نشان دهد
رزکسيون رادیکال روده ایسکميك و جراحی ویپل  یك اقدام موثر 

رزکسيون بافتهای  سریع درمانی  جهت برقراری جریان خون و
 . نکروتيك است

ریزش مخاطی .ایسکمی تنه سلياک.ایسکمی مزانتر:کليدی  ه هایواژ
واریاسيون آنا تومی .انفارکتوس معده . دئودنوژژنال

 هيپرهموسيستئنمی.عروقی

P135  : ایجاد ضایعه کیستیک در کپسول خلفی لنز  پس از عمل
 گزارش موردی: جراحی کاتاراکت

فوق تخصص 0*0، ليال رضاخانی0، پگاه ميرزاپور0جليل اميدیان
دانشجوی 0 استرابيسم، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران

 کارشناسی علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران
دانشجوی کارشناسی علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی 3

 Email: Leila_rezakhani@yahoo.com.کرمانشاه، ایران

 
به کدورت عدسی های چشم که در حالت طبيعی شفاف هستند، آب  

مروارید طور کلی عمل آببه  .مروارید یا کاتاراکت گفته می شود
در اغلب موارد کار گذاشتن لنز  شامل خارج کردن عدسی کدر شده و

در این . چشم است مصنوعی داخل چشمی به جای عدسی طبيعی
مطالعه مورد نادری از ایجاد ضایعه کيستيك پس از جراحی کاتاراکت 

سالگی با  00بيمار خانمی می باشد که در سن .  گزارش می شود
این . هایميوپی تحت عمل جراحی کاتاراکت هر دو چشم قرار گرفت

 05بيمار پس از گذشت . انجام گردید( آفاکيا)جراحی بدون کاربرد لنز 
در معاینه در . ال با کاهش شدید در دید چشم راست مراجعه نمودس

محل کپسول خلفی، ضایعه کيستيك شفافی مشاهده شد و کاهش 
این اثر در واقع به صورت لنز . بينایی به علت اثر رفراکتيو بيان گردید

به کمك ليزر کيست پاره و مایع تخليه شد و دید بيمار . عمل می کند
ایجاد کيست پس از جراحی کاتاراکت نادر .  یافت به حالت قبل بهبود

می باشد، با توجه به اینکه تعدادی از افرادی که تحت این جراحی قرار 
می گيرند، ممکن است پس از سالها به علل مختلف دچار کاهش دید 

 .الزم است این مورد را نيز مد نظر داشت. شوند
 

 کاتاراکت، لنز، ضایعه کيستيك: کليدی واژه های

P136  : بررسی مقایسه آنتروپومتریک انگشتان دست دختران
مشهد، )سال در شمال شرق ایران  7-11سالم و عقب مانده ذهنی 

 (قوچان، چناران
، دکتر پروین تراب *0، دکتر جينا خياط زاده0معصومه حبيب طلب

 8، دکتر ناصر مهدوی شهری3زاده
آزاد  گاهدانش دانشجوی رشته کارشناسی ارشد زیست شناسی،-0

استادیار،  -0ایران شناسی، کرج، زیست کرج، گروه اسالمی، واحد
 ایران مشهد، شناسی، زیست مشهد، گروه آزاد اسالمی، واحد دانشگاه

 شناسی، زیست استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج، گروه -3

 زیست مشهد، گروه آزاد اسالمی، واحد استاد، دانشگاه -8ایران کرج،

 j.khayatzadeh@mshdiau.ac.irایران مشهد، ،شناسی
 

ها، عقب ماندگی ذهنی کاهش هوش فرد  یکی از شدیدترین ناهنجاری
بطور . ها است در ایفای وظایف اجتماعی یا ناتوانی او در کسب مهارت

ان عقب مانده درصد تمام بارداری ها در خطر تولد نوزاد 5تا3کلی

mailto:Leila_rezakhani@yahoo.com
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معموالً بصورت قرینه  جنيناندام حرکتی  های جوانه. ذهنی هستند
 های ژن .گردند می یکدیگر در طرفين خط ميانی بدن تشکيل

Tbx4وTbx5 واندام های حرکتی  جوانه به ترتيب در تخصصی شدن 
ماهه 3تکوین انگشتان در  .نقش دارندقدامی  تبدیل به اندام خلفی و

اول و دوم تکامل جنين تحت اثر دو عامل محيط ژنتيك و محيط شکل 
ها اثر گذاشته و  عوامل مختلفی بر روی بيان یا ساختار ژن. گيرند می

آنتروپومتری به بررسی ابعاد . شوند باعث تغيير در طول انگشتان می
های آنتروپومتری،  یکی از بخش. پردازد بدن روی افراد زنده می

های حرکتی است که با این روش ابعاد تشریحی و  بيومتری اندام
بيومتری انگشتان کاربرد . گردد حرکتی مشخص میهای  اندازه اندام

ها و در تشخيص هویت افراد  وسيعی در تشخيص زود هنگام بيماری
هدف از این . باشد شاهدی می -این پژوهش مطالعه ای موردی. دارد

تحقيق مطالعه الگوی رشد و تقارن سنجی طول انگشتان دست چپ و 
این تحقيق بر . است راست دختران سالم و دختران عقب مانده ذهنی

های استان  دختر سالم و عقب مانده ذهنی شهرستان 811روی
از سطح پشتی . انجام شد( مشهد، قوچان، چناران)خراسان رضوی 

 1D،2D،3D،4D،5Dدست فاصله متاکارپوفاالنژیال تا نوک انگشتان 
گيری  اندازه mm 1.110دست چپ و راست با کوليس دیجيتال با دقت

 SPSSافزار و نرم t-test ت آمده با استفاده از آزمون نتایج بدس. شد
نتایج تحقيق نشان داد متوسط طول . مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت

سال در 2 -01چپ و راست دختران سالم 1D،2D،4D،5Dانگشتان 
. های سنی در مقایسه با گروه معلولين ذهنی بيشتر است تمام گروه

ت دختران سالم تقارن مشاهده در ارزیابی طول انگشتان چپ و راس
توان  اما در بررسی طول انگشتان چپ و راست دختران کم. شود می

 .ذهنی تقارن مشاهده نشد

 عقب ماندگی ذهنی، آنتروپومتری: کليدی واژه های

 

P137  :Comparative investigation of DAL-1 tumor supressor 

protein expression in cancerous and normal ovarian 

specimens by immunohistochemistry 

 مهدی نيکبخت

 DAL-1 1 (Differentially expressed in Adenocarcinoma of the(ژن

Lung- 18))  09که بر روی کروموزوم شمارهp11.3  واقع است به
از  DAL-1ژن   .عنوان یك ژن مهار کننده تومور شناخته شده است

بوده در که سازماندهی اسکلت  Cell adhesion moleculesاجزاء 
غير . سلولی با ایجاد اتصاالت محکم بين سلولی؛ نقش ایفاء می نماید

فعال شدن این  ژن می تواند چسبندگی بين سلولی و نيز اتصال بين 
غشاء و اسکلت سلولی را از بين برده و باعث بروز بدخيمی و متاستاز 

 01سرطانی تخمدان و نمونه  01در این مطالعه از  :روش ها .گردد
نمونه بافت سالم مجاور از همان نمونه های توموری استفاده شده 

هم چنين از روش ایمونو هيستوشيمی برای بررسی بروز . است

استفاده گردیده و ، از ميکروسکوپ نوری و نرم  DAL-1پروتئين 
برای بررسی درصد سلول های رنگ    Motic Advanced Plus 2افزار 

حضور رنگ قهوه  :یافته ها .از مقاطع بافتی بهره گرفته ایم آميزی شده
ای سيتوپالسم همراه با رنگ قهوه ای غشاء و یا بدون آن، هر دو 

بيان این پروتئين در . مثبت در نظر گرفته شد  DAL-1برای بيان
بافتهای سرطانی در مقایسه با بافت های نرمال مجاور به طور معنی 

همچنين کاهش بيان این پروتئين از . فته بودکاهش یا (p<0.001)داری 
  (P=0.036)لحاظ آماری به طور معنی داری با متاستاز به غدد لنفاوی 

در  DAL-1با توجه به کاهش بروز پروتئين :نتيجه گيری  .مرتبط بود
نمونه های سرطانی نسبت به نمونه های سالم دراین مطالعه ، بيان 

از . ژنز سرطان تخمدان مرتبط باشدمی تواند با پاتو DAL-1پروتئين 
طرف دیگر فقدان یا کاهش بروز این پروتئين به طور معنی داری در 
نمونه های سرطانی با متاستاز به غدد لنفاوی بيش از سایر نمونه ها 

را به عنوان یك مارکر تشخيصی  DAL-1بنابراین ، می توان . بود
 .فاده قرار دادبرای بيماران مبتال به سرطان تخمدان مورد است

، ژن مهار کننده تومور ، DAL-1 سرطان تخمدان ،  :کليدی ه هایواژ
 ایمونوهيستوشيمی

P138  :Comparative investigation of TSLC1 tumor supressor 

protein expression in cancerous and normal ovarian 

specimens by immunohistochemistry 

 مهدی نيکبخت

TSLC1  پروتئين مهار کننده توموراست که غير فعال شدن آنمی یك
تواند چسبندگی بين سلولی و نيز اتصال بين غشاء و اسکلت سلولی 

در این  .را از بين برده و باعث بروز فنوتيپ بدخيم و متاستاز گردد
؛ در نمونه های سرطانی و سالم سرطان  TSLC1مطالعه بروز ژن  

 .يمی مورد بررسی قرار گرفتتخمدان توسط روش ایمونوهيستوش
نمونه از  01نمونه سرطانی تخمدان و  01در این مطالعه از  :روش ها

بروز . بافت سالم مجاورهمان نمونه های توموری استفاده شده است
درصد . با روش ایمونوهيستوشيمی بررسی شد TSLC1پروتئين 

سلول های رنگ آميزی شده از مقاطع بافتی با استفاده از 
بررسی    Motic Advanced Plus 2سکوپ نوری و نرم افزار يکروم

حضور رنگ قهوه ای سيتوپالسم همراه با رنگ قهوه :  یافته ها .شد
مثبت در نظر گرفته TSLC1ای غشاء و یا بدون آن، هر دو برای بيان 

بيان این پروتئين در بافتهای سرطانی در مقایسه با بافت های . شد
(  .  >110/1p) ی داری  کاهش یافته بودنرمال مجاور به طور معن

همچنين کاهش بيان این پروتئين از لحاظ آماری به طور معنی داری 
های پيشرفته تر تومور  stageو ( P=1.109)با متاستاز به غدد لنفاوی 

(1.130=P )با توجه به کاهش بروز پروتئين :نتيجه گيری .مرتبط بود
TSLC1  نمونه های سالم دراین در نمونه های سرطانی نسبت به

ممکن است با پاتوژنز سرطان تخمدان  TSLC1مطالعه ، بيان پروتئين 
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می  TSLC1از طرف دیگر کاهش بروز پروتئين .ارتباط داشته باشد
. تواند در تهاجمی ترکردن رفتارکارسينومای تخمدان موثر باشد
بنابراین ، به عنوان یك مارکر مولکولی تشخيصی برای بيماران با 

 .کارسينومای تخمدان می تواند مورد استفاده قرار گيرد

سرطان تخمدان ، ایمونوهيستوشيمی ،ژن مهار  :کليدی ه هایواژ
 TSLC1کننده تومور ، 

P139  : بررسی ویژگی های کانال پاالتین بزرگ با استفاده از
 Cone Beam Computed Tomographyتصاویر 

 

جوی کارشناسی ارشد دانش 0*0، زهره عليزاده 0یوسف عباسی 
علوم تشریحی، گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم 

استادیار علوم تشریحی، مرکز  0 پزشکی همدان، همدان، ایران
. تحقيقات اندومتر و اندومتریوز، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان

 ایران
 همدان، خيابان شهيد فهميده، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم*

 پزشکی همدان، همدان، ایران
 

کانال پاالتين بزرگ ساختمان تشریحی مهمی است که اغلب برای 
به دليل . تزریق مواد بيحسی موضعی مورد استفاده قرار می گيرد

استفاده های جراحی آگاهی در مورد طول و گوناگونی های آناتوميك 
اتومی در این مطالعه آن. این ناحيه از اهميت خاصی برخوردار است

 Cone Beamکانال پالتين بزرگ با استفاده از تصاویر بدست آمده از 

Computed Tomography  طول و . فرد بررسی گردید 020مربوط به
در مقطع  (n=544)جهت کانال های هر دو طرف چپ و راست 

( 0/3±) 02/08طول متوسط کانال طرف راست . ساژیتال ارزیابی شد
در نمای ساژیتال جهت . بود( 0/3±) 08/08ميلی متر و طرف چپ 
به طرف پایين و % 80و در طرف چپ % 5/80کانال طرف راست در 

 . جلو بود
 Cone Beam Computedکانال پاالتين بزرگ، : کليدی واژه های

Tomography 
 
 

P140  :های بینی در های آنتروپومتریک ایندکس بررسی ویژگی
 بومیان قزوین

،  0معصومه مجيدی ذولبين ،0مينه مختاری، ته،0غالمرضا حسن زاده
 3، علی دهباشی پور3نوشين عالقه بندها

گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه  علوم تشریحی، دانشيار -0
 علوم تشریحی، تخصصی دکتری دانشجوی-0علوم پزشکی تهران 

-3گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 پزشکی قزوین شکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشك عمومی، دان

 

 و جنس ، نژاد تشخيص برای علوم آنتروپولوژی  در بينی پارامترهای
 علوم در ناشناخته که شناسایی جهت و مردم های گروه از قومی
 ویژگی تعيين مطالعه این از هدف. هستند دارای اهميت است قانونی
 به مطالعه . بود رانای قزوین در بينی ساکنان آنتروپومتریك های

 .شد انجام قزوین از بزرگسال نفر از 311 روی بر مقطعی صورت
. شدند انتخاب تصادفی صورت به سال بود و 55 تا 09 محدوده سنی 

 بينی نوع و(  NI=بينی شاخص) بينی ارتفاع بينی، عرض بينی، ارتفاع
 اندازه کوليس از استفاده با بينی پارامترهای. شد تعيين NI به توجه با

 در بينی سوراخ و نوک ، پل ، بينی شکل این، بر عالوه. شد گيری
 در افراد مورد مطالعه، . گرفت قرار بررسی مورد قزوین ساکنان
 001. بودند(  سال 03.10+  09.03 متوسط)  55 تا 09 سنی محدوده

 ميانگين . نفر مؤنث هستند 081نفر از افراد مورد مطالعه مذکر و 
 بود 58.00 ± 8.29زنان در و 00.58 ± 5.29 مردان در بينی شاخص

 90.05)  مردان در بينی نوع شایعترین. داشت معنی داری اختالف که
 معنی ارتباط مطالعه  .بود لپتورینی بينی(  ٪ 89.5)  زنان و در (  ٪

 بينی نوع شایعترین. ندارد وجود بينی شکل و فرد یك جنس بين داری
 در بينی های شاخص. ان، لپتورینی گزارش شدزن و مردان ميان در ،

 .بودند زنان در بينی های شاخص با برابر مردان

 

 . قزوین ساکنان ، بينی پارامترهای آنتروپولوژی، :واژه های کليدی
 
 

P141  : هیستو پاتولوژیک فیومها ی حاصل از لحیم کاری  مطالعه
 صحرایی موش در ری هوایی بر ریه ها و مجا

ریم فر، رمضان ميرزایی، فریدون سرگلزایی اول ، محمد حسن ک
 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.محمد رضا عرب، مهربد کریمی

گازهای متصاعد شده هنگام لحيم کاری طيف وسيعی از آالینده هایی 
مثل سرب، قلع و فرمالدئيد است که یکی از دالیل اصلی بيماریهای 

ای به عنوان اولين سد پوشش تنفسی در ن. ریوی در لحيم کاران است
هدف از این . بيولوژیك بافتی است که به این آالینده ها پاسخ می دهد

مطالعه شناسایی تغييرات پوشش تنفسی در برونشيولها و تغييرات 
دیواره ی بين آلوئلی در ریه متعاقب استنشاق این فيومها در موش 

سر موش صحرایی از نژاد  89. صحرایی درون محفظه گاز بود
Sprague Dawley   انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش

هر کدام از این گروهها بر . تقسيم شدند( سر 09)و شاهد ( سر  31)
. هفته ای تقسيم شدند 0، و 8، 0اساس زمان مواجهه به سه زیر گروه 

ساعت در معرض فيومها   0موشهای گروه آزمایش هر روز به مدت 
ن آزمایش تحت بيهوشی عميق از ریه  موشهای در پایا. قرار گرفتند

هر دو گروه آزمایش و شاهد نمونه برداری شد و مقاطع تهيه شده با 
اطالعات .  روش هماتوکسيلن و ائوزین و پاس  رنگ آميزی شدند

جمع آوری شده به کمك آناليز واریانس یك طرفه با نرم افزار آماری 
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SPSS متر بر  5ری با سيم لحيم سرعت لحيم کا. تجزیه و تحليل شدند
متر مکعب و سرعت تعویض /. 93دقيقه، فضای درون اتاقك گاز 

ميزان فرمالدئيد، . بار در ساعت تنظيم شد 0-5هوای درون اتاقك گاز 
قلع و سرب در هوای درون اتاقك به طور منظم و روزانه با روش 

ی ميزان آالینده ها. اسپکتروفتومتری و جذب اتمی اندازه گيری شد
هوای درون اتاقك گاز به ترتيب برای فرمالدئيد، قلع و سرب به 

تغييرات شدید . ميلی گرم در متر مکعب بود 3و /. 35، /.083ميزانهای 
پوشش تنفسی و التهاب فراوان در آستر مخاطی در گروه آزمایش 

واکنش سلولهای جامی شکل به . نسبت به شاهد کامال مشخص بود
به نظر می رسد تغيير . غيير یافته بودرنگ آميزی پاس کامال ت

ضخامت دیواره های های بين آلوئلی و پوشش برونشيولها و سلول 
های جامی شکل پاسخی واکنشی به فيومهای لحيم کاری بوده و 

 .شدت آن وابسته به مدت زمان مواجهه با این فيومها است

های فيومهای لحيم کاری، ریه، برونشيول، دیواره : واژه های کليدی
 بين آلوئلی، موش صحرایی

 

P142  : مدل ایسکمی فوکال شریان مغزی میانی(MCAO ) در رت و
 عوامل موثر بر موفقیت آن

ادیب زنده  ،0، محمد علی اطلسی0همایون نادریان، 0ابوطالب تمتاجی
 0ابوالفضل اعظمی طامه ،0دل

انسيتوی 0مرکز تحقيقات علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی کاشان0
: آدرس پست الکترونيكروآناتومی، دانشگاه آخن، آلمان نو

aazami@kaums.ac.ir 

 

مدل های حيوانی متنوعی برای ایجاد مدل ایسکمی مغزی وجود دارند 
بطور گسترده در  (MCAO)مدل انسداد شریان مغزی ميانی که 

علی رغم اینکه  .قرار می گيرد جوندگان از جمله رت مورد استفاده
شبيه ساز بسيار مناسبی برای سکته مغزی ایسکميك   MCAOمدل

است، نتایج  و بحث های متضادی در متون علمی در رابطه با ميزان 
در تحقيق حاضر سعی بر آن . موفقيت این مدل مشاهده می شود

یا است تا تاثير فاکتور وزن حيوان با قطر و ميزان ورود گایدوایر 
فيالمنت قبل از محل دوشاخه شدن شریان کاروتيد مشترک جهت 

مدل . بر ميزان موفقيت  مدل بررسی شود MCAبستن شریان 
حيوانی سکته مغزی در رت های نژاد ویستار، سنين بين سه تا پنج 

به وسيله وارد کردن . گرم انجام شد 381تا 011ماه و  وزن های بين 
ر از شریان کاروتيد مشترک و مسدود ميکرومت 305گایدوایر با قطر 

به مدت یك ساعت، ایسکمی ( MCAO)نمودن شریان مغزی ميانی 
پس از خارج نمودن کاتتر مقدار طول ورودی آن از محل . انجام شد

کنترل و ثبت بسته . دو شاخه شدن کاروتيد مشترک اندازه گيری شد
با افت جریان خون ناحيه ای که محدوده  MCAشدن شریان 

نرسانی این شریان خونرسانی است  توسط فلورومتری ليزر خو
گرم به دليل کوچکی  311حيوانات با وزن کمتر از . داپلر انجام گرفت

 MCAOو نازکی عروق در حلقه ویليس گزینه مناسبی جهت اجرای 
زیرا حين وارد کردن گاید وایر به داخل رگ در اثر تماس . نيستند

آن در حين زمان ایسکمی واکنش می تنگاتنگ با دیواره شریان با 
چسبندگی ایجاد شده موجب پارگی دیواره شریان در هنگام . دهد

طول ورودی کاتتر از محل دو شاخه شدن . خروج گاید وایر می شود
ميلی  03-09در محدوده  MCAشریان کاروتيد مشترک تا شریان 

ر و نتایج ما در این تحقيق نشان می دهد که قطر گایدوای. متر بود
با وزن حيوان  MCAميزان ورود آن تا رسيدن به ابتدای شریان 

. رابطه مستقيم داشته و بایستی متناسب با وزن حيوان تغيير کند
  

 ، گاید وایر، وزن، رتMCAO: کليدی واژه های

 

P143  :اثرات مصرف سیر(Allium Sativum ) بر لوله های سمینی
 ربفروس در موش صحرایی تحت رژیم غذایی پرچ

، ایرج  0، آمنه محمدی روشنده 0مطهره مرتضوی: نویسندگان
  1، زهره عليزاده 0صالحی

گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، 0
گروه فيزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم 0. همدان، ایران

 .پزشکی همدان، همدان، ایران

رابطه با شاخص توده بدنی  در سالهای اخير، برخی مطالعات در
(BMI)  و پارامترهای توليد مثلی در مردان نشان داده اند که افزایش

شاخص توده بدنی با کاهش کيفيت سمن، کاهش غلظت اسپرم و نيز 
از اینرو، . باشدهای دارای حرکت نرمال مرتبط میکاهش تعداد اسپرم

فروس در  در این مطالعه، اثر مصرف گياه سيربر لوله های سمينی
موشهای صحرایی تحت رژیم غذایی پرچرب مورد بررسی قرار 

گروه  3راس موش صحرایی نر با نژاد آلبينوویستار به  30. گرفت
(n=12 ) رژیم غذایی پرچرب (کنترل)رژیم استاندارد ،(HFD)   و رژیم

ماه،  3پس از . تقسيم شدند( HFDG)غذایی پرچرب همراه با سير 
های بيضه ی شده و پس از فيکساسيون بافتموشهای صحرایی قربان

، قالب گيری، برش گيری و رنگ آميزی % 01در فرمالين 
. هماتوکسيلين و ائوزین و بررسی با ميکروسکوپ نوری انجام گردید

درجه )نتایج حاصل با استفاده از آنوای یك طرفه آناليز گردیدند 
در  HFDGه تعداد اسپرماتوگونی ها در گرو(. p< 0.05: معنی داری

 >p)مقایسه با دو گروه دیگر به ميزان قابل توجهی افزایش داشت 

mailto:aazami@kaums.ac.ir
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کاهش معناداری  HFDهمچنين، تعداد اسپرماتيدها در گروه (. 0.05
 HFDدر مقایسه با گروه کنترل و  HFDGداشت در حاليکه در گروه 

عالوه بر این، تعداد سلول . (p< 0.05)افزایش معنادارای را نشان داد 
های کنترل در مقایسه با گروه HFDGرتولی و ليدیگ در گروه های س

و نيز هيچ اختالف معناداری در . افزایش معناداری داشت HFDو 
های متفاوت مشاهده های اوليه بين گروهتعداد اسپرماتوسيت

براساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر، مصرف . (p>0.05)نگردید
ی به منظور غلبه بر عوارض توان به عنوان روشی درمانسير را می

ناخوشایند چاقی بر عملکرد سمينی فروس و اسپرماتوژنز در نظر 
 .گرفت

رژیم غذایی پرچرب، گياه سير، لوله های سمينی : واژه های کليدی
 فروس، موش صحرایی

P144  : 2مطالعه آنتروپومتریD:4D  در مردان اسکیزوفرن در
 مقایسه با مردان سالم خراسان رضوی

، دکتر جينا خياط 0، دکتر ناصر مهدوی شهری*0محصل فروتقهمهدی 
 3زاده

 
 شناسی سلولی تکوینی جانوری، زیست ارشد کارشناسی دانشجوی0

 مشهد، شناسی، زیست مشهد، گروه آزاد اسالمی، واحد دانشگاه

 زیست مشهد، گروه آزاد اسالمی، واحد دکترا، استاد، دانشگاه0ایران

 آزاد اسالمی، واحد ، استادیار، دانشگاهدکترا3ایران مشهد، شناسی،

 mmf2200@gmail.comایران مشهد، شناسی، زیست مشهد،گروه
 

 Metricبه معنای انسان و  Anthropoآنتروپومتری از دو واژه یونانی 
ای از بيومتری است که  به معنای سنجش، تشکيل شده است و شاخه

های آنتروپومتری، بيومتری یکی از بخش. شودفقط شامل انسان می
. شوددست است که با ابعاد تشریحی و اندازه گيری آن مشخص می

های های دست و تعيين اندازهمطالعات کمی و کيفی رشد استخوان
های دست در هر قوم و نژاد در علوم هنجار و ناهنجار ساختمان

. ، ارزیابی و درمان ناهنجاری کمك نمایدتواند به تشخيصپزشکی می
دارای عوارضی همچون عدم ارتباط و  بيماری روانیاسکيزوفرنی 

و  هذیان، گفتار، انزوا و گوشه نشينی بيش از حد،منطقی در رفتار
هدف این پژوهش مطالعه نسبت انگشت اشاره به . می باشد توهم

تغييرات بيومتریك در مردان و ارائه برخی ( (2D:4Dحلقه 
به این . اسکيزوفرن به مردان سالم ساکن در خراسان رضوی بود

منظور پس از تکميل پرسشنامه و با استناد بر پرونده پزشکی افراد 
و  مرد اسکيزوفرن 31 انگشت اشاره و حلقه دست چپ و راست طول
 در سال ساکن 81تا  01سالم در محدوده سنی  فارس مرد 51

 تربت ، بردسکن سرخس، تایباد، های شهرستان)رضوی  نخراسا
با ( نيشابور جغتای، کالت، مشهد، سبزوار، ، حيدریه تربت جام،

اندازه  10/1با دقت ( INSTAR)استفاده از کوليس دیجيتال فلزی 
با . تجزیه و تحليل گردید SPSS16افزار  داده ها با نرم. گيری شد

بيمار بين ميانگين طول انگشت  مقایسه نتایج در دو گروه کنترل و
ها  دو گروهبين در  4D:2Dنسبت تفاوت معناداری مشاهده نگردید اما 

 (.p<0.05)بود دار امعن حاکی از وجود اختالفات

آنتروپولوژی انگشتان، مردان اسکيزوفرن، خراسان : کليدی واژه های
 .رضوی

 

P145  :ازی تعیین عدد استابولوایسکیال لگن به منظور بهینه س
 ارتفاع در طراحی ارگونومیک صندلی زینی محاسبهفرمول 

 0، جعفر رضائيان 0حميدرضا بابائی

دانشگاه علوم پزشکی شيراز،  ،گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت -0
گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم  -0 .شيراز، ایران

 .پزشکی شيراز، شيراز، ایران

آنتروپومتری یك شرط الزم ك، رگونوميا و برای طراحی کاربرمحور
آنتروپومتری علم اندازه گيری و هنر کاربردی است که هندسه . است

فيزیکی، خصوصيات حجمی بدن و ظرفيت های قدرت بدن انسان را 
ابعاد صندلی به ویژگی های آنتروپومتریك فرد . تعيين می کند

باسن زانو استفاده کننده مثل قد، ارتفاع رکبی، پهنای باسن، طول 
یکی از اجزای اصلی صندلی، ارتفاع سطح نشستنگاه آن . ارتباط دارد

در این مطالعه هدف ما بهينه سازی فرمول تعيين . از سطح زمين است
ارتفاع صندلی زینی بر اساس قد و ارتفاع رکبی افراد به منظور ایجاد 

این مطالعه از نوع مطالعات تجربی بوده . پوسچر مطلوب بوده است
ه برای تعيين ميانگين فاصله بين مرکز حفره استابولوم لگن تا ک

 "عدد استابولوایسکيال"برجستگی ایسکيال که در این مطالعه به آن 
گفته می شود، آنتروپومتری آزمایشگاهی بر روی استخوان های لگن 

تعيين جنس و سن استخوان های لگن بر . طبيعی انجام شده است
مورفولوژیك استخوان لگن در زنان  اساس خصوصيات آناتوميك و

برای (  Suchey-Brooks,1990) بروکس -و مردان و نيز معيار ساخی
-Tood) الوجوی -لگن و معيار تود Auricular Surfaceسطح مفصلی 

Lovejoy,1985  ) برای سمفيزپوبيس لگن انجام گرفت و سن همه آنها
بزارهای اندازه ا. برآورد گردید( سال  05 -05بين ) سال  05باالی 

سانتی متری و یك ذره بين بزرگ  09گيری شامل یك عدد کوليس 
آناليز آماری نتایج با استفاده از شاخص های آمار مرکزی به  .بود

بر اساس نتایج بدست  .انجام گرفت 16نسخه  SPSSکمك نرم افزار 
برای مردان برابر با  "عدد استابولوایسکيال"آمده مقدار ميانگين 

: واژه های کليدی .بوده است 00/2برای زنان برابر با  و 38/2
 آنتروپومتری لگن، عدد استابولوایسکيال، طراحی ارگونوميك

mailto:ایرانmmf2200@gmail.com
mailto:ایرانmmf2200@gmail.com
http://mzn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://mzn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85&action=edit&redlink=1
http://mzn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85&action=edit&redlink=1
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P146  :کلیوی فرعی حالب دو شاخه یک طرفه و بدون هر شریان 

 -3فاطمه طهماسبی ، -3فاطمه پيغمبری ، -0حميد رضا برزگر ،-0
 زهره مظاهری -*8شيرین براتی ،

 ،دانشکده علوم پزشکی ،، گروه علوم تشریحیپزشکی، یدانشجو-0
استادیار، گروه علوم -0،یزد،ایرانیزد واحد دانشگاه آزاد اسالمی

واحد یزد  تشریحی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تشریحی،  -3 ،یزد،ایران

 -8 رس، تهران، ایراندانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربيت مد
پژوهشگر فوق دکترا، گروه علوم تشریحی، دانشکده علوم پزشکی، 

 . دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ایران

   z_mazaheri@modares.ac.ir:پست الکترونيك

ها با یك ناهنجاری مادرزادی سيستم درصد از همه انسان01حدود 
ای کليوی،به علت هدرصدپاتولوژی81. شوندادراری تناسلی متولد می

وریيشن اصلی حالب به دو .باشدناهنجاری مادر زادی و وریيشن می
دوگانگی باالی حالب به عنوان . شودتقسيم می دسته کامل و ناقص
دوگانگی ناقص . افتدنفر اتفاق می 001نفرازهر 0یك وریيشن رایج در 

دو شاخه  وجود حالب .شناخته شده است به عنوان حالب دو شاخه
 .های مادرزادی و عوارض بالينی همراه استب باانواع ناهنجاریاغل

درطی تشریح آموزشی معمول از جسد یك مرد بزرگسال با سن 
. ساله، دوگانگی ناکامل یکطرفه باالی حالب دیده شد 81-51متوسط 

سانتيمتری دیستال  2لگنچه در  -حالبدو شاخه در مقابل تقاطع حالب
-م ملحق شده وتشکيل حالب واحد را میدوباره به ناف کليه مربوطه

، به طور معمول شریان کليوی فرعی . کليه راست نرمال بود.دهد
ها پيدا ای از آئورت شکمی برای خونرسانی قطب تحتانی کليهشاخه

.  شده است، اما در این مورد هيچ شریان کليوی فرعی وجود ندارد
در تشریح  وجود حالب دوشاخه یکطرفه بعنوان یك یافته تصادفی

آموزشی معمول دیده شد علت این وریيشن، شکافته شدن جوانه 
دو شاخه با شریان  حالب.است(تکامل جنين )حالب در طی جنين زایی 

-های واضح و روشن برای سنگکليوی فرعی یکی از انواع تشخيص
های آناتوميکی ممکن است چنين تفاوت. دهدهای حالب را تشکيل می

تولوژیکی مسيرادراری نمود پيدا کند و باید در به صورت انسداد پا
آگاهی از ارتباط .های اندواورولوژیکال مطرح شودانجام روش

های کليوی و سيستم جمع کننده ادرار برای برنامه های شریان
های داخل کليه موثرو ضروری کاربردی اندواورولوژیکال وجراحی

  .است

 .دو شاخه چهکليوی،لگن فرعی،شریان حالب دو شاخه:کليدی واژه های

P147  :های ناحیه در پاریتال و فرونتال استخوان ضخامت بررسی 
 استفانیون و برگما جلوی

 8، مجتبی شریف زاده3رحمتی جواد ،0رضایيان جعفر ،0عباسی محمد

گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشگی شيراز  -0گروه رادیولوژی و -0
بيمارستان نمازی بخش  -8مرکز جراحی پالسيك آلفا تهران  -3

 رادیولوژی

 انجام صورت کشيدن عمل پالستيك جراحی و سازی جوان فرایند در
 است همراه صورت پوست برداشتن و کشيدن با عمل این در ميگيرد

 لنگر انها به باال در چرهره پوست که ميشور ایجاد سر در سوراخهای
 چون است الزم کار این برای جمجمه استخوان کلفتی وداشتن شده

 غيره و دورا اکسترا ریزی خون و مننزیت و مننژ به اسيب احتمال
 نواحی این استخوان نسبی کلفتی تا برانيم پژوهش این در دارد وجود

نفر مراجعه کننده به بخش سی  01در این پژوهش .آوریم بدسست را
تی اسکن بيمارستان نمازی که از ججمجمه تصویربرداری داشته اند 

ین افراد بالغ بوده و هيچ مشکلی از نظر اسکلتی نداشتند گزینش شد ا
رضایت نامه آگاهانه از بيماران گرفتهذ شد و بيمارانی بودند که برای 
تصویر برداری از سيستم عصب مرکزی مراجعه کرده بودند دستگاه 

CT-Scan   اسالیس زیمنس و برشها به ضخامت یك ميلی  00از نوع
ضخامت ناحيه استفانين و هشت ناحيه متری بودند در این تحقيق 

این پژوهش نشان داد که . دیگر در اطراف سوچور کرونال بدست آمد
بدست آوردن ضخامت صحيح استخوان فورنتال در کليه اقوام ایرانی 

 .برای تهيه نرم باید انجام شود

جراحی زیبایی، کشيدن پوست صورت، : واژه های کليدی
 .ستخوان فورنتالانتروپومتری، زیبایی، ضخامت ا

 

P149  :گزارش  یک مورد شریان کلیوی غیر معمول 

   8، علی فرجی 3، مریم باعزم0،عليرضا شمس 0محمدرضادارابی

دانشيار دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشکده پزشکی، گروه علوم 0
استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز، دانشکده پزشکی، 0تشریح 

ر دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشکده استادیا3گروه علوم تشریح 
دانشجوی پزشکی، واحد بين الملل 8پزشکی، گروه علوم تشریح 

 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی 

پارگی تصادفی عروق و وجود واریاسيون در آنها، بطور بالقوه می 
در . تواند سبب بروز مشکالتی در طی درمان و یا حين جراحی گردد

اعمال جراحی بر روی کليه ها، پيوند کليه، گنادها، آنوریسم طی 
آئورت شکمی و یا تصویر برداری رنگی به روش داپلر الزم است که 
جراح پيشاپيش از وجود یا عدم وجود واریاسيون در عروق کليوی 

آگاهی از این موضوع می تواند سبب ارتقاء روند درمان و . آگاه باشد
وه های جراحی دانشگاه ها بایستی ضمن گر. بهبودی بيمار گردد
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طراحی مطالعاتی بر روی ميزان شيوع واریاسيونهای خاص و جمع 
آوری اطالعات، به امر آگاهی بخشی به دانشجویان مقاطع تکميلی در 

در طی . مورد اهميت و احتمال وجود واریاسيون ها مبادرت نمایند
نی وجود عروق ساله مرد نژاد ایرا 35تشریح ناحيه شکمی کاداور 

شایعترین واریاسيون . کليوی فرعی در سمت راست مشخص شد
این . شریان کليوی، وجود شریان کليوی فرعی سمت راست است

شریان با عبور از جلوی ورید اجوف تحتانی با وریدش همراه شده 
% 31این واریاسيون بطور تقریبی در . به سمت باال و کليه می رود

هده این واریاسيون و گزارش آن می تواند در مشا. موارد  وجود دارد
بيان اهميت واریاسيونهای شریان کليوی و روشهای درمانی اتخاذ 

 . شده توسط جراحان تأثير به سزایی داشته باشد

 کاداور، شریان کليوی، مرد، آنومالی: واژه های کليدی

 

P150  : تغییرات آناتومیک در شاخه های تنه : گزارش موردی
 سلیاک

 -3فاطمه طهماسبی ، -3فاطمه پيغمبری ، -0حميد رضا برزگر ،-0
 زهره مظاهری -*8شيرین براتی ،

دانشجوی پزشکی،، گروه علوم تشریحی، دانشکده علوم پزشکی، -0
استادیار، گروه علوم -0دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد،یزد،ایران

 تشریحی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تشریحی،  -3 ،یزد،ایران

 -8 دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ایران
پژوهشگر فوق دکترا، گروه علوم تشریحی، دانشکده علوم پزشکی، 

 .دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ایران

 z_mazaheri@modares.ac.ir: پست الکترونيك

های وارگان است ين شاخه شکمی ازآئورت شکمیتنه سلياک اول
 های شریانیمعموالآن شاخه. کندرا خونرسانی می سوپرا کوليك

-را می(SA)واسپلنيكCHA) (وهپاتيك مشترک LGA))گاستریك چپ
شریان مزانتریك فوقانی )هامعموالازریشه چهارم این شاخه.دهد

جداشدگی درسطح اگر این .شوندآنها جدا می زیرانتهای پسين(دراینده
ها جایگزین شریان مزانتریك فوقانی از شاخه باالتری قرار بگيرد،یکی

های شاخه اسپلنيك از وریيشن توصيف مطالعه ازاین هدف. شودمی
دارشدن شریان سلياک در  ها در الگوهای شاخهوریيشن .سلياک بود
مشاهده شده بود ودر  سال 81-51بزرگسال با سن جسدمرد

-آموزش درطی.دارشدن نرمال دیده شد لگوی شاخهجسدهای دیگرا

های روتين، طبق تشریح انجام شده با رترکت کردن معده و روده 
در مطالعه حاضر، سه  .هایش نمایان شدندکوچك،تنه سلياک وشاخه

، ) LGA)شاخه شدن تنه سلياک به سه شاخه معمول، گاستریك چپ

ها بجز یك نهدر همه نمو( SA (و اسپلنيك) CHA)هپاتيك مشترک
-مشاهده شده که تنه سلياک،همراه با شاخه.مورد مشاهده شده بود

با یك تنه مشترک از شریان  SAو  CHA،LGAهای نرمالش، 
 های تنه سلياک برایآگاهی بروریشن .مزانتریك فوقانی جدا شده بود

 مناسب مانند پيوندهای کبدی،برای ليگاتورکردن عروقی هاییروش

اطراف  ورادیولوژیکی های جراحیبرای روش نين،وهمچ وآناستوموز
 واجرای مداخالت ریزی آن همچنين درطرح. مهم است سر پانکراس

 ازقبيل سلياکوگرافی وکموامبوليزیشن تومورها مفيد رادیولوژیك

  .است

ان طحال، شریان کبدی، ، شری Coeliac شریان :واژه های کليدی
  شریان معده

 

P154  : کرمانشاهی به  روزه یک پسران شاخص سفالیکبررسی
  روش آنتروپومتری

  *0، رضا ماستری فراهانی0سارا عيوضی
 
کارشناسی ارشد آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، -0

دکتری آناتومی، دانشيار، دپارتمان -*0(ع)بيمارستان امام رضا
 ایران -آناتومی و بيولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی تهران

E-mail: realmastery@hotmail.com  
یافته های به دست آمده از پژوهشهای آنتروپومتری، در رشته های 

اندازه های آنتروپومتری . پزشکی و مهندسی کاربردهای فراوانی دارد
اقتصادی،  تحت تاثيرعوامل ژنتيکی، سنی، جنسی، اجتماعی،

 كهدف این پژوهش مطالعه شاخص سفالي .جغرافيایی قرار دارند
کرمانشاهی به روش  روزه یك پسر نوزادان عصبی جمجمه

 آنتروپومتری وبررسی صحت وسقم نظریه شيوع روند پهن شدن

درموردآنان عصبی،   عریض شدن جمجمه( براکيسفاليزیشن)جمجمه 
نوزاد پسر  013توصيفی روی  -این مطالعه به روش مقطعی. است

ش زایمان طبيعی سالم یك روزه کرمانشاهی که درزایشگاهها به رو
 نيمبادقت قد سنج  با قداندازه .متولد شده اند انجام شد 0380در سال 

ترازوی توزین نوزادان بادقت اب ميليمتر،وزن
دورسربامترنواری غيرقابل ارتجاع مدرج ميليمتری بادقت ٬گرمصد

مدرج بوسيله سفالومترجمجمه عصبی طول وعرض نيم ميليمترو
داده ها .ميليمتراندازه گيری شد نيممارتين سالربادقت  ميليمتری

شاخص سفاليك و طبقه بندی .پردازش گردیدSPSSبوسليه نرم افزار 
نتایج  .تعيين شد کالسيك تيپ جمجمه عصبی به روش آنتروپومتری

نشان ميدهد ميانگين وانحراف معياراندازه های آنتروپومتری 
 :وسرسنجی نوزادان موردمطالعه به ترتيب زیرمی باشد

،طول جمجمه mm00±350،دورسرgr35±3008، وزنmm01±510قد
، شاخص mm3 ±88عرض جمجمه عصبیmm8±005٬عصبی 
از نوع % 88ميباشد،براین اساس تيپ غالب جمجمه با 90 ±3سفاليك
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این مطالعه تاثير . از نوع درازسر ميباشد% 3پَهن سر و تيپ نادربا 
پسران  فاکتورهای موثر بر آنتروپومتری و شاخص سفاليك را در

 .کرمانشاهی تایيد  نموده وغالب بودن نوع پهن سر را نشان می دهد

، روزه ك، پسران ی، شاخص سفاليكآنتروپومتری:کليدی ه هایواژ
 .کرمانشاهی

P155  :دست  مطالعه الگوهای درماتوگلیفیک در انگشت شست
دختران سالم و ناشنوای مادرزادی نژاد فارس ساکن در خراسان 

 رضوی
، 3، دکتر جینا خیاط زاده2، دکتر ناصر مهدوی شهری*1اریانفاطمه عط

 3دکتر مریم طهرانی پور
شناسی سلولی تکوینی  زیست ارشد کارشناسی دانشجوی-1

 شناسی، زیست مشهد، گروه آزاد اسالمی، واحد دانشگاه جانوری،

مشهد،  آزاد اسالمی، واحد دکترا، استاد، دانشگاه--2 ایران مشهد،
آزاد  دکترا، استادیار، دانشگاه-3 ایران مشهد، ی،شناس زیست گروه

ایران  مشهد، شناسی، زیست مشهد،گروه اسالمی، واحد
Attarian_f@yahoo.com 

 
ریخت )آنتروپومتریکی -تقارن به عنوان یک ویژگی مورفولوژیکی

دوران جنینی به در جهت استقرار محورهای بدن در طول ( سنجی
درماتوگلیفیک علمی است که به مطالعه صحیح و . وجود آمده است

اصولی خطوط پوستی موجود در کف دست، پا و نوک انگشتان می 
هدف این پژوهش مطالعه و بررسی الگوهای درماتوگلیفیک و . پردازد

همچنین ارائه برخی تغییرات بیومتریک در انگشت شست جمعیتی از 
و ناشنوا مادرزادی اقوام فارس ساکن در استان دختران سالم 

انگشت شست  به این منظور پرینت بند اول. خراسان رضوی بود
در  ناشنوا دختر 11 سالم و فارس دختر 97 دست چپ و راست

رضوی با استفاده از  خراسان در سال ساکن 11تا  9محدوده سنی 
کمی و  نظر زآن ها ا و الگوهای درماتوگلیفیک تهیه گردید جوهر چاپ
 SPSS16در تحلیل داده ها از دو نرم افزار . شدند مقایسه کیفی با هم

اختالف معنادار نتایج . استفاده شده است MINITAB15و 
سنجی خط شماری الگوهای درماتوگلیفیک بین شست دست  تقارن

راست با چپ زنان ناشنوا گویای عدم تقارن این الگو در دو دست بود 
(p<0.05 .)ر فراوانی الگوی درماتوگلیفیک در دو گروه سالم و حداکث

 . ناشنوا از نوع کیسه ای و حداقل فراوانی از نوع کمانی بدست آمد
درماتوگلیفیک، تقارن سنجی، ناشنوایی مادرزادی، : کلیدی واژه های

 دختران نژاد فارس خراسان رضوی
 
 

P156  : بررسی آنتروپومتریک و تقارن سنجی انگشتان دست
در بیماران سرطان معده در جمعیت فارس شمال ( 2D:4Dت نسب)

 شرق ایران

 3، دکتر سودابه شهيد ثالث0، دکتر جينا خياط زاده*0اميد مردانشاهی

دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی  -0
جانوری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، گروه زیست شناسی، 

 مشهد، ایران

یار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، گروه دکترا، استاد-0 
دکترا، استادیار، دانشگاه علوم -3زیست شناسی، مشهد، ایران 

پزشکی مشهد، مرکزتحقيقات سرطان ، دانشکده پزشکی، مشهد، 
 omidmardanshahi@yahoo.comایران

های خطی،  های کمی بر پایه ی اندازه آنتروپومتری ویژگی: چکيده
. کند ی سخت و نرم بدن انسان را بررسی میزاویه ی بافت ها

در (  2D:4D)طول انگشتان و نسبت انگشت اشاره به انگشت حلقه 
های جنسی قرار  دوران بارداری در جنين تحت اثر هورمون

ها مشخص  ارتباط طول انگشت با بسياری از بيماری. گيرد می
سرطان معده در ایران در بين مردان پس از سرطان . شده است

هدف .وست دومين جایگاه و در بين زنان جایگاه چهارم را داردپ
دو دست در افراد دارای  2D:4Dسنجی نسبت  این پژوهش تقارن

سرطان معده و همچنين مقایسه طول انگشت دوم به چهارم در 
افراد سرطانی ارثی و غيرارثی بود تا در صورت معنادار بودن، 

ت را در افراد ارثی و پيش آگاهی از بيماری و مقایسه این نسب
با استفاده از کوليس دیجيتال با دقت . غير ارثی بدست آوریم

فرد مبتال به 59، از انگشتان دوم و چهارم هر دو دست 10/1
سال از بيمارستان  90تا80سرطان معده در محدوده سنی

تخصصی اميد و مرکز درمانی رضا در شهر مشهد اندازه گيری 
افراد  0/03شنامه مشخص شد که با تکميل پرس .عمل آمد به

نسبت طول انگشت دوم به چهارم . سرطانی، زمينه ارثی داشتند
سنجی دست چپ و راست  تقارن. مردان بيمار دو برابر زنان بود

گروه غير )در افراد سرطانی تفاوت معناداری نشان نداد 
نسبت طول انگشت دوم به (. =805/1pو گروه ارثی  =90/1pارثی

در افراد سرطانی ارثی با غير ارثی تفاوت  (2D:4D)چهارم 
(. =038/1p، دست راست=180/1pدست چپ)معناداری نشان نداد 

های  رسد جهت اظهار نظر درباره ارتباط ویژگی بنظر می
آنتروپومتریك انگشتان با گروه های سرطانی نياز به دامنه 

 .باشد تری در تحقيقات آینده می اطالعات گسترده
 

، 2D:4Dآنتروپومتری، تقارن سنجی، نسبت : يدیکلواژه های 
 . سرطان معده
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 آموزش علوم تشریحبخش  

 سخنرانی –الف                 

 

S34  : 3آموزش آناتومی تمام اعضای بدن با استفاده از ویدئوهای 
بعدی دوبله شده آکلند از جسدهای طبیعی و ارزیابی میزان اثر 

 .ویان علوم پزشکی سمنانبخشی آن در دانشج
 

، فرشاد رضوى  *امیر رضا بنى اسدیان،  2امجدن تبریزی محمد حس
 1، سحر ایرانمنش 1، امین بهنام *پور

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان و مدرس علوم :  2
 دانشجوی پزشکی دوره فیزیوپاتولوژی:  1تشریح

F.razavipour@gmail.com 

amirbaniasadian@yahoo.com 
 

هدف از این پژوهش یافتن روشی جدید برای آموزش آناتومی است 
آزمون روش های آموزشی ایالت  که به همین منظور با بررسی و

ى فیلم آناتومى اقدام به ترجمه و دوبله ،متحده بر روی دانشجویان
آکلند و بومی سازی این روش نمودیم و اثر فیلمهای انگلیسی و دوبله 

قبل از دوبالژ : روش کار .شده را در یادگیری بررسی کردیم
گروه از دانشجویان مسلط وغیرمسلط به زبان و همچنین یک 2،فیلم

سپس میزان یادگیرى با این فیلم ها وگروه شاهد را انتخاب کردیم 
گروه را با گروه شاهد از طریق پرسشنامه و نمره ى 2ینتوسط ا

گروه 2سپس با ترجمه ى کامل فیلم ها در .پایانی ترم بررسى کردیم
مترجمین اختصاصى و عمومى و بعد از دوبالژ،مبحث دیگرى از 

گروه جامعه ى آمارى قبل قرار 2فیلمهای دوبله شده را در اختیار
ها بار دیگر به طور کامل گروه بعد از دیدن فیلم 2سپس. دادیم

گروه اذعان داشتند که این روش، 2تمامی این-:نتایج .ارزیابى شدند
-.فوق العاده در درک و فهم آنها از آناتومی موثر بوده است

دانشجویان مسلط به زبان انگلیسى،اذعان داشتند که در هنگام دیدن 
 ده وفیلم هاى غیردوبله میزانى از تمرکزشان صرف فهم متن فیلم ش

-.از میزان یادگیرى آنان و توجه کامل به تصاویر کاسته شده بود
زمان صرف شده براى دیدن فیلم هاى دوبله نسبت به غیر دوبله 

یادگیرى دانشجویان هنگام استفاده از فیلم هاى -.کاهش پیدا کرده بود
برابرى داشت که در درصد پاسخگویى به  3تا2دوبله بهبود 

بر اساس : نتیجه گیرى .یان ترم مشهود بودپرسشنامه ها ونمره پا
 .ه روش بومی شده مذکور بسیار مفید و اثربخش می باشدعاین مطال

 
-بومى سازىپزشکى-دوبله-فیلم-آناتومى آموزش: کلیدى ه هایواژ

 پیراپزشکى
 

S35  :آموزش اثربخش در علوم تشریحی 

 دانشيار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج امر اله روزبهی

وم تشریحی به دليل بازنگری در رسالت آموزشی تدریس عل
دانشگاهها، افزایش تعداد دانشجویان و برنامه ریزی درسی پزشکی 

عدم انتشار کافی مستندات فعاليت های . بحث برانگيز شده است
آموزشی مبتنی بر شواهد و آزموده شده به روش های عملی در 

ارتباط . قبلی است مقاالت آموزش پزشکی و آناتومی نيز، مزید بر علل
ضعيف مطالب در دوره علوم پایه با حرفه پزشکی انتقادی است که 

وظيفه اساتيد در آموزش . بر رویکرد آموزشی موجود وارد می باشد
دروس علوم پزشکی به سبب نياز این دروس برای یادگيری دروس 
بعدی به گونه ای است که بتواند در دانشجویان تفکر علمی ایجاد 

در دوره بالينی . آنان را افرادی دارای استدالل بار بياورند نموده و
مطالب دوره قبل فراموش گشته، در این مقطع باید دانش علوم پایه فرا 

این تفکر با اهداف (. ضعف ارتباط دوطرفه است)خوانده شود 
آموزشی و شخصيت دانشجو سازگار بوده و آنان را به تفکر بيشتر 

تحليل، خالقيت و )فاده از سطوح باالی تفکر و عميق تر وادارد و است
اساتيد باید به ترتيب از نظامهای فکری و . را نهادینه می نمایند( انتقاد

در این روش باید . آموزشی عملی، تصویری و نمادی استفاده نمایند
این سطوح فکری به ترتيب بر یکدیگر سوار شده تا ضمن کاهش بار 

ی دانشجویان ایجاد نموده و شناختی، یادگيری معنی دار برا
. دانشجویان بتوانند شماهای یادگيری موثر برای خود ایجاد نمایند
بيان اهداف و ایجاد زمينه تفکر باید با قطعيت پيش برود تا یادگيری 

آموزش هدفمند و کاربردی در . دانشجویان به شانس واگذار نگردد
طراحی  رسالت تدریس از .دانشجویان ایجاد انگيزه می نماید

دانشجویان . آموزشی ساده به سمت یادگيری فراگيرمحور تغيير کند
در مقایسه با گذشته، وابسته به تکنولوژی می شوند، انگيزه ها و 
دانش اوليه متفاوت دارند، مشغوليتهای غير آموزشی و زمانبر داشته 
. و فشارهای مالی بيشتری را می بایست والدین آنها تحمل کنند

درسين آناتومی انتظار می رود که بر اساس محتوائی امروزه از م
مطابق آنچه که پزشکی این دوره از زمان می طلبد، یعنی محتوای 
آموزشی بيشتر، غنی، یکپارچه و کاربردی و به تعداد بيشتری 

این در حالی است که مدرسين آناتومی با .  دانشجو آموزش دهند
تر، زمان کوتاهتر چالش هائی از قبيل دستاوردهای یادگيری کم

نگهداری اطالعات در حافظه فراگيران، همگونی کمتر دانشجویان و 
مهيا کردن دانشجویان برای پذیرش برنامه های توانمند سازی علوم 

بها دادن، مؤثرتر کردن و مستمر کردن . سالمت روبرو هستند
یادگيری در طراحی فعاليت های آموزشی علوم تشریحی بيش از هر 

تأثير پيشرفت هائی که در طراحی تصاویر . اهميت دارد زمان دیگر
آناتومی تا کنون بر یادگيری دانشجویان به صورت عملی مورد 

گرچه شواهد آموزشی درباره تکنيك های . ارزیابی قرار نگرفته است
متنوع تدریس در کالس درس وجود دارد اما، بسياری از آنها از 

آگاهی از نظریه های یادگيری  طریق آزمون و خطا و با کمترین ميزان
طراحی شده اند که خالی از موارد آسيب رسان نبوده و تأثيرات این 
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تکنيکها بر یادگيری، حکایت از بررسی دقيق اعتبار شواهد 
آمادگی عضو هيأت علمی برای تدریس به  .پشتيبانشان نمی کنند

صورت سنتی از طریق مطالعه مطالب علمی ایجاد شده و حاصل 
رسمی اصول تدریس و یادگيری نيست، به عبارت دیگر، عمل  آموزش

کردن به شيوه ای است که اعضای هيأت علمی در زمان تحصيل خود 
آموخته اند و این موضوع مانعی برای عملکرد مبتنی بر شواهد می 

بدیهی است که پژوهش در آموزش پزشکی الزم است و . باشد
وزشی باید بخش الینفك از ارزیابی های مستمر از ابداعات طراحی آم

 .پيشرفت های آموزشی باشد

 

S36  : طراحی و ساخت  قالب فلزی جهت قالب گیری نمونه ها
 درپالستی نیشن مقطعی

 
دکتر عباسعلی ربيعی، دکتر ابراهيم اسفندیاری، مهندس محسن 

 ستایش مهر
قالب گيری مرحله آخر پالستی نيشن مقطعی می باشد که در  :مقدمه

از صفحات شيشه ای و نوارهای الستيکی، برای قالب  روش معمول
گيری استفاده می شود که خود مشکالت فراوان به دنبال دارد و در 
آخر هم باید نمونه های خارج شده از قالب به ابعاد مورد نظر بریده 

در این . شده و شيت ها پوليشکاری شوند تا به فرم مورد نظر در آیند
الب فلزی جدید مشکالت مرحله قالب گيری پژوهش، ما با طراحی یك ق

یك قاب فلزی چهارگوش با طول و  :روش کار .را برطرف نمودیم
ميلی متر ، که چهار ضلع آن  08سانتی متر و ضخامت  02عرض 
یك . پيچ قابليت باز و بسته شدن دارد، طراحی و ساخته شد 8توسط 

قالب در دو طرف این  mm8و ضخامت   cm 00×00 شيار با ابعاد
 cm 00×00طراحی گردید، به طوری که دوصفحه شيشه ای با ابعاد 

در درون آن جای گرفته و بدین روش یك قالب بسته را بوجود می 
 cm 01×01نمونه پالستينه شده توسط این قالب، دارای  ابعاد  . آورد

ميلی متر آن مربوط به ضخامت 8خواهد بود، که  mm 0و ضخامت 
ضمنآ .  ضخامت پلی مر در هر طرف خواهد بود ميلی متر 0نمونه، و 

سوراخ در ضخامت یکی از اضالع قالب جهت پر کردن قالب با  0
رزین و همچنين هواگيری نهایی تعبيه شده است که توسط پيچ دهانه 

برای انجام قالب گيری، ابتدا چهار ضلع قالب  .آن مسدود می گردد
صفحه شيشه ای  بعد. سرهم شده و توسط پيچ ها محکم می گردد

یك طرف قالب در سر جای خود قرار گرفته و توسط گيره ها محکم 
سپس نمونه مقطعی مورد نظر داخل قالب قرار داده شده و . می شود

صفحه شيشه ای دوم . روی آن را تا جای ممکن با رزین پر می کنيم

در محل خود در سطح باالیی قالب قرار گرفته و توسط گيره ها محکم 
قالب بصورت عمودی قرار گرفته و پيچ های تعبيه شده در . می شود

ضخامت قالب باز و پس ازپر کردن قالب از رزین و خارج کردن 
قالبگيری با این روش جدید بسيار ساده  :نتایج .حبابها، انجام می گيرد

و سریع می باشد، دیگر نيازی به گيره کاغذ جهت بستن قالب ها 
از قالب صاف و چهار گوش بوده و  قطعه نهایی خارج شده. نيست

این قالب فلزی جهت  :بحث .نيازی به برشکاری و پرداخت نهایی ندارد
تهيه مقاطع پالستينه شده توسط رزین پلی استر و اپوکسی از قابليت 
خوبی برخوردار است و نمونه های مورد نظر در کمترین زمان ممکن 

 .با این روش تهيه می شوند

 الستينيشن مقطعی، قالب شيشه ای، قالب فلزیپ: واژه های کليدی

 

S37  :مشاوری در کنار یا دانائی بر تاالر؟: استاد آناتومی 

 0، امراله روزبهی0*سحر الماسی ترک

دکترای علوم تشریحی، استادیار، گروه علوم تشریحی، دانشکده * 0
  s.almasi@bpums.ac.ir  -0پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دکترای علوم تشریحی، استادیار، گروه علوم تشریحی، دانشکده 
 پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

عنصر کليدی برای اعمال تغييرات الزم جهت تحقق یادگيری  :هدف
در بعد آموزش، پژوهش و خدمات، ( long life learning)مادام العمر 

ستند که به تدارک دایمی فرصت های یادگيری اساتيد دانشگاه ه
هدف از انجام تحقيق عملکردی حاضر، تأکيد بر بکارگيری . مشغولند

روش تدریس اثربخش و شيوه ارزشيابی بهينه توسط اساتيد است 
ه ظرفيت سازی برای پرورش یادگيرنده مادام العمر را تضمين می ک

ر دروس علوم خرد جمعی مشکل یادگيری سطحی د: روش کار .کند
محتوای آموزشی . تشریحی و اهداف اختصاصی را مشخص کرد

الکترونيك تهيه شد و به نحوی در برنامه آموزشی و امتحانات 
گنجانده شد که پياده سازی استراتژیهای نوین آموزشی مثل دانشجو 

مداخالت در سه . محوری و آموزش مبتنی بر حل مسئله تسهيل گردد
نيمسال تحصيلی در دو دانشگاه علوم پزشکی  فاز اجرائی و در چهار

یاسوج و بوشهر برای رشته پزشکی عملياتی، ارزشيابی و بازنگری 
داده ها از طریق جلسات گروه های متمرکز، مصاحبه، چك . گردید

داده ها ما را در انجام  :نتایج. ليست و پرسشنامه جمع آوری شدند
امکان تسهيل، تعميق  اصالحات نواقص فنی یاری کرد و نشان داد که
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mailto:s.almasi@bpums.ac.ir


 

57 

 

و تسریع یادگيری برای دانشجویان، و امکان تغيير نگرش اساتيد و 
توانمند سازی آنان در استفاده از فن آوری و پياده سازی استراتژی 

کسب مقام رتبه اول دانشگاه . های نوین آموزشی فراهم شده است
برتر یاسوج در امتحانات علوم پایه پزشکی و انتخاب فرآیند آموزشی 
نتيجه  .کشوری در سه جشنواره اثربخشی مداخالت را تأیيد می کند

آموزش پزشکی نه تنها باید آماده پاسخگویی به نيازهای  :گيری
جامعه بطور گسترده باشد، بلکه باید خود را با تغييرات فناوریهای 

تقاضا برای اصالح به هيچ وجه به معنای نادیده  .جدید هماهنگ سازد
ای گذشتگان نمی باشد، ولی سرعت تغييرات در نظام گرفتن تالشه

سالمت و نيازهای جامعه، بازنگری در آموزش پزشکی را ضروری 
به عنوان کليدی ترین درس علوم پایه )مدرسين علم تشریح . می نماید
 ادامه تحصيالت دانشجوی پزشکی از باید توجه کنند که اگر( پزشکی

آموزش علوم تشریحی  "طول"را  بدو ورود تا پایان مرحله علوم پایه
 "عرض" را این دوره تخصصی علوم تشریحی در معلومات وسعت و
 علوم تشریحی آموزش "عمق" را اطالعات کارگيری به توانایی و

 ما، کشور این رشته در آموزش که کرد اذعان باید کنيم، تعریف
 محور باید آنچه. است کرده پيدا گسترش آن طولی بعد از عمدتا
 که است این گيرد دروس علوم تشریحی قرار آموزشى هاى يتفعال

 کنند قضاوت چگونه و کنند فکر چگونه بياموزند دانشجویان پزشکی
 اگر. بگيرند تصميم در آینده درباره بيماران و جامعه بتوانند تا

 تشویق و مسائل طرح شود، اتخاذ آموزشى مناسب هاى روش
 پذیر امکان معلومات ارائه نضم در عقالنى و استداللی هاى فعاليت
 درست تحليل این رشته با آموزشى هاى هدف اگر .بود خواهد

 قبالً ها هدف این به رسيدن براى الزم هاى فعاليت و شوند مشخص
 فراهم سالم آموزشى هاى فعاليت براى مناسب فرصت شود، طراحى
 صورت به آن آموزشى هاى فعاليت و کالس اداره اگر ولى .شد خواهد

 گمان بى باشد، دیگر نيمسال به نيمسالی دانشجویان از دادن نتقالا
 و یادگيری مادام العمر فراهم خالق تفکّر رشد مساعد زمينه هرگز

  .شد نخواهد

آناتومی، علوم تشریحی، یادگيری، مادام العمر، : کليدی ه هایواژ
 آموزش، استراتژی، دانشجو محوری

 

S38  : یادگیری درس آناتومی از دیدگاه مقایسه عوامل تاثیرگذار بر
دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 

 اهواز

 8، فاطمه تيرکش3*، وحيد بياتی0، مهدیه بياتی0پگاه پناهی

دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی 0
ه مربی گروه ریاضی، دانشکده مهندسی، دانشگا0 شاپور، اهواز، ایران

استادیار گروه علوم 3غياث الدین جمشيد کاشانی،آبيك قزوین، ایران 
تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، 

کارشناس ارشد مامایی ، کارشناس برنامه سالمت مادران 8 ایران
 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول ، ایران

اساسی به آناتومی ممکن نيست، چرا توسعه دانش پزشکی بدون تکيه 
از این رو  .است نقش محوری دارای که علم تشریح در این زمينه

مقایسه عوامل موثر بر یادگيری این درس از دیدگاه دانشجویان دختر 
تواند در تدریس هر چه بهتر این  و پسر هدف این پژوهش است که می

آماری این مطالعه جامعه  .علم پایه پزشکی یاری دهنده اساتيد باشد
نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی  003شامل 

دانشجو به پرسشنامه پاسخ دادند و  010شاپور بود که در نهایت 
روایی پرسشنامه با بررسی مقاالت و با نظر . وارد مطالعه شدند

اساتيد برجسته در آموزش آناتومی مورد تائيد قرار گرفت و پایایی 
هایی  پرسشنامه. تائيد شد( 912/1)با استفاده از آلفای کرونباخ  آن نيز

های  که به طور صحيح پر شده بودند، تجزیه و تحليل شد و فرم
 SPSS-20افزار  ها با استفاده از نرم داده. ناقص از مطالعه حذف شدند

به منظور مقایسه نظرات دانشجویان دختر و پسر به . بررسی شدند
بر اساس آزمون  .ویتنی استفاده شده است-ن منطور مجزا از آزمو

ویتنی بين نظرات دانشجویان دختر و پسر در متغيرهای -آماری من
استفاده از پاورپوینت، رسم شکل، خالصه نویسی استاد بر روی 

ای از درس  تابلو، ارائه جمع بندی در پایان تدریس، بيان خالصه
ات بالينی مرتبط با ای از درس جدید، بيان نک گذشته، بيان خالصه

های کوچك، مطالعه  گيری در قالب گروه موضوع، بحث و نتيجه
جزوات استاد، ارائه جزوه مدون از طرف استاد و ساعت برگزاری 

دختران بيشتر  (.P<0.05)کالس عملی اختالف معناداری وجود داشت 
از پسران به تاثير متغيرهای معنادار بر یادگيری درس آناتومی معتقد 

 .ندبود

 آناتومی، جنسيت دانشجویان، یادگيری :کليدی یاه هواژ

S39  :تاریخ کالبد شناسی ایران قبل از اسالم 

 همایون نادریان

کالبد )بسياری از دانشجویان در اولين نگاه به واژه التين آناتومی 
و به مرور در کالس ها و آشنایی با تعداد بسيار زیادی از ( شناسی

این رشته  ،به ساختارهای کالبد شناسی بدن واژه های التين مربوط
را سراسر مربوط به کشورهای دیگر و به خصوص کشورهایی با 

آنها تصور می کنند رشته ای که این گونه از . زبان التين می دانند
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هيچ جایگاهی در تاریخ و  ،واژه های مختلف التين شکل گرفته است
ضروریست جایگاه به همين منظور . تمدن ایران زمين نداشته است

. کالبد شناسی در ایران قبل و بعد از اسالم مورد توجه قرار گيرد
کمتر دانشجویی در سال های اول رشته های علوم پزشکی ممکن 
است به اهميت جایگاه پزشکان و دانشمندانی چون علی بن ربن 

رازی، ابن سينا، الياس شيرازی، اخوینی بخارایی، جرجانی، ، طبری
صرف نظر از . اهوازی در کالبد شناسی واقف باشد علی بن عباس

پيشرفت کالبد شناسی در ایران پس از اسالم، در قبل از اسالم نيز 
کالبد شناسی در دوره های مختلف تاریخی تا تاسيس دانشگاه گندی 

در سيلك کاشان و . شاپور در زمان ساسانيان مورد توجه بوده است
نشان از آگاهی مردم فالت در شهر سوخته نزدیك زابل کاوش ها 

در زمان . ایران از پزشکی و بخصوص کالبد شناسی دارد
هخامنشيان در دانشکده پزشکی سائيس و در دیگر مراکز آموزشی 

( جراحان)کالبد شناسی به خصوص برای آشنایی کاردپزشکان 
در دانشکده پزشکی گندی شاپور در . آموزش داده می شده است

کاردپزشکان . شریح وجود داشته استزمان ساسانيان تاالر ت
دانشگاه گندی شاپور به واسط آگاهی از دانش کالبد شناسی تا سال 
، های مختلف حتی پس از اسالم در رشته های خود سرآمد بودند

حنين ابن  ،خاندان بختيشوع، یوحنا ماسيویه برای مثال می توان از
همچنين . دکه در کالبد شناسی تبحر خاصی داشتند، نام بر اسحاق

جایگاه پزشکی و کالبد شناسی را در شخصيت های اساطيری شاعر 
 .فردوسی بخوبی دیده ميشود بزرگ ایران زمين

   S40: های کتینی برای  ها و اندام بررسی ویژه آماده سازی بافت
  اولترامیکرتوم

دانيال فروهر دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آموزشی بيو مکانيك، 
 مهندسی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده فنی و 

با سرعت زیادی رو ( TD2A)های سه بعدی دیجيتالی اطلس
ناپذیر شده،در این راه یکی از  اند و استفاده از آنها اجتناب پيشرفت

های بافتی سریالی از بدن جاندار است  ها،تهيه برش مهمترین گام
ائيکه از آنج. بخصوص وقتی با بافتهای کتينی حيوانات سروکار داریم

تهيه تصاویر با کيفيت مناسب بسيار اهميت دارد بنابراین کيفيت برش 
نيز بسيار حياتی است که این مهم جز با دستگاه  اولتراميکروتوم 
امکان پذیر نيست زیرا تصاویری با کيفيت باال و جزئيات عالی را 

جدید نيست اما دارای جزئيات   اگرچه کليت این روش. دهد ارائه می
مهمی است که توسط آزمایشات بسياری بدست آمده است و بسيار 

. الزم به ذکر است که توالی عمليات توسط مقاالت پيشنهاد شده است
( chitin)های دارای کتين سازی بافت در این مقاله تالش شده تا آماده

)  پيش ثبوت با گلوتاالردهيد: در چهار گام اصلی بررسی شود
glutaraldehyde)ت توسط استون ،آب گيری باف(acetone  ) با خلوص

 cold osmium)مختلف ،ثبوت نهایی توسط اسميم تتروکساید سرد 

tetroxide )و قالب گيری در رزین آرالدایت(Araldite.)طورکه  همان
گفته شد اما آنچه که بسيار مهم است زمانبندی هریك از این مراحل 

آمده از این  تصاویر بدست. برای بدست آوردن نتایجی مطلوب است 
ها در  روش بسيار دقيق و با جزئيات است،عالوه بر این، پارگی

شيوه برش سریالی بهترین روش در . ها بسيار ناچيز است نمونه
دسترس برای داشتن تصاویری با این دقت است که قادر است 

های بافتی تهيه شده از  برش. های عصبی را بوضوح نمایش دهد رشته
وست که دارای پوشش کتينی هستند با شيوه بدن جانداران سخت پ

آماده سازی برای اولتراميکروتوم بسيار جزئی نگرانه و جامع است 
و این وضوح موجب ایجاد تصاویری دقيق و مناسب برای تهيه مدل 

) از آناتومی کلی بدن یا آناتومی عصبی جاندار( 3D)های سه بعدی
 شود می( پوست های سخت بخصوص گونه

 

S41  :های نوین آموزشی و بررسی تاثیرات آن  خت تکنولوژیشنا
 در آموزش علوم تشریحی به دانشجویان

علوم    دکترا عمومی دانشکده  فرزاد بيان معمار، دانشجوی دوره
 پزشکی قم

های  های اخير، با پيشرفت هرچه بيشتر تکنولوژی در سال
ر افزاری، روند آموزش و یادگيری رو به تغيي افزاری و نرم سخت

گذاشته است و آموزش علوم تشریحی نيز از این قاعده مستثنی 
و تصاویر ( انيميشن)ها  نگاری سازهای سه بعدی، زنده شبيه. نيست
افزاری و تجهيزات  کارهای نوین نرم از جمله راه( دایناميك)پویا 

ی بدن در  برای نمایش و بررسی اجزا( اینتراکتيو)فيزیکی تعاملی 
به . گيرند ی تعليمی مربوط به این علم جای میافزارها ی سخت دسته

دليل عينی بودن مباحث علوم تشریحی، پتانسيل باالیی جهت به 
های روز دنيا برای آموزش این علم وجود دارد و  کارگيری فناوری

شود و  کارهای تازه افزوده می روزانه بر کميت و کيفيت این راه
نوان مکملی در کنار های نوین آموزشی به ع رفته این شيوه رفته
در این مقاله به . کنند های کهن یادگيری، جای خود را باز می شيوه

های آموزشی و مزایا و  بررسی اختصاصی هر یك از این شيوه
کارهای عملی و بررسی  پردازیم و سپس با طرح راه معایب آنها می

هایی را جهت  های آماری، پيشنهاد ها روی نمونه نتایج حاصل از آن
های نوین آموزشی از طرف مراکز تعليمی و  کارگيری شيوه ائه و بهار

 . نمایيم اساتيد، ارائه می

 افزار، علوم تشریحی    تکنولوژی، آموزش، نرم : واژه های کليدی
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S42  :تاریخ جنین شناسی در ایران 

 دکتر حسن حسنی بافرانی، فرشته غفاری

قات علوم تشریحی مرکز تحقي دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان، 
 کاشان 

جنين شناسی دانش مطالعه منشا سير مراحل رشد و نمو یا تکامل 
علم جنين شناسی کليه .فردی و یا تکوینی هر موجود زنده است 

مکانيسم های منظم و مداوم درجات پيشرفتگی را که موجود زنده در 
. سير مراحل تکامل فردی خود طی ميکند جستجو و بررسی مينماید

سال قبل از ميالد به مطالعات  381نخستين دانشمندی بود که  طوارس
علمی در زمينه جنين شناسی پرداخت ارسطو گمان می کرد که 
موجود زنده ازدو راه به وجود می آید اول اینکه جنين از  قبل آماده 
و ساخته شده است ودر دوران جنينی صرفا نمو کرده وبزرگ می 

سير تکامل نمو جنينی خود را از ماده دوم اینکه موجود زنده  .شود
بی شکلی آغاز کرده و تدریجا نمو و تکامل فردی خود را به پایان می 

ای از  شناخت جنين در طب سنتی ایران اسالمی بر مجموعه.رساند 
. ةای علمی و عقاید دینی و سنتی استوار بوده است آگاهيها و تجربه

، محمد بن (م900ـ 919/ق082ـ080)طبيبانی مانند علی بن رَبَنِ طبری 
، علی بن عباس اهوازی (م805ـ  905/ق303ـ050)زکریّای رازی 

نيمة دوم سدة )، ابوبکر ربيع بن احمد اخوینی (م888ـ888/ق398ـ339)
و سيد اسماعيل ( م0132ـ891/ق809ـ 321)، ابوعلی سينا (م01/ق8

دان گيری از دانش دانشمن با بهره( م0032ـ0180/ق530ـ833)جرجانی 
ایران باستان و دیدگاههای علمی مکتب پزشکی جهان آن روز، به 
ویژه مکتب پزشکی یونان و هند و جندیشاپور، پژوهشهایی در زمينة 
شناخت و دریافت پدیدة پيچيدة آبستنی و چگونگی رشد و پرورش 

در . جنين در زهدان و بيماریهای وابسته به آبستنی کرده بودند
نده از این دانشمندان، بخشها و گفتارهایی به های پزشکی بازما نوشته

 .آبستنی و موضوعهای مربوط به آن اختصاص داده شده است

 

 پوستر  -ب                      

P160  : تشریح  جسد جهت اهداف آموزشی 

  3،  خرامان صالحی ذهابی0، فخریه صالحی0کمال صالحی ذهابی

  نشاه کارشناس حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرما0
kamal.salehy@yahoo.com0پرستاری کارشناس 

 دانشجوی پزشکی ،داشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه3

 بررسی مشروعيت ویا عدم مشروعيت تشریح  جسد جهت اهداف

روش . نآموزشی وارائه راهکارهای مربوطه با توجه به ضرورت آ

 -نظری "با توجه به اینکه نوع تحقيق .  تحليلی است –تحقيق توصيفی 
بوده  طور اساسی برمبنای روش های کتابخانه ایب. است "کاربردی

شده است در شرع مقدس ستفاده ی نيزا اینترنت از منابعآن در کنار که
اسالم ،اصل اوليه عدم جوازتشریح جسد ميت مسلمان است ومبادرت 

زیرا جسد ميت مسلمان بسان .عملی مستوجب دیه  است  به چنين
لکن ازآنجا که ترویج علم .زمان حيات  دارا ی احترام وتکریم می باشد

وعلم آموزی وحفظ مصالح ونيازهای بشریت ،حسب شرایط زمانی 
چنين مهمی ، یعنی . ومکانی ،همواره مورد توجه اسالم بوده است

تواندبال موضوع تشریح جسد جهت اهداف آموزشی ،نمی 
به ... بنابراین بنا بر ضرورت فقهاء،حقوقدانان ، پزشکان   و.بماند

امروزه تشریح وکالبد شکافی . اظهار نظر دراین خصوص پرداخته اند
جسد ،جهت نيل به توسعه دانش پزشکی ورسيدن به افق های نودر 

حال نخستين سوالی که .این  خصوص امری بدیهی وضروری است 
بادر می شود این است که آیا اصوال تشریح جسد انسان به ذهن مت

برای اهداف آموزشی وتعليم دانشجویان جایز است یا خير؟آیا 
تفاوتی بين جسد مسلمان وغير مسلمان وجود دارد؟در صورت 
کمبود جسد غير مسلمان آیا می توان از جسد مسلمان استفاده 

موزش نمود؟آیا وصيت فرد مبنی براستفاده از جسد جهت آ
دانشجویان پزشکی نافذ است یاخير؟در صورت مثبت بودن پاسخ آیا 
اذن ورضایت ورثه و یاالاقل ولی ایشان الزم است؟آیا در قوانين 
ومقررات ایران چنين موضوعی مورد تصریح قرار گرفته است ؟در 
صورت سکوت قانون چگونه باید چاره اندیشی کرد؟سازمان ها 

ودانشجویان در خصوص تشریح  وارگان های مربوطه ،پزشکان
چه تکاليفی رابر عهده ...ویاعدم آن،رعایت ضوابط وشرایط آن و

دارند؟ در قوانين ومقررات موضوعه ایران  چنين موضوعی مورد 
لکن در این خصوص گروهی ازفقهاء عظام نظر .تقنين قرارنگرفته است

به حرمت وعدم جواز وگروهی دیگر با قيد عدم وجود جسد غير 
مان ،استفاده به مقدار ضرورت واحتياج در حالت مسل

 .اضطراروانحصار به تعليم وآموزش حکم به جواز داده اند

تشریح جسد،آموزش در امر پزشکی ،قانون  : کليدی  ه هایواژ 
 ،فقه،ضرورت

P161  : ارزیابی قبل از سالن تشریح، روشی به منظور فراگیری
 یحبهتر و مشارکت بیشتر دانشجو در سالن تشر

استادیار بخش علوم تشریح دانشکده دامپزشکی  محمد ناصر ناظم
 nnazem@uk.ac.ir 0دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ایران
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. آناتومی، یکی از درس های شيرین اما مشکل برای دانشجویان است
رکت بيشتر ارئه روشی به منظور یادگيری بهتر و مشا: هدف

در این مطالعه به : مواد و روش کار. دانشجویان در سالن تشریح بود
گروه مستقل، قبل از ورود دانشجویان به سالن  5ترم در  3مدت 

سپس . تشریح، در راستای کالس عملی، امتحان تئوری گرفته می شد
هر گروه، موظف به پياده . گروه تقسيم می شدند 8دانشجویان به 
های مدرس بر روی الشه، با توجه به اهداف و  کردن خواسته

پایانی کالس،  8/0در . براساس آموخته های کالس تئوری بود
اعضای هر گروه، موظف به توضيح مبحث به استاد بر روی الشه 

ایرادات و اشکاالت، پس از توضيح نهایی و کامل استاد، . خود بودند
الشه ها به  سپس گروه ها به صورت چرخشی بر روی. رفع می شد

که معموال  –مطالعه می پرداختند به گونه ای که یك فرد از هر گروه 
فرد برجسته گروه خود در آن روز بود و با نظر استاد تعيين می 

بر سر الشه خود باقی می ماند تا اعضای گروه جدید را  -شد
آموزش دهد و در پایان از سایر الشه ها به همراه برگزیدگان سایر 

در انتهای کالس، هر فرد، موظف به ارائه . دیدن می کردگروه ها 
: نتایج. گزارش از الشه گروه خود و مشاهداتش از سایر الشه ها بود

ميانگين نمرات اخذ شده در امتحانات مشابه با ترم های قبلی، نشان 
به نظر می رسد آزمون هدفمند : نتيجه گيری. از یادگيری بيشتر داشت
کت بيشتر دانشجو به هنگام تشریح، در قبل از تشریح و مشار

 .یادگيری، موثر باشد

  سالن تشریح –آناتومی  –روش تدریس : واژه های کليدی

P162  : بررسی اثر بخشی استفاده از مدل های حیوانی در کنار
 روش های مدرن آموزش آناتومی عملی

 مهدی پاسبخش،دکتر پریچهرد دکتر.زاده حسن غالمرضا دکتر
 شفيقه آبادی، فرح اکرم ایزدپناه، ابوالحسنی،مليکا فرید ترمهدیزاده،دک

 ابراهيم پریسا امينی، تهمينه مختاری، اکرم زاده، عظيم مریم ناصری،
 نيا

پيشرفت های اخير در زمينه آموزش آناتومی عملی و بررسی : زمينه 
های صورت گرفته نشان می دهند که روش  های آموزش مدرن 

نی همزمانی آموزش از طریق آناتومی آناتومی عملی که به مع
سطحی، موالژ، جسد و فيلم است، بهترین و پرکاربردترین روش می 

اکثر دانشگاه های علوم پزشکی با مشکل کمبود جسد مواجه . باشد
هستند و به علت استفاده مکرر از آنها، احشاء دچار فرسودگی شده و 

ز این تحقيق هدف ا. دانشجویان در یادگيری دچار مشکل می شوند

در کنار سایر روشهای  تعيين اثربخشی استفاده از مدل های حيوانی 
ذکر شده در ارتقاء آموزش آناتومی عملی جهت دانشجویان پزشکی 

نفر از  811در این تحقيق جامعه آماری ما را :خالصه روش ها.است
دانشگاه علوم پزشکی تهران  1391دانشجویان پزشکی ورودی  

برنامه آموزشی این جامعه آماری بررسی سيستم  .تشکيل می دهند
. نفره تقسيم کردیم 011گروه  0نفر را به  811این . قلب و عروق است

نفر اول، از قلب گوسفند به عنوان مدل حيوانی در  011در تدریس به 
نفر دوم به همان  011کنار سایر روش های مذکور کمك گرفتيم و در 

.  اکتفا کردیم( اده از قلب گوسفندبدون استف) روش آناتومی مدرن 
نفر  از این دانشجویان را بطور تصادفی  انتخاب کرده و  91سپس،

مصاحبه ای با آنها انجام دادیم تا ميزان رضایتمندی آنها در مورد 
سوال علمی  از هر دو گروه پرسيده شد تا   01این روش بدست اید، 

سواالت و نمرات  بررسی :نتایج.نها سنجيده شودآميزان یادگيری 
این دانشجویان  ازکسب شده  وهمچنين مصاحبه  علمی انجام شده 

موزش عملی  آدانشجویانی که در برنامه ميزان یادگيری نشان داد  
گنجانده شده بود، به مراتب بيشتر از گوسفند نها  تشریح قلب آ

ماری آبررسی های . گروهی بود که قلب گوسفند را تشریح نکردند
زمون پایان ترم اختالف معنی داری را بين دوگروه نشان نتایج  آ

استفاده از مدل های غير انسانی در کنار سایر روش های : بحث..داد
کمك آموزشی باعث افزایش انگيزه و یادگيری دانشجویان پزشکی و 

استفاده از این شيوه در  آموزش . رضایتمندی اساتيد می شود
ا را بيشتر  به اهداف آموزشی آناتومی عملی به نظر می رسد که م

استفاده از این روش تاثير مثبتی روی آموزش . نزدیك می سازد
های تشریح با جسدهای انسانی  البته نياز به کالس ،دانشجویان داشته

موزشی قابل آکند، و صرفا به عنوان یك روش کمك  را مرتفع  نمی
 .استفاده می باشد 

 

P163  : طرفی شکم و کانال  –آموزش عضالت جدار قدامی
 اینگوینال با وسیله کمک آموزشی جدید

  *0، مطهره ظاهرآراء0دکتر محمدحسن کریم فر

استادیار گروه آناتومی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی  0
 دانشگاه دانشکده پزشکی، علمی هيأت مربی: نویسنده مسئول0زاهدان 

: پست الکترونيك. ایران  ،جيرفت پزشکی علوم
mzaherara@yahoo.com 
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با پيشرفت روزافزون علوم و ساخت و توليد سخت افزارها و نرم 
افزارهای مختلف،  تالشهای وسيعی در جهت آموزش بهتر علم 

ساخت موالژهای مختلف که از مواد . آناتومی صورت گرفته است
سخت و ارتجاعی ساخته می شوند و همچنين نرم افزارهایی که با 

تصاویر مختلف نواحی گوناگون بدن، سعی در  ساخت انيميشن و
آموزش هر چه سریعتر مطالب به فراگيران دارند ، از جمله این 

اما در پاره ای از موارد، رهبران آموزشی ناگریز می . تالشهاست
شوند از روشهای ساده تر و در عين حال قابل دسترس تر جهت نيل 

لعه با هدف آموزش لذا این مطا. به این مقصود ، استفاده نمایند
طرفی شکم و کانال اینگوینال با وسيله کمك  –عضالت جدار قدامی 

در این مطالعه از ابزاری ساده و در عين . آموزشی جدید انجام شد
این  وسيله کمك آموزشی . حال عملی و کاربردی استفاده شده است

مزبور که از مقداری کاغذ و تلق شفاف برای نمایش دادن عضالت و 
ش های مختلف تشکيل دهنده جدار قدامی ، طرفی شکم و مجرای پوش

اینگوینال تعبيه گردیده تا دانشجو با احساس و درک چگونگی الیه 
الیه بودن عناصر تشریحی این ناحيه به وضعيت قرارگيری طبيعی 

این وسيله ساده براحتی می تواند وضعيت . مجرای اینگوینال پی ببرد
قدامی ، خلفی ، سقف و کف مجرای قرارگيری نرمال جدارهای 

اینگوینال و موقعيت حلقه های سطحی و عمقی آن را نمایش داده و 
همچنين عناصر تشریحی را نيز که به عنوان غالف های طناب 

پس از . اسپرماتيك و رباط گردرحمی را در معرض دید قرار می دهد 
ن ساخت و استفاده از این وسيله در کالسهای مختلف عملی ، ضم

اعالم رضایتمندی بيشتر از سوی دانشجویان ، به لحاظ اینکه با 
صرف وقت کمتر، درک بهتری از این بخش پيدا نمودند و اظهار 

نکته جالب این بود که . نمودند که ماندگاری مطالب بيشتر شده است 
دانشجویان دوره های استاجری و اینترنی که این مبحث از آناتومی 

ساتيد دیگری نيز گذرانده بودند ، پس از شنيدن را سالها قبل و با ا
موضوع اختراع وسيله کمك آموزشی فوق الذکر با مراجعه به گروه 
آناتومی خواستار آموزش مجدد کانال اینگوینال با این وسيله کمك 

که پس از طی دوره آموزش رضایتمندی کامل  آموزشی جدید شدند
نجا که مبحث آناتومی مجرای از آ. خود را از این وسيله اعالم داشتند 

اینگوینال یکی از این مباحث پيچيده در علم آناتومی می باشد و 
عليرغم استفاده از تصاویر ، موالژها و همچنين تشریح ،کاداور ، باز 
مشاهده می شد که فراگيران در درک مفاهيم آن دچار اشکال بوده و 

اتيد را مجاب با اقدام به پرسش سئواالت مختلف این امر را که اس
نماید تا به دنبال روشهای دیگری جهت تفهيم و ایجاد درک صحيح 
تری از این بخش از بدن انسان باشند، لذا طراحی و استفاده ازاین 
وسيله کمك آموزشی نقش عمده ای در آموزش و یادگيری این مبحث 

 .خواهد داشت

 .نالآموزش، وسيله کمك آموزشی و مجرای اینگوی: واژه های کليدی 

 

P164  : استفاده از روشTeam base learning   جهت آموزش
 آناتومی ناحیه گلوتئال  و خلف ران

مرضيه پوالدی  -(دانشيار -دکترای تخصصی)  آمنه محمدی روشنده
دانشجوی کارشناسی )شيرین دارابی  -(دانشجوی کارشناسی ارشد)

 (ارشد

اهداف برنامه استفاده از روش های جدید در آموزش پزشکی یکی از 
مشارکت فعال دانشجویان در کالس های درس . آموزشی می باشد

می تواند تاثير بسزایی در فهم بهتر و ایجاد انگيزش در دانشجویان 
در این مقاله چگونگی آموزش  آناتومی ناحيه گلوتئال و خلف . گردد

. به دانشجویان پزشکی شرح داده می شود TBLران به صورت 
از دانشجویان . نفره تقسيم شدند 2گروه  01ا به دانشجویان ابتد

خواسته شد قبل از کالس آناتومی ناحيه گلوتئال و خلف ران  را 
سپس . در ابتدای جلسه از دانشجویان کوئيز گرفته شد. مطالعه کنند

سوال بالينی داده شد که باید با  0به هر گروه به صورت تصادفی 
 85به دانشجویان . پاسخ می دادنداستفاده از دانش آناتومی به آن ها 

دقيقه فرصت داده شد تا با هم بحث کرده و مطالب خود را به صورت 
powerpoint در پایان هم از . یا به صورت سخنرانی ارائه دهند

ميزان رضایتمندی دانشجویان نيز از . دانشجویان کوئيز گرفته شد
داد ميانگين نتایج بررسی نمرات دانشجویان نشان . انها پرسيده شد

(. P<0.01)قبل و بعد از اجرای برنامه اختالف معنی داری را نشان داد 
به طوریکه دانشجویان پس ازبرگزاری کالس به سوال های بيشتری 

نفر از  08نفر دانشجوی کالس  21همچنين از . پاسخ درست دادند
نحوه برگزاری کالس با روش نوین راضی بوده و تمایل به تداوم آن 

با توجه به تغيير سليقه دانشجویان به . احث دیگر داشتنددر مب
برگزاری کالس ها به صورت دانشجو محور و عدم استقبال از کالس 
هایی که فقط به صورت سخنرانی بوده و استاد محور می باشند 
استفاده از روش های جدید آموزشی می تواند عالقه دانشجویان به 

درگير کردن دانشجو در . ندشرکت فعال در کالس ها را بيشتر ک
کالس نه تنها ميزان یادگيری او را باال می برد بلکه ضمن استفاده 
بهينه از کالس و وقت، در بازخوانی دروس نيز نياز به زمان کمتری 
 . خواهد داشت که می تواند برای دانشجو اهميت بسزایی داشته باشد

پزشکی، ، دانشجویان Team base learning:  کليدی واژه های
 آناتومی، روش آموزشی

 

P165  : آموزش آناتومی اندام به شیوه برنامه درسی مارپیج به
 دانشجویان پزشکی یاسوج

 دانشيار دانشگاه علوم پزشکی یاسوجدکتر امراهلل روزبهی 
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وظيفه اساتيد در آموزش دروس علوم پزشکی به سبب نياز این 
که بتواند در  دروس برای یادگيری دروس بعدی به گونه ای است

دانشجویان تفکر علمی ایجاد نموده، این تفکر با اهداف آموزشی و 
شخصيت دانشجو سازگار بوده و به تدریج آنان را به تفکر بيشتر 

آقای برونر که مبدع برنامه درسی مارپيچ بوده پيشنهاد می . وادارد
کند که اساتيد تا آنجا که ميسر است برای دانشجویان خود از 

بيان . ی فکری عملی، تصوری و نمادی به ترتيب استفاده نمایندنظامها
اهداف و ایجاد زمينه تفکر باید به نحوی قطعيت یافته و به شانس 

در این مطالعه به شيوه تحقيق عملی، محتوای درس . واگذار نگردد
آناتومی اندام به شکل مارپيچ برنامه ریزی گردید به نحوی که مطالب 

و از محسوس و غير انتزاعی تا کامال کاربردی  از ساده به پيچيده
 20کالسهای تئوری و عملی به شکل ادغام یافته به مدت . تنظيم گردید

جلسه دو ساعته و در سه مرحله برنامه ریزی  39ساعت در قالب 
 81ساعت، جزئيات در  00کليات اندام فوقانی و تحتانی در . گردید

در این مطالعه . یس گردیدساعت تدر 01ساعت و کاربرد مطالب در 
، ارتقای مهارتها 30/98، یادگيری مؤثر 8/85پوشش محتوای درس 

، ارزشيابی 3/29، نگرش مثبت دانشجویان 3/80، شيوه موثر 0/81
و ارتقای تعامل  9/98، مشارکت فعال دانشجویان 2/80موثر 

دانشجویان رغبت باالیی در اجرای این . درصد بود 2/93دانشجویان 
. ه داشته و توان پاسخ و پرسش خوبی از خود نشان دادندبرنام

کوریکولوم مارپيچ در مقابل کوریکولوم سنتی قرار دارد دارای 
ویژگی هایی است که در آن موضوعات در مراحل مختلف تکرار شده 

مطالب در طی . و هر بار بر عمق مطالب ارائه شده افزوده می شود
ی جدید با یادگيری قبلی و در زمان دشوارتر شده و ارتباط یادگير

حقيقت لزوم یادگيری قبلی برای یادگيری جدید احساس و تبحر 
 .دانشجویان در طی زمان افزایش می یابد

 برنامه ریزی، آموزش، مارپيچ و آناتومی اندام: واژه های کليدی

 

P166  : به کارگیری روش های آموزشی متنوع در آزمایشگاه عملی
بی میزان تاثیر آن بر یادگیری از دیدگاه بافت شناسی و ارزشیا

 دانشجویان رشته پزشکی فسا

 ***، مجيد نقدی**، زهره ماکوالتی*اعظم سليمانی

استادیار گروه علوم ** *و** دانشجوی دکترای علوم تشریح، *
 تشریح دانشگاه علوم پزشکی فسا

مساله ارتقای کيفيت آموزش علوم پزشکی همواره مورد توجه بوده 
از آنجایی که تعيين نيازهای آموزشی ، نقطه آغاز هرگونه . است

فعاليت آموزشی است و تاثير فراوانی در اثربخشی و نيز فراهم 
 در این مطالعهدارد  راآوردن مبنایی برای ارزیابی و تصميم گيری 

به کارگيری روش های آموزشی متنوع و ارزشيابی سعی شده است 
دراین پژوهش . بررسی قرار گيرد موردميزان تاثير آن بر یادگيری 

نفر دانشجویان مقطع علوم  89جامعه آماری شامل  تحليلی، -توصيفی
براساس ای پرسشنامه  ابزارگردآوری داده ها،.پایه پزشکی بودند

گویه براساس مؤلفه های جيمز براون  8مقياس های ليکرت وحاوی
و انحراف  نمره ميانگين .مربوط به حيطه نقش منابع در یادگيری بود

مشاهده ثانویه اسالیدها به صورت  در بررسی نظر دانشجویانمعيار 
 80/3و  88/3 ±00/0گروهی و با استفاده از ميکروسکوپ چندچشمی 

 بود که 82/0و  3/3 ± 50/0مشاهده اول بار اسالیدها با مانيتور  و
 بودند( 3عدد )دارای تفاوت معنی دارآماری با ميانگين جواب ها 

.(P≤0/05)   برنامه ریزی آموزشی مناسب جهت استفاده هرچه بهتر
از منابع آموزشی، سبب می شود تا تالشهای آموزشی به سمت 

به نظر ميرسد  .محيطی که موجب یادگيری فعال می گردد هدایت شود
کاربرد  برآشنایی دانشجویان با که توجه به این عوامل، عالوه برتأثير

بهتری ازآینده حرفه ای  تواند تصویر می دروس علوم پایه در بالينی،
  .دانشجویان را دراختيارآنان قراردهد

 روش های آموزشی ، یادگيری، دانشجویان پزشکی :کليدی ه هایواژ

P167  : نقش به کارگیری راهکار جدید استفاده از منابع انسانی بر
میزان یادگیری درس عملی بافت شناسی دانشجویان رشته 

 پزشکی فسا

 ***، مجيد نقدی**، زهره ماکوالتی*يمانیاعظم سل

استادیار گروه علوم ** *و** دانشجوی دکترای علوم تشریح، *
 تشریح دانشگاه علوم پزشکی فسا

به کار گيری راههای جدید و بهره مند شدن از فواید تکنولوژى 
در این . آموزشى ، بستر مناسبى براى توليد علم فراهم مى آورد

 ه کهنظم آموزشی جيمزبراون تدوین گردیدراستا الگوی طراحی م
هدف از این مطالعه بررسی . ، منابع می باشدآنیکی از ارکان اصلی 

نگرش دانشجویان علوم پایه پزشکی در رابطه با نقش منابع 
مطالعه از نوع . بر ميزان یادگيری می باشد( دانشجوی هميار)انسانی

نفر  89ی بر روی تحليلی بوده و نمونه ها به صورت تصادف-توصيفی
ابزار جمع . از دانشجویان پزشکی مشغول به تحصيل انجام شده است

بررسی دیدگاه دانشجویان در جهت آوری اطالعات پرسش نامه ای 
 .است رابطه با تاثير منابع انسانی بر یادگيری با مقياس ليکرت بوده

 مشاهده ثانویه اسالیدها به نمره ميانگين نظر دانشجویان در بررسی
و استفاده از  10/8صورت گروهی با مانيتور و توضيحات هميار

که در فرآیند تدریس به استاد کمك ( ممتاز سال قبل)دانشجوی هميار
تفاوت معنی دار آماری مابين استفاده از منابع  بود که 50/3نمایند 

آماری با  هر دو مورد دارای تفاوت معنی دارو  انسانی مشاهده شد
با توجه به اهميت استفاده  ≥P) (0.05بودند( 3عدد )ميانگين جواب ها 
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از استراتژی های متنوع آموزشی و تاثير آن بر ميزان یادگيری 
ضرورت دارد تا از روشهای آموزشی متنوع استفاده و با شناسایی 

  ميزان تاثير روشهای مختلف و باانجام تغييرات الزم به آموزش
 .یافت بهتری دست

 بع انسانی، یادگيری، درس عملیمنا :کليدی ه هایواژ

 

P168  :آناتومی یادگیری بر ابتکاری بعدی سه مدل تأثیر بررسی  
 قلب 

پزشك، دکترای تخصصی علوم تشریح، عضو )دکتر امير خوشوقتی 
هيات علمی مرکز تحقيقات طب هوافضا، دانشکده طب هوافضا و 

 یدانشجو ( نوید ، شادان( زیرسطحی، دانشگاه علوم پزشکی آجا
 علوم دانشگاه پزشکی تشریحی دانشکده علوم تخصصی دکترای

 )تهران پزشکی

 شادان نوید : نویسنده مسئول* 

ارزیابی تاثير مدل سه بعدی ابتکاری بر یادگيری آناتومی : هدف
 پرستاری دانشگاه در 80 سال در مطالعه این :ها روش و مواد.قلب

 ابتکاری سه بعدی مدل سازی آماده -0: مرحله انجام شد سه آجا در

دانشجویان  برای گری آناتومی کتاب قلب از تصویر به توجه با
 دانشجویان از گروه 0 تصادفی تعيين  -0 ، (0101آخرین چاپ، )

 سخنرانی صورت به کنترل های ه گرو در آموزش ارایه پرستاری و

 همراه اول به  مطالعه گروه در و پاورپوینت اسالیدهای با همراه

باقلب گوسفند ودر گروه مطالعه دوم آموزش  ی اضافیآموزش عمل
 آزمون انجام  -3 مدل سه بعدی ابتکاری انجام گردید عملی اضافی با

 و تجزیه ، جمع آوری اطالعات و آزمون پس و آزمون پيش یکسان
 هر در آزمون پس و پيش آزمون نمره مقایسه :ها یافته.آماری تحليل

 را آماری دار معنی اختالف t-test روش به جداگانه صورت به گروه

 در ANOVA آناليز آماری به روش   (p= 0/000).              داد نشان

 اختالف دوگروه، بين آزمون پس و نمره پيش آزمون اختالف مورد

 مدل با آموزش حاضر تحقيق در :گيری نتيجه.نداشت آماری دار معنی

 در داری یمعن اختالف ولی است بوده مؤثر ابتکاری بعدی سه

 .نشد مشاهده رایج آموزش با مقایسه قلب در آناتومی یادگيری

 قلب  مدل سه بعدی، آموزش، آناتومی، : های کليدی واژه

 

P170  :  آموزش درس نوروآناتومی به شیوه برنامه درسی مارپیج
 در بستر دانشجو محوری به دانشجویان دندانپزشکی یاسوج

 نشگاه علوم پزشکی یاسوجدادکتر امراهلل روزبهی دانشيار 

عدم وجود ارتباط مطالب آموزش داده شده در دوره علوم پایه با 
پس . حرفه پزشکی انتقادی است که بر رویکرد سنتی وارد می باشد

از ورود دانشجویان به دوره بالينی مطالب آموزش دیده شده در 
اساتيد باید در دانشجویان تفکر علمی . دوره قبل فراموش می گردد

این تفکر با . ایجاد نموده و آنان را افرادی دارای استدالل بار بياورند
اهداف آموزشی و شخصيت دانشجو سازگار بوده و به تدریج آنان 

آقای برونر که مبدع برنامه درسی مارپيچ . را به تفکر بيشتر وادارد
بوده پيشنهاد می کند که اساتيد تا آنجا که ميسر است برای 

از نظامهای فکری عملی، تصوری و نمادی به ترتيب دانشجویان خود 
آموزش هدفمند و کاربردی در دانشجویان ایجاد . استفاده نمایند
در این مطالعه به شيوه تحقيق عملی، محتوای درس . انگيزه می نماید

آناتومی اندام به شکل مارپيچ برنامه ریزی گردید به نحوی که مطالب 
و غير انتزاعی تا کامال کاربردی  از ساده به پيچيده و از محسوس

 50کالسهای تئوری و عملی به شکل ادغام یافته به مدت . تنظيم گردید
جلسه دو ساعته و در سه مرحله برنامه ریزی  00ساعت در قالب 

ساعت و  09ساعت، جزئيات در  01کليات نوروآناتومی در . گردید
وه درصد آن به شي 81ساعت که حدود  08کاربرد مطالب در 

در این مطالعه پوشش محتوای درس . دانشجومحوری تدریس گردید
، 2/83، شيوه موثر 3/88، ارتقای مهارتها 8/80، یادگيری مؤثر 9/98

، مشارکت فعال 2/81، ارزشيابی موثر 5/91نگرش مثبت دانشجویان 
. درصد بود 8/85و ارتقای تعامل دانشجویان  0/80دانشجویان 

ر اجرای این برنامه داشته و توان پاسخ و دانشجویان رغبت باالیی د
کوریکولوم مارپيچ در مقابل . پرسش خوبی از خود نشان دادند

کوریکولوم سنتی قرار دارد دارای ویژگی هایی است که در آن 
موضوعات در مراحل مختلف تکرار شده و هر بار بر عمق مطالب 

ه و مطالب در طی زمان دشوارتر شد. ارائه شده افزوده می شود
ارتباط یادگيری جدید با یادگيری قبلی و در حقيقت لزوم یادگيری 
قبلی برای یادگيری جدید احساس و تبحر دانشجویان در طی زمان 

از اینکه با این شيوه مطالب از ساده شروع گردید . افزایش می یابد
دانشجویان توانستند رغبت خوبی در اجرای این برنامه از خود نشان 

 .دادند

 برنامه ریزی، آموزش، مارپيچ و نوروآناتومی: کليدی هایواژه 

P171  : بررسی اثر بخشی استفاده از مدل های حیوانی در کنار
 روش های مدرن آموزش آناتومی عملی

 مليکا ایزدپناه

پيشرفت های اخير در زمينه آموزش آناتومی عملی و بررسی های 
ن آناتومی صورت گرفته نشان می دهند که روش  های آموزش مدر

عملی که به معنی همزمانی آموزش از طریق آناتومی سطحی، موالژ، 
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اکثر . جسد و فيلم است، بهترین و پرکاربردترین روش می باشد
دانشگاه های علوم پزشکی با مشکل کمبود جسد مواجه هستند و به 
علت استفاده مکرر از آنها، احشاء دچار فرسودگی شده و دانشجویان 

هدف از این تحقيق تعيين . چار مشکل می شونددر یادگيری د
در کنار سایر روشهای ذکر  اثربخشی استفاده از مدل های حيوانی 

 .شده در ارتقاء آموزش آناتومی عملی جهت دانشجویان پزشکی است
نفر از دانشجویان پزشکی  811در این تحقيق جامعه آماری ما را 

برنامه . يل می دهنددانشگاه علوم پزشکی تهران تشک 1391ورودی  
این . آموزشی این جامعه آماری بررسی سيستم قلب و عروق است

نفر  011در تدریس به . نفره تقسيم کردیم 011گروه  0نفر را به  811
اول، از قلب گوسفند به عنوان مدل حيوانی در کنار سایر روش های 

نفر دوم به همان روش آناتومی مدرن  011مذکور کمك گرفتيم و در 
نفر  از این  91سپس،.  اکتفا کردیم( بدون استفاده از قلب گوسفند) 

دانشجویان را بطور تصادفی  انتخاب کرده و مصاحبه ای با آنها 
انجام دادیم تا ميزان رضایتمندی آنها در مورد این روش بدست اید، 

نها آسوال علمی  از هر دو گروه پرسيده شد تا ميزان یادگيری   01
بررسی سواالت و نمرات کسب شده  وهمچنين  .سنجيده شود

ميزان این دانشجویان  نشان داد  ازمصاحبه  علمی انجام شده 
نها  تشریح قلب آموزش عملی  آدانشجویانی که در برنامه یادگيری 
گنجانده شده بود، به مراتب بيشتر از گروهی بود که قلب گوسفند 

یج  آزمون پایان ماری نتاآبررسی های . گوسفند را تشریح نکردند
استفاده از مدل  .ترم اختالف معنی داری را بين دوگروه نشان داد

های غير انسانی در کنار سایر روش های کمك آموزشی باعث 
افزایش انگيزه و یادگيری دانشجویان پزشکی و رضایتمندی اساتيد 

استفاده از این شيوه در  آموزش آناتومی عملی به نظر می . می شود
استفاده از . ا را بيشتر  به اهداف آموزشی نزدیك می سازدرسد که م

البته نياز به  ،این روش تاثير مثبتی روی آموزش دانشجویان داشته
کند، و صرفا به  های تشریح با جسدهای انسانی را مرتفع  نمی کالس

 .موزشی قابل استفاده می باشد آعنوان یك روش کمك 

 

رت سخنرانی دیدگاه  دین  در مورد ضرو
 تشریح جسم انسان و پیوند اعضا

 

S43  :علم تشریح از دیدگاه اسالم 

 آذر قایدی عليایی – دکتر محمد ابراهيم آستانه
 رانیا فسا، فسا، یپزشک علوم دانشگاه 

 mohammadebrahim_astaneh@yahoo.com Email: 
 

جسد مسلمان  تشریح در بارهمقاله شناخت دیدگاه اسالم هدف از این 
است و اینکه آیا تشریح جسد مسلمان برای تعليمات پزشکی یا 
تشخيص بيماری جایز است؟ اگر پاسخ مثبت است در چه صورتی و 

برای این کار سعی گردیده  با چه شرایطی این کار جایز خواهد بود؟
جالت معتبراسالمی نظر دین که با استفاده از احادیث، روایات و م

، بخصوص تشریح جسد مسلمان، تشریحدر مورد علم مبين اسالم را 
. پيگيری کرده تا مشخص شود که دیدگاه اسالم در این مورد چيست
طبق حکم اوليه شرعی تشریح بدن مسلمان جایز نيست و احترام ميت 
مسلمان مقتضی حرمت تشریح است؛ یعنی همان طوری که قطع 

ز اعضای بدن مسلمان در حال حيات او از لحاظ تکليفی عضوی ا
حرام و از لحاظ وضعی ضمان آور است، تشریح و قطع عضو بدن 
ميت مسلمان نيز حرام و موجب ضمان و دیه است وليکن این حرمت 
و ضمان به حسب طبع اوليه است و با عروض عنوان ثانویه جایز 

بسته به تشریح بدن ميت است؛ مثال اگر جان مسلمان یا مسلمانانی وا
. مسلمان باشد جایزخواهد بود و دیه و ضمانی نيز نخواهد داشت
حال چنانچه گفته شود که تشریح ،مثله کردن است و مثله در اسالم 

در مورد قاتل خود به ( ع)حرام می باشد؛چنانچه امير المؤمنين
چنين وصيت نمود که قاتلش را بعد از مرگش (ع)فرزندش امام حسن 

چنين فرمود که مثله کردن روا نيست حتی ( ص)له نکنند زیرا پيامبرمث
نقل است که وقتی ( ص)یا در روایتی از پيامبر. در سگ هار وگزنده

لشکری را برای جنگ ارسال می داشت به آن ها سفارش اکيد می 
کرد که دشمن را مثله نکنيد، باید چنين گفت که تشریح مصداق مثله 

مثله عقوبت و عداوت وجود دارد ولی تشریح  نيست، زیرا در مفهوم
برای مقاصد عاليه مانند نجات جان مسلمان و کشف جرم و امثال آن 

با توجه به رشد سریع علم پزشکی نياز به بيان احکام شرعی از . است
جمله مسئله تشریح بدن انسان است که چنين گفته می شود که 

تشریح بدن مسلمان  تشریح بدن کافر در هر شرایطی جایز است ولی
به حسب طبع اوليه جایز نيست ولی اگر مطلق اقوی در ميان باشد 
مثل حفظ جان مسلمانان یا کشف جرمی متوقف به آن باشد جایز 

 . است
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و هدف  وجود دارد ات متفاوتینظر کالبدصيت بر و اعتباردر مورد 
اگر شخصی . این نوشتار نيز بررسی اعتبار وصيت بر کالبد است

محيط های علم به توسعه او پس از مرگ برای  کالبدوصيت کند که 
کالبد جهت استفاده سپرده شود؛ از آن جا که وصيت بر  آکادميك

سریع دفن برای ود موج توصيه های دینیبا علمی در جوامع اسالمی 
باطل  امور علمی وصيت بر جسم برای "نتيجتامنافات دارد؛ اموات 
بویژه آنکه از منظر اخالقی این وصيت در محدوده اتونومی است؛ 

(Autonomy) در نقطه مقابل ، اما و حوزه اختيار انسان قرار نمی گيرد
فایده و د  بودهآن جا که این وصيت بر خالف قواعد آمره ن نظر ازاین 

و اگر  معتبر و نافذ بودهوصيت ای عقالیی بر آن مترتب است لذا 
به ورّاثش موضوع را بالتکليف رها کرده باشد، انتقال این حق ، ميت

اگر  یبنا به مصالح عموم بر مبنای قواعد عقالیی و البته  .محتمل است
 فوری ميتدفن  با وجود وجوب قاعده االهم و فی االهم مبنا باشد

کالبد در ، تشریح ميت و وصيت بر عقالیی اهم ه به مصلحتباتوج
شرایط تمدنی و علمی موجود معقول و مشروع و مقبول و معتبر و 

در موضوع مورد بحث البته باید مواردی مانند . نافذ به نظر می رسد
احتمال تعلق دیه بر تشریح جسد، نحوه مصرف دیه، جواز تشریح 

م ما بين تشریح جسد مسلم و جسد بدون وصيت ميت، تفاوت احکا
نيز توجه جدی مبذول ... غير مسلم، تکليف جسد بعد از تشریح و

 .گردد

 وصيت، کالبد، اعتبار شرعی، اتونومی: کليدی ه هایواژ

نسان در همه فرهنگ ها و ادیان هویت و کرامتی دارد ا:  حقوق جنازه
برد و که حتی مرگ و پایان حيات وی نيز این کرامت را از بين نمی 

بخشی از این کرامت بر کالبدی که زمانی قالب هویت انسانی او بوده 
بخشی از حقوق متعلق به کالبد انسان، به اعتبار . است، تعلق می گيرد

وجود قدرت حياتی در کالبد انسان، به این کالبد تعلق می گيرد اما 
به پيکر و کالبد انسان،  "و ذاتا "بخشی از این حقوق نيز، اصالتا

رف نظر از زنده و یا مرده بودن آن تعلق دارد و این قسمت از ص
کرامت با حقوق متعلقه به آن، با مرگ انسان از بين نمی رود بلکه 
حتی ضرورت و فوریتی نيز بر رعایت و اجرای ان بخش از حقوق 
ذاتی انسان پيدا می شود ضمن آنکه خود مرگ نيز شاید حقوق 

البته رعایت این حقوق نيز بر . نماید جدیدی برای کالبد انسانی تعریف
جامعه بشری، بازماندگان متوفی و بدنه اجتماع جنبه الزام و یا 
استحسان خواهد داشت و در این موقف است که حقوق و اخالق بهم 
می رسند و حفظ کرامت و شان کالبد انسان، هم از منظر حقوقی و 

ضوع این حقوق مو. هم از منظر اخالقی موضوعيت پيدا می کند
 نوشتار به بخش هایی مانند

  (ميت)جنازه  کيفریحقوق 
  جنازهحقوق جسمانی 
  جنازه معنویحقوق 

  و البته این حقوق بر اجساد مورد قابل تفکيك است
چه جسد انسان و چه جسد -استفاده برای تشریح 

جهت آموزش مباحث پزشکی به کادرهای  -حيوان
 .نيز مترتب است... پزشکی و

 کرامت انسان، حقوق، جنازه، تشریح: يدیکل واژه های

S45 : علوم تشریحی از منظر قرآن و حدیث 

 رضا ماستری فراهانی

مطالعه قران مجيد نشان می دهد که در راستای آیه های دینی  -مقدمه
و اخالقی و عقيدتی  ، آیه هایی در  رابطه با  علوم تجربی  نيز وجود 

و صيه شده است مانند دارد که تفکر در مورد موضوعات آنها ت
با توجه به آشنایی  و  موضوع  طب و  خلقت و جنين شناسی انسان ،

 با  گان جامعه و فرهيخته دانشجویان، دانشگاهيان و اساتيدگرایش 
تجربی  در پژوهش  علوم استفاده از روش هایهای علمی،   روش

ت اهمييدر تبين  مبانی علمی و اعجاز های قران کریم، و  های قرانی
 یاعتال،مبانی دینی تقویتقران کریم در   علمیمعجزات  تاثير شناخت 

هدف ،اتحاد اسالمی ی،وحدت ملی ودین بصيرت ایمان ،تحکيماخالق
 چهارم این مقاله بررسی مبانی جنين شناسی وکالبد شناسی آیه

، هيچ انسانی  دو لرجل من قلبين فی جوفههلل ماجعل )سوره احزاب 
این   -روش و ابزار .، می باشد(داده نشده استقلب در سينه اش قرار 

بوده و به روش مقایسه  و گذشته نگر  مطالعه از نوع توصيفی تحليلی 
ای و مقابله ای انجام گردیده است، بدین ترتيب که ابتدا با استفاده از 

 مذکور آیه   واژه  هایمعانی   فارسی و عربی معتبر فرهنگ های
  تفسير آرای کتب   پس با استفاده از مورد بررسی  قرار گرفت و س

جنين شناسی مطالب و سپس  در مورد این آیه  گرد آوری   مفسران
با الهام معتبر  فيش برداری شد  و  از رفرانس های   و کالبد شناسی

از روش جنين   تفسير الميران،  کتاب ( تفسير قران به قران)از روش 
ن مبانی جنين شناسی آیه برای تبي ،شناسی مقایسه ای عضو به عضو

( کيس)گردید ، زیرا در علم کالبد شناسی مورد شریفه  استفاده
یك عضو در مبحث تغيرات ( دوپليکيشن)دوگانه بودن

قرار می ( ابنرماليتی)و  یا در بخش ناهنجاری ها( واریاسيون)فردی
گيرد،مثل حالت وجود سه کليه  یا دورحم ، بنابراین  مورد دو گانه 

ب نيز در همين مقوله قرار می گيرد ، با توجه به دستور بودن  قل
العمل های پژوهشی ازنظر آماری بهترین وضعيت برای مقایسه دو 

مشابه، یکسان بودن شرایط آن دو مورد است، و ( کيس)مورد
درمورد قلب بهترین گزینه جهت   مقایسه واریاسيون ها و ابنرماليتی 
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می باشد زیرا  قالب  و مدل  های آن ، ناهنجاری های جنينی  رحم
پيش ساز این دو عضومشابهت زیادی دارند وهردو  از جوش 
خوردن دو لوله  اوليه تشکيل می گردند که هریك راه تکامل ویژه 
خود را طی می کنند ، در این مقاله پس از گرد آوری داده های لغوی، 
ع تفسيری و جنين شناسی قلب و رحم  و جمع بندی یافته ها، موضو

مورد بحث و بررسی مقایسه ایی و تحليل قرار گرفته ونتيجه گيری 
بررسی تاریخی  و شان نزول آیه مذکور   حاکی  -نتایج . شده است

موسوم به (  ص)ازاین مطلب است که یکی از دشمنان پيامبر اسالم
و ( ذوالقلبين)معمر ادعا می کرد که دو قلب در سينه دارد و لذا خود را

ن فرض می کرد ،امادر آیه شریفه بدون نام بردن صریح برتر از ایشا
اساسا ادعای دو قلبی بودن بطور مطلق مردود (معمر)ازیك فرد خاص
خداوند در سينه هيج انسانی دو قلب قرار نداه )  اعالم شده است

، یافته های ناشی از بررسی لغت نامه ها و کتب تفسيرقران  (است
آیه شریفه همان قلب صنوبری  نشان می دهد که منظور از قلب در

موجود در درون سينه و  نظر از رجل نيز نوع انسان است در منابع 
جنين شناسی  آمده است که ساختار پيش ساز فلب  جنين انسان 

است که به هم جوش (  اندو کاردیل  تيوب)شامل دو لوله  درون قلبی 
از جوش خورده و قلب اوليه جنين را ایجاد می کنند و رحم   نيز 

خوردن دو لوله  مولرین  بوجود می آید،اما در بررسی موارد مربوط 
به واریاسيون ها و ابنرماليتی های قلب،مرور منابع معتبرجنين 
شناسی نشان می دهد که آمار مربوط به وجود ناهنجاری های مادر 
زادی لوله های مولرحدود سه در صد است و در این عده ممکن است 

ه در اثر تکامل مستقل لوله های مولر دو رحم مجزا  افرادی باشند ک
در حدود بيست و پنج  در بدنشان وجود داشته باشد ،و اگر چه

درصد افراد بالغ، بسته شدن ناقص سوراخ بيضی دیواره بين 
دارد ولی  آمار  وجود (باز بودن فيزیولوژیك سوراخ بيضی)دهليزی

ه دهم در صد است ناهنجاری های مادر زادی قلب نوزادان حدود س
 بحث.  اما گزارش مستندی در مورد وجود دو قلب مشاهده نشد 

مقایسه آمار بروز  واریاسيون ها و  آنومالی های  -نتيجه گيری 
جنينی و مادر زادی مربوط به  لوله های درون قلبی و لوله های 
مولر،اختالف آماری فاحش و معنی داری را نشان می دهند ، بدین 

دود سه در صد از زنان بالغ، واجد طيفی از ناهنجاری ترتيب که ح
( اژنز)های مادر زادی مربوط به لوله های مولر هستند که شامل فقدان

دی دلفيك )رحم و مهبل، دو تا بودن رحم و مهبل و رحم دو قلو
می باشد،   محققان با توجه به درصد باالی  باز بودن  ( یوتروس

بنرماليتی آنرا یك نوع واریاسيون فيزیولوژیك سوراخ بيضی بجای  ا
، ولی آمار واریاسيون ها و آنومالی های  مربوط به دستگاه  می دانند

گردش خون نوزادانی که زنده متولد شده اند شش دهم درصدبيشتر 
یا تنگی تنه شریان  (آترزی)باز نشدنشامل   آنها شایعترین نيست و  

با است،  (و کاردیدکستر)ریوی یا سرخرگ بزرگ تنه و راست قلبی
وجود یکسان بودن الگوی  تکامل جنينی با ساختار دولوله ایی در 
ایجاد  قلب  و رحم ،بررسی کليه منابع و مراجع مکتوب و الکترونيکی 
و سایت های اینترنتی پزشکی نشان می دهد که  گزارشات متعددی از 
ل وجود دو رحم و یا دو مهبل درزنان بالغ وجود دارد،اما در کما

به علت  ) شگفتی با وجود آماده بودن امکان بروز حالت دو قلبی
،اماتاکنون حتی یك مقاله مستند (وجود دو اندو کاردیل تيوب در جنين

و حتی در (چه مرد،چه زن)هم از وجود دو قلب در هيج انسان بالغی 
هيج نوزادی منتشر نشده است، با توجه به اینکه آیات قران مجيد 

شر تا یوم القيامه می باشد این آیه بجای پاسخ به برای راهنمای ب
یك واقعييت علمی مسلم را بيان ( معمر)ادعای یك شخص خاص

و همه ( الریب فی)نموده که هيچ شك وتردیدی در آن نيست
متخصصان بدان اذعان دارند،   این مطلب یکی از اسرار و 
رموزناموس خلقت و جنين شناسی انسان  و حاکی از صالبت و 

ستحکام  کالم الهی است  که در آیه شریفه  با اطمينان کامل و بطور ا
، لرجل من قلبين فی جوفههلل ماجعل :) صریحا  اشاره نموده است که

،هر انسان منصفی  (در سينه هيچ انسانی  دو قلب آفریده نشده است
با درک این حقيقت علمی شگفت انگيزکه هزارو چهارصد سال قبل به 

وحی شده است خاضعانه و خاشعانه سجده شکردر ( ص)پيامبر خاتم
  . پيشگاه خداوند قادر متعال  بجا  می آورد

 .قران،اعجاز، پزشکی،قلب : یکليد واژه های

 

 و جنین شناسی بیولوژی تولید مثلبخش 

 سخنرانی  -الف                 

 

S47 :تولید داروهای نوترکیب در شیرحیوانات تراریخت 

 دکتر نصراصفهانی

 استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

امروزه توليد انبوه داروهای نوترکيب از طریق متد قدیمی کشت 
سلول بسيار هزینه بر می باشد و از بهترین گزینه کنونی پيش رو 
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. توليد داروها در شير ارگانيسم های پستانداران تراریخت می باشد
ه  های گاو و بز تحقيقات صورت گرفته نيز بيانگر قابليت باالی گون

اولين دسته از این .در توليد بهينه این داروها در شير می باشد
که یك داروی ضد انعقاد خون می  Atrynداروهای نوترکيب با نام 

وارد سبد مصرفی  0100بزهای تراریخت توليد شده در سال  باشد و
اما چرخه کامل توليد این داروها شامل چه مراحل است .انسان شد
دراین جستار سعی . ا در کجای این چرخه قرار داردوکشور م

روند توليد داروهای نوترکيب در بز « ی»تا « الف»خواهيم کرد از 
تراریخت در کشورمان را توضيح دهيم که شامل این مراحل می 

 .باشد

شناسایی توالی ژن انسانی کد کننده پروتيين مورد نظر و   (0
نالهای مناسب که قرار دادن آن در یك وکتور بيانی با سيگ

 .باعث بيان این ژن در کنار ژنهای توليد شيردر پستان شود 

توليد رده ی سلولی تراریخت حاوی این ژن از سلولهای  (0
 .یك بز ماده و یك بز نر( سوماتيك)بدن

استفاده از سلولهای تراریخت حاصله  در پروسه شبيه  (3
 .سازی جهت توليد اولين حيوانات نرو ماده تراریخت

حضور و فعاليت بيوشيميایی مناسب پروتيين  بررسی (8
 .موردنظر

تکثير حيوانات تراریخت از طریق شبيه سازی و انجام جفت  (5
گيری طبيعی جهت توليد یك گله ی خالص تراریخت با قابليت 

 .توليد انبوه شير حاوی داروی مدنظر

استخراج و تخليص دارو از شيرهای توليدی همزمان با انجام  (0
 .زمایی بالينی جهت تایيد نهایی داروآزمون های کارآ

 ورود دارو به سبد دارویی کشور (2

 

 : S48 سلولهای در استروئیدی رسپتورهای بیان میزان بررسی 
 کیستیک پلی تخمدان سندرم به مبتال زنان گرانولوزای

 ،ایرج³افالطونيان ،رضا²جم سعيدی ،مسعود¹آرتيمانی طيبه
 ⁵’¹مهدیزاده مهدی،²شباب ينیاونگی،نوش ،مهناز³اشرفی اميری،مهناز

 -ایران،تهران پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه آناتومی،دانشکده گروه-0
 پزشکی علوم مولکولی،دانشگاه پزشکی تحقيقات مرکز-0ایران 

 طب تحقيقات زنان،مرکز نازایی و غدد گروه-3ایران  -همدان،همدان
 و تراندوم تحقيقات مرکز-8ایران  -رویان،تهران مثل،موسسه توليد

 مرکز-5ایران  – همدان،همدان پزشکی علوم اندومتریوزیس،دانشگاه

ایران  -ایران،تهران پزشکی علوم مولکولی،دانشگاه و سلولی تحقيقات
Email: m.mehdizadeh.a.iums@gmail.com 

 تخمك کاهش علل ترین شایع از یکی کيستيك پلی تخمدان سندرم
 این.رود می شمار به زنان در اندروژنيسم هيپر و گذاری،نازایی

 سنين در زنان% 5-01 حدود)  خود باالی نسبتا شيوع عليرغم بيماری
 فرضيه البته باشد می ای ناشناخته پاتوفيزیولوژی دارای( باروری

 ابنرماليتی.است شده مطرح آن ایجادکننده علل برای متعددی های
 اریبيم این کلينيکی مختلف تظاهرات و اندوکرین متعدد و وسيع های
 انتخاب آن برای کيستيك پلی تخمدان سندرم نام تا است شده باعث
 الیه در که اختالالتی کنار در بيماری این در که رود می گمان.شود
 می ایجاد گرانولوزا سلولهای در نيز هایی نظمی دهد؛بی می رخ تکا

 و شده فوليکولها تکامل و رشد در اشکاالتی بروز به منجر که شود
 در .گيرد نمی صورت   غالب فوليکول انتخاب بيماران این در نهایتا
 تغييرات نمودن مشخص با تا نمودیم سعی شاهدی مورد مطالعه این
 به مبتال زنان در استروئيدی هورمونهای رسپتورهای بيان ميزان و

PCOS تایيد از بعد .دهيم ارتقاء را بيماری این پاتوفيزیولوژی از درک 
 اخذ و تهران پزشکی علوم دانشگاه اخالق يتهکم توسط مذکور مطالعه
 اساس بر که بيمار 81 فوليکولی بيماران،مایع از کتبی نامه رضایت

 آوری جمع بودند شده داده تشخيص PCOS روتردام کرایتریای
 تحت ای لوله یا مردانه فاکتور علت به که نيز بيمار 81 تعداد.گردید
 سلولهای.شدند انتخاب ترلکن گروه بعنوان بودند گرفته قرار درمان

 شستشوی مانند مختلفی تکنيکهای و روشها از استفاده با گرانولوزا
 از MACS microbead procedure و پرکل با غلظتی سلولها،گرادیان

 آنها CDNA  ،سنتز RNA استخراج از پس و شده جدا فوليکوالر مایع
 وجود شده طراحی پرایمرهای و  CDNA کمك با سپس.شد انجام
 ERα,ERβ,PRO2and PRO1&0 رسپتورهای به مربوط ژنهای
 با نهایتا و شده شناسایی الکتروفورزیس ژل و PCR دستگاه بوسيله
 ژنهای بيان نسبی ميزان quantitative real-time PCR تکنيك کمك

 نسبی بيان. گرفت قرار بررسی مورد گرانولوزا سلولهای در مذکور
 گروه در توجهی قابل بطور پروژسترون و استروژن رسپتورهای

 یافته کاهش کنترل گروه با مقایسه در PCOS بيماری به مبتالیان
 رسپتورهای بين گروه دو هر در مثبتی و قوی ارتباط همچنين.بود

 با مطالعه این در آنجایيکه از. گردید مشاهده پروژسترون و استروژن
 ایرسپتوره بيان ميزان که گردید مشاهده RT-PCR تکنيك کمك

 سلولهای در پروژسترون و ،استروژن استروئيدی هورمونهای
 دالیل از یکی موضوع این که ميرسد نظر یابد؛به می کاهش گرانولوزا

 می dominant فوليکول سمت به فوليکولها رشد توقف و اختالل اصلی
 .باشد

 رسپتور،سلولهای رسپتور،پروژسترون استروژن: واژه های کليدی
 PCOSگرانولوزا،
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S49  :بررسی بیان رسپتورهای شبه تال (TLRs)  در رده سلولی
 در مجاورت اسپرم ( OE_E6/E7)لوله فالوپ انسانی 

 .3، سعيد امانپور0سيد بهنام جامعی  .0مهناز اشرفی  .0زهرا زندیه 
 8رضا افالطونيان

*  

. دانشکده پزشکی، گروه آناتومی. دانشگاه علوم پزشکی ایران.0
دانشگاه علوم پزشکی ایران،دانشکده پزشکی، .0 بيولوژی توليدمثل

مرکز . بيمارستان وليعصر. دانشگاه علوم پزشکی تهران.3گروه زنان 
گروه تحقيقات . پژوهشگاه رویان.8( عج)تحقيقات باروری وليعصر

: ول ئناباروری زنان، آدرس نویسنده مس
  gmail.comr.aflatoonian@   

مطالعات بر روی  مدلهای حيوانی نشان داده است که حضور اسپرم 
و جنين ميتوانند بيان پروفایل پروتئينی سلولهای اپيتليال لوله فالوپ 
را تغيير دهد و نيز دیده شده است که یکی از بخشهای اصلی تغييرات  

. تهدر طول دهه گذش. پروتئينی مرتبط با سيستم ایمنی  می باشد
رسپتورهای شبه تال به عنوان قسمت اصلی سيستم ایمنی ذاتی 

-pathogen)آنها الگوهای مولکولی وابسته به پاتوژن . شناخته شدند

associated molecular pattern )  را شناسایی و تغييرات محيط
همچنين مشحص شده که این رسپتورها .خارجی را مانيتور می کنند

. یری اسپرم، لقاح و حاملگی نقش دارندظرفيت پذ ¸در تخمك گذاری
در این مطالعه بيان رسپتورهای شبه تال را در رده سلولی لوله 

در حضور اسپرم نرمال مورد بررسی  (  OE-E6/E7)فالوپ انسانی 
گيرنده های شبه تال در سطح  mRNAابتدا بيان . قرار خواهيم داد

رنده ها با و بررسی پروتيين گي RT-PCRسل الین به کمك تکنيك 
عدد  5سپس تعداد .تکنيك ایمونوسيتوشيمی مورد بررسی قرار گرفت

و نيز با فراگمانتاسيون   WHOنمونه اسپرم  نرمال با استاندارد 
DNA   ساعت در مجاورت سل الین  قرار  0به مدت % 01کمتر از

 caseگرفته و سپس بيان رسپتورهای شبه تال در سل الین در گروه 
 real timeبا روش ( ر مجاورت اسپرم و بدون اسپرمد)  controlو 

PCR  و  محيط رویی  نيز از نظر توليدIL6  وIL8  که در نتيجه،
آبشار سيگنالينگ رسپتورهای شبه تال ایجاد ميشود ، با تکنيك 

ELISA در این مطالعه با استفاده از تکنيك. بررسی شدRT_PCR    و
  , OE-E6/E7 mRNAایمونوسيتوشيمی مشخص شد که سل الین 

را بيان می  ( TLR 1-6)و پروتيينهای آنها  0-0رسپتورهای شبه تال 
به طور معناداری در مجاورت اسپرم بيشتر از گروه  TLR3بيان . کند

دیگر رسپتورها تغييری دیده  mRNA کنترل بوده  درحاليکه در بيان 
ری باالتر به طور معنادا  caseنيز در گروه  IL8و  IL6نيز ميزان . نشد

نتایج ما به خوبی نقش رسپتورهای (  P<0.05.)از گروه کنترل است
شبه تال در  تقابل فيزیولوژیك اسپرم با سيستم توليدمثلی مادری را 

 -ایمنی ذاتی -لوله فالوپ انسانی: واژه های کليدی. نشان می دهد
 اسپرم -رسپتورهای شبه تال

S50  :ول های بنیادی و ترانسپالنتیشن سل کرایوپرزرویشن
 از پژوهش تا کلینیک: اسپرماتوگونیا

 ، 8ادیعلی خداد  ، 3محمد رضا غالمی ،0قاسم ساکی، 0مسعود حمادی
 5جواد محمدی اصل

ناباروری و سالمت جنين، دانشکده پزشکی،   ،مرکز تحقيقات باروری0
مرکز تحقيقات 0، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

زشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور فيزیولوژی، دانشکده پ
، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اناتومیگروه 3 ،اهواز

گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی 8لرستان، 
گروه ژنتيك پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه 5، جندی شاپور اهواز

 علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

نابالغ که جهت درمان بيماری سرطان خود نياز به بطور کلی پسران 
استفاده از پروسه های درمانی رادیوتراپی و شيمی درمانی هستند 

در معرض ترکيبات توکسيك قرار گيرد  که  انهاممکن است گناد های 
تا افراد بطور موقت و برخی بمدت طوالنی و یا حتی از  برای بعضی

ر حال حاضر بهترین گزینه جهت د. می کندناباروری ایجاد  اخر عمر
امت جنسی بالغ گبا توجه به عدم نبود  جانبی جلوگيری از این عارضه

در فرد نابالغ تهيه نمونه بافتی از بيضه و انجماد ان به شکل 
سوسپانسيون سلولی یا قطعات بافتی است تا که  بعد از درمان  با 

البته این  .گرددپيوند سلول یا قطعه بافتی  باروری فرد مجددا احيا 
بنابرین  به نظر می رسد که قبل  . پروسه درمانی خالی از ایراد نيست

ك کاربردی شود بایستی مسائل و عوارض جانبی و ياز اینکه در کلين
جهت انجام این پژوهش . ميزان موفقيت ان مورد پژوهش قرار گيرد

مروری از مقاالت  چاپ شده نویسند گان پژوهش حاضر و سایر 
در حال حاضر . شده استت مربوط به این پژوهش  استفاده مقاال

پروسه های انجماد سلول های اسپرماتوگونيا و همچنين بافت بيضه 
از . ه استبطور قابل توجهی اصالح و مورد توجه کلينيك واقع گردید

انجایيکه اثر بخشی و ایمن بودن پيوند سلول های بنيادی 
گونه های حيوانی مختلف ثابت اسپرماتوگونيا و یا بافت بيضه در 

گردیده است بنابرین  به نظر می رسد طراحی این پروسه در انسان 
با این حال در . در اینده نزدیك نيز مورد توجه جدی قرار می گيرد

لوده بودن سلول ها و یا بافت آابتداء می بایستی مسائل مختلفی نظير 
ایسکمی و  ،نژیوژنزیسآرسانی و  نحوه خون ،به بيماری کانسر
بهبود شرایط   ،های ازاد رادیکال ،بافت سلول ها و رپرفيوژن مجدد
زایا  و الگوی حرکت اسپرماتوگونی ها بعد از پيوند  یکشت سلول ها

در لوله سمی نيفی فروس و شروع فرایند  آنهاو چگونگی استقرار 
کرایوپرزرویشن، : واژه های کليدی.گردد بر طرفاسپرماتوِژنزیس 

 سلول های بنيادی اسپرماتوگونی ،نتيشنترانسپال

S52  : کشت فولیکول بدوی به فولیکول انترال بعد از انجمادی
 شیشه ای بافت تخمدان انسان در یک سیستم کشت دو مرحله ای

mailto:r.aflatoonian@gmail.com
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 دکتر معينی، اشرف دکتر ابوالحسنی، فرید دکتر خسروی، فریبا
 زاد،خان ولوجردی،مریم زاده رضا مجتبی دکتر زاده، حسن غالمرضا

 کان فردریك دکتر

انجماد بافت تخمدان قبل از شروع درمان در بيماران سرطانی که 
بتواند شانسی  را برای حفظ باروری در آینده برای آنها فراهم کند 
یکی از مهم ترین فرایند ها در روش های کمك باروری محسوب می 

ه این روش خصوصا در بين بيمارانی که نمی توانند درمان را ب.شود
تاخير بيندازد، در بيم  زنان جوان  بدون همسرو همچنين در دختران 
نابالغ که انجماد جنين در آنها امکان پذیر نيست بيشتر مورد نياز 

از طرفی ترانسپلنت بافت تخمدان با خطر بازگرداندن سلول های .است
بنابراین نياز برای سيستم های .بدخيم در این بيماران همراه است

ول که بتواند به طور موثر از تمام فوليکول های تخمدان کشت فوليک
بعد از انجماد بافت تخمدان به عنوان منبعی از گامت استفاده کرده ، 

انجماد شيشه .پتانسيل برای باروری در آینده را به حداکثر می رساند
ای یکی از روش هایی است که اخيرا برای انجماد بافت تخمدان انسان 

در این روش مایع درون سلول . قرار گرفته است بيشتر مورد توجه
می شود، که باعث جلوگيری ازآسيب  (solid)تبدیل به حالت سختی 

سلولی در نتيجه تشکيل  کریستال های یخ  درون سلولی می 
انجماد شيشه ای همچنين باعث ایجاد  آپپتوز در بافت تخمدان .شود

فوليکول های  روش های متعددی برای کشت.بعد از ذوب  نمی شود
قطعات بافت تخمدان  in vitroکشت . نابالغ بعد از انجماد وجود دارد

بعد از ذوب و بدنبال آن جدا کردن فوليکول های رشد کرده و کشت 
تاکنون  .انفرادی این فوليکول در محيط کشت یکی از این روش ها است

فت به شکل دو مرحله ای بعد از انجماد با کشت فوليکول ها ی انسان 
تخمدان صورت نگرفته است، بنابراین هدف از این تحقيق کشت 
قطعات بافت تخمدان بعد از انجماد شيشه ای  به منظور بدست آ 
وردن فوليکول های رشد یافته است که آنها را در محيط کشت سه 

نمونه های . بعدی تا مرحله  فوليکول های آنترال انکپسوله کرد
زن که  0فرم رضایت مندی آگاهانه از تخمدان مورد آزمایش با امضا 

بودند و کاندید برداشتن تخمدان بودند  80تا  02بين گروه سنی 
نواره های بافت تخمدان با استفاده از محلول های .بدست آمد

انجماد شيشه ای  Stainless steel meshانجمادی و انتقال دهنده 
روز،  بعد از ذوب و کشت قطعات بافت تخمدان به مدت هفت.شدند

فوليکول ها ایزوله شده و فوليکول های ثانویه و پرآنترالی سالمی که 
-بودند برای کشت سه بعدی در فيبرین 160µm<دارای قطری 

  NR بررسی های بافت شناسی و رنگ آميزی.آلژینيت انتخاب شدند
برای بررسی مورفولوژی و زنده مانی فوليکول ها بعد از کشت در 

سپس قطر فوليکول ها و ترشح هورمون ها   مرحله اول انجام شد و
در مدت کشت  شانزده روزه در محيط کشت سه بعدی اندازه گيری 

بعد از انجماد شيشه ای درصد باالیی ازفوليکول زنده بودند و . شد
بعد . تفاوت معنی داری بين گروه تازه و گروه آزمایش وجود نداشت

ول های ثانویه و به مدت هفت روز درصد فوليک in vitroاز کشت 

پرآنترال به صورت معنی دار افزایش داشت در حاليکه فوليکول های 
فوليکول های رشد کرده .(p<0.05)بدوی و ترانزیتوری کاهش داشت 

آلژینيت قرار داده شده  –ای که در محيط کشت سه بعدی  فيبرین 
انجماد  .بودند بعد از شانزده روز کشت به مرحله آنترال رسيدند

ای بافت تخمدان انسان با استفاده ازاین انتقال دهنده و کشت شيشه 
فوليکول ها درون بافت تخمدان به مدت هفت روز بعد از ذوب باعث 
بدست آوردن فوليکول هایی  رشد یافته با ميزان زنده مانی باال 
ومورفولوژی نرمال می شود که پس از قرار دادن این فوليکول های 

سه بعدی به فوليکول های آنترال بعد از رشد یافته در محيط کشت 
 .شانزده روز تبدیل می شوند

، کشت سه بعدی، انجماد in vitroانتقال دهنده،کشت : واژه های کليدی
 شيشه ای ، حفظ باروری

 

S53  : تاثیر انجماد شیشه ای بر پتانسیل تمایزی سلول های
 بنیادی مزانشیمی بندناف انسانی به سلول های شبه ژرم نر

 گروه علوم تشریح -دانشگاه علوم پزشکی کرمان- ریم کاویانیم

انجماد شيشه ای به عنوان یك روش انجمادی نوین به منظور ذخيره 
هدف از مطالعه . سلول ها جهت کاربردهای آتی پيشنهاد شده است

حاضر بررسی پتانسيل گامتوژنيك سلول های بنيادی مزانشيمی بند 
خصوصيات  .نجماد شيشه ای بودمتعاقب ا (hUCMs)ناف انسانی 

بنيادی سلول ها از طریق تعيين بيان چندین مارکر سلولی  -مزانشيمی
توسط روش فلوسيتومتری و ارزیابی قابليت تمایز مزودرمی مورد 

انجماد شيشه ای سلول ها با استفاده از روشی . بررسی قرار گرفت
ه بعنوان یك گروه از سلول های منجمد نشد. دو مرحله ای انجام شد

القا سلول ها به سلو های ژرم نر توسط . کنترل در نظر گرفته شد
رتينوئيك اسيد، تستوسترون و محيط پاالیش شده تستيکوالر صورت 

به منظور ارزیابی سلول ها از تکنيك های ایمونوسيتوشيمی و . گرفت
بيان آنتی ژن های سطحی و توانایی تمایز به  .کاریوتيپ استفاده شد

ست ها، ادیپوسيت ها و کندروسيت ها در سلول ها مشاهده استئوبال
هر دو گروه سلولی به دنبال القاء تمایز، سلول هایی پهن به . شد

، DAZLهمراه بيان پروتئينی نشانگرهای خاص سلول ژرم شامل 
VASA (DDX4)  وSCP3 الگوی کاریوتيپی در هر دو . را نشان دادند

ن نتایج حاکی از آن است که انجماد آناليز ای .گروه بدون تغيير ماند
را به سلول های شبه ژرم نر  hUCMsشيشه ای پتانسيل تمایزی 

در این راستا می توان شکل گيری سلول های ژرم از . تغيير نمی دهد
hUCMs  را در محيط ازمایشگاه مطالعه کرد و از آنها به عنوان منبعی

کلمات  .هره جستبالقوه برای توليد اسپرم جهت ناباروری مردان ب
انجماد شيشه ای، سلول های بنيادی مزانشيمی بند ناف : کليدی

 .انسانی، تمایز، سلول های ژرم نر
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S54  : مطالعه هیستوپاتولوژیکی تاثیر عصاره چای کوهی بر
 بیضه رت های نژاد ویستار

، سميه 0، محسن ساری0، صالح طباطبایی وکيلی1مریم مدحج
 3، اسرافيل منصوری0ساالری

دانشجوی کارشناسی ارشد فيزیولوژی دام دانشگاه کشاورزی و -0
استادیار گروه علوم دامی دانشگاه -0منابع طبيعی رامين خوزستان 

استادیار بخش علوم  -3کشاورزی و منایع طبيعی رامين خوزستان، 
 تشریح دانشگاه علوم پزشکی اهواز 

modhej.2012@yahoo.comEmail: 

گياهان دارویی استفاده گسترده ای در صنایع داروسازی و درمان 
هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات چای . بيماریهای مختلف دارند

. کوهی بر فراسنجه های مورفولوژیك و مروفومتریك بيضه بود
-روهتيمار آزمایشی شامل گ 3سر رت نر نژاد ویستار در  58تعداد 

 051و دریافت کننده سطوح ( دریافت کننده فقط آب مقطر)های کنترل 
. ميلی گرم چای کوهی به ازای کيلوگرم وزن بدن قرار گرفتند 511و 

روز و بصورت یك روز در ميان، محلول فنول یا 05موش ها بمدت 
فقط آب مقطر در مقادیر اشاره شده و در حجم یك سی سی  را از 

سر موش از هر  3در انتهای آزمایش، . کردند طریق گاواژ دریافت
نتایج این پژوهش . ها خارج شدتيمار کشته شده و بيضه راست آن

نشان داد  استعمال چای در دو سطح مذکوراثر معنی داری بر اقطار 
لوله سمينی فروس، لومن، ضخامت اپيتليوم و نيز تعداد سلولهای 

(. p>0.05)ی نداشت اسپرماتوگونی، اسپرماتوسيت اوليه و سرتول
همچنين تغيير معنی داری به دنبال مصرف چای کوهی در قطر بزرگ 

نتایج (. p>0.05)و کوچك، وزن و حجم بيضه راست مشاهده نشد 
حاصل بيانگر عدم اثرگذاری چای کوهی برساختار مورفولوژیك 

 .بافت بيضه می باشد

 .رت، بيضه، فنول، هيستوپاتولوژی: واژه های کليدی

 

S56  :بررسی اثر SETARUD (IMOD
TM

بر آنژیوژنز در بافت   (
  nudeتخمدان پیوند شده به موشهای 

، دکتر حميد رضا خرم 0، دکتر هاله سلطان قرایی0*دکترمریم هرمزی
 0، دکتر محمد مهدی آخوندی0، دکتر کورش کمالی0خورشيد

پژوهشکده ابن ( 0استادیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان ( 0
 ينا، مرکز تحقيقات بيوتکنولوژی توليد مثل س

, maryamhormozi@yahoo.com 

یکی ار روشهای حفظ قدرت باروری در زنان مبتال به سرطان پس از 
اساس این روش جدا . است ovarian tissue banking (OTB)درمان 

س تخمدان قبل از شروع درمان سازی فراگمنت هایی از کورتک
اما . سرطان، انجماد و پيوند مجدد آن پس از درمان سرطان است

بافت تخمدان پيوند شده ممکن است با مشکاالتی نظير آپوپتوز و 
یك راه برای کاهش آسيب . کاهش دانسيته فوليکولی مواجهه شود

. های ایسکميك تحریك آنژیوژنز پس از پيوند کورتکس تخمدان است
لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر آیمود در تحریك آنژیوژنز 

چهار ساعت پس از پيوند . بافت تخمدان انسان پيوند شده است
تيمار با آیمود با دز  nudeکورتکس تخمدان انسان به موشهای 

(1ml/kg)   دریافت می ....... شروع شد  در حاليکه گروه کنترل تنها
 31و  2و0ه در هر گروه در روزهای فراگمنت های پيوند شد. کرد

پس از پيوند از بدن موشهای خارج شده و مورد ارزیابی 
آناليز دانسيته رگی با استفاده از آزمونهای . هيستولوژیك قرار گرفتند

نان پارامتریك نشان داد که دانسيته عروق در گروه تيمار شده با 
سبت به زمان پس از پيوند ن 2آیمود بطور قابل مالحظه ای در روز 

از آنجائيکه فرایند آنژیوژنز برای . قبل از پيوند افزایش یافته است
کاهش آسيب های ایسکميك پس از پيوند ضروری است نتایج مطالعه 

 .اثر موثر آیمود در این فرایند نشان می دهد

 آیمود، آنژیوژنز، بافت تخمدان انسان : واژه های کليدی

 

 پوستر :  ب                             

 

P175  : و تمامیت سیلیمارین بر تمامیت غشااثر محافظتی 
 آکروزوم اسپرم قوچ تیمار شده با سدیم آرسنیت 

 0، حميدرضا مؤمنی0فرزانه اسکندری

دانشجوی کارشناسی ارشد فيزیولوژی جانوری، گروه زیست -0
 دکتری،-0. ایه، دانشگاه اراک، اراک، ایرانپشناسی، دانشکده علوم 

ایه، دانشگاه اراک، پگروه زیست شناسی، دانشکده علوم  انشيار،د
 farzaneeskandari86@yahoo.com.اراک، ایران

از به عنوان یك آالینده زیست محيطی اثرات خود را سدیم آرسنيت 
اسپرم ص دستگاه تناسلی و به خصوطریق استرس اکسيداتيو بر 

ماده مؤثر ) نقش آنتی اکسيدانتی سيليمارین با توجه به. اعمال می کند
، این مطالعه با این هدف انجام شد که آیا (دانه گياه خار مریم

 سيليمارین قادر است اثرات مخرب سدیم آرسنيت را بر تماميت غشا
گرفته شده اسپرم های   .نماید جبرانآکروزوم اسپرم قوچ و تماميت 

با شده تيمار  -0 کنترل -0: گروهه سه قوچ فراهانی بپی دیدیم از ا
 01 تيمار توأم سيليمارین -3ميکروموالر  01ت سدیم آرسني
 3به مدت تقسيم و  ميکروموالر 01ت سدیم آرسني+  ميکروموالر

https://profiles.google.com/?hl=en
mailto:maryamhormozi@yahoo.com
mailto:farzaneeskandari86@yahoo.com
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جهت  .درجه سانتی گراد نگه داری شدند 32در انکوباتورساعت 
 HOS (Hypoosmotic Swelling Test) بررسی تماميت غشا از تست 

و همچنين از رنگ آميزی هوخست و پروپيدیوم آیوداید استفاده شد، 
 comassi brilliantدر حاليکه  تماميت آکروزوم به وسيله رنگ آميزی 

blue آناليز طریق ها از داده  تجزیه و تحليل .مورد مطالعه قرار گرفت
گروه آکروزوم در تماميت غشا و تماميت  .انجام شدواریانس یکطرفه 

تيمار شده با سدیم آرسنيت نسبت به گروه کنترل به طور معنی های 
کاربرد مشترک  سيليمارین با سدیم آرسنيت . داری کاهش یافت

توانست این اثرات را نسبت به گروه تيمار شده با سدیم آرسنيت به 
تماميت غشا و تماميت سدیم آرسنيت بر  .طور معنی داری جبران کند

مخرب داشته و این اثرات به وسيله  اتسپرم قوچ اثرزوم اآکرو
 .دنسيليمارین مهار می شو

تماميت غشا، تماميت سدیم آرسنيت، سيليمارین، : واژه های کليدی
 آکروزوم

 

P176  : بررسی رادیولوژیک یک مورد نادر بیمار نازا به علت 

Uterus Bicornis 

، 0، محمود مفيد0ن، حسين بهادرا0،محمد حسين اسدی 0کرم احمدی
حسام 3، یحيی پرویزی شهرک2صالح صالحی ذهابی

 5،عليرضا رفعتی8کاظمزاد

گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقيه اهلل 0
گروه فيزیك پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه 2. ، تهران، ایران(عج)

. ن،ایراندانشگاه علوم پزشکی آجا، تهرا3. تربيت مدرس ،تهران ،ایران
8 
گروه تغذیه دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

. ،تهران،ایران(عج)بقيه اهلل 
مرکز ژنتيك انسانی ، دانشگاه علوم پزشکی 5

 ahmadik406@gmail: ، تهران،      پست الکترونيك (عج)بقيه اهلل 

.com.  

ریك در یك دو شاخه شدن رحم ناشی از عدم ادغام مجرای پارامزونف
در شدیدترین حالت . منطقه یا در سراسر خط طبيعی ادغام است 

در  Uterus Didelphys (رحم دو تنه ای)،رحم کامال مضاعف می شود
 Uterus)خفيف ترین حالت رحم،فقط کمی در وسط دندانه دار 

arcuatus)   یکی از ناهنجاریهای نسبتا شایع رحم دو شاخه .می شود
این . دارای دو ورودی و یك واژن مشترک است که در آن رحم. است

با . حالت در بسياری از پستان داران پست تر از پریمات طبيعی است
توجه به وجود درصد باالی ناباروریها و ابهام در علت این عارضه 
در خانمهایی که به سن بلوغ رسيده اند و همچنين لزوم انجام این 

در این روش . سی انچام گرفتآزمون در موارد انسانی صرفا،این برر
برابر با نرمال  01به ميزان  Meglomin76%ماده کنتراست زای 

ميلی ليتر از آنرا به داخل رحم تزریق 51سالين رقيق کرده و ميزان 

از بيمار AP  RT –OBL  LT-OBLنموده و در نماهای مختلف 
انجام و مطالعات آناتوميك را انجام PELVICرادیوگرافی از ناحيه 

در این مطالعه هر گونه تغيير در ساختار طبيعی دستگاه توليد . دادیم
مثل زنانه قابل مشاهده می باشد،در بيمار مورد آزمون به وضوح 

باانجام به موقع این آزمون قبل . رحم به صورت دو شاخه دیده شد 
از اقدامات درمانی دیگر جهت تشخيص ناباروری در خانمها از اتالف 

واژه  .ی گزاف این درمانهاجلوگيری بعمل خواهد آمدوقت وهزینه ها
 .مجرای پارامزونفریك –رحم دوتنه –رحم دوشاخه: های کليدی

P177  : مطالعه ساختار دوک تقسیم اووسیت موش سفید
 آزمایشگاهی پس از مصرف هورمون دی هیدرواپی آندوسترون

عليرضا افتخاری مقدم ،قاسم ساکی،مسعود حمادی ،زهره مظاهری 
 علی خدادادی،

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز،دانشکده پزشکی،گروه  -0
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز،دانشکده  -0. علوم تشریح

دانشگاه تربيت مدرس،دانشکده -3 .پزشکی، گروه ایمونولوژی
 .پزشکی، گروه علوم تشریح

ب مطالعات نشان داده که هورمون دی هيدرواپی اندوسترون سب
کاهش انوپلوئيدی در جنين هایی که تحت درمان کمك ناباروری قرار 

اما مشخص  نشده که این هورمون از چه . شده است(  IVF)گرفته اند 
به همين دليل تصميم گرفته .راهی سبب کاهش این تغييرات شده است
در این مطالعه موش ها به . شد تا در این رابطه مقایسه ای انجام شود

دوز  3و هر گروه ( گروه پير8گروه جوان و8)يم شدهگروه تقس 9
 DHEAاز هورمون ( ميلی گرم به ازای هرکيلوگرم  25،51،35)مختلف 

در سن باروری بوده وهيچگونه هورمونی 0گروه .را دریافت نمودند
ميلی  35گروهی که در سن باروری بوده و0دریافت نکردند،گروه 

گروهی  3فت نمودند،گروه گرم به ازای هرکيلوگرم از هورمون دریا
ميلی گرم به ازای هرکيلوگرم از  51که در سن باروری بوده و

گروهی که در سن  8را دریافت نمودند  گروه  DHEAهورمون 
 DHEAميلی گرم به ازای هرکيلوگرم از هورمون  25باروری بوده و

ماهگی بوده  08گروهی که در سن 5گروه.را دریافت نمودند
 08گروهی که در سن  0دریافت نکردند،گروهوهيچگونه هورمونی 

ميلی گرم به ازای هرکيلوگرم از هورمون دریافت  35ماهگی بوده و
ميلی گرم به  51ماهگی بوده و 08گروهی که در سن  2نمودند،گروه 

گروهی که در  9ازای هرکيلوگرم از هورمون دریافت نمودند گروه 
وگرم از هورمون ميلی گرم به ازای هرکيل 25ماهگی بوده  08سن 

DHEA سپس اووسيت های بدست آمده توسط .را دریافت نمودند
روشهای ایمونوسيتوشيمی ساختار دوک تقسيم اووسيت موش مورد 

نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادکه . بررسی قرار گرفته شد
یافته های بدست . سبب افزایش تراکم دوک تقسيم شد DHEAتجویز 

سبب  DHEAی دهد که استفاده از هورمون آمده از مطاله نشان م
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نتيجه احتماال  در بهبود ساختاردوک تقسيم درموش های مسن تر و
و در انتها پيشنهاد . سبب کاهش آنوپلوئيدی در اووسيت ها شده است

می شود که از این هورمون در بيمارانی که سقط مکرر در درمان 
 . یمان استفاده شودهای کمك ناباروری دارند در کلينيك های زنان زا

 دی هيدرو اپی آندوسترون،اووسيت،دوک تقسيم : واژه های کليدی

P179  : خاصیت ضد باکتریایی پرده های جنینی و کاربرد آن در
 پزشکی

 *مرضيه شيخ

 یك بودن دارا دليل به جنينی های پرده که است داده نشان تحقيقات
 به حاضر ی عهمطال. هستند باکتریایی ضد خاصيت دارای مواد، سری
 علم در انسان جنينی های پرده باکتریایی ضد خاصيت کاربرد منظور
 به توجه با. است گرفته صورت ها بافت ترميم و درمان برای پزشکی
 از آن تدوین در است، بوده مروری ی مطالعه یك مقاله این اینکه
 پرده. است شده استفاده اینترنتی های پایگاه و ای کتابخانه متون
 دیگری خواص البته. هستند باکتریایی ضد خاصيت دارای جنينی های
 در آنها از توان می مجموع در که دارند هم التهابی ضد خاصيت چون
 های جراحی بافت، مهندسی نظير پزشکی علوم مختلف های شاخه

 جنينی های پرده. جست سود خاص های بيماری درمان و ترميمی
جه می توان از آنها به عنوان آنتی در نتي دارند باکتریایی ضد خاصيت

 هم چنين از پرده های جنينی می توان در ترميم. بيوتيك استفاده کرد
و درمان برخی بيماری های  جراحی بافت، کشت ها، بافت درمان و

 اخالقی نيز  مشکالت آن از استفاده که خصوص خاص بهره برد به
 ی پرده از انیدرم موارد در که کرد اشاره باید عالوه به. ندارد

 رسد می نظر به لذا. شود می استفاده کوریون از بيشتر آمنيون
 .است کوریون از تر کاربردی آمنيون غشای

پرده های جنينی، غشای آمنيوتيك انسانی، غشای : واژه های کليدی
 کوریوآمنيوتيك، خاصيت ضد باکتریایی

P181  : اثرات ضد باروری و ضد النه گزینی عصاره آبیبررسی 
 درموش صحرایی                 ( Anethum graveolens L .(برگ و بذر شوید

*صبا بختياری
، †، راضيه یداللهی†، پروین لهراسبی†، زهرا آب پيکر†

 **دکتر مليحه الزمان منصفی

دانشجویان کارشناسی ارشد، سلولی تکوینی جانوری، دانشکده  †
شناسی، بخش سلولی دانشيار، گروه زیست ** علوم، دانشگاه شيراز 

: الکترونيك پست تکوینی جانوری، دانشکده علوم، دانشگاه شيراز
Saba.bakhtiary@yahoo.com 

ن گياهان تعدادی از  گياهان دارویی بر باروری موثر بوده و به عنوا
در این . کننددارویی نابارورکننده  در امر النه گزینی نيز مداخله می

مطالعه فعاليت ضد باروری و ضد النه گزینی عصاره آبی بذر و برگ 
های صحرایی ماده مورد بررسی قرار گياه شوید بر روی موش

ی باکره از نژاد ویستار با ميانگين صحرایی ماده سر موش 00. گرفت
سر موش  2گروه هر گروه شامل  3گرم، به  031-051وزنی 

ميلی ليترآب مقطر  و دو  0گروه کنترل . صحرایی ماده تقسيم شدند
ميلی ليترعصاره آّبی بذر و برگ گياه شوید با دوز  0گروه دیگر

g/kg/day 5/1   بصورت خوراکی ( سيکل جنسی 5)روز 05رابه مدت
ای جفت گيری مجاور دو یك موش نر بر 05طی روز . دریافت نمودند

گانه موش ماده که در فاز استروس سيکل جنسی بودند در قفسی جدا
گزینی سپس شاخص های ضد باروری و یا ضد النه. قرار داده شد

شوید با محاسبه فرمولی تعدادموش های صحرایی بارور، تعداد 
. های زنده، مرده و یا جذب شده بدست آمدجسم زرد، تعداد جنين

روری در گروه تيمار شده با عصاره آبی بذر شوید در شاخص با
فعاليت ضد النه گزینی و ضد . مقایسه با کنترل کاهش داشته است

عصاره آبی . باروری در این گروه نسبت به کنترل افزایش یافته است
گردد در حالی که عصاره آبی بذر شوید موجب کاهش باروری می

 . برگ شوید فاقد چنين اثری است

 ضد باروری، ضد النه گزینی، گياه شوید : های کليدی واژه

   

P182  :اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی چای سبز(Camellia 

sinensis)  های تیمار  های جنسی و سرتولی در رت بر تعداد سلول
 .استریولوژیک  ی مطالعه: فنل شده با پارانونایل

مانی سلي، 0محمد علی شریعت زاده ،0نادری نورعينی سميرا
 .8مالکی پریسا ،3ملك مهرنجانی

 
کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی، گروه زیست  -0

دکتری، استاد، -0.ایه، دانشگاه اراک، اراکپشناسی، دانشکده علوم 
-3.ایه، دانشگاه اراک، اراکپگروه زیست شناسی، دانشکده علوم 

دانشگاه  ایه،پدکتری، دانشيار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم 
کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی، گروه  -8.اراک، اراک

 .ایه، دانشگاه اراک، اراکپزیست شناسی، دانشکده علوم 
 Samiranaderi67@yahoo.com :الکترونيك پست 

رای اثرات که دا محيطی است فنل یك آالینده زیست نونایلپارا :هدف
در  .باشد سمی، استروژنيك و کارسينوژنيك در بيشتر موجودات می

اکسيدان  به عنوان یك آنتی (GTE)عصاره چای سبز این مطالعه اثر 
های جنسی و سرتولی بافت بيضه رت بدنبال  موثر، بر تعداد سلول

مواد  .فنل مورد بررسی استریولوژیکی قرار گرفت نونایل تيمار با پارا
 8 گرم در 005±01نژاد ویستار با ميانگين وزنی   های رت :ها و روش
گروه اول به عنوان گروه کنترل استفاده . تقسيم شدند (=0n)گروه 

mailto:Saba.bakhtiary@yahoo.com%20پست
mailto:Saba.bakhtiary@yahoo.com
mailto:Samiranaderi67@yahoo.com
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 فنل به صورت دهانی به ترتيب با پارانونایل 8و 3، 0شد و گروه 
(mg/kg/day 011) عصاره چای سبز ،(GTE) (mg/kg/day 011)  و

پایان پس از  .تيمار شدند روز 50ه مدت ب (GTE)+ فنل  نونایل پارا
پردازش  فيکس و، خارجها  آنبيضه راست  ، وزن وها رت دوره تيمار،
حجم کل بيضه . آميزی شد ن رنگاآز هاین نبا روش هایدبافتی شد و 

اپتيکال های جرم و سرتولی با استفاده از تکنيك  تعداد کل سلول و
آناليز واریانس یکطرفه  ها با روش داده. تخمين زده شد دایسکتور

 .  گرفته شد دار در نظر معنی >15/1P ها درحد آناليز و تفاوت ميانگين

 های ميانگين تعداد کل سلول ها نشان داد که آناليز داده: نتایج
 >P)10/1( های سرتولی و سلول >P)10/1(اسپرماتوسيت، اسپرماتيد 

داری  ش معنیها کاه فنل نسبت به سایر گروه نونایل در گروه پارا
نيز نشان داد که  بافت بيضه هيستوپاتولوژیکی های بررسی .داشت
P-NP ساز، افزایش فضای بينابينی و  های منی موجب آتروفی لوله

ایجاد  تغييراتاین اکثر  .واکوئل زایی در اپيتليوم زایشی شده است
در  GTE+ های گروه پارانونيل فنل بيضه رت ، درP-NPشده توسط 
و  GTEتيمار همزمان :  گيری نتيجه .نترل بهبود یافته بودحد گروه ک

P-NP تواند از اثرات نامطلوب میP-NP  بيضه رت  جمعيت سلولیبر
 .بالغ جلوگيری کند

های جنسی و  سلول ،فنل نونایل استریولوژی، پارا: کليدی ه هایواژ
 .رت عصاره هيدروالکلی چای سبز، سرتولی،

 

P183  :پراکسیداسیون و اکسیدان آنتی یها آنزیم سطح بهبود 
 دوز و شنا ورزش ترکیبی درمان از پس بیضه لیپیدی

 رت توسط مالتونین در سوپرافیزیولوژیک ناندرولون

، حسن سعيد شکریاردشير معيری، باقرمينایی، محمد بربرستانی، 
 بهاری

زیبایی ظاهری  ورزشکاران برای افزایش قدرت عضالنی و از  بعضی
ای آنابوليك آندرویيد استرویيد روی آورده که جسمی به داروه

ثابت شده که ورزش . باشد ميزان سوءمصرف آن رو به افزایش می
ترین داروی به عنوان شایع) فيزیولوژی ناندرلون استقامتی و دوز فرا

گناد ایجاد اختالل کرده  -هيپوفيز -در محور هيپوتاالموس( این گروه
مالتونين یك آنتی. شود می منجر به تغييرات آپوپتوزیس بيضه

اکسيدان قوی است و اثرات آن روی تأثير توأم ورزش و داروی 
در این مطالعه تحقيق روی ميزان آپوپتوز  .ناندرلون ناشناخته است

های نر بالغ صورت گرفته  های دودمان اسپرماتوژنز موش سلول
گروه تقسيم شدند که  01های صحرایی به  در این مطالعه موش. است

 -3ناندرلون   -0مالتونين  -0 .به مدت هشت هفته تحت درمان بودند
 -2شنا +ناندرلون -0شنا +مالتونين -5ناندرلون +مالتونين -8شنا 

پس از . کنترل -01شم مالتونين  -8شم  -9شنا +ناندرلون+ مالتونين
ها خارج شده و طبق دستور جهت  هوشی گناد درمان  تحت بی

. ولی و آنزیمی مورد بررسی قرار گرفتندهای سلولی و مولک آزمون
های تانل، فلوسيتومتری،  توسط آزمون در اپيتليوم زایا آپوپتوز

 GRd ,Gpx,ميزان ..اکسيدان بيضه تایيد شد های آنتی بررسی آنزیم
Catalase ,TAC,  هایی که با ناندرلون و شنا مجاور بودند  در گروه
بر خالف )ته بود افزایش یاف 3و کاسپاز  MDAکاهش و ميزان 

دراین مطالعه نشان (. هایی که تحت درمان با مالتونين بودند گروه
هایی که با ناندرلون و شنا مجاور  داده شد که مالتونين،  در گروه

 .بودند، اثرات بهبودبخسی دارد

 -صحرایی نر موش  -شنا -ناندرلون -مالتونين: واژه های کليدی
 اکسيدان آنتی های آنزیم

P187  :5/3-5/11ررسی اثر همکشتی جوانه دمی جنین موش ب 
 در اووسیت های موش IVMروزه بر میزان 

، 0، عباسعلی دهپور0، رمضان خان بابایی0سمانه فرهادی محلی 
 مهدی فرهادی محلی

 0 

کارشناس ارشد گروه زیست شناسی سلولی تکوین، دانشکده  0
 -استادیار  0رتحصيالت تکميلی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قائمشه

عضو هيئت علمی، گروه زیست شناسی، دانشکده تحصيالت تکميلی، 
پست *   ,دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قائمشهر

  gmail.com@7776644الکترونی

هدف از این تحقيق بررسی تاثير هم کشتی جوانه دمی جنين موش 
. روزه بر بلوغ آزمایشگاهی تخمك های نارس موش بود 5/01-5/8

 ساعت بعد از تزریق NMRI 89های نارس از موش های نژاد تخمك 

IU 5/2  ازPMSG (pregnant mare serum gonadotropin ) بدست
  FBSدرصد01حاوی  α-MEMتخمك ها در محيط . آورده شدند

(Fetal Bovine Serum )محيط بلوغ برای . به چهار گروه تقسيم شدند
و  hCGرل منفی فاقد ، برای گروه کنتhCGگروه کنترل مثبت حاوی 
حاوی محيط گروه کنترل منفی، با  0و  0برای گروه های آزمایش 

. روزه موش بود 00-03و  5/8-5/01همکشتی جوانه دمی جنين 
بلوغ . دار کشت داده شدند CO2تخمك های هرگروه در انکوباتور 

ساعت ثبت  08تخمك ها با استفاده از ميکروسکوپ اینورت پس از 
غ آزمایشگاهی در گروه های کنترل مثبت، کنترل منفی، ميزان بلو. شد

درصد بود، که این  51و  00، 89، 50گروه تجربی یك و دو به ترتيب 
را در تخمك های متافاز ميوز ( P<0.05)ميزان یك افزایش معنی داری 

 II 5/8-5/01در حضور جوانه دمی جنين موش )در گروه تجربی یك 
هم . فی و گروه تجربی دوم نشان دادنسبت به گروه کنترل من( روزه

روزه، بلوغ  5/8-5/01کشتی تخمك نارس با جوانه دمی جنين موش 
 .تخمك را افزایش می دهد
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بلوغ آزمایشگاهی، جوانه دمی، هم کشتی، تخمك : واژه های کليدی
 های نارس موش

 

P188   :پانکراس هایاثر متفورمین بر بیان ژن 

 هاشمی تبار و فرشته نژاد دهباشیسميه بهرام زاده، دکتر محمود 

 مرکز تحقيقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

 .های بتا کامال روشن نشده استمکانيسم اثر متفورمين بر سلول
-Glut،انسولين و Pdx-1های پژوهش حاضر اثر متفورمين بر بيان ژن

 IVيپ جزایر پانکراسی توسط کالژناز ت .را مشخص می کند 2
حاوی  RPMI1640جداسازی شدند و برای یك شب در محيط کشت 

mmol/l 5  گروههای کنترل : گروه تقسيم شدند 8گلوکز قرار داده و به
ساعت در محيط کشت  80و  08که جزایر به ترتيب برای : 0و  0

RPMI1640  حاویmmol/l 5  گلوکز قرار داده شدند و  گروههای
ساعت در محيط کشت  80و  08ترتيب برای که جزایر به : 0و  0تيمار 

RPMI1640  حاویmmol/l 5  گلوکز وμmol/l05  متفورمين قرار داده
بيان  .بررسی شدند Real Time PCRسپس جزایر توسط . شدند
در گروههای تيمار در مقایسه با گروههای  Glut-2و  Pdx-1ژنهای

ن ژنهای ، همچنين بيا(p<0/05)کنترل بصورت معنی داری کاهش یافت
ساعته 08ساعته در مقایسه با گروه تيمار 80فوق در گروه تيمار 

بيان ژن انسولين در گروه تيمار . بصورت معنی داری کاهش یافت
برابر افزایش یافت همچنين بيان ژن فوق در  0نسبت به گروه کنترل 

ساعته افزایش را 08ساعته در مقایسه با گروه تيمار 80گروه تيمار 
و   Glut-2و  Pdx-1فورمين از طریق کاهش بيان ژنهایمت نشان داد

افزایش بيان ژن انسولين اثر مستقيمی بر بيان ژنهای پانکراسی دارد، 
لذا پيشنهاد می شود که متفورمين واجد یك نقش ناشناخته در تنظيم 

 .مستقيم عملکرد سلول های بتا می باشد

   Glut-2،انسولين و Pdx-1متفورمين ، : کليدی واژه های

 

P189  : بررسی اثرMDMA  بر اضطراب و آپوپتوز نورون های
 شکنج دندانه ای هیپوکامپ موش های صحرایی نر بالغ

0، سمانه کریمی0، محمد جعفر گلعلی پور0مهرداد جهانشاهی
 

 گروه علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی گرگان، گلستان، ایران0

ت که یك داروی  توهم از خانواده آمفتامين هاس MDMAاکستازی یا 
اکستازی و دیگر . زا ، کاهنده ترس و اضطراب بشمار می رود

. آمفتامين ها باعث تخریب نورون در مناطقی از هيپوکامپ می گردد

. همچنين اکستازی باعث مرگ برنامه ریزی شده سلول ها می شود
سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار  35در این مطالعه تجربی، از 

حيوانات به طور . گرم استفاده شد 011±01هفته ای به وزن 00-9
سالين، و آزمایشی دوزهای -تصادفی به گروه های کنترل، کنترل

mg/kg  (05/0 ،5/0  5و )حيوانات در گروه های . تقسيم شدند
و گروه کنترل  MDMAروز متوالی، روزی یك نوبت  5آزمایشی 

خل صفاقی دریافت به صورت دا ml/kg 0 سالين، سرم فيزیولوژی 
سنجش اضطراب حيوانات با استفاده از دستگاه ماز بعالوه ای . کردند

پس از انجام پردازش بافتی، تعيين سلول های . شکل مرتفع انجام شد
 دوز های . آپوپتوتيك در نمونه ها با استفاده از روش تانل انجام شد

mg/kg  MDMA05/0  سبب بروز رفتار های ضد اضطرابی  5/0و
سبب بروز رفتارهای شبه  MDMA  mg/kg 5 د در حالی که  دوز  ش

در مطالعه هيستولوژیك، تعداد سلول های آپوپتوتيك . اضطرابی شد
 )mg/kg )    MDMA 5 به طور معنی داری در گروه آزمایشی سه

این مطالعه  (.P<0.05)نسبت به سایر گروه ها افزایش داشته است 
عيت آزمون هر دو اثر شبه بسته به وض  MDMAنشان دادکه 

اضطراب و ضد اضطراب را دارد و سبب بروز ميزان متفاوت 
 .آپوپتوز می شود

اکستازی، اضطراب، آپوپتوز،  شکنج دندانه ای : واژه های کليدی
 هيپوکامپ

P190   :گی بر روی اثرات تستوسترون اگزوژن، فیناستراید و اخته
 سطح سرمی تیروکسین

 *3، امير رئوفی0قنبری ، علی0دخت بياتپروین

دکترای علوم تشریح، استادیار گروه علوم تشریح، دانشگاه علوم  -0
دکترای علوم تشریح،  -0پزشکی اراک، دانشکده پزشکی، اراک، ایران

استادیار گروه علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 
دانشجوی کارشناسی ارشد  -3دانشکده پزشکی، کرمانشاه،ایران

تشریح دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،دانشکده پزشکی،  علوم
 amirrezaraoofi@yahoo.com:ایميل* کرمانشاه،ایران

ترشح تيروکسين به عنوان هورمون اصلی غده تيروئيد توسط 
مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر . ها تنظيم می شودآندروژن

و گی بر سطح سرمی تيروکسين تستوسترون، فيناستراید و اخته
برای نشان دادن تاثيرات آنها بر وزن بدن، وزن بيضه و وزن 

سر رت نر بالغ  30حيوانات مورد مطالعه شامل . پروستات انجام شد
اخته در (، اخته0، کنترل، گروه 0گروه . تقسيم شدند( n=9)گروه  8به 

/ ميلی گرم  01)، فيناستراید 3، گروه )روز اول مطالعه انجام شد
 5)، تستوسترون 8و گروه ( محلول در آب آشاميدنیروز، / کيلوگرم 

، (روز 35)در پایان دوره مطالعه (. IPروز ، / کيلوگرم / ميلی گرم 
سطح سرمی تيروکسين، وزن بدن، وزن بيضه و وزن پروستات 
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سطح تيروکسين و هورمون های سرمی با استفاده از . .مشخص شد
تشخيصی وگاما  هایتشعشعات نوری دستگاه اسپکتروسکوپی ، کيت

با استفاده از  آناليز آماری داده ها با استفاده . کانتر اندازه گيری شد
صورت  One-Way ANOVAو آزمون  spssاز نرم افزار آماری 

سطح معنی داری در  به عنوان حداقل p<1.15در کليه موارد . گرفت
داده ها نشان داد که وزن در گروه اخته شده افزایش . نظر گرفته شد

و در گروه تستوسترون کاهش یافته است ( =P 1.18)افته بود ی
(1.11p= ) اما در گروه فيناستراید تفاوت معنی داری وجود ندارد ،
(1.15 p> .) هيچ گونه تفاوت معنی داری در وزن بيضه ها بين گروه

های  کنترل، فيناستراید و تستوسترون دیده نشد اما وزن پروستات 
و در اخته ( =p 1.11 )ایش یافته است در گروه تستوسترون افز

سطح (. =p 1.18)و در گروه فيناستراید ( =p 1.13)کاهش یافته است 
، (P= 1.13)در سه گروه فيناستراید   T4 (nmo/ml)سرمی 

داده ها نشان . کاهش یافت( =p 1.11)، و اخته (=p 1.18)تستوسترون 
و جزء کالژن داد که اخته کردن جزء چربی بدن را افزایش می دهد 
آندوژن  DHT. بافت گناد فرعی مانند پروستات را کاهش می دهد

. می باشد( نه برای بيضه )مسئول برای کنترل وزن پروستات 
با شيوه ای وابسته  T4تستوسترون در سطح باال و سطح پایين مقدار 

 .به زمان کاهش یافته است

 ينفيناستراید، رت، تستوسترون، تيروکس: واژه های کليدی

P191  : تاثیرویتامین Cبه دنبال پرفیوژنری-برآسیب ایسکمی 

 سطحی سرینی ی در ماهیچه تخمدانهای موش اتولوگ پیوند

 موش 

، سيد محمد علی 0سليمانی مهرنجانی، ملك 0صاحبه قدیری صوفی
 5، منيره محمودی8، مجيد مهدیه نجف آبادی3شریعت زاده

لی تکوینی، گروه دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلو-0
دکتری، -0.ایه، دانشگاه اراک، اراکپزیست شناسی، دانشکده علوم 

دانشگاه اراک،  ایه،پدانشکده علوم  گروه زیست شناسی، دانشيار،
 ایه،پگروه زیست شناسی، دانشکده علوم  دکتری، استاد،-3.اراک

گروه زیست شناسی،  استادیار، دکتری،-8.دانشگاه اراک، اراک
دانشجوی دکتری زیست -5.دانشگاه اراک، اراک ایه،پوم دانشکده عل

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم  شناسی سلولی تکوینی،
: پست الکترونيك .. ایه،دانشگاه اراک، اراکپ

Sahebe.ghadiri@gmail.com 

بافت تخمدان یکی از روشهای موجود برای درمان  پيوند :هدف
در پيوند بافت تخمدان  مشکالت عمده جمله از.ناباروری می باشد

است که منجر به توليد  ریپرفيوژن طی رادیکال های آزاد آزادسازی
هدف این مطالعه بررسی نقش آنتی .شودمی استرس اکسيداتيو

در حفظ بقای فوليکولی طی  پيوند اتولوگ  Cاکسيدانتی ویتامين 
سر موش ماده  09در این تحقيق : روشها و مواد .تخمدان می باشد

( : n=6)به طور تصادفی به سه گروه( هفته 8-5با سن ) NMRIنژاد 
 mg/kg ویتامين+ پيوندی و بدون تيمار ، پيوندی(بدون پيوند)کنترل 

i.p ) C51 ،08 تخمدان  دو هفته پس از پيوند،. تقسيم شد (روز متوالی
ی و کنترل خارج و تحت پروسه بافتی و رنگ آميزی به پيوند های

های  تعداد انواع فوليکول.قرار گرفت وزینائ -هماتوکسيلينروش 
با روش استریولوژی مورد ارزیابی  آنترال و آنترال-اوليه، پره بدوی،

و آزمون  طرفه داده ها با روش آناليز واریانس یك. قرار گرفت
Tukey ها در حد  آناليز و تفاوت ميانگين(p<0.05)  معنی دار در نظر

آنترال -ليکول های بدوی، اوليه، پرهميانگين تعداد فو :نتایج .گرفته شد
p<0.001) ) وآنترال(p<0.05)  در پيوندی تيمار شده با ویتامينC  در

مقایسه با پيوندی بدون تيمار به ميزان قابل توجهی افزایش 
توانست با نقش آنتی اکسيدا نتی خود C ویتامين : نتيجه گيری.یافت

 .شود انموجب حفظ بقای فوليکولی در پيوند اتولوگ تخمد

 .، فوليکول، موشCپيوند اتولوگ، تخمدان، ویتامين : واژه های کليدی

 

P192  :عصاره  سنجد بررسی اثرات(Elaeagnus angustifolia)   بر
 Balb/cکبد جنین موش کوچک آزمایشگاهی نژاد  بافت

، 3، فرانك نجد 0، محمود مفيد0، غالمرضا کاکا0سيد همایون صدرایی
   3مهناز آذرنيا

مرکز  -0  (عج)گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی بقيه اهلل  -0
گروه  -3( عج)تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقيه اهلل 

 :E.mailزیست شناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال 

h_sadraie@yahoo.com  

طب سنتی و  گياهان دارویی تمایل به استفاده ازدرجوامع امروزی 
یافته  افزایش عوارض جانبی کمتر نسبت به داروهای شيمياییلت بع

سنجد ازجمله گياهانی است که برای آن خواص درمانی زیادی  .است
روی  بر سنجدآبی دراین تحقيق اثرات عصاره  .ذکر شده است

مورد بررسی  Balb/cتغييرات تکاملی کبد جنين موش های نژاد 
ایشگاهی ماده بطور سرموش کوچك آزم 31 تعداد .قرارگرفت
گروه کنترل که آب آشاميدنی . گروه تقسيم بندی شدند 0 تصادفی به

مصرف ميکردند، و گروه تجربی که در طی دوره  بارداری عصاره 
. ميلی گرم بر کيلوگرم دریافت نمودند 511آبی سنجد را با دوز 

درروز هجده بارداری موش های مادر را کشته وجنين ها از شاخ 
 5مقاطع  ازجنين ها پس از پردازش بافتی،.ا خارج گردیدندرحمی آنه

جنينها  کبدانجام شد؛ سپس بافت  H&Eميکرونی تهيه ورنگ آميزی 
توسط نرم افزار موتيك مورد بررسی هيستومورفومتری و آناليز 
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در گروه شاهد هيچگونه  .قرار گرفتند SPSSآماری بانرم افزار
ر حاليکه در گروه تجربی د.ناهنجاری ظاهری و بافتی دیده نشد

 ميلی گرم بر کيلوگرم 511دوز با  عصاره آبی سنجددریافت کننده 
دمی  -در مطالعه ميانگين طول سری.جنين و جفت اضافی دیده شد

جنين ها در گروه تجربی نسبت به گروه شاهد افزایش معناداری 
ميانگين وزن جنين ها در گروه تجربی نسبت به گروه .مشاهده گردید

در مطالعه ميانگين وزن، قطر و ضخامت .هد افزایش معنادار داشتشا
جفت در گروه تجربی نسبت به گروه شاهد کاهش معنادار دیده 

در بررسی هيستومورفومتریك کبد جنينهای گروه تجربی افزایش .شد
نسبت به گروه  معناداری در ميانگين درصد وسعت سينوزوئيدها 

يانگين نسبت عروق کبدی به سطح در گروه تجربی م. دیده شد کنترل
در . مشاهده شدمعنادارغير افزایش  کنترلکبد در مقایسه با گروه 

بررسی ميانگين شمارش تعداد هسته های هپاتوسيتها در گروه 
در .مشاهده شد کنترلدر مقایسه با گروه کاهش معنادار تجربی 

بررسی ميانگين شمارش تعداد سلولهای خونی در گروه تجربی 
ميانگين در .یش معنادار در مقایسه با گروه کنترل مشاهده گردیدافزا

صد وسعت اشغال شده توسط هپاتوسيت ها در گروه تجربی در 
به نظر می رسد که  . مقایسه با گروه شاهد کاهش معنا دار دیده شد

ه موش باردار می ب mg/kg511  تجویز عصاره ی آبی سنجد  با دوز
تولوژی در روند تکامل بافت کبد جنين تواند سبب بروز تغييرات هيس

 .گردد

 هيستومورفومتری موش، جنين، کبد، سنجد، :کليدی واژه های

 

P194  : مطالعه بافت شناختی ساختار بافت رحم موش سفید
 آزمایشگاهی پس از  مصرف هورمون دی هیدرواپی آندوسترون 

عليرضا افتخاری مقدم ،قاسم ساکی،مسعود حمادی ،زهره مظاهری 
 سعيده نوری،

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز،دانشکده پزشکی،گروه  -0
دانشگاه تربيت مدرس،دانشکده پزشکی، گروه علوم  -0علوم تشریح  

 .تشریح 

مطالعات نشان داده که هورمون دی هيدرواپی اندوسترون سبب 
کاهش سقط در جنين هایی که تحت درمان کمك ناباروری قرار گرفته 

اما مشخص  نشده که این هورمون از چه راهی . شده است(  IVF)اند 
به همين دليل تصميم گرفته شد تا .سبب کاهش این تغييرات شده است

 9در این مطالعه موش ها به . در این رابطه مقایسه ای انجام شود
دوز  3و هر گروه ( گروه پير8گروه جوان و8)گروه تقسيم شده

 DHEAاز هورمون ( زای هرکيلوگرمميلی گرم به ا  25،51،35)مختلف 
در سن باروری بوده وهيچگونه هورمونی 0گروه .را دریافت نمودند

ميلی  35گروهی که در سن باروری بوده و0دریافت نکردند،گروه 

گروهی  3گرم به ازای هرکيلوگرم از هورمون دریافت نمودند،گروه 
ز ميلی گرم به ازای هرکيلوگرم ا 51که در سن باروری بوده و

گروهی که در سن  8را دریافت نمودند  گروه  DHEAهورمون 
 DHEAميلی گرم به ازای هرکيلوگرم از هورمون  25باروری بوده و

ماهگی بوده  08گروهی که در سن 5گروه.را دریافت نمودند
 08گروهی که در سن  0وهيچگونه هورمونی دریافت نکردند،گروه

گرم از هورمون دریافت ميلی گرم به ازای هرکيلو 35ماهگی بوده و
ميلی گرم به  51ماهگی بوده و 08گروهی که در سن  2نمودند،گروه 

گروهی که در  9ازای هرکيلوگرم از هورمون دریافت نمودند گروه 
ميلی گرم به ازای هرکيلوگرم از هورمون  25ماهگی بوده  08سن 

DHEA سپس بافت رحم توسط مطالعات بافت .را دریافت نمودند
. سط هماتوکسيلين و ائوزین مورد بررسی قرار گرفتشناسی تو

سبب افزایش  DHEAنتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تجویز 
یافته های بدست . ضخامت در بافت اندومتر رحم موش ها شده است

سبب  DHEAآمده از مطاله نشان می دهد که استفاده از هورمون 
ر و در نتيجه احتماال بهبود ساختار اندومتر رحم موش های مسن ت

و در انتها پيشنهاد می شود که . سبب کاهش سقط جنين  شده است
از این هورمون در بيمارانی که سقط مکرر در درمان های کمك 

 .ناباروری دارند در کلينيك های زنان زایمان استفاده شود

سقط های ،اندومتردی هيدرو اپی آندوسترون،: واژه های کليدی
 ين و ائوزینهماتوکسيل.مکرر

 

P195  :های فیبروبالست کشتی سلولبررسی تأثیر سیستم هم
 جنینی موش بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نابالغ موش

، امير اسماعيل 0، عباسعلی کریمپور ملکشاه0آبادیمائده انتظاری نجف
 5، محمود حيدری8، هاتف قاسمی حميدآبادی3نژاد مقدم

شریحی، دانشکده پزشکی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ت0
دانشکده  استاد گروه علوم تشریح0دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

دانشيار گروه علوم تشریح 3پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
استادیار گروه 8دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

علوم تشریح دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی 
یار گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه، دانشگاه استاد5مازندران

 Email: Amalekshah@gmail.comآزاد اسالمی واحد گرگان 

های فيبروبالست جنينی موش بر کشتی سلولبررسی اثر سيستم هم
بلوغ آزمایشگاهی تخمك های نابالغ موش، ميزان لقاح و تکوین جنين 

 89( GV)ول ژرمينالهای نارس مرحله وزیکتخمك. های حاصل از آن
در  NMRIهای موش نژاد از تخمدان PMSGساعت پس از تزریق 

تخمك های نارس به طور تصادفی در دو . هفته بدست آمدند 0-9سن 
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 FBS ،IU/mL% 01، حاوی MEM-αگروه محيط کشت پایه شامل 
استرپتومایسين و محيط کشت پایه به  µg/mL 011پنی سيلين و  011

پس از . از سلول های فيبروبالست کشت داده شدندهمراه تك الیه ای 
با اسپرم  T6های بلوغ یافته در محيط ساعت تخمك 08-00گذشت 

 08لقاح یافته و مراحل تکوین جنين تا مرحله بالستوسيست هر 
نسبت تخمك هایی که ميوز را از سر گرفته . ساعت بررسی گردید

معنی داری را  در گروه هم کشتی تفاوت( GVBD)ولی ادامه ندادند
نسبت به گروه کنترل نشان داد، اما هيچ تفاوت معنا داری در ميزان 

ميزان باروری و کليواژ در (. p<0.05)بلوغ تخمك ها مشاهده نشد
گروه هم کشتی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری را نشان 

همچنين افزایش معنی داری در ميزان رسيدن به مرحله (. p<0.05)داد
توسيست در گروه هم کشتی نسبت به گروه کنترل مشاهده بالس
با توجه به یافته های این مطالعه می توان گفت که هم (. p<0.05)شد

کشتی سلول های فيبروبالست می تواند باعث افزایش ميزان باروری، 
بلوغ آزمایشگاهی : واژه های کليدی.کليواژ و تکوین جنينی گردد

 شتیتخمك، سلول فيبروبالست، هم ک

 

P198  : تاثیر انجماد شیشه ای بر جنین های مرحله قبل از النه
 گزینی موش 

  ** ، امير اسماعيل نژاد مقدم**عباسعلی کریمپور ملکشاه، * نسيبه قندی

و بيولوزی سلولی، دانشکده   مرکز تحقيقات گروه علوم تشریح*
عضو هيات **پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

 :Emailلمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ع

amalkshah@gmail.com 

این مطالعه به منظور مقایسه تاثير انجماد شيشه ای بر جنين های 
سلولی، موروال و بالستوسيست موش انجام  8سلولی،  0مرحله 
که  NMRIلوله رحمی  موش های گونه  در این تحقيق از. پذیرفت

سلولی  0ی شده بودند، از طریق فالشينگ جنين های تحریك تخمدان
تعدادی از این جنين ها به صورت تصادفی انتخاب و . بدست آمد

منجمد شده و بقيه کشت داده شدند، از جنين های کشت داده شده 
سلولی وتعدادی در مرحله موروال و  8تعدادی در مرحله 

شده پس از  جنين های منجمد. بالستوسيست جدا شده و منجمد شدند
گذشت یك تا دو هفته از حالت انجماد خارج و ميزان بقاء پس از 
انجماد و مراحل تکاملی این جنين ها تا رسيدن به مرحله بالستوسيت 

ابزار مورد استفاده برای انجماد، . و هچينگ بررسی و ثبت شد
 0ميزان بقاء پس از انجماد بين جنين های مراحل . کرایوتاپ بود

زنده ماندن . لولی و موروال اختالف معنی داری نداشتس 8سلولی، 
پس از ذوب در هر سه مرحله مذکور با بالستوسيست بصورت 

ميزان کليواژ در بين گروه ها تفاوت معنی . چشمگيری باالتر بود

سلولی  8ميزان رسيدن به بالستوسيست در جنين های . داری نداشت
نسبت . ده باالتر بودسلولی از کل جنين های زنده مان 0نسبت به 

سلولی و بالستوسيست  بطور معنی داری  8هچينگ در جنين های 
نتایج این مطالعه نشان می دهد که . سلولی بود 0باالتر از جنين های 

( سلولی و موروال  8سلولی،0)جنين های مراحل قبل از بالستوسيست 
 .نسبت به تاثيرات ناشی از انجماد مقاوم ترند

 انجماد شيشه ای، جنين موش، کرایوتاپ، ميزان بقاء: واژه های کليدی

P199  : تاثیر مدت زمان انجماد شیشه ای بر زنده ماندن جنین های
  دو سلولی موش بعد از ذوب کردن

، عباسعلی کریمپور  **، امير اسماعيل نژاد مقدم* اعظم نوازش
 **، هاتف قاسمی**، نور اله رضایی **ملکشاه

و بيولوزی سلولی، دانشکده   علوم تشریحمرکز تحقيقات گروه *
عضو هيات **پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران 

 :Emailعلمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

   mog1339@gmail.com 

انی می باشد اما گرچه انجماد شيشه ای جنين ها دارای مزایای فراو
جنين ها ارائه شده  نگزارشاتی مبنی بر تاثير منفی آن بر زنده ماند

هدف از این مطالعه، تاثير مدت زمان انجماد جنين های دو  .است
بر همين . سلولی موش بر زنده ماندن آن ها بعد از ذوب می باشد

 .اساس ميزان جنين های سالم بعد از ذوب مورد ارزیابی قرار گرفتند
معيار زنده بودن در درجه اول وجود منطقه شفاف سالم، 

بعد از تحریك تخمك . بالستومرهای همسان و شفافيت جنين ها بود
و جفت شدن با موش های نر و  NMRIگذاری موش های ماده از نوع 

ساعت از تزریق  81تایيد وجود پالک واژنی، موش های ماده بعد از 
HCGو سلولی حاصله به روش جنين های د. ، قطع نخاع شدند

با  C ˚ 32ساعت در انکوباتور 08فالشينگ جمع آوری و به مدت 
گروه شاهد، : گروه شامل 5جنين ها در . نگهداری شدند CO2جریان 

. ساعت، یك هفته و یك ماه تقسيم شدند 20ساعت،  08انجماد به مدت 
ده بعد از اتمام زمان انجماد، جنين ها به روش استاندارد ذوب و زن

نتایج حاصله بيانگر این مطلب . ماندن آن ها مورد بررسی قرار گرفت
بود که هيچ اختالف معنی داری بين گروه ها در رابطه با زنده ماندن 

گرچه انجماد جنين ها بر زنده ماندن آن ها بعد . جنين ها مشاهده نشد
از ذوب تاثير منفی نداشت اما مطالعه ی این تاثير بر تقسيم سلولی 

 .ين های دو سلولی تا مرحله بالستوسيست در حال انجام می باشدجن

 انجماد شيشه ای، بقاء، جنين های دو سلولی: واژه های کليدی

P201  : از انتقال جنین ذوب شده در درمان  حاصلنتایج باروری
 سندروم تخمدان تحریک شده

mailto:mog1339@gmail.com
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 3، مرجانه کازرونی3، عليرضا قنادی1,2فروزان آبساالن

پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مرکز دانشکده - 0
گروه آناتومی، دانشکده  -0تحقيقات سلولی و مولکولی، اهواز، ایران

 -3پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران 
  مرکز کمك باروری انسانی شيراز ، ایران

انتقال جنين تازه و مقایسه ميزان حاملگی کلينيکال و زایمان به دنبال 
منجمد در بيماران دارای سندروم تخمدان تحریك شده در بيماران 
مراجعه کننده به مرکز کمك باروری انسانی شيراز، بيماران سندروم 
تخمدان تحریك شده به صورت تصادفی به دو گروه تقسيم شدند، 

 با انتقال( نفر 51) Bبا انتقال جنين تازه و گروه ( نفر 51) Aگروه 
. ای منجمد شدندها با روش انجماد شيشهجنين. جنين منجمد شده

های های مردانه و زنانه، تعداد کل اووسيتسن بيمار، مجموع فاکتور
های انتقال های منجمد شده، تعداد جنينبرداشته شده، تعداد اووسيت

یافته، ميزان حاملگی کلينيکال و ميزان زایمان در تمام بيماران گزارش 
 Generalizedآناليز . انجام گرفت SPSSناليز آماری با نرم افزار آ. شد

linear models   برای بررسی ميزان حاملگی کلينيکال و ميزان زایمان
برای تعيين سطح معنی داری در نظر گرفته   P <0.05. استفاده شد

و  3.5 ±26.78بيماران به ترتيب ( انحراف معيار ±)ميانگين سن . شد
مجموع . های انتقال جنين تازه و منجمد شده بوددر گروه 4.2 ± 28.42

متوسط . بود %32.1و  %28.3های مردانه و زنانه به ترتيب فاکتور
 4.3 ± 22.14های برداشته شده در دو گروه به ترتيب تعداد اووسيت

 و3.5 ± 13.82بوده که پس از باروری به ميانگين  4.9 ± 21.02و 
 0.6 ±3.22تقال جنين با احتساب ميانگين ذوب و ان. رسيد4.3 12.5±

and 4.1± 0.7 تفاوت معنی داری بين هيچکدام از . انجام گرفت
ميزان حاملگی کلينيکال و ميزان . های اشاره شده دیده نشدپارامتر

به صورت   %63.1 )و(%45.6زایمان در بيماران مبتال در گروه منجمد
ميزان . بود( %55.1 & %35.4)معنی داری بيشتر از گروه تازه

حاملگی کلينيکال و زایمان در بيماران مبتال به سندروم تخمدان 
تحریك شده پس از انتقال جنين تازه و منجمد باال بوده با این حال 

بر این اساس . تازه داشت گروه منجمد تفاوت معنی داری را با گروه
اند تواستراتژی انتقال جنين منجمد با کاهش شدت و مدت سندروم می

 .به ایجاد نتایج بهتر در افراد مبتال منجر شود

 

P202  :های ها براپیتلیوم لولهاثرات محافظتی آنتی اکسیدان
های سمینی فروس پس از مصرف رژیم غذایی پرچرب در موش

 صحرایی

، علی  0، ایرج صالحی 0، آمنه محمدی روشنده 0مطهره مرتضوی
  3اصغر وحيدی نيا

انشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، گروه علوم تشریح، د0
گروه فيزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم 0.همدان، ایران

گروه بيوشيمی و تغذیه، دانشکده 3 .پزشکی همدان، همدان، ایران
  پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

و در تواند کيفيت پارامترهای اسپرم ها میمصرف آنتی اکسيدان
باشند را نتيجه نرخ بارداری در افراد چاقی که دچار ناباروری می

از این رو، مطالعه حاضر به بررسی اثرات محافظتی . بهبود بخشد
و آستازانتين بر اپيتليوم لوله های سمينی فروس  A ،Eهای ویتامين
. های صحرایی پرداخته استهای رژیم غذایی پرچرب موشدر مدل

( n=12)گروه  3ایی نر با نژاد آلبينوویستار به راس موش صحر 30
و رژیم غذایی   (HFD)، رژیم غذایی پرچرب (کنترل)رژیم استاندارد 

ماه،  3پس از . تقسيم شدند( HFDA)ها پرچرب همراه با آنتی اکسيدان
های بيضه موشهای صحرایی قربانی شده و پس از فيکساسيون بافت

ش گيری و رنگ آميزی ، قالب گيری، بر% 01در فرمالين 
. هماتوکسيلين و ائوزین و بررسی با ميکروسکوپ نوری انجام گردید

درجه )نتایج حاصل با استفاده از آنوای یك طرفه آناليز گردیدند 
 HFDAتعداد اسپرماتوسيتهای اوليه در گروه (. p< 0.05: معنی داری

. (P<0.05)نسبت به دو گروه دیگر به ميزان قابل توجهی افزایش یافت
در مقایسه با  HFDAعالوه بر این، تعداد سلولهای سرتولی در گروه 

اما، . (P<0.05)افزایش معناداری را نشان داد  HFDهای کنترل و گروه
ها، اسپرماتيد و هيچ تفاوت معناداری ميان تعداد اسپرماتوگونی

یافته .  (P>0.05)های مختلف مشاهده نگردیدهای ليدیگ گروهسلول
دهند که مصرف آنتی صل از مطالعه حاضر پيشنهاد میهای حا
و آستازانتين ميتواند به  A ،Eهای هایی از قبيل ویتاميناکسيدان

های عنوان روشی جهت کاهش عوارض رژیم غذایی پرچرب بر لوله
 .سمينی فروس تلقی گردد

های ها، لولهاکسيدان رژیم غذایی پرچرب، آنتی: واژه های کليدی
 س، موش صحراییسمينی فرو

 

P204  : شناسایی قندهای سطح سلولی بخش مرکزی غده فوق
کلیوی در دوران جنینی و نوزادی موش سوری به روش لکتین 

 هیستوشیمیایی

 محمد آهی

با توجه به اهميت قندهای انتهایی سطح سلولی، هدف از انجام مطالعه 
 حاضر، شناسائی قند یا قندهای انتهائی شاخص در تکامل قسمت

همچنين مشخص نمودن روزهای . مرکزی غدد فوق کليوی است
جنينی یا نوزادی که این قندها به عنوان فاکتور القائی در تکامل نقش 

سر موش ماده و  00برای بررسی از . دارند، هدف دیگر بررسی است
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جنين ها در روزهای مختلف . استفاده شد Balb/cسر موش نر نژاد  8
وز پانزدهم، بعد از فيکس شدن از آنها با بارداری و نوزادان تا ر

روش های معمول بافت شناسی مقاطع در ناحيه غدد فوق کليوی تهيه 
جهت . عدد بود 29تعداد جنين ها و نوزادان طبيعی بررسی شده . شد

     ,  PNAشناسائی قندهای انتهائی از ردیابهای قندی شامل لکتينهای 
VVA , GSA1-B4 , ها بعد از اتصال به قند  لکتين. استفاده شد
. شناسائی می شدند DAB (Diaminobenzidin) انتهائی بوسيله رنگ

در روزهای مختلف جنينی از روز سيزدهم تا تولد و تا روز پانزدهم 
  PNAنوزادی، سلولهای بخش مرکزی غده فوق کليوی فقط با لکتين 

تعدد و در آزمایش با لکتين های دیگر که از برشهای م. واکنش دادند
،   PNAدر روزهای مختلف جنينی و نوزادی همانند آزمایش با 

استفاده شد، هيچ واکنشی در بخش مرکزی غده فوق کليه مشاهده 
  Gal-GalNAcیافته های این مطالعه نشان داد که قند انتهائی . نگردید

. است، در روزهای تکاملی فوق ظهور می یابد  PNAکه ویژه لکتين 
شود که در دوران فوق قند مذکور نقش کليدی را در  لذا پيشنهاد می

 .تکامل ناحيه مرکزی غده فوق کليوی بعهده دارد

، ناحيه مرکزی   PNAلکتين هيستوشيمی، لکتين : کليدی ه هایواژ
 غده فوق کليوی

 

P205  :فسفات -6- گلوکز آنزیم فعالیت میزان تغییرات 
 تاثیر تحت دهما صحرایی موش تخمدان در( G6PD) دهیدروژناز

 (.Anethum graveolens L) شوید گیاه برگ و بذر آبی یعصاره

، 0، صبا بختياری0، راضيه یداللهی0، زهرا آب پيکر0*پروین لهراسبی
 0مليحه الزمان منصفی

علوم جانوری گرایش تکوین، دانشکده علوم،  کارشناس ارشد -0
اسی، دانشيار، دانشکده علوم، بخش زیست شن -0دانشگاه شيراز
 Parvin.lohrasbi@yahoo.com: پست الکترونيك*دانشگاه شيراز

 فعاليت بدن هایسلول تمامی در دهيدروژناز فسفات -0- گلوکز آنزیم
 مرحله این کند،می کاتاليز را فسفات پنتوز مسير اول بخش و داشته
 ساخت برای NADPH. گرددمی NADPH مول كی توليد به منجر

 -0- گلوکز آنزیم که آنجا از. است نياز مورد تخمدان در استروژن
 گياه و باشدمی استروژن جنسی هورمون از متاثر دهيدرژناز فسفات
 حاضر یمطالعه از هدف لذا است، فيتواستروژن حاوی نيز شوید

 فعاليت ميزان بر شوید گياه برگ و بذر آبی یعصاره اثر بررسی
 ماده صحرایی موش تخمدان دهيدروژناز فسفات -0- گلوکز آنزیم
 تصادفی طور به ویستار نژاد ماده صحرایی موش سر 00 .باشدمی
 با تيمار و شوید بذر آبی یعصاره با تيمار کنترل، گروه سه به

 تيمار آزمایشی هایگروه در. شدند تقسيم شوید برگ آبی یعصاره

 g/Kg/day 5/1 تاثير تحت روز 05 مدت به حيوانات عصاره، با
 آزمایش، یدوره اتمام از بعد. گرفتند قرار مقطر آب ml0 در عصاره
 فسفات -0- گلوکز آنزیم فعاليت و جدا صحرایی هایموش تخمدان

 مورد "فلئورسانت لکه ای " روش از استفاده با هاآن در دهيدروژناز
 برگ و بذر آبی یعصاره با تيمار هایگروه در .گرفت قرار بررسی
 مشاهده کنترل گروه از بيشتر فلئورسنت نور بازتاب حداکثر شوید،

 -0-گلوکز آنزیم ميزان گيری اندازه نتایج ميانگين یمقایسه. شد
 نشان افزایش نيز عصاره با تيمار گروه دو در دهيدروژناز فسفات

 نادارمع >10/1P و >15/1P داری معنی سطح در افزایش این ولی داد
 بر معناداری تاثير شوید گياه برگ و بذر آبی یعصاره مصرف .نبود

 هایموش تخمدان دهيدروژناز فسفات -0-گلوکز  آنزیم فعاليت ميزان
 .دهدنمی نشان صحرایی

 شوید، گياه دهيدروژناز، فسفات -0- گلوکز آنزیم: واژه های کليدی
 صحرایی موش تخمدان،

P207  :ل بر ترشح نیتریک اکساید بررسی اثرات رسوراترو
موجود در محیط کشت سلولهای اپی تلیال آندومتر انسان در 

 محیط کشت

، سارا 0، رودابه لطفی کنگر شاهی0، مظفر خزاعی0سيران کا که برایی
 0درخشان

مرکز تحقيقات باروری و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی و .0
گروه زیست .0. نخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، کرمانشاه، ایرا

 شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

رسوراترول یك ترکيب طبيعی پلی فنوليك ، که بوسيله گياهان به 
عنوان یك فيتوآلکسين، در حفاظت از اشعه ماوراء بنفش و عفونت 

آرژنين از طریق -نيتریك اکساید از ال. های قارچی سنتز می شود
تاز، گروهی از آنزیم ها که ساختاری شبيه نيتریك اکساید سن
در زنان، گردش . دارند تشکيل شده است P-450 سيتوکروم ردوکتاز

خون نيتریك اکساید در طی توسعه فوليکول، افزایش یافته و 
هدف از مطالعه حاضر، . بالفاصله بعد از تخمك گذاری کاهش می یابد

اید در سلولهای تعيين اثرات رسوراترول بر روی ترشح نيتریك اکس
نمونه  9در این مطالعه تجربی، . اپی تليال آندومتر انسان می باشد

سلولهای اپی تليال پس از . آندومترانسانی در شرایط استریل خرد شد
و فيلتراسيون بوسيله صافی سلولی (  mg/kg 0کالژناز)هضم آنزیمی

درصد زنده بودن سلول بوسيله رنگ آميزی تریپان بلو . جدا شدند
 51و 0،01،01کنترل، : سلولها به پنج گروه تقسيم شدند. تعيين شد

، (ساعت 08،89،20)ميکروموالر رسوراترول برای سه دوره زمانی 
ترشح نيتریك اکساید با استفاده از روش گریس مورد بررسی قرار 

آناليزشد و  one way ANOVAداده ها با استفاده از . گرفت
15/1p< تفاوت معنی داری در ميزان . شدمعنی دار در نظر گرفته
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و 0،01،01ساعت در گروه کنترل،   89نيتریك اکساید در مدت زمان 
 0.05و  2، 2.39، 02.00، 30.2ميکروموالر رسوراترول به ترتيب 51
(10/1 p= )ساعت کاهش ترشح نيتریك  20و  08در . مشاهده شد

. اکساید در گروههای تحت تيمار با رسوراترول معنی دار نبود
رسوراترول موجب کاهش ترشح نيتریك اکساید در سلولهای اپی 

 .تليال آندومتر، وابسته به دوزمی شود

آندومتر انسان، سلولهای اپی تليال، نيتریك اکساید، : واژه های کليدی
 رسوراترول

P208  : بررسی  تکوین کبد نوزادان  نر  موش صحرایی متولد  از
 ولمادران تیمار شده با داروی داناز

0فروغ معصومی
0مهرداد شریعتی,

 3اکبر زراعت پيشه,

دانشگاه آزاد ,گروه بيولوژی,دانشجوی کارشناسی ارشد-0
گروه ,دانشيار-0ایران,کازرون,واحد کازرون,اسالمی
-3ایران,کازرون,واحد کازرون,دانشگاه آزاد اسالمی,بيولوژی
واحد ,دانشگاه آزاد اسالمی,گروه بيولوژی,استادیار
 ایران,ونکازر,کازرون

به علت اهميت نقش کبد در ارتباط با متابوليسم داروهای شيميایی و 
مصرف زیاد داروی دانازول  در درمان بيماری های مختلف ، این 
مطالعه با هدف بررسی اثر این دارو بر فعاليت آنزیم های کبدی، 

،و برخی فاکتورهای بيوشيميایی خون مانند  ,ALT ،AST ALPشامل 
لبومين وعملکرد آن بر وزن بدن نوزاد جنس نرموش پروتئين و آ

سرنوزادنر موش  81در این مطالعه تجربی . صحرایی  انجام گرفت
صحرایی از نژاد ویستاراز مادرانی که قبال با دوزهای مشخصی 

 mg/kg 811,011,011 به ترتيب مقادیر 3و  0،  0درگروه های تجربی 
تایی تقسيم  9گروه  5به . دارودر دوره بارداری دریافت کرده بودند

گروه کنترل هيچ دارویی دریافت نکرد و گروه شاهد محلول  .شدند
دارو بصورت خوراکی . دریافت کرد( به عنوان حالل دارو)آب والکل 

بعد از تولد و . روز به مادران باردار داده شد 00و به مدت ( دهانی)
و نمونه  روزه نوزادی  تمام گروهها وزن کشی شدند05پایان دوره

خونی از همه گروه ها تهيه و آنزیمهای کبدی و برخی فاکتورهای 
نتایج بدست . اندازه گيری شدند( پروتئين ، آلبومين)بيوشيميایی خون 

 t.Testو Tukey  ،Anovaآمده از آزمایشات توسط  آناليزهای آماری 
مقایسه نتایج آزمون آماری وزن نوزادان . تجزیه و تحليل گردیدند

دادکه گروههای تجربی دریافت کننده مقادیر مختلف دارو   نشان
  P 15/1را در سطح  نسبت به گروه کنترل،  کاهش  معنی داری

بين گروه های تجربی دریافت کننده مقادیر مختلف  .ایجاد کرده است 
دارو و گروه کنترل، افزایش  معنی داری در ميزان آنزیم های 

همچنين نتایج نشان  .یدگرد مشاهده AST ALT  ،ALP,کبدی
دادتغييرات غلظت سرمی آلبومين و پروتئين در گروههای تجربی 

با توجه به  .گيرنده دارو نسبت به گروه کنترل معنی دار نمی باشد
و افزایش  معنی دار آنزیم های کبدی به   کاهش وزن بدن نوزادان

عنوان شاخص عملکردی کبد در گروههای تجربی می توان نتيجه 
شده دارای اثرات  استفادهکه احتماال داروی دانازول  با مقادیر  گرفت

هر چند مطالعات بيشتری در این  استمخربی بربافت کبدنوزادان 
 . استزمينه الزم 

نوزاد نر -آزمونهای عملکردی کبد -دانازول:واژه های کليدی
 صحرایی

P209  :روی تغییرات بافت  ی گیاه کدوتنبل بر گوشت میوه تاثیر
 های صحرایی بالغ موش در اسپرماتوژنز ضه وبی

 3آرش اسفندیاری  ،0مهرداد شریعتی ، 0مریم محسن پور

دانشگاه آزاداسالمی، واحد کازرون،  گروه بيولوژی، کازرون، ایران  0
دانشگاه آزاداسالمی، واحد کازرون، گروه بيولوژی، کازرون، ایران  0
3

دامپزشکی،  کازرون، دانشگاه آزاداسالمی، واحد کازرون، گروه  
 maryammohsenpour1@gmail.com: ایران نویسنده مسئول

دارای ترکيبات آنتی اکسيدان، ( .Cucurbita pepo L)تنبل      ی کدو ميوه
، کيوکوربيتاسين، بتاکاروتن و آلفاکاروتن، Eو  A،Cهای  ویتامين
، اسيدپانتوتنيك و حاوی امالح B6کمپلکس، ویتامين  Bایه ویتامين

ی این  لذا تصميم گرفته شد، تاثير گوشت ميوه. معدنی نيز می باشد
این تحقيق به  . وضعيت باروری در جنس مذکر بررسی شود گياه بر

سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار  81روی  صورت تجربی بر
گروه کنترل هيچ تيمار دارویی . شد تایی انجام گروه ده 8در قالب 

 01و  81، 01های تجربی مقادیر  گروه. روی آن صورت نگرفت بر
روز به صورت  09درصد از گوشت ميوه کدوتنبل را به مدت 

ونهم خونگيری  ها در روز بيست از تمام گروه. خوراکی دریافت کردند
به  LHو  FSHهای تستوسترون،  به عمل آمد و غلظت سرمی هورمون

تغييرات بافتی بيضه . گيری شد اندازه( RIA)ایمونواسی روش رادیو
های تجربی و کنترل نيز توسط ميکروسکوپ نوری بررسی  بين گروه

و  T-test ،ANOVAهای  و آزمون Excelو  SPSSافزار  از نرم. شد
Tukey ی  مصرف ميوه . برای تجزیه و تحليل آماری استفاده شد

درصد باعث افزایش ميزان تستوسترون و  01و  81کدوتنبل به مقدار 
LH  و کاهش غلظتFSH شد(15/1P< .) بررسی های بافتی حاکی از

 01ساز در مقدار  های اسپرم افزایش مشخصی در زنجيره سلول
ی کدوتنبل ترکيباتی همچون کيوکوربيتاسين،  در ميوه . درصد بود

آلفاردوکتاز -5ها و اسيدپانتوتنيك باعث کاهش فعاليت آنزیم  ویتامين
هيدروتستوسترون  فعال شدن این آنزیم ميزان دی می شود که با غير

 افزایش می یابد در LHهای تستوسترون و  کاهش و ميزان هورمون

 .تقویت می شود بدن تحریك و   در اسپرماتوژنز نتيجه روند
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های جنسی، گنادوتروپين،  کدوتنبل، سلول  :واژه های کليدی
 رایی تستوسترون، موش صح

P210  : اثر محافظتی ویتامینE  بر آسیب ناشی از فرمالدهید
برروی هورمون های باروری و پارامتر های اسپرم موش های 

 صحرایی نر بالغ

، 0 حسن موالدوست 0، روح اله گازر 0، طلوع مهدوی 0رضا قربانی
  0،0* ابراهيم نصيریو 0شهين معقول 

-0پزشکی،گروه آناتومیدانشگاه علوم پزشکی گيالن، دانشکده -0
مرکز تحقيقات سلولی و مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم 

 enasiri@gums.ac.irپست الکترونيکی     پزشکی گيالن

فرمالدهيد به عنوان یك ماده مضراحتمالی  برای باروری ميتواند 
نظر به . اثرات مهم زیان باری بر سيستم باروری انسان ایجاد کند

يع از این ماده در صنایع و مشاغل و همچنين در سالهای استفاده وس
اخير در صنایع مربوط به ساختمان و اسباب و اثاثيه منزل؛ هر یك از 

این مطالعه جهت . ما ميتوانيم در معرض فرمالدهيد قرار داشته باشيم
جهت جلوگيری از آسيب ناشی از   Eبررسی تاثير احتمالی ویتامين

م باروری موش های صحرایی نر بالغ فرمالدهيد بر روی سيست
موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به  30.طراحی شده است

گروه .0گروه کنترل .0: گروه تقسيم شدند 8صورت تصادفی به 
vehicle  گروه تحت .3هفته دریافت کردند  0که روغن ذرت به مدت

 mg/kg 01مواجهه با فرمالدهيد به صورت تزریق داخل صفاقی با دوز
گروه تحت مواجهه با فرمالدهيد و ویتامين .8هفته   0روزانه به مدت 

E  که عالوه بر دریافت فرمالدهيد، ویتامينE  نيز با دوز mg/kg 31  به
در پایان دوره . صورت گاواژ و محلول در روغن ذرت دریافت کردند
و   LH , FSHمواجهه موشها تشریح شدند و ميزان هورمون های 

عالوه بر این، اسپرم . ر سرم آنها اندازه گيری شدتستوسترون د
موشها از لحاظ تعداد ، قابليت تحرک و مورفولوژی مورد بررسی 

در بررسی اسپرم های گروه تحت مواجهه با فرمالدهيد از . قرار گرفت
کاهش معنا  vehicleنظر کيفی و کمی نسبت  به گروه کنترل و گروه 

نست تا حدودی این تغييرات را در توا  Eویتامين . داری مشاهده شد
و   LHهمچنين ميزان هورمون های . کاهش دهد 8موشهای گروه 

FSH  در گروه تحت مواجهه با فرمالدهيد اندکی بيشتر و ميزان
سطح این . بود  vehicleتستوسترون اندکی کمتر از گروه کنترل و 

دریافت نمودند مشابه گروه  Eهورمونها در گروهی که ویتامين 
 Eاین مطالعه نشان ميدهد که ویتامين . به دست آمد vehicleکنترل و 

ميتواند اثرات سوء فرمالدهيد بر روی سيستم باروری موش های 
 .صحرایی را کاهش دهد

، موش صحرایی، سيستم Eفرمالدهيد، ویتامين: واژه های کليدی
 باروری، هورمون های جنسی

 P213  :پراکسیداز ی گلوتاتیونتاثیر میومکتومی بر بیان ژن ها 
3(GPX3) گزینی النه گلیکودلین دراندومتر در زمان پنجره و 

 0، طاهره علی ضمير * 0زهره عليزاده 

استادیار علوم تشریحی، مرکز تحقيقات اندومتر و اندومتریوز،  0
دانشجوی کارشناسی  0 ایران. دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان

تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه  ارشد علوم تشریحی، گروه علوم
  علوم پزشکی همدان، همدان، ایران 

 3 پراکسيداز گلوتاتيون و ژن های گليکودلين بيان بارور زنان در
((GPx3 افزایش  النه گزینی پنجره زمان در اوج با لوتئال، فاز طول در

نشان می  کاهش زنان مبتال به ميوم ، در ژن ها  این بيان. می یابد
برای تعيين اینکه آیا برداشتن ميوم می تواند اثر معکوس بر بيان  .دهد

گليکودلين داشته باشد،  و (GPX3)3 پراکسيداز ژن های گلوتاتيون
 از بعد و قبل بيماران آندومتر در ها ژن این ميزان رونوشت

بيان ژن های  : روش کار  .گرفت قرار بررسی ميومکتومی مورد
لوتئال  فاز طول در GPx3)) 3 کسيدازپرا گلوتاتيون و گليکودلين

 و قبل نابارور مبتال به ميوم، زنان از آندومتر بدست آمده  در ميانی
بيان این ژن ها در  شد بررسی( نفر 00) ميومکتومی از پس ماه سه

کمی مورد ارزیابی قرار  real-time RT-PCRاندومتر با استفاده از 
نرمال شده با بيان )اندومتر گليکودلين در  mRNAميزان : نتایج .گرفت

18S rRNA ) به طور معنی داری در بيماران بعد از ميومکتومی
به طور غير معنی داری   GPx3 mRNAميزان . (P=0.02)افزایش یافت

نتایج نشان داد که . (P=0.43)بعد از ميومکتومی افزایش نشان داد 
( ی داربه طور معن)ميومکتومی موجب افزایش بيان ژن های گليکودلين

 مطالعه. سه ماه بعد از ميومکتومی می شود( غير معنی دار)GPX3و 
 جزئيات تواند می ژن این بيان ارزیابی و مختلف های زمان در

 .دهد می نشان را بيشتری

 ميوما، ميومکتومی، بيان ژن، اندومتر: واژه های کليدی

 

P214  : اثرات کوارستین و رتینوئیک اسید روی سیستم اسکلتی
 ن های موش صحرایی در دوره  قبل از تولدجنی

، 0، رضا رنجبر0، محمود خاکساری مهابادی0ناهيد گوهری بهبهانی
 3، بابك محمدیان0حسين نجف زاده

بخش آناتومی و جنين شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهيد 0
بخش فارماکولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهيد 0چمران اهواز
پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهيد  بخش3چمران اهواز
  :mkhaksarymahabady@yahoo.comEmailچمران اهواز 
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در معرض قرار گرفتن جنين موش صحرایی با رتينوئيك اسيد چندین 
متابوليت فعال و . بدشکلی در ارگان های مختلف آن ایجاد می کند

گزارشات متعددی .  راتژنيك آن ال ترانس رتينوئيك اسيد می باشدت
وجود دارد که اثرات تراتوژنيك این دارو به وسيله تحریك سيستم 

همچنين کوارستين یك . ایمنی مادر یا آنتی اکسيدان ها کاهش می یابد
بنابراین در این . فالوونوئيدی است که اثرات آنتی اکسيدانی دارد

گيری  کوارستين روی ناهنجاری های ناشی از مطالعه اثر پيش
این . رتينوئيك اسيد  در جنين موش صحرایی ارزیابی شده است

گروه  2سر موش صحرایی آبستن انجام شد که به  81مطالعه روی 
گروه )در روز هشتم تا دهم آبستنی به گروه اول . تقسيم شدند

روه سوم نرمال سالين، گروه دوم دی متيل سولفوکسيد، گ( کنترل
، گروه چهارم کوارستين با دوز   mg/kg25کوارستين بادوز 

mg/kg011ترانس رتينوئيك اسيد با دوز -، گروه پنجم  الmg/kg05  ،
به همراه   mg/kg05ترانس رتينوئيك اسيد با دوز -گروه ششم  ال
ترانس رتينوئيك اسيد با -و گروه هفتم ال mg/kg25کوارستين بادوز 

. تجویز گردید  mg/kg25همراه کوارستين بادوز  به  mg/kg05دوز 
در روز بيستم . همه داروها به صورت داخل صفاقی تزریق شدند

آبستنی، جنين ها  جمع آوری و بعد از تعيين طول و وزن آن ها با 
نتایج نشان داد که .. آلسين آبی رنگ آميزی شدند -آليزارین قرمز

،  مهره شکاف دار در درصد ناهنجاری های شکاف کام، اگزنسفالی
، 20/31ترانس رتينوئيك اسيد  به ترتيب –گروه دریافت کننده ال 

درصد این ناهنجاری ها در گروه دریافت کننده . بود 20/31و  53/00
به ترتيب ( mg/kg25)ترانس رتينوئيك اسيد به همراه کوارستين  –ال 
ه همراه ب mg/kg25و در گروه دریافت کننده  55/5، 00/00، 00/00به 

ميانگين وزن . و صفر رسيد 00/00، 00/00به ( mg/kg011)کوارستين
. جنين های گروه ششم به طور معنی داری بيشتر از گروه پنجم بود
بنابراین کوارستين  ناهنجاری های ناشی از ال ترانس رتينوئيك اسيد 

 .را کاهش داد و این موضوع به بررسی بيشتر نياز دارد

تينوئيك اسيد، کوارستين، آبستنی، شکاف کام، ر: واژه های کليدی
 ناهنجاری، موش صحرایی

P215  : اثرات بافت هموژنیزه بیضه بر روی ساختار بیضه و
 پارامترهای اسپرم در موشهای صحرایی بعد از تجویز بوسولفان

، علی 0، اقدس پوست پسند0، فرزانه دهقانی0اشرف حسن پور
  0، سعيد کربالیی دوست0نورافشان

-0دانشگاه علوم پزشکی شيراز، دانشکده پزشکی،گروه آناتومی-0
مرکز تحقيقات هيستومورفومتری و استریولوژی، دانشگاه علوم 

 پزشکی شيراز

تواند اثرات سوئی بر  بوسولفان یك داروی ضد سرطان است که می
بنابراین . شود روند اسپرماتوژنز گذاشته و در نهایت سبب ناباروری 

اد یا داروهایی که بتواند مانع از اثرات جانبی بوسولفان استفاده از مو
بنابراین . رسد بر روی دستگاه توليد مثلی نر شود، ضروری بنظر می

هدف از این مطالعه بررسی تاثير بالقوه بافت هموژنيزه بيضه در 
مقابله با اثرات سمی القاء شده توسط بوسولفان بر روی بيضه 

به همين . روش استریولوژی استهای صحرایی نر بالغ به  موش
به سه  Sprague-dawlyراس موش صحرایی نر بالغ نژاد  05منظور
در روز اول آزمایش،  حيوانات گروه کنترل. تایی تقسيم شدند5گروه 
و از روز ( IP)صفاقی داخل صورت به را (DMSO)بوسولفان  حالل

. نددریافت نمود cc0به ميزان ( IP)روز آب مقطر  89دوم به مدت 
اول و دوم در روز اول آزمایش،  آزمایش های گروه در حيوانات

mg/kg 01  بوسولفان و سپس از روز دوم آزمایش، به ترتيبcc0 آب
 روز دریافت 89را به مدت ( PO)، بافت هموژنيزه بيضه (IP)مقطر

ساز،  های منی در انتهای آزمایش حجم بيضه، طول و قطر لوله .نمودند
های ژرمينال  ، ارتفاع اپيتليوم زایشی و تعداد سلولحجم بافت بينابينی

. ها استریولوژی، مورد ارزیابی قرار گرفت با استفاده از تکنيك
های حاصل از مطالعه نشان دهنده تاثير مثبت تجویز بافت  یافته

هموژنيزه بيضه در بهبود پارامترهای اسپرم و بيضه بعد از تجویز 
 .ن دارو استبوسولفان و کاهش عوارض جانبی ای

استریولوژی، بوسولفان، بيضه، بافت هموژنيزه :  واژه های کليدی
 بيضه

 

P216  :های غول پیکر  مقایسه سیتومورفولوژیک سلول
 تروفوبالست در مادران پره اکالمپتیک و شاهد

 3، بنت الهدی حيدری0، زهرا حيدری0جواد بهار آرا

دانشکده ری، دانشيار، دکتری تخصصی  زیست شناسی تکوین جانو0
دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، علوم پایه،  گروه زیست شناسي

بافت شناسی و  -،  دکتری تخصصی علوم تشریحیاستاد  2-ایران؛
ن، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدا، جنين شناسی

، سلولی تکوینیدانشجو، کارشناسی ارشد زیست شناسی   3-ایران؛
گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  دانشکده علوم پایه،

 heidari.hoda@yahoo.com: ایميل. مشهد، ایران

درصد  9تا 5پره اکالمپسی یك بيماری ویژ ه ی بارداری است که 
سلول های غول پيکر . زنان باردار را تحت تأثير قرار می دهد

ا تروفوبالست برای النه گزینی  جنين و افزایش سازش های مادر ب
در مطالعه حاضر سيتومورفولوژی . بارداری اهميت حياتی دارند

در مادران پره اکالمپتيك  (TGCs) سلول های غول پيکر تروفوبالستی
جفت  01در این مطالعه تجربی . و شاهد مورد بررسی قرار گرفت

جفت سالم از زنان مراجعه کننده به  01مربوط به پره اکالمپسی و 
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سطح جفت توسط . طالب زاهدان انتخاب گردیدبيمارستان علی ابن ابي
حاوی نقاط تعریف شده،  شمارش نقطه ای و   گرید استریولوژیك

ضخامت جفت توسط کوليس دیجيتال اندازه گيری شد و سپس حجم 
نمونه  3تا  0از هر جفت . جفت با استفاده از اصل کاواليه محاسبه شد

تهيه و پس از با ضخامت کامل به روش سيستماتيك تصادفی منظم 
اسالیس از هر  00تا  01ميلی متری بریده شد،  5تثبيت  به قطعات 

جفت انتخاب و به روش معمول پاساژ ، قالب گيری و توسط 
ميکرومتر بطور سریال برش زده شد و  5به ضخامت   ميکروتوم

معيارهای  .توسط تکنيك تری کروم ماسون رنگ آميزی شدند
، قطر وحجم هسته و ) (TGCsسيتومورفولوژیك شامل حجم 

توسط روش   ،(TGC)سيتوپالسم و نسبت حجم هسته به سيتوپالسم 
تعداد کلی سلول های . در دو گروه بررسی شد های استریولوژی

غول پيکر تروفوبالست نيز با روش دیسکتور فيزیکی محاسبه و در 
برای تعيين تفاوت های آماری معنی دار در . هر دو گروه مقایسه شد

استفاده شد و سطح  (Mann Whitney-U) ميانگين ها از آزمونبين 
حجم جفت در گروه بيمار، . در نظر گرفته شد P <0/05معنی داری 

نسبت به گروه کنترل افزایش یافت که از نظر آماری معنی دار 
وزن جفت در گروه بيمار، نسبت به گروه کنترل  (.P=0.284)نبود

 (TGC)شاخص های حجم کلی(. P=0.033)افزایش معنی دار نشان داد

سيتوپالسم و نسبت حجم هسته به  و حجم هسته و ها، قطر  
نسبت به گروه کنترل،   ها، در گروه پره اکالمپسی TGCسيتوپالسم 

واحد  ها در  TGCتعدادکلی. p<0.05))افزایش معنی دار نشان دادند
 نسبت به گروه کنترل، افزایش معنی حجم در گروه پره اکالمپسی

ی حاضر نشان داد که شاخص   مطالعه. P=0.001))داری نشان داد
های سيتومورفولوژیك سلول های غول پيکر تروفوبالستی در پره 
اکالمپسی دستخوش تغيير می شود که این تغييرات می تواند با روند 
پيشرفت بيماری در ارتباط باشد و تکوین وبقای جنين را تحت تأثير 

 . قرار دهد

پره اکالمپسی، سلول های غول پيکر تروفوبالست، : ليدیواژه های ک
 جفت، سيتومورفولوژی

 

P217  :هموسیستئین در موش های باردار  سرمی ارزیابی سطح
در معرض داروی کاربامازپین و ارتباط احتمالی آن با ناهنجاری 

 های جنینی

نرجس  - 3جينا خياط زاده -0سيد عادل معلم  - 0محمد افشار
 8طاهریان

دانشگاه علوم  -گروه علوم تشریحی  -بافت و جنين شناسی استاد -0
 دانشکده شناسی سم و فارماکودینامی گروه استاد -0پزشکی بيرجند

 شناسی سم تحقيقات مرکز ، داروئی علوم تحقيقات مرکز ، داروسازی

استادیار  زیست شناسی - 3مشهد پزشکی علوم دانشگاه پزشکی
 اسالمی آزاد دانشگاه –شناسی گروه زیست  -تکوینی جانوری 

دانشگاه آزاد  -سلولی تکوینی بيولوژیکارشناس ارشد   -8مشهد
   :Afshar_md@yahoo.comاسالمی مشهد

مصرف کاربامازپين در بارداری می تواند باعث القائ  تعدادی از 
مطالعات اخير حاکی از افزایش سطح . ناهنجاریهایی جنينی گردد
هدف این تحقيق . ین استپمصرف کاربامازهموسيستئين خون در اثر 

ارزیابی سطح هموسيستئين خون در موشهای باردار در معرض 
سر  81 .ناهنجاریهای جنينی است  باداروی کاربامازپين وارتباط  آن 

 2و 1گروههای تجربی. گروه تقسيم شدند 4به Balb/cموش ماده 
 3های کنترل و  گروه mg/kg 01و 31داروی کاربامازپين را به ميزان 

را به صورت تزریق داخل صفاقی  01نرمال سالين و تویين  4و
در . بارداری صورت گرفت GD6-15تزریق ها از روز . دریافت کردند

خونگيری از قلب مادرها، جنين های  پس ازروز هجدهم بارداری 
هموسيستئين . خارج شده وجهت تعيين ناهنجاریها بررسی شدند

اطالعات جمع آوری شده  .ا بررسی گردیدتوسط کيت به روش االیز
آناليز    18spss نرم افزاز  و Tukeyو    ANOVAو  χ2آزمون های  با

سطح هموسيستئين  در خون موشهای باردار در گروههای . شد
 II(/L molµ   1.64 ± 00.00وتجربی )I(Ll /molµ301.± 01.50تجربی

شاخص .  داشت(( p<0.006در مقایسه با کنترل افزایش معنی داری )
نسبت به کنترل ( IIو  I )در گروههای تجربی  های رشدی جنينيها

دارای کاهش معنی دار بودند و ناهنجاریهای خاصی  از قبيل  اختالل 
در اندامها ،ناهنجاریهای در صورت، اختالل درستون مهر ه ها  

ین در دوران پاین مطالعه نشان داد که مصرف کارباماز .مشاهده شد
 بعالوهوژنز می تواند موجب بروز یکسری از ناهنجاریها گردد ارگان

سطح هموسيستئين خون در موش های باردار افزایش معنی داری 
یافته بود که این افزایش می تواند با ناهنجاری های ایجاد شده مرتبط 

 .باشد

کاربامازپين، ناهنجاری های جنينی، هموسيستئين، : واژه های کليدی
 موش

P218  :دانه بر پارامترهای اسپرم  یابی اثرحفاظتی روغن سیاهارز
 فنل های تیمارشده با پارانونایل در موش

، منيره 3، ملك سليمانی مهرنجانی0زاده ، محمدعلی شریعت0ليالکيخا
 .محمودی

دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی، گروه -0
دکتری، -0.اراکایه، دانشگاه اراک، پزیست شناسی، دانشکده علوم 

ایه، دانشگاه اراک، پاستاد،گروه زیست شناسی، دانشکده علوم 
ایه، پدکتری، دانشيار،گروه زیست شناسی، دانشکده علوم -3.اراک

دانشجوی دکتری زیست شناسی سلولی -8.دانشگاه اراک، اراک
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ایه، دانشگاه اراک، پتکوینی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم 
 .s401keikha@yahoo.com:كپست الکتروني .اراک

جزء مواد شيميایی  فنل یك سم زیست محيطی مهم و پارانونایل :هدف
اکسيداتيو  س است که با القای استر تخریب کننده سيستم اندوکرینی
هدف از این مطالعه . شود مثلی نر می  منجر به اختالل در سيستم توليد

اسپرم در دانه بر پارامترهای  حفاظتی روغن سياه اثر بررسی
های نر بالغ  موش :کار روش .بود فنل های تيمارشده با پارانونایل موش
 کنترل،: (n=6)  گروه 8 بهگرم  30±3باميانگين وزنی NMRI نژاد 

 و( mg/kg/day051) پارانونایل فنل ،(ml/kg/day5) دانه روغن سياه
 روز به صورت 38به مدت  دانه تقسيم و روغن سياه  + فنل پارانونایل

 در پایان دوره تيمار وزن بدن و بيضه چپ ثبت و .نددهانی تيمارشد
. قطعه شد  قطعه Ham's.F10 کشت در محيط ناحيه دمی اپيدیدیم

های اسپرم  های خارج شده به منظور بررسی برخی از پارامتر اسپرم
مورد استفاده قرار  تحرک و مورفولوژی حيات،  تعداد، قابليت: از جمله

اورانژ   های آکریدین آميزی يفيت کروماتين توسط رنگک همچنين .گفت
 One Way ها با روش آماری  داده. ارزیابی گردیدبلو   و آنيلين

ANOVAها در  حد آناليز و تفاوت ميانگين P<0.05 دار در نظر  معنی
 حيات، تحرک داری در تعداد، قابليت کاهش معنی :نتایج .گرفته شد

(P<0.001)اسپرممورفولوژی طبيعی  و   (P<0.05)های تيمار  در موش
فنل در مقایسه با گروه کنترل مشاهده  پارانونایل                شده با
 .(P>0.05)داری را نشان نداد بيضه تغيير معنی وزن بدن و اما .گردید

داری  دانه بطور معنی روغن سياه +فنل این کاهش در گروه پارانونایل
 داری تعداد، تنهایی توانست بطور معنیدانه به  روغن سياه. شدجبران 

اسپرم را در مقایسه با گروه کنترل  تحرک و مورفولوژی طبيعی
و  DNAتماميت  تاثيری بر رویفنل  پارانونایل. (P<0.01)دافزایش ده

روغن  :گيری نتيجه .نداشتجایگزینی پروتامين بجای هيستون 
آور  زیاناثرات  توانست اکسيدان عنوان یك آنتیه دانه ب سياه

را      های بالغ  فنل بر روی پارامترهای اسپرم درموش پارانونایل
 .دکن جبران

 دانه، روغن سياه پارامترهای اسپرم، فنل، پارانونایل :کليدی ه هایواژ
 .موش

 

P224  :منجمد شده به  -مطالعه فراساختاری تخمدان های پیوندی
 روش انجماد شیشه ای مستقیم

 0رحيم بهشتی، *،  0داریوش محمد نژاد ،0بدالهیعلی عا، 0مریم قوامی

گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، استاد دانشگاه علوم پزشکی .0
گروه زنان و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد .0 تبریز، تبریز، ایران

 ، ایرانشبستر، شبستر

تالش های بسياری برای بهبود انجماد بافت تخمدانی با استفاده از 
هدف . ده، اقتصادی و کارا به نام انجماد شيشه ای هستندروش سا

 -مطالعه حاضر، ارزیابی فرا ساختاری تخمدان های موش پيوندی
تخمدان های موش  .منجمد شده به روش پوشش مستقيم می باشد

هفته ای پس از بيهوشی برداشته شد و به دو گروه تقسيم  0-9ماده 
دوباره به همان محل خمد تخمدان چپ به عنوان گروه شاهد . شدند

پيون شد و تخمدان راست پس از انجماد مستقيم و نگهداری یك هفته 
 :غلظت 3محلول انجمادی شامل . ای دوباره به موش پيوند شد

نيم + دی متيل سولفوکساید % 01+ اتيلن گليکول % DPBS  +5محلول   (0
 سرم% 01+ مول ساکارز 

نيم + ی متيل سولفوکساید د% 5+ اتيلن گليکول % DPBS  +01محلول   (0
 سرم% 01+ مول ساکارز 

نيم + دی متيل سولفوکساید % 5+ اتيلن گليکول % DPBS  +5محلول   (3
 سرم% 01+ مول ساکارز 

پس از یك ماه موشها با جابجایی مهره های گردنی کشته شده و فرا 
ساختاری  تخمدان آنها پس از جدا شدن با ميکروسکوپ الکترونی 

فوليکول های تخمدان منجمد شده به : نتایج .رار گرفتمورد مطالعه ق
، تخمك آتروفی کمتری داشتند و ارگانل های سلول ها  DCVروش 

عالئم دژنره و  3و  0بهتر حفظ شده بودند و در گروه انجمادی 
انجماد پوشش مستقيم : بحث .ارگانل های زیر قشری مشاهده شد

س از انجماد و پيوند حفظ بهتر می تواند فراساختاری فوليکولها را پ
 . کند

تخمدان، انجماد شيشه ای، پيوند، ميکروسکوپ : واژه های کليدی
 الکترونی

  

P227  : بررسی اثر محافظتی کورکومین بر آسیب های القا شده
توسط نیکوتین بر پارامترهای تولیدمثلی در موش کوچک 

 آزمایشگاهی نر

 تر مظفر خزاییفوزیه خانی همت آبادی،دکتر سيروس جليلی،دک

نيکوتين .شود می مردان در باروری قدرت باعث کاهش سيگار کشيدن
در نتيجه . موجود در سيگار باعث القای استرس اکسيداتيو می شود 

DNA  شکسته شده و پروتئين های مشخصی غير فعال می شود و
مکمل های آنتی اکسيدانتی نظير . غشاهای بيولوژیکی از بين می روند

ی تواند باعث کاهش استرس اکسيداتيو و در نتيجه کورکومين م
افزایش باروری در مردان شود از آنجا که کورکومين ترکيب بسيار 
فعال و مسئول رنگ زرد زردچوبه و دارای خواص ضد التهابی و 
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آنتی اکسيدانی می باشد ، از این رو در این مطالعه به بررسی اثر 
ه توسط نيکوتين بر روی محافظتی کورکومين بر آسيب های القا شد

. پارامترهای توليدمثلی در موش کوچك آزمایشگاهی نر می پردازیم 
: گروه 9در  زمایشگاهی نرکوچك آموش های در این مطالعه از 

با سه دوز }سالين+ نيکوتين، کورکومين +سالين، اتانول+ اتانول
، {mg/kg01، کورکومين mg/kg 31، کورکومين mg/kg 01کورکومين 

، کورکومين mg/kg 01 باسه دوز کورکومين }نيکوتين + ومين کورک
mg/kg 31 کورکومين ،mg/kg 01 }دوز تزریقی نيکوتين )تقسيم شده
mg/kg 5/0 09در طی  و تزریق به  صورت داخل صفاقی( می باشد 

پارامترهای بعد از بيهوشی و تشریح موشها،  .روز انجام می گيرد
 حاضر مطالعه در .ی می شوداندازه گير  WHO اسپرم طبق روش

 توليد متغيرهای نقص صفاقی نيکوتين باعث تزریق زیر شد مشخص

وکاهش وزن بدن و  (شکل اسپرم،تعداد اسپرم و پذیری تحرک) مثلی
 در داری معنی تغيير مکمل کورکومين مقابل در .شد بيضه وزن

بارناشی  زیان اثرات مهار باعث کردو ایجاد ها این شاخص مقادیر
 توان می یافته این از .مثلی شد توليد های شاخص در لقاءنيکوتينازا

 آنتی افزایش دفاع طریق از متغيرها این اعمال که نتيجه گرفت

 اسپرم شمارش و تحرک پذیری ميانگين افزایش باعث بدن اکسيدانتی

است ،که این اثرات ضد التهاب  شده های درمان گروه در طبيعی های
 .کومين را در درمان ناباروری تایيد می کند و آنتی اکسيدانتی کور

کورکومين ،نيکوتين، ناباروری، پارامترهای اسپرم، :واژه های کليدی
 استرس اکسيداتيو 

P228  : انجماد شیشه ای مستقیم تخمدان موش توسط اتیلن
 گلیکول و دی متیل سولفوکساید

د طایفی حمي  ،0رحيم بهشتی، *،  0داریوش محمد نژاد ،0علی عابدالهی
 0*نصر آبادی

گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، استاد دانشگاه علوم پزشکی .0
گروه زنان و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد .0 تبریز، تبریز، ایران

 Tayefih@yahoo.com ، ایرانشبستر، شبستر

ان های پستانداران گزارش شده موفقيت های مختلفی در انجماد تخمد
است و تالش های بسياری برای پتانسيل های متفاوت انجماد در 

هدف مطالعه حاضر، مقایسه . درمان ناباروری صورت گرفته است
غلظت های متفاوت اتيلن گليکول و دی متيل سولفوکساید به روش 

موش ماده پس از کشته شدن با غلظت های  81. انجماد مستقيم است
دی متيل % 01و %  5اتيلن گليکول یا غلظت های % 01و   5%

و غلظت های صعودی اتيلن % 01و %  5سولفوکساید و غلظت های 
. گليکول و دی متيل سولفوکساید به روش انجماد مستقيم منجم شدند
تخمدان های منجمد شده موش پس از ذوب برای تست سميت و 

بافت  .رار گرفتندمورفولوژیکی و فرا ساختاری مورد مطالعه ق

تخمدانی که در غلظت های صعودی اتيلن گليکول و دی متيل 
سولفوکساید منجمد شده بودند درصد باالیی از فوليکولهای طبيعی و 

فراساختاری و ساختمان بافت (. P<0.001)زنده را نشان دادند 
تخمدانی که در غلظت های صعودی اتيلن گليکول و دی متيل 

ده بودند بهتر حفظ شده بود و مشابه گروه سولفوکساید منجمد ش
غلظت های صعودی اتيلن گليکول و دی متيل سولفوکساید  .کنترل بود

 .روش موثری برای انجماد بافت تخمدانی است

 انجماد، انجماد شيشه ای مستقيم، بافت تخمدانی: واژه های کليدی

P231  : اثر غلظت های مختلف داروی نوسکپین بر سلولهای
 ای بافت آندومتر بیماران آندومتریوزی در محیط کشت استروم

، فرشاد  3، محمد رسول خزاعی 0، مظفر خزاعی 0*زهرا رشيدی 
 8رحيمی

کارشناس ارشد علوم تکوینی، مرکز تحقيقات باروری و نا  -0
استاد بافت  -0باروری، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران

روری و نا باروری، شناسی و جنين شناسی، مرکز تحقيقات با
دانشجوی دکترای  -3 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران

پژوهشی، مرکز تحقيقات باروری و نا باروری، دانشگاه علوم پزشکی 
متخصص ارتودنسی، دانشکده دندان پزشکی،  -8 کرمانشاه، ایران

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران
*Corresponding author Gmail: rashidi.zahra@gmail.com,  

 

آندومتریوز یك بيماری خوش خيم وابسته به هورمون در : مقدمه
روش های درمان موجود توانایی ریشه . زنان در سن ناباروری است

کن کردن قطعی این بيماری را نداشته و نياز به یافتن داروهای جدید 
هدف این مطالعه بررسی اثرات نوسکپين بر سلولهای  .وجود دارد

: مواد و روشها. استرومای بافت آندومتر بيماران آندومتریوزی است
از بيماران آندومتریوزی دریافت و ( n=8)نمونه بيوپسی آندومتر 

قرار گرفته و پس از عبور I (ml / 2mg  ) تحت اثر آنزیم کالژناز نوع 
ونی بر روی ستون فایکول الیه گذاری و ميکر 81و  21از صافی های 

سپس سلولها در گروههای . سلولهای استرومایی جدا سازی شد
ميکرو موالر از داروی  011و  51،  05،   01کنترل و غلظت های

. ساعت کشت داده شدند 20و 89، 08نوسکپين در سه دوره زمانی  
و غلظت ميزان بقای سلولها با استفاده از رنگ آميزی تریپان بلو 

داده ها . به وسيله معرف گریس اندازه گيری شد( NO)نيتریك اکساید 
معنی   P<0.05آناليز و  one way ANOVAبا استفاده از روش آماری 

ميزان بقای سلولهای در گروههای : نتایج. دار در نظر گرفته شد

mailto:Tayefih@yahoo.com
mailto:rashidi.zahra@gmail.com
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 08ميکرو موالر نوسکپين در  011و  51،  05،   01کنترل و غلظت های
. 5/92، 0/92، 3/81،  0/88ساعت به ترتيب  89هش یافت در ساعت کا

کاهش  2/25. 9/91، 0/93، 3/95،  0/83ساعت به ترتيب  20و در  5/29
ميزان غلظت نيتریك اکساید (. P<0.05)معنی داری را نشان ميدهد 

ترشح شده از سلولهای استروما  در گروه کنترل و غلظت های 
 8/08و 8/30، 8/80، 0/88، 1/80ساعت به ترتيب  89نوسکپين در 

 2/09. 2/88، 0/50، 0/50،  5/08ساعت به ترتيب  20ميکرو موالر در 
نوسکپين باعث افزایش مرگ سلولی در : نتيجه گيری . کاهش یافت

 . سلولهای استروما بافت اندومتریوز وابسته به دوز و زمان ميشود

اکساید ، مرگ آندومتریوز،  نوسکپين، نيتریك   : کليدیواژه های 
 سلول استروما  . سلولی

P232  : بررسی اثرات جلوگیری کننده عصاره آبی عناب در
درجنین ( CBZ)ناهنجاریهای اندام ایجاد شده توسط کاربامازپین

 موش کوچک آزمایشگاهی

،محمد  3،مهران حسينی 0، حسين نهنگی 0محمد رضا دوست آبادی
 ،0،محمد افشار5،محمد مهدی حسن زاده طاهری8حسن پور فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم  نویسنده مسئول،   0
تشریح،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی 

 doostabadim@yahoo.com  ،0:یزد،یزد ،آدرس پست الکترونيك
دانشيار علوم تشریح، دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد 

شکده پزشکی دانشگاه علوم گروه تشریح ، دان 3صدوقی یزد،یزد 
ژی،دانشکده  استادیار فارماکولو 8پزشکی بيرجند،بيرجند

دانشيار علوم  5پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند، بيرجند 
استاد 0تشریح، دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند،بيرجند

 علوم تشریح ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند،بيرجند

طالعه بمنظور بررسی نقش جلوگيری کننده عصاره آبی عناب این م
در کاهش ناهنجاری اندام ایجاد شده توسط داروی 

های کوچك آزمایشگاهی صورت در جنين موش( CBZ)کاربامازپين
بطور تصادفی به پنج گروه  balb/cژاد  سر موش ماده ن 51. پذیرفت

گروه و سه (NS,TN)دو گروه کنترل . ده تایی تقسيم شدند
و  mg/kg011به ترتيب دوزهای  J2و  J1گروههای(. J1,J2وC)مداخله
mg/kg811  عصاره آبی عناب را روزانه بمدت ده روز قبل از بارداری

 و  J2و  Pگروههای .و طول بارداری بصورت خوراکی دریافت کردند

J1روزانه دوز ( رویت واژینال پالک)از روز صفر بارداریmg/kg51 
را بصورت تزریق درون   01پين حل شده در توئين داروی کارباماز

از روز صفر بارداری روزانه  ASگروه  . صفاقی دریافت نمودند
قرار   01مورد تزریق توئين  TNمورد گاواژنرمال سالين و گروه 

بارداری موشها سزارین شده و جنين هابعد ازرنگ  09روز .گرفتند
يکروسکوپ مورد بررسی آميزی دوبل اسکلتی با استفاده از استرئو م

داده ها  پس از ورود به نرم افزار .ناهنجاری های اندام قرار گرفتند
SPSS  با استفاده از آزمون x2 مورد تجزیه و تحليل  قرار گرفت .

ناهنجاری اندام عمدتا به صورت دفورميتی اندامءکوتاهی انگشتان 
 و   NSدر قياس با گروه های  Cوچرخش غير طبيعی درگروه 

TNبطور معنی داری بيشتر مشاهده گردید(p= <0.001 .) مقایسه
نشان داد عصاره عناب در هر دو دوز  Cبا گروه J2و  J1گروههای 

از ایجاد (  p=0.010و  p=0.049)توانسته بود بطور معنی داری
با توجه به  نتایج . ناهنجاری اندام توسط کاربامازپين جلوگيری کند

از بروز ناهنجاری های اندام ناشی از ،عصاره آبی عناب می تواند 
 . کاربامازپين جلوگيری نماید

 عناب،کاربامازپين،ناهنجاری،جنين : کليدی ه هایواژ

 

P234  : بررسی بیان ژنErbB4  در بالستوسیست های فریز و
 ذوب شده موشی

 
، سعيده 0، زهره مظاهری0، منصوره موحدین0*نسرین مجيدی

نشکده علوم پزشکی، گروه علوم دانشگاه تربيت مدرس، دا0نوری
 n.majidi@modares.ac.ir* تشریحی

 

تکنيك انجماد شيشه ای یك روش مناسب برای نگه داری : مقدمه
این تکنيك می تواند کيفيت جنين ها و ميزان النه . جنين می باشد

یکی از ژن های  ErbB4ژن . . گزینی آنها را تحت تاثير قرار دهد
درگير در النه گزینی می باشد که می تواند طی این فرایند تحت تاثير 

در بالستوسيست فریز  ERBB4لذا در این مطالعه بيان ژن . قرار گيرد
موش های ماده : مواد و روش ها. و ذوب شده بررسی خواهد شد

 89 و IU01 PMSG هفته با استفاده از تزریق  NMRI 9-0نژاد 
هيپر استيموله شدند سپس در کنار موش نر  IU 01 HCGساعت بعد 

سلولی جمع  9پس از بررسی پالک واژنی، جنين های . قرار داده شدند
به  HTF+HAS 10%روز کشت در محيط  0آوری شده و پس از 

بالستوسيست های فریز نشده و . مرحله ی بالستوسيست رسيدند
بالستوسيست ها . بندی شدندفریز وذوب شده در دو گروه طبقه 

جمع آوری   ERBB4و بررسی بيان ژن   RNAجهت استخراج
نتایج این مطالعه نشان داد که در بالستوسيست های : نتایج. گردیدند

فریز و گرم شده تعدادی از بالستومرها دچار مرگ سلولی شده 
گروه مورد مطالعه نشان داد که تفاوت  0نتایج مطالعات در . بودند
.  گروه وجود نداشت 0در  ERBB 4داری درنسبت بيان ژن  معنی

به نظر می رسد که فر آیند فریز و ذوب تاثيری دربيان : نتيجه گيری
 . ندارد  ErbB4در ژن 
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 ه گزینیانجماد شيشه ای، بالستوسيست،الن: واژه های کليدی
 

P235  :ترانس رتینوئیک اسید بر بلوغ، لقاح و  -بررسی اثر آل
 یانی تخمک های نارس موش در شرایط آزمایشگاهیتکوین رو

، هاتف قاسمی  *، مجيد ملك زاده شفارودی * سميه تدینی لهی
 ، امير اسماعيل نژاد مقدم *حميدآبادی

 ** نور اله رضایی، *

و بيولوزی سلولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه   گروه علوم تشریح *
 :Emailعلوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

 nourrezaei@gmail.com 

رتينوئيك اسيد به نظر می رسد در  یآنتی اکسيدان نقش   با توجه به
ر ياثت. هدف از این مطالعه. ميزان بلوغ و تکوین رویانی موثر باشد
تخمك تکوین رویانی  لقاح و. دوزهای مختلف رتينوئيك اسيد بر بلوغ

تخمك های  .شرایط آزمایشگاهی می باشد موش درهای نارس 
از تخمدان موش های ماده نژاد ( GV)کومولوس دار و وزیکول زایا 

NMRI. 89  2.5ساعت بعد از تزریق (IU)PMSG  جمع آوری شدند و
اتانل ) شم. گروه کنترل  3محيط کشت بلوغ در به طور تصادفی در

قرار داده ( ختلفرتينویئك اسيد در غلظت های م) آزمون. (مطلق
ساعت تخمك های بالغ با اسپرم لقاح داده شدند و  08بعد از . شدند

. روز بررسی شد 5تکوین رویانی تا مرحله بالستوسيست به مدت 
در گروه رتينوئيك اسيد . %32/65گروه شم  در. تخمك 050ازمجموع 
 8µM غلظت در. 2µM 14/28% تدرغلظ. µM  26/92% 1با غلظت

گروه کنترل اما در .تخمك ها بالغ شدند 0µM 18% و درغلظت 25%
بنابراین ميزان . تخمك ها بالغ شدند %52/89. تخمك 391از مجموع 

نسبت به غلظت های µM(RA ) 8و 0بلوغ در گروه آزمون با غلظت 
همچنين . شم کمتر بود دیگر بيشتر بود اما نسبت به گروه کنترل و

نسبت به غلظت های µM(RA ) 8و 0تکوین رویانی در غلظت های 
می تواند سبب افزایش µM(RA ) 8و 0غلظت های . دیگر بيشتر بود

 .بلوغ و بهبود تکوین رویانی شود

تخمك . لقاح. بلوغ آزمایشگاهی. رتينوئيك اسيد: واژه های کليدی
 نارس

 

P237  : اثرات ضد باروری و ضد النه گزینی عصاره آبی بررسی
 درموش صحرایی                 ( Anethum graveolens L .(برگ و بذر شوید

*صبا بختياری
، †، راضيه یداللهی†، پروین لهراسبی†، زهرا آب پيکر†

 **دکتر مليحه الزمان منصفی

دانشجویان کارشناسی ارشد، سلولی تکوینی جانوری، دانشکده  †
دانشيار، گروه زیست شناسی، بخش سلولی ** علوم، دانشگاه شيراز 

: الکترونيك پست ، دانشکده علوم، دانشگاه شيرازتکوینی جانوری
Saba.bakhtiary@yahoo.com 

تعدادی از  گياهان دارویی بر باروری موثر بوده و به عنوان گياهان 
در این . کننددر امر النه گزینی نيز مداخله میدارویی نابارورکننده  

مطالعه فعاليت ضد باروری و ضد النه گزینی عصاره آبی بذر و برگ 
های صحرایی ماده مورد بررسی قرار گياه شوید بر روی موش

ی باکره از نژاد ویستار با ميانگين صحرایی ماده سر موش 00. گرفت
سر موش  2شامل  گروه هر گروه 3گرم، به  031-051وزنی 

ميلی ليترآب مقطر  و دو  0گروه کنترل . صحرایی ماده تقسيم شدند
ميلی ليترعصاره آّبی بذر و برگ گياه شوید با دوز  0گروه دیگر

g/kg/day 5/1   بصورت خوراکی ( سيکل جنسی 5)روز 05رابه مدت
یك موش نر برای جفت گيری مجاور دو  05طی روز . دریافت نمودند

گانه که در فاز استروس سيکل جنسی بودند در قفسی جداموش ماده 
گزینی سپس شاخص های ضد باروری و یا ضد النه. قرار داده شد

شوید با محاسبه فرمولی تعدادموش های صحرایی بارور، تعداد 
. های زنده، مرده و یا جذب شده بدست آمدجسم زرد، تعداد جنين

ه آبی بذر شوید در شاخص باروری در گروه تيمار شده با عصار
فعاليت ضد النه گزینی و ضد . مقایسه با کنترل کاهش داشته است

عصاره آبی . باروری در این گروه نسبت به کنترل افزایش یافته است
گردد در حالی که عصاره آبی بذر شوید موجب کاهش باروری می

 . برگ شوید فاقد چنين اثری است

 گزینی، گياه شوید  ضد باروری، ضد النه: واژه های کليدی

 

P239   : بر ( داخل صفاقی)بررسی تجربی اثرات نیکوتین تزریقی
 روی تعداد فولیکول های تخمدانی رت

، دکتر حسن ملکی 0، دکتر شاپور حسن زاده0فاطمه باالزاده کوچه
 8، دکتر حميد کریمی3نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد بافت شناسی دانشکده دامپزشکی  -0
دکتری تخصصی علوم تشریحی، دانشيار، گروه  -0ميهدانشگاه اور

فارماکولوژی،  PhD -3علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه اورميه
 -8دانشيار، گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه اورميه

دکتری تخصصی علوم تشریحی، دانشيار، گروه علوم پایه دانشکده 
 Balazadeh_diba@yahoo.com دامپزشکی دانشگاه تبریز 

یکی از معضالت جوامع مدرن افزایش مصرف سيگار است و نيکوتين 
نيکوتين اثرات خطرناک و گاهی . چزو مواد مؤثرِ سيگار می باشد

اوقات غير قابل جبرانی را بر روی بافت های مختلف بدن از جمله 
این مطالعه به طور تجربی . بافت های دستگاه تناسلی به جا می گذارد

رسی اثر نيکوتين بر روی فوليکول های تخمدانی رت  پرداخته به بر

mailto:nourrezaei@gmail.com
mailto:Saba.bakhtiary@yahoo.com%20پست
mailto:Saba.bakhtiary@yahoo.com
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. گرم تهيه شد 081سر رت ماده بالغ با وزن متوسط 05. است
گروه شاهد، هيچ . حيوانات در سه گروه پنج تایی طبقه بندی شدند

، نيکوتين را با دوز 0نيکوتينی را دریافت نمی کردند، گروه تيمارِِ 
، نيکوتين را 0وزانه و گروه تيمارِ به صورت ر  0.2mg/kgپایين 

به مدت بيست و یك روز دریافت   0.4mg/kgروزانه با دوز دو برابر 
. سپس را با دی اکسيد کربن بيهوش کرده و کشته شدند. می کردند

تخمدان ها در آورده شده به روش معمول بافت شناسی تهيه مقطع و 
ارش فوليکول نتایج حاصل از شم. رنگ آميزی شدند  H&Eبا روش 

های  تخمدانی نشان داد که در گروه های تيمار با دوز پایين و دوز 
باالی نيکوتين تعداد انواع فوليکول های تخمدانی به شکل معنی داری 

همچنين تعداد . در مقایسه با گروه شاهد کاهش نشان می دهد
فوليکول های آترتيك در مراحل مختلف در گروه های تيمار در 

نتایج این . گروه شاهد، افزایش قابل توجهی را نشان می دادمقایسه با 
بررسی نشان می دهد که نيکوتين باعث کاهش فوليکول های تخمدانی 
سالم و نيز افزایش تعداد فوليکول های آترتيك  شده که این موضوع 
 . می تواند نشان دهنده کاهش باروری حيوان تحت تأثيرنيکوتين باشد

 .تيك، بافت شناسی، تخمدان، فوليکول، نيکوتينآتر: کليدی واژه های

P242   : بر پارامترهای اسپرم موش صحرایی  سیربررسی اثر
 "دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

شایسته -علی اصغر وحيدی نيا-زهره علی زاده -مریم بهمن زاده
 گروه علوم تشریح -دانشگاه علوم پزشکی همدان.مهدی نژاد

سيدان قوی است و در کاهش استرس سير یك آنتی اک: مقدمه
آنتی اکسيدان ها بر اسپرماتوژنز و پارامترهای . اکسيداتيو موثر است
استرس اکسيداتيو و تغير در ظرفيت آنتی .اسپرم موثر هستند

روش  .اکسيدانی از جمله عوامل موثر در پاتوژنز دیابت هستند
ه به سه هفت 01 -9سر موش صحرایی نر  نژاد ویستار با سن  00:کار

گرم  31کنترل، دریافت کننده : گروه اول.گروه مساوی تقسيم شدند
گرم غذای روتين  31دیابتی، دریافت کننده : غذای روتين ، گروه دوم

 ٪8گرم غذای روتين به عالوه  31دیابتی دریافت کننده : و گروه سوم
به  (streptozotocin) استرپتوزوتوسين Iجهت ایجاد دیابت نوع . سير
به صورت داخل صفاقی به حيوانات موردمطالعه  mg/Kg 55ان  ميز

سير در غذای روزانه دریافت نمودند    ٪8گروه درمان ،  . تزریق شد
از دم اپی . هفته، موش ها توسط اتر بيهوش و کشته شدند 9پس از 

 :نتایج  .دیدیم نيز جهت ارزیابی  پارامترهای اسپرم استفاده شد
 تعداد،از نظرگروه کنترل ،  گروه دیابتی با اختالف معنی داری بين
اختالف معنی (. P < 0.05 ) اسپرم دیده شد حرکت و قدرت حيات

از نظر گروه دیابتی دریافت کننده سير  ،  گروه دیابتی  با داری بين
  (. P < 0.05 ) اسپرم دیده شد مورفولوژی نرمال و قدرت حيات

دیابت و بهبود سير می تواند با کاهش عوارض : نتيجه گيری
 .پارامترهای اسپرم در درمان ناباروری مرتبط با آن موثر باشد 

P243  :شوید گیاه برگ و بذر آبی یعصاره اثر (Anethum 

graveolens L. )فسفات -6- گلوکز آنزیم فعالیت روی بر 
 صحرایی موش رحم میومتر و اندومتر در( G6PD) دهیدروژناز

 ماده

، 0، صبا بختياری0، راضيه یداللهی0آب پيکر ، زهرا*0پروین لهراسبی
 0مليحه الزمان منصفی

علوم جانوری گرایش تکوین، گروه آموزشی  کارشناس ارشد -0
دکتری،  -0زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شيراز، شيراز

دانشيار، گروه آموزشی زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه 
 Parvin.lohrasbi@yahoo.com شيراز، شيراز

 ميزان بر شوید گياه برگ و بذر آبی یعصاره اثر تحقيق این در
 کليدی آنزیم عنوان به دهيدروژناز فسفات -0- گلوکز آنزیم فعاليت

 رحم ميومتر و اندومتر در ،NADPH توليد و فسفات پنتوز مسير در
 موش سر 00 .گرفت قرار بررسی مورد لغبا یماده صحرایی موش

 2 گروه سه به تصادفی طور به ویستار نژاد از بالغ یماده صحرایی
 ) شوید بذر آبی یعصاره با تيمار گروه کنترل، گروه شامل تایی

g/Kg/day5/1 )شوید برگ آبی یعصاره با تيمار گروه و ( 

g/Kg/day5/1 )ميزان به و روز 05 مدت به حيوانات. شدند تقسيم 
ml0 خارج رحم آزمایش انتهای در. نمودند می دریافت را عصاره 

 آنزیم فعاليت نهایت در و جدا هم از آن ميومتر و اندومتر و گردیده
 از استفاده با ميومتر و اندومتر در دهيدروژناز فسفات -0- گلوکز
 آزمون از استفاده با نتایج. شد ارزیابی "فلئورسانت لکه" روش
تحليل  >15/1P و >10/1P داری معنی سطح در و ANOVA آماری
 اندومتر دهيدروژناز فسفات -0- گلوکز آنزیم فعاليت ميزان .گردید
 به نسبت برابر 03/0 شوید بذر آبی یعصاره با تيمار گروه در رحم
 برگ آبی یعصاره با تيمار گروه در و معنادار افزایش کنترل گروه
 00/1 شوید بذر آبی یعصاره با تيمار گروه با مقایسه در شوید
 در G6PD آنزیم فعاليت ميزان .است داده نشان معنادار کاهش برابر

 برابر 23/0 شوید بذر یعصاره با تيمار آزمایشی گروه ميومتر
 شیافزا .دهدمی نشان را داری معنی افزایش کنترل گروه به نسبت

 NADPH، کوفاکتور آنزیم  G6PD توليد شده از NADPHاد یز

oxidaseويداتياکس استرس شیافزا و ديسوپراکس ونيآن ديتول ، باعث 
 با ماريت گروه دری نابارور جادیا باعث است این ممکن.  شودیم

  .گردد دیشو بذری آب یعصاره

 صحرایی موش شوید، ميومتر، اندومتر، ،G6PD: واژه های کليدی
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P245  :ای موش بررسی اثرات ارسنیک بر تکامل چشم در جنین ه
 سوری

 مجتبی کریمی پور

آرسنيك یکی از مهمترین آالینده های محيطی است که در آب 
هدف از این تحقيق بررسی اثرات سوء . آشاميدنی آلوده وجود دارد

سيستم بينایی جنين موش بدنبال دریافت تکامل ایجاد شده در 
موش سوری در دو گروه کنترل  31در این مطالعه از  .آرسنيك است

به موشهای گروه تجربی از روز .استفاده گردیدn=15) )جربی و ت
بصورت داخل  سدیم آرسنيك 40mg/kgهشتم بارداری روزانه 

بارداری  08و  00، 01در روز های موشها  .صفاقی تزریق گردید
جنين ها از نظر .خارج شدندانها  کشته و جنين ها از رحم 

هيستوپاتولوژی و )ماکروسکوپيك و ميکروسکوپيك
مورد بررسی قرار ( RCF1ایمونوهيستوشيمی برای  بيان پروتئين 

. برای بررسی کمی دادها استفاده شد  SPSSاز نرم افزار .گرفتند
در گروه تجربی حاکی  08و  00مشاهدات ماکروسکوپيك جنبن های 

 .نقص بينایی به صورت آنوفتالمی یا عدم تشکيل کره چشم بودنداز 
نگ آميزی هماتوکسيلين ائوزین نشان مطالعات ميکروسکوپيك با ر

از    %60روزه،  01از جنين های     %60  در گروه تجربیداد که 
روزه دارای نقص  08از جنين های     %33/5روزه و   00جنين های 

 عالوه بر این. در روند رشد چشم و الیه های تشکيل دهنده آن بودند
. کاهش یافته بودبکيه در الیه عصبی ش RCF1ميزان بيان پروتئين      

با توجه به نتایج بدست آمده ميتوان گفت که ارسنيك سبب ایجاد 
اختالل در تکامل سيستم بينایی جنين هایی که در معرض ارسنيك 

 .قرار می گيرند ميشود

 ارسنيك  سيستم بينایی  موش:واژه های کليدی

P246   : نقش مکمل کوآنزیمQ10  در ناباروری مردان 

فهيمه قاسمی مروج، اعظم سجادی نسب،  سارا  ،زهمهسا پورحم
 سليمانی اصل 

گروه  علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، 
 همدان  –ایران 

زوج هایی که برای بارداری اقدام می کنند دچار ناباروری %  05
هستند و تقریبا نيمی از این ناباروری ها به فاکتورهای مردانه مرتبط 

علت ناباروری در نيمی از مردان مبتال اکسيداتيو استرس . شود می
ها حاوی  ROSمایع سمينال برای حفاظت از اسپرم در برابر . ميباشد

اثرات  ها ROSافزایش مقادیر . مکانيسم های آنتی اکسيدانی است
 DNAسمی روی کيفيت و عملکرد اسپرم دارد و منجر به آسيب به 

در حالت فيزیولوژیك . سمایی آن می شوداسپرم و سياليت غشای پال
و آنتی اکسيدان ها تعادل ها  ROSدر سيستم توليد مثلی مردان بين 

یك انتی اکسيدان قوی در غشاهای ليپيدی  Q10کوآنزیم . برقرار است
در بيضه ها صورت می  Q10کوآنزیم بيوسنتز . محسوب می شود

يف شده آن می پذیرد و مقادیر زیادی از یوبيکوئينول که فرم ضع
. باشد در اسپرماتوزوآ وجود دارد که نقش آنتی اکسيدانی دارند
بررسی ها در مردان نابارور به خصوص افراد مبتال به واریکوسل، 

. در مایع سمينال می باشد Q10کوآنزیم حاکی از  کاهش  قابل توجه 
تحت درمان قرار گرفته اند  Q10کوآنزیم آناليز سمن در افرادی که با 

يانگر افزایش این آنزیم در مایع سمينال، سلولهای اسپرم و بهبود ب
در مایع سمينال   Q10غلظت کوآنزیم . تحرک اسپرم ها می باشد

ارتباط مستقيمی با پارامترهای سمينال از جمله تعداد و تحرک آنها 
موجب افزایش سطوح یوبيکوئينون و  Q10کوآنزیم و مصرف . دارد

مينال ميشود، که ميتواند سبب بهبودی ویژگی یوبيکوئينول در مایع س
 . های کينتيك اسپرم ها در افراد نابارور شود

 ،  ناباروری مردان، اکسيداتيو استرس Q10کوآنزیم : واژه های کليدی

P248  :تاثیر فاکتور رشد  :فاکتور رشد عصب در اسپرم انسان
 عصب بر مردان سالم وآستنوزواسپرمی طی پروسه انجماد

 .محمد حسين اسدی .فردین عميدی .حسين بهادران. *عيدنياساراس
 پروین فالحی .اشرف آل یاسين .محمد ناجی

ناباروری در جوامع مدرن به عنوان یك واقعه معمول در نظر گرفته 
امروزه برای درمان ناباروری بطور وسيع از روشهای کمك . ميشود

استفاده  (assisted reproductive technology or ART)باروری 
یکی از این ( Cryopreservation) ميشود  و انجماد اسپرم انسان 

موفقيت (  Prosurvival)استفاده از مواد زنده نگهدارنده  . موارد است
را افزایش داده  ميتواند درباال بردن  (  ART) روشهای کمك باروری

از جمله موادی که مورد توجه قرار  .درصد باروری موثر باشد 
(  Nerve growth factor or NGF)است فاکتور رشد عصبی  گرفته

بعنوان فاکتور زنده نگهدارنده  NGFدر تحقيق حاضر از . ميباشد 
(prosurvival ) ذوب استفاده ميشود و اثر آنرا  -اسپرم پس از انجماد

در افراد بارور ( NO) داخل سلولی بقا و نيتریك اکسيد –بر حرکت 
(normozoospermic)وزواسپرم وآستن(asthenozoospermic  ) مورد

نمونه سيمن  05در این تحقيق هر کدام از  .ارزیابی قرار ميدهيم 
گروه  5نمونه سيمن مردان آستنوآزواسپرمی را به  05مردان سالم و 

گروه انجماد و افزودن   –گروه کنترل: تایی تقسيم کردیم که شامل 5
به   ( ng/ml, 1 ng/ml, and 5 ng/ml 0.5)دوز فاکتور رشد عصب  3

ميزان فاکتور رشد عصب با استفاده . محيط نمونه های تحت انجماد
نکروزین  -رنگ آميزی ایوزین . ارزیابی شد ELISAاز متد 

وميکروسکوپ اینورت بترتيب برای بررسی ميزان بقا و حرکت 
ميزان نيتریك اکسيد با دستکاه . اسپرم مورد استفاده قرار گرفت

در مردان سالم استفاده از فاکتور  .اندازه گيری شد فلوسيتومتری
بر ميزان   (p<0.05)رشد عصب در محيط انجماد به طور معنا دار 
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در مردان . نيتریك اکسيد و بقا اسپرم اثر داشته است
آستنوزواسپرمی استفاده از فاکتور رشد عصب در محيط انجماد به 

 .موثر بوده استبربقا و حرکت اسپرم   (p<0.05)طور معنا دار 
استفاده از فاکتور رشد عصب بعنوان ماده نگهدارنده می تواند بقا و 

مونه های حرکت اسپرم و ميزان نيتریك اکسيد داخل سلولی را در ن
 .سيمن انسانی بهبود دهد

 -انجماد  –نيتریك اکسيد   -فاکتور رشد عصب : واژه های کليدی
 اسپرماتوزوآ  

P249  :ستوشیمیایی تکامل سلول های مطالعه ی لکتین هی
 گانگلیونی شبکیه

 ٬ 0عليرضا ابراهيم زاده بيدسکان ٬ 0الهام وجودی ٬ 0وحيد ابراهيمی
 3* عليرضا فاضل

دانشگاه علوم پزشکی   ٬دانشجوی کارشناسی ارشد آناتومی -0
 -0گروه علوم تشریحی و بيولوژی سلولی  ٬دانشکده پزشکی ٬مشهد

 ٬دانشکده پزشکی ٬علوم پزشکی مشهددانشگاه  ٬دانشيار آناتومی
دانشگاه  ٬استاد آناتومی -3گروه علوم تشریحی و بيولوژی سلولی

گروه علوم تشریحی و  ٬دانشکده پزشکی ٬علوم پزشکی مشهد
 E-mail: Fazela@mums.ac.irبيولوژی سلولی 

نقش کليدی ترکيبات سطح سلولی حاوی کربوهيدرات ها بهمراه 
فرآیند های تکاملی بخوبی مشخص شده  در ماتریکس خارج سلولی

شماری از لکتين های گياهی برای تعيين قند های انتهای بيان . است
هدف . شده در سطح سلول های گانگليونی شبکيه بکار گرفته شده اند

از مطالعه ی ما مقایسه ی واکنش این سلول ها به مجموعه ای از 
ی چشم جنين های  برش های بافتی تهيه شده از کره. لکتين ها بود

کونژوگه  OFAو  MPA, VVAB4روزه در معرض لکتن های  05
در ضمن برای رنگ زمينه ی اسالید . قرار گرفتند HRPشده با آنزیم 

ناحيه ی گلژی سلول های  .استفاده شد pH=2.5 ها از آلسين بلو با
همينطور آکسون های . واکنش دادند  OFAگانگليونی به شدت با لکتين

پاسخ دادند و در نهایت  MPAها با شدت متوسط به لکتين  این سلول
کمترین پاسخ مربوط به واکنش سطح سلول های گانگليونی به لکتين 

VVAB4 سطح انتهایی قندهای سد می نظر بر اساس نتایج ما به. بود 
سلول های گانگليونی  وقایع تکاملی از بخشی کنترل مسوول سلول،

 باشند و همچنين نتایج می چشمتشکيل کره ی  هنگام شبکيه به
 ٬فوکوز انتهایی قندهای با ترکيباتی که است واقعيت این بيانگر حاصل

 تکامل و تمایز سلول در بتا دی گاالکتوز و ان استيل گاالکتوزامين
 .ميباشند حياتی نقشی دارای گانگليونی های

لکتين  ٬سلول های گانگليونی شبکيه ٬تکامل چشم: واژه های کليدی
 ستوشيمیهي

P251  :تاثیر تیمار همزمان دیلتیازم و ویتامینC  بر بقای
فولیکولی طی پیوند اتولوگ تخمدان های موش در عضله سرینی 

 سطحی

، سيد محمد علی 0، ملك سليمانی مهرنجانی0صاحبه قدیری صوفی
  5، منيره محمودی8، مجيد مهدیه نجف آبادی 3شریعت زاده

گروه  شناسی سلولی تکوینی، دانشجوی کارشناسی ارشد زیست-0
 .اراک دانشگاه اراک، ایه،پدانشکده علوم  زیست شناسی،

دانشگاه  ایه،پدانشکده علوم  گروه زیست شناسی، دکتری، دانشيار،-0
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم  دکتری، استاد،-3.اراک اراک،

 گروه زیست شناسی، استادیار، دکتری،-8.اراک دانشگاه اراک، ایه،پ
دانشجوی دکتری زیست -5.اراک ،دانشگاه اراک، ایهپدانشکده علوم 

 ایه،پگروه زیست شناسی، دانشکده علوم  شناسی سلولی تکوینی،

 Sahebe.ghadiri@gmail.com:پست الکترونيك. . اراک دانشگاه اراک،
 

 قابليتبرای حفظ  روشهابافت تخمدان یکی از رایج ترین  پيوند :هدف
 -ایسکمیآسيب . می باشد به سرطان مبتال انجو درزنان باروری

افزایش به دنبال پيوند تخمدان رخ می دهد، ناشی از ریپرفيوژن که
هدف این  .باشد کلسيم درون سلولی و افزایش رادیکال های آزاد می

دیلتيازم به و  به عنوان آنتی اکسيدان  Cمطالعه بررسی نقش ویتامين
مواد و  .بود پيوند بافت تخمدان در عنوان مسدود کننده کانال کلسيمی

 8-5با سن ) NMRIسر موش ماده نژاد  09در این تحقيق  : اروش ه
، (بدون پيوند)کنترل ( : n=6)به طور تصادفی به سه گروه ( هفته 

 +  پيوندی بدون تيمار، پيوندی تيمار شده با دیلتيازم

(5mg/kg)ویتامين C  (50 mg/kg) دو  .تقسيم شد، روز متوالی 08طی
ی و کنترل خارج و تحت پروسه پيوند تخمدان های هفته پس از پيوند،

تعداد . قرار گرفت ائوزین -هماتوکسيلينبافتی و رنگ آميزی به روش 
باروش آنترال و آنترال -پره اوليه، بدوی، یانواعفوليکول ها

داده ها با روش آناليز واریانس یکطرفه و . شدارزیابی  استریولوژی
معنی دار ( (p<0/05آناليز و تفاوت ميانگين ها در حد  Tukey آزمون

ميانگين تعداد فوليکول های بدوی، اوليه،  :جنتای .در نظر گرفته شد
در پيوندی تيمار شده با   (p<0.05)و آنترال ((p<0.001آنترال -پره

در مقایسه با پيوندی بدون تيمار به ميزان قابل  Cویتامين + دیلتيازم 
 ویتامين + تيمار همزمان دیلتيازم  :نتيجه گيری .افتتوجهی افزایش ی

C و آسيب ایسکمی ریپرفيوژن رادر طی پيوند  بقای فوليکولیتوانست
 .بافت تخمدان بهبود ببخشد

 .، فوليکول، پيوند اتولوگ، تخمدانCدیلتيازم،ویتامين  :واژه های کليدی
 

P252  : بررسی تاثیر حمایتی عصاره هیدروالکلی خارخسک بر
 پالتین بر مورفولوژی اسپرم در موش سیتوتوکسیسیتی سیس
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   8،  مظفر خزاعی 3، علی قنبری0، شهربانو عریان0*زهرا کشتمند

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقيقات تهران ، گروه زیست،  0
دانشگاه خوارزمی،دانشکده علوم زیستی، گروه زیست 0تهران، ایران 
تحقيقات باروری و ناباروری، دانشکده علوم  مرکز 8و3.، تهران، ایران

 zkeshtmand2001@yahoo.com. پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

 استفاده درمانی شيمی در که است ضدسرطان داروی ،سيس پالتين

 جنسی، غدد عملکرد کاهش شامل دارو این جانبی اثرات شود،می

ت که عالوه خارخاسك گياهی اس .است اليگواسپرمی و آزواسپرمی
هدف از . کندعملکرد جنسی را زیاد می بر دارا بودن ترکيبا ت فراوان،

حمایتی  عصاره هيدروالکلی خارخاسك بر مطالعه بررسی تاثير این 
پالتين بر مورفولوژی اسپرم در موش سيتوتوکسيسيتی سيس

 موش سوری بالغ نر باوزن 31در این مطالعه تجربی . سوری است

g05- 31گروه .رت تصادفی به پنج  گروه شش تایی تقسيم شدبه صو
 mg/kg)پالتين سيس 0کنترل نرمال سالين را دریافت و گروه تجربی 

همراه (   mg/kg 5/5)پالتينو سه گروه دیگر به ترتيب  سيس(  5/5
ميلی گرم بر کيلوگرم  511و011،311بادوزهای عصاره خارخاسك  

یك روز پس .دریافت کردندروز  8به صورت داخل صفاقی  به مدت 
  NO غلظت تعيين به، منظور خونی هاینمونهتزریق،  از آخرین 

 هایاپيدیدیم و مورفولوژی اسپرم وزن سپسو  جمع آوریسرمی 

نرم افزا  از استفاده با آمده دست به داده های .دش بررسی اپيدیدیمی
SPSSهایو آزمونone way-anova    که ددا نشان نتایج. ارزیابی شد 

 و اپيدیدیم وزن کاهش بدن، وزن کاهش موجب تنهایی به پالتين سيس
 شد کنترل گروه سبت بهNO  های ترمال و افزایش سطحاسپرم کاهش

 به سيس پالتين  که هایی ه گرو در بوده و دار معنی >P 51/1در که

بدن، اپيدیدیم و تعداد اسپرم  وزن شد داده عصاره خارخاسك همراه
 اما سطح  افزایش یافت 0تجربی گروه به نسبت ی نرمال با مورفولوژ

NO  حمایتی عصاره نتایج تاثير  .کاهش آن معنی دار نبود
پالتين بر هيدروالکلی خارخاسك بر سيتوتوکسيسيتی سيس

 ترکيبات  حتماالً مربوط به مورفولوژی اسپرم را نشان می دهد که ا

  .اکسيدانی خارخاسك است آنتی

 .پالتين، خارخاسك، مورفولوژی اسپرم، موشسيس: واژه های کليدی

P256    : فاکتورهای ترشحی سلولهای بررسی میزانT   تنظیمی
 در سقط مکرر خود بخودی ودر زمان پنجره النه گزینی 

؛  4؛ مهناز اشرفی  3؛ نادر تاجيك  2؛ رضا افالطونيان 1بی تا سيفی 
؛ مهدی مهدی  6؛ سيد عبدالرحيم رضایی 5محمود عرفانيان احمد پور

  *زاده 

. مشهد  .  مربی.ی بيولوژی توليدمثلتخصص  دانشجوی دکترا ی-0
دکترا ی -0دانشکده پزشکی . اسالمی واحد مشهددانشگاه آزاد 

مرکز تحقيقات طب توليد . تهران . استاد یار  .تخصصی توليد مثل 
. استاد یار . دکترا ی تخصصی ایمنولوژی -3مثل پژوهشگاه رویان 

متخصص -8گروه ایمنولوژی . دانشگاه علوم پزشکی ایران . تهران 
گروه جنين . پژوهشگاه رویان . تهران . دانشيار . زنان وزایمان 

دانشگاه . مشهد . استادیار . دکترا ی تخصصی آناتومی -5 شناسی
دکترا -0 گروه آناتومی. دانشکده پزشکی . اسالمی واحد مشهدآزاد 

دانشگاه علوم . مشهد . استادیار . ی تخصصی ویروس شناسی 
 یمنولوژیمرکز تحقيقات ا. پزشکی 

. تهران . استاد . دکترا ی تخصصی آناتومی : نویسنده مسئول     *
 گروه علوم تشریح. دانشگاه علوم پزشکی ایران 

در بدن مادر است که از طرف سيستم  بيگانهجنين تنها بافت : هدف
در بيشتر سقط های مکرر بدون ایمنی مادر دفع نمی شود بنابراین 

ایمنی مادر در قبال  نحوه عملکرد سيستم علت ناشناخته ما به دنبال 
 Tدر این مطالعه بيان فاکتور های ترشحی سلول . جنين می باشيم

در خانمهای با سابقه سقط به عنوان جزیی از سيستم ایمنی تنظيمی 
ه گزینی در مقایسه با خانمهای سالم مورد مکرر ودر زمان پنجره الن
-TGFرسی بيان ژنهای جهت بر: روش کار  .بررسی قرار گرفته است

β.GITR, FoxP3, IL-10, CTLA-4  از روشreal-time PCR          
 .استفاده شده است SPSSو جهت آناليز نتایج از نرم افزار استفاده 
در  TGF-β.GITR, FoxP3, CTLA-4ميزان بيان ژنهای  : نتایج 

خانمهای دارای سقط مکرر نسبت به خانمهای سالم در حد معنی 
طبق یافته های این تحقيق ميزان : نتيجه گيری  .ایين تر بودداری پ

در خانمهای دارای  TGF-β.GITR, FoxP3, CTLA-4بيان ژنهای 
داری پایين تر سابقه سقط مکرر نسبت به گروه کنترل در حد معنی 

نيز در افراد بيمار نسبت به گروه  IL-10بود ؛ اگر چه ميزان بيان ژن 
. کاهش از نظر آماری در حد معنا دارنبود کنترل کمتر بود ولی این

مطابق یافته های فوق اندازه گيری سطح سيتوکين های سلول   
 .تنظيمی می تواند شاخص مناسبی جهت پيش آگهی این بيماری باشد

 -تنظيمی  Tسقط مکرر خود به خودی سلول  : کليدی  ه هایواژ
TGF-β . GITR, FoxP3, IL-10, CTLA-4   

 

P257  : بررسی اثرات عصاره عناب بر شاخص های رشدوتکامل
 جنین موش کوچک آزمایشگاهی

، محمد مهدی حسن زاده 2محمد افشار1محمد رضا دوست آبادی
نویسنده مسئول، -0،. 5،  محمد آهی4، حسين نهنگی3طاهری

یح،دانشکده پزشکی ،دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشر
علوم پزشکی شهيد صدوقی یزد،یزد ،آدرس پست 

استاد علوم -doostabadim@yahoo.com 2:الکترونيك
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-3تشریح،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند،بيرجند
دانشيار علوم تشریح،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی 

زشکی ،دانشگاه علوم دانشيار علوم تشریح، دانشکده پ -4بيرجند
دانشيار علوم تشریح،دانشکده -5پزشکی شهيد صدوقی یزد،یزد

 پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی ایالم،ایالم

در خراسان جنوبی  مصرف عناب در بين زنان باردار رایج :  هدف
این مطالعه بمنظور بررسی اثرات عصاره آبی عناب بر . است 

ایشگاهی اجرا شاخص های رشدوتکامل جنين موش کوچك آزم
به طور تصادفی به Balb/c سر موش ماده نژاد  31: روش کار .گردید

مداخله به ترتيب  IIو  Iگروه های . تایی تقسيم گردیدند 01سه گروه 
 mg/kg811و mg/kg011روزانه عصاره های آبی عناب با دوز های 

را از ده روز قبل از بارداری تا روز هجدهم بارداری دریافت 
روه کنترل در این مدت روزانه مورد گاواز نرمال سالين گ.نمودند

در روز هجدهم بارداری موشها سزارین شده وشاخص . قرارگرفت
های جذب جنين،قد،وزن و ناهنجاری های جنينی مورد بررسی قرار 

 وX2با آزمون  SPSSداده ها پس از وارد شدن به نرم افزار . گرفت
ANOVAمقایسه وزن : نتایج .گرفتند مورد تجزیه و تحليل آماری قرار

با II (1.17± 0.205 gr )و I (gr (1.19±0.19جنين در بين گروه های 
اختالف معنی داری را نشان نداد ( gr 0.17 ±1.23)گروه کنترل

(p=1/00 وp=0.99 . ) همچنين در مقایسه فاکتور قد نيز در بين گروه
 با گروهII (2.98± 2.29 mm )و I (mm (22.72±2.20های 
اختالف معنی داری مشاهده نشد (  mm 2.04 ±23.74)کنترل

(p=0.52 وp=0.88 .) ،در هيچيك از گروه ها جنين جذب شده
ناهنجاری اندام،ناهنجاری ستون فقرات، ناهنجاری جمجمه،هيپو 

با توجه به : نتيجه گيری .پالزی مندیبل و کاهش رشد مالحظه نگردید
اثرات سوئی را روی جنين  نتایج ، مصرف عناب در دوران بارداری

پيشنهاد می شود مطالعات بافتی نيز در این زمينه انجام . موش ندارد
 .گردد

 عناب،جنين،ناهنجاریءشاخص های رشد: واژه های کليدی

 

P258  :متفورمین و ویتامین اثراتD   بر اندومتر رحم
 موشهای صحرایی مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک

 
استاد گروه علوم تشریح ،  (Ph.D)ر ایرج اميریدکت -0: نویسندگان

فلور قراگوزلو  -0دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان 
 کارشناس ارشد زیست شناسی تکوین دانشگاه آزاد واحد همدان

استادیار گروه علوم تشریح، (Ph.D)دکتر سيد محمد حسينی پناه  -3
 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان  

ایرج اميری گروه علوم تشریح ، دانشکده : آدرس نویسنده مسئول
 ایران -همدان  –پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان 

 amiri44@yaho.com:پست الکترونيکی

 
 ناباروری مهم علل از یکی (PCOS) پليکيستيك تخمدان سندرم :مقدمه

اند  مطالعات گذشته نشان داده  .ميباشد تخمك گذاری فقدان از ناشی
موجب کاهش عوارض سندرم   Dکه تجویز متفورمين یا ویتامين 

 و متفورمين اثر بررسی مطالعه اصلی این هدف .فوق می گردد

 موش رحم آندومتر مورفومتری و مورفولوژی بر D ویتامين

 .ميباشد پلی کيستيك تخمدان سندرم ایجاد در پی صحرایی

 موش سر 91 شگاهیآزمای تجربی مطالعه ی این در :مواد و روشها

گرم انتخاب و بطور  051با وزن کمتر از  ویستار نژاد ماده صحرایی
گروه قرار گرفتند سپس تخمدان پلی کيستيك در  8در  مساوی

آنگاه موشهای  گروه با تجویز استرادیول ایجاد شد  8موشهای 
ویتامين  و هفته متفورمين 8به مدت  برخی از گروههای مورد و شاهد

نمودند و در پایان به موشها اجازه جفت گيری  را دریافت D  یا هر دو
 طور گروه به هر موشهای جفتگيری از با نر های هم نژاد داده شد،بعد

 55 و 5 شدند و به ترتيب تقسيم گروه زیر دو به مساوی و تصادفی

شده و از  کشته اعضای هر کدام از زیر گروهها  جفتگيری از پس روز
 النه گزینی مورد ميزان و دسيدوایی واکنش ، آندومتر ضخامت نظر

 نتایج نشان دادکه از نظر ضخامت  :یافته ها .گرفتند قرار بررسی

 PCOS گروههای در بارداری پانزدهم و پنجم روزهای آندومتر در

تفاوت معنی  D ویتامين + متفورمين ویا  متفورمين با درمان تحت
ا دریافت نکرده بودند که داروهای فوق ر  PCOSبا گروههای   داری

 PCOS گروههای در همچنين از نظر تعداد جنين ها نيز. وجود داشت

 گروههای به نسبت معنی داری افزایش داروها این با درمان تحت

PCOS این از آمده به دست نتایج :نتيجه گيری .شد مشاهده شاهد 

 -موش در D ویتامين و متفورمين از استفاده که داد نشان تحقيق

 ميزان افزایش و فوق سندرم عوارض کاهش موجب PCOS های

 و آندومتر ضخامت افزایش بر همچنين و شده النه گزینی و باروری
 .دارد معنی داری  و مثبت اثرات دسيدوایی واکنش ایجاد

 

 ، D ویتامين متفورمين، پلی کيستيك، تخمدان سندرم :کليدی واژه های
 صحرایی موش بارداری،
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 مهندسی بافتبخش                         

 سخنرانی  -الف                        

 

S57  :های مهندسی  گیری از میکرو و نانوفناوری در داربست بهره
 بافت

 دکتر شاهين بنکدار

 بانك سلولی ایران، انستيتو پاستور ایران

مهندسی بافت حوزه علمی با روند روبه رشدی سریع است که هدف 
گيری  ها، اعضاء یا عملکرد آنها با بهره گزینی بافتآن ترميم و یا جای

به دليل . ها و عوامل مؤثر بيولوژیکی است ها، بيومتریال از سلول
های  های دائمی، روش مشکالت اساسی در پی استفاده از کاشتنی

ای پيشنهاد شدند تا در بازسازی به محيط بيولوژیك  مهندسی شده
های اوليه  استراتژی. ود یابدکمك کنند و کيفيت زندگی بيمار بهب
ها از بيمار، رشد و تکثير آنها  مهندسی بافت شامل جداسازی سلول

سازی شده بافت  برروی داربست قرار گرفته در محيط شبيه
دیده در آزمایشگاه و در انتها انتقال مجموعه سلول و داربست  آسيب

ست های ساده نظير پو این روش در خصوص بافت. به بدن بيمار بود
اما به دليل قابليت . و غضروف با موفقيت نسبی همراه بوده است

ها در انطباق با محيط اطراف و تغيير رفتار و از طرف دیگر  سلول
سایر   بعدی، بازسازی های سه های طراحی و تهيه داربست محدودیت

از جمله این . های چندانی به همراه نداشته است ها موفقيت بافت
ها  اکسيژن و مواد غذایی متناسب با نياز سلول ها رساندن محدودیت

هایی با  ها، داربست سازی دقيق بافت به منظور تقليد و شبيه. است
اند تا  شده در ابعاد ميکرو و نانو معرفی شده ساختارهای کنترل

ها را  طبيعی، عملکرد سلول  مشابه با شرایط ماتریس خارج سلولی
ها توانایی  داده است که سلول تحقيقات نشان. تنظيم و هدایت نماید

از طرف دیگر . تشخيص تغييرات ابعادی در حد نانومتر را دارا هستند
هایی با  ها در ابعاد چند ميکرومتری است و لذا داربست اندازه سلول

حفرات ميکرومتری با توپوگرافی درونی نانومتری مدنظر تحقيقات 
داده شد که اگر  نای نشا اخيراً در مطالعه. جدید قرار گرفته است

های بنيادی جداسازی شده از چربی درون حفراتی با شکل  سلول
های  های کندروسيتی کشت داده شوند، به سلول طبيعی سلول

این تحقيق بيانگر لزوم حفظ . شوند کندروسيتی متمایز می
. های مهندسی شده است ها درون داربست مورفولوژی طبيعی سلول
های  گيری از فناوری ر این حوزه به بهرهبنابراین آینده تحقيقات د

بافت اختصاص  -های کشت سلول ميکرو و نانو در توسعه سامانه
به عبارت دیگر ميکروبيوراکتورهایی توليد خواهند شد . خواهد یافت

اعم از نيروهای مکانيکی یا خصوصيات )که در آنها شرایط فيزیکی 

پيش با شرایط و محيط کشت شيميایی بيش از ( فيزیکی و ابعادی
 . طبيعی بدن منطبق شوند

S58  :پلی اتیلن اکساید برترمیم /بررسی تاثیر داربست کیتوسان
 عصب سیاتیک قطع شده موش بزرگ آزمایشگاهی

، ویدا حجتی،  آدینه مهربد، عسگر غالمرضا کاکایوزباشی ، زهره
 امامقلی، سيد همایون صدرایی

 (عج)مرکز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقيه اهلل 

است منجر آسيب اعصاب محيطی یك مسئله کيلينيکی است که ممکن 
بنابراین بررسی اهميت بازسازی این . به نقص عملکرد عضو شود

در این مطالعه تاثير . آسيبهای وارده به اعصاب محيطی مبرهن است
بر ترميم عصب ( Cs/PEO)پلی اتيلن اکساید /داربست کيتوسان

سياتيك موش های صحرایی از طریق بررسی شاخص فعاليت 
سرعت . (Sciatic Functional Index=SFI)حرکتی عصب سياتيك 

و ( Nerve Conductive Velocity =NCV)هدایت عصب 
 30در این مطالعه تجربی . هيستوپاتولوژیك مورد ارزیابی قرار گرفت

گرم بطور  200 -250 به وزن  (Wistar) سر رت بالغ نر نژاد ویستار 
محيط کشت و . شاهد. تصادفی انتخاب و در چهار گروه نرمال

Cs/PEO گروه نرمال، رت های سالم بدون ایجاد آسيب، . سيم شدندتق
سه گروه بعد عصب سياتيك در وسط ران قطع و اپينوریوم دوخته 

گروه محيط کشت، با . در گروه شاهد مداخله درمانی انجام نشد. شد
که  Cs/PEOگروه . ریختن محيط کشت در محل آسيب درمان گردید

بعد . اسکافولد شد Cs/PEOعصب سياتيك قطع شده با غشای نازک 
و مطالعات بافت شناسی  SFI ،NCVاز هشت هفته ميزان بهبودی 

در پایان هفته هشتم در گروه  SFIميانگين شاخص  .ارزیابی گردید
های درمان نسبت به گروه شاهد بهبودی نشان داد گرچه این بهبودی 

نسبت به گروه های   Cs/ PEOدر گروه NCVبررسی . معنی دار نبود
ترل و شم بهبودی نشان داد که از لحاظ آماری اختالف معنی داری کن

 /Csبررسی تعداد فيبرهای عصبی در واحد سطح در گروه .  نداشت

PEO   نسبت به گروه نرمال از لحاظ آماری افزایش معنی داری نشان
ميانگين اندازه بزرگترین رشته های عصبی و . (P<0.05)داد 

گروهها نسبت به گروه نرمال کاهش  بزرگترین آکسون ها در تمامی
تعداد عروق خونی در . نشان داد گرچه این کاهش نيز معنا دار نبود

نسبت به گروه سالم از افزایش معناداری برخوردار  Cs/ PEOگروه 
ترميم عصب به روش سوچور اپينوریال به همراه (. P<0.05)بود 

ر نورونها ميتواند از تغييرات منجر به مرگ د  Cs/ PEOداربست 
به تنهایی نمی   Cs/ PEOبه نظر ميرسد داربست . جلوگيری نماید

 .تواند نقش ترميمی مناسبی برای عصب سياتيك ایفاء کند

، رت، عصب سياتيك، Cs/PEOغشای : واژه های کليدی
 سوچوراپينوریال

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=مصطفي+معظمي+گودرزي
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=مصطفي+معظمي+گودرزي
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=غلامرضا+كاكا


 

94 

 

S59  :به  هیدروکسی آپاتیت -ساخت میکروسفرهای کیتوسان
  افتمنظور استفاده در مهندسی ب

 .0، دکتر هانيه نوجه دهيان0ندا عالسوند

کارشناسی مهندسی پزشکی بيومتریال دانشگاه آزاد اسالمی واحد .0
دکتری مهندسی پزشکی بيومتریال، دانشکده . 0.علوم و تحقيقات

 . دندان پزشکی دانشگاه شهيد بهشتی

 کشت دارو، رهایش مثل زیادی بيولوژیکی کاربردهای ميکروسفرها
 فاز دو شامل  استخوان سلولی خارج ماده زمينه. دارند يرهغ و سلول
 استخوان معدنی اصلی جزء آپاتيت هيدروکسی. است معدنی و آلی
 با مستقيماً آپاتيت هيدروکسی که اند داده نشان مطالعات. است

فعال  زیست ماده کند، همچنين این می برقرار پيوند طبيعی استخوان
 پليمر کيتوسان یك. ستخوان داردکنندگی ا خاصيت هدایت و بوده

. دهد می افزایش را سلول رشد و زیست سازگار بوده که است طبيعی
می  استفاده سلول رهایش برای حامل عنوان به آنها از به همين دليل

-کيتوسان ميکروسفرهای ساخت برای مطالعه این در. شود
 در این .است شده استفاده امولسيونی روش از آپاتيت هيدروکسی

نحوه تشکيل ميکروسفرها توسط روش امولسيونی بررسی  مطالعه
. مورد بررسی قرار گرفت الکترونی ميکروسکوپ توسط شد و نتایج

 .نتایج حاکی از موثر بودن این روش در تشکيل ميکروسفرها بود

ميکروسفر، کيتوسان، هيدروکسی آپاتيت، حامل : واژه های کليدی
 رهایش سلول 

 

S61  : ژالتین همراه با سلول –اربست غشاء کیتوساندبررسی اثر
در  قطع شدهبر ترمیم عصب سیاتیک استرومایی مغز استخوان 

 موش صحرایی

،  3دکتر عبدالحسين شيروی ،0،مرتضی کدیوری0دکتر غالمرضا کاکا
زهره ، 0آدینه مهربد 5عسگر امامقلی ،8دکتر سيد همایون صدرایی

 0یوزباشی

وم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقيه استادیار مرکز تحقيقات عل -0
جانوری ـ تکوینی  علوم کارشناس ارشد زیست شناسی -0( عج)اهلل 

استاد و عضو هيئت علمی  -3دامغان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
دانشيار مرکز تحقيقات علوم  -8دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان

-5( عج) اعصاب و گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی بقيه اهلل
مرکز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه کارشناس ارشد نانو تکنولوژی 

 علوم کارشناس ارشد زیست شنا سی -0( عج)علوم پزشکی بقيه اهلل 
عهده دار تهران شمال جانوری ـ تکوینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 gh_kaka@yahoo.com: مکاتبات

. از جمله مواد زیست تخریب پذیر پليمر کيتوسان طبيعی می باشد
: بررسی های دقيق اثبات کرده است که کيتوسان از نظر بيولوژیکی
تجدیدپذیر، زیست تخریب پذیر، غيرپادتنی و زیست سازگار بوده،و 
دارای کاربرد استثنایی و گسترده ای در پوشش زخم و جراحت ، 

سلولهای ..باشدازی دارو میبهبود زخم، سيستمهای رهاس
، (Bone marrow stromal cells=BMSC) استرومایی مغز استخوان

پس از ورود به بافت آسيب دیده و با توجه به شرایط محيطی بافت 
این . ميزبان، به سلولهای مورد لزوم برای بافت، تمایز می یابند

 ویژگی سلول های استرومایی مغز استخوان در روند ترميم بافت
داربست غشاء در این بررسی تاثير.عصبی آسيب دیده موثر می باشد

بر  ژالتين همراه با سلول استرومایی مغز استخوان، -کيتوسان
شدگی عصب  قطعشاخص عمل عصب در موش صحرایی دارای 

 و(  Hot Water)ارزیابی تاخير پاسخ حسیسياتيك توسط 
در این تحقيق از . شددر روند ترميم ارزیابی  (ncv)  ی الکتروفيزیولوژ

کردن عصب  قطعپس از . سر موش صحرایی نر بالغ استفاده شد 51
سياتيك تمام حيوانات، آنها به طور تصادفی در شش گروه مساوی 

گروه نرمال حاوی رتهای سالم بدون : به ترتيب زیر تقسيم شدند
شدگی عصب سياتيك  قطعشامل رتهای با  کنترل،ایجاد آسيب، گروه 

شدگی عصب  قطعحاوی رتهای با ، shamخله درمانی، گروه بدون مدا
به محل آسيب درمان   memα-محيط کشت سياتيك که با تزریق 

قطع شامل رتهای با ژالتين ، -تجربی غشاء کيتوسانشدند، گروه 
ژالتين –الیه نازکی از غشاء کيتوسان عصب سياتيك که با  شدگی

شدگی  قطعهای با گروه سلول درمانی شامل رت .درمان گردیدند
درمان شدند، گروه سلول درمانی  BMSCعصب سياتيك که با تزریق 

شدگی عصب سياتيك که  قطع شدگیشامل رتهای با  همراه با غشاء
درمان   BMSCژالتين همراه با سلول-داربست غشاء کيتوسانبا 

 تاخير پاسخ حسی وميزان بهبودی توسط شاخص  .شدند
ميانگين تاخير پاسخ حسی در پایان . دیدالکتروفيزیولوژی ارزیابی گر

 shamکنترل ، )گروه  8هفته دوم و چهارم پس از جراحی در هر 
افزایش ( ژالتين و سلول درمانی همراه با غشاء–،غشاء کيتوسان 

در پایان (. p=0) معنی داری را نسبت به گروه نرمال نشان می دهد 
گروه کنترل  هفته هشتم پس از جراحی ميانگين تاخير پاسخ حسی

افزایش معنی داری را نسبت به تمامی گروه های مورد آزمایش نشان 
در پایان هفته دوم ميانگين تاخير پاسخ حسی در گروه (. p=0)ميدهد 
sham  افزایش معنی داری را نسبت به گروهBMSC    نشان می دهد

(p=0 .) در پایان هفته دوم پس از جراحی ميانگين تاخير پاسخ حسی
ژالتين افزایش معنی داری را نسبت به –وه غشاء کيتوسان در گر
همچنين در همين هفته (. p=0)از خود نشان می دهد BMSCگروه 

افزایش معنی داری را  BMSCميانگين تاخير پاسخ حسی در گروه 
ژالتين از –نسبت به گروه سلول درمانی همراه با غشاء کيتوسان 

چهارم، ششم و هشتم پس از  در پایان هفته(. p=0)خود نشان می دهد
افزایش معنی داری را با   shamجراحی اخير پاسخ حسی در گروه 

همچنين ( p=0)تمامی گروه های مورد آزمایش از خود نشان ميدهد 

mailto:gh_kaka@yahoo.com
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ژالتين افزایش –در همين هفته ها این پاسخ در گروه غشاء کيتوسان 
نشان  معنی داری را با تمامی گروه های تجربی ترميم یافته از خود

در پایان هفته هشتم پس از جراحی تاخير پاسخ حسی (. p=0)می دهد
 shamدر گروه نرمال اختالف معنی داری را نسبت به گروه کنترل و 

در پایان هفته هشتم پس از جراحی   NCVميزان (. p=0)نشان ميدهد 
در گروه های درمانی با یك شيب مالیم رو به افزایش است و این امر 

به نظر . ه روند بهبودی در گروه های درمانی   می باشد نشان دهند
داربست غشاء کيتوسان ژالتين همراه با سلول استرومایی ميرسد که 

شده داشته  قطعاثرات مثبتی بر ترميم عصب سياتيك  مغز استخوان
با توجه به تخریب پذیر ٬بتواند این داربستبه نظر می رسد، که .است

ژالتين و همچنين  -در غشاء کيتوسانبودن و خواصيت بهبود زخم 
به سلول های عصبی و ترشح فاکتور های  BMSCتمایز سلول های 

 .از مرگ نورون های آسيب دیده جلوگيری کنند ،در محل ضایعهرشد 

غشاء کيتوسان سلولهای استرومایی مغز استخوان، : واژه های کليدی
 موش صحرایی,،ترميم،عصب سياتيكژالتين-

 

S63  : سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای اندوتلیال با تمایز
  داخل صفاق موشو در  ماتریکس خارج سلولیقابلیت رگزایی در 

دکتر -مریم عادلی پور-دکتر مریم جزایری -دکتر عبداالمير عالمه
  دکتر سميه کاظم نژاد-مسعود سليمانی

 @modares.ac.irallameha 

هدف از این مطالعه بررسی توانایی سلولهای اندوتليال تمایز یافته از  
سلولهای بنيادی مزانشيمی در ایجاد و گسترش مویرگ در بستر 

موش در داخل صفاق   و در( ECM)مصنوعی ماتریکس خارج سلولی 
پس . سلولهای مزانشيمی از نمونه مغز استخوان جداسازی شد.است
 ,+CD105+,     CD44يد سلولها توسط مارکرهای ویژهاز تای

CD166+,CD73+ and CD34-   و همچنين پتانسيل تمایزی آنها  تایيد
تمایزسلولهای بنيادی به سلولهای اندوتليال در محيط کشت . شد

DMEM-HG   20در حضورng/ml IGF-15%FBS, 50ng/mlVEGF, 
بروشهای مختلف در مراحل مختلف خصوصيات سلولها . انجام گرفت

 VEGFR-2فاکتور و  VWو 0بخصوص سنجش بيان مارکرهایی نظير
ماتریکس ) ECMتحت شرایط مناسب سلولها به بستر . بررسی شد
که در پليت تهيه شده بود منتقل شد تا امکان رشد آنها ( خارج سلولی
بعالوه اینکه در مدل موشی سلولهای تمایز یافته . بررسی گردد

تمایز به درون صفاق موش تزریق شدند و پس از  5ز اندوتليال در رو
انتقال سلولهای القاء  شده در بستر . روز نتایج بررسی گردید 31

ECM  سلولها قادر به رشد و ایجاد مویرگ %91نشان داد که بيش از
هستند و در نتيجه یك شبکه مویرگی نسبتا منظم تشکيل  ECMدر 

 inدر مدل . های رگزایی بودنداین سلولها قادر به بيان شاخص. گردید

vivo  انتقال سلولهای تحریك شده با فاکتور رشد اندوتليال به داخل
شاخص ایجاد . صفاق موش موجب تحریك و گسترش مویرگها گردید

و همچنين رنگ آميزی ویژه  H&Eو رشد مویرگها  با رنگ آميزی 
مشخص شد که  سلولهای . شاخصهای آنژیوژنز بررسی گردید

تمایز یافته در حضور فاکتور رشد ویژه قادر به افزایش  بنيادی
 .رگزایی در محيط خارج و داخل بدن  ميباشد

گيرنده فاکتور  -انژیوژنز -سلول مزانشيمی بنيادی: کليدیواژه های 
 ماتریکس خارج سلولی -تمایز-رشد اندوتليال

 

S64  :های بنیادی و پالسمای غنی از پالکت بر اثر تزریق سلول
 ف کامشکا

، 3سعیده خواجه احمدی، 2، داریوش حمیدی علمداری1سیما توکلی نژاد
 *4علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان

کارشناس ارشد، دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم تشریحی  1
و بیولوژی سلولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 

ت سلولهای دکتری تخصصی، استادیار، مرکز تحقیقا 2.مشهد، ایران
بنیادی و پزشکی ترمیمی، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، 

دکتری تخصصی 3.دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
مرکز  ,صورت فک و پاتولوژی دهان و استادیاردندانپزشکی، 

 ,دانشکده دندانپزشکی ,صورت فک و تحقیقات بیماری های دهان و
دکتری تخصصی، دانشیار،  4.رانای ,دانشگاه علوم پزشکی مشهد

گروه علوم تشریحی و بیولوژی سلولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه 
 .علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

گروه علوم تشریحی و بیولوژی سلولی، دانشکده : نوسینده مسئول *
 .پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

 EbrahimzadehBA@mums.ac.ir: پست الکترونیکی

شکاف کام دومین رتبه شیوع را در میان نقایص مادرزادی  :هدف
با این حال کماکان نیاز به یک برنامه درمانی استاندارد برای . دارد

این بیماران در طی زندگی خود معموالً . شوداین نقص احساس می
تواند نتایج ناموفق در گیرند که مییتحت چندین عمل جراحی قرار م

های بنیادی است بافت چربی حاوی جمعیتی از سلول. پی داشته باشد
های سلولی مختلف، مانند تواند استخراج شود و به ردهکه می

های بنیادی در مطالعه حاضر از سلول. استئوبالست، تمایز داده شود
-human Adipose(hADSCs))مشتق از بافت چربی انسانی 

Derived Stem Cells ) و فرم متمایز شده آنها به استئوبالست به
برای ( Platelet Rich Plasma(PRP))همراه پالسمای غنی از پالکت 

 .ترمیم نقایص استخوانی کام موش صحرایی استفاده شده است
از بافت چربی انسانی استخراج شده، به  hADSCs :کار روش

نقص استخوانی . مخلوط شد PRPو با استئوبالست تمایز داده شد 
در کام موش صحرایی با استفاده از جراحی ایجاد شد و بر اساس 

 Nگروه  :موادی که به اطراف حیوانات به چهار گروه تقسیم شدند

mailto:تهرانallameha@modares.ac.ir
mailto:EbrahimzadehBA@mums.ac.ir
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به همراه  AP ،PRPبدون سلول؛ گروه P، PRPنرمال سالین؛ گروه 
های ه سلولبه همرا OP ،PRPهای بنیادی تمایز نیافته؛ و گروه سلول

(. موش صحرایی 1در هر گروه )بنیادی تمایز یافته به استئوبالست
آنالیز مورفومتری به وسیله . شش هفته بعد از تزریق کام جدا شد

ها بررسی :نتایج .انجام شد AnalyzingDigitalImagesنرم افزار 
 Nدر مقایسه با گروه  OPو  APهای نشان داد اندازه نقص در گروه

، همچنین در (P<0.001)نی داری کاهش یافته است بصورت مع
و  P<0.05)نیز کاهش سایز معنی دار بود  Pمقایسه با گروه 

P<0.01  به ترتیب برایAP  و(OP . تفاوت معنی داری در استفاده از
 :نتیجه گیری .(P>0.05)های بنیادی و تمایز یافته مشاهده نشدسلول

ی بنیادی، صرفنظر از میزان هااین مطالعه امکان استفاده از سلول
تمایز آنها، به همراه منبع مناسب فاکتورهای رشد را در ترمیم نقایص 

تواند منجر به حذف مرحله برداشت این امر می. کام ثابت کرد
استخوان برای گرافت و اثرات ناخوشایند آن در طی جراحی ترمیمی 

کلینیکی از  کماکان به تحقیقات بیشتر در راستای استفاده. کام گردد
 .این روش نیاز است

 
های شکاف کام، پالسمای غنی از پالکت، سلول :کلیدی واژه های

 بنیادی مشتق از بافت چربی
 

S65  : تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش
 سلول های چسبنده مغز استخوان رت با این داربست

هرنگار رجحان نژاد ، ، رویا الری، ناصر مهدوی شهری ، م*ليال ایزی
 علی بيرجندی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی، گروه  -0
دکتری -0زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

سلولی و مولکولی،استادیار،گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، 
دکتری تخصصی سيتولوژی هيستولوژی، -3دانشگاه فردوسی مشهد

تاد گروه زیست شناسی،گروه پژوهشی سلولی مولکولی، اس
پژوهشکده فناوری زیستی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی 

جراح و متخصص ارتوپدی، عضو هيئت علمی دانشکده علوم  -8مشهد
 پزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

 Leilaizi@yahoo.com:پست الکترونيك نویسنده مسئول*

ی شده به دو دليل به عنوان یك ماتریکس بافت های سلول زدای
اول اینکه این دار :  سيستم داربستی ایده آل در نظر گرفته می شوند

بست شباهت ساختاری و مکانيکی با بافت های طبيعی دارد،  و 
دومين دليل وجود پروتئين های ماتریکس خارج سلولی که بعد از 

نقش ایفا  سلول زدایی باقی می مانند که ميتوانند در تمایز سلولها
در این مطالعه برای اولين بار داربست سلول زدایی شده ی .. کنند

از این داربست جهت بررسی برهم . بافت پوست انسانی تهيه گردید

کنش هيستولوژیك ميان سلول های چسبنده مغز استخوان رت 
در این پژوهش سلول زدایی بافت پوست انسانی با . استفاده گردید

و ( تریپسين)، آنزیمی(اد و ذوب سریعانجم)سه روش فيزیکی
پس از انجام مراحل شستشو و . انجام گرفت( SDS%1.5)شيميایی

سلول کشت داده شدند   01⁵0استریليزاسيون، داربست ها با تعداد 
از . و یك گروه بدون سلول به عنوان کنترل در نظر گرفته شد

هفته از  8و  0، 0و همچنين در    1های تهيه شده در روز  داربست
کشت با سلول های چسبنده مغز استخوان رت، مقاطع ميکروسکوپی 

  مطالعه. آميزی شدند ائوزین رنگ-تهيه و با استفاده از هماتوکسيلين
ها و  زدایی نشان داد که هسته ها پس از سلول هيستولوژیك داربست

اجزای سلولی به طور کامل از بافت حذف و رشته های کالژن حفظ  
هفته پس از کشت، چسبيدن  8و  0، 0ها  داربست  مطالعه.. شده اند

سلول های چسبنده مغز استخوان رت و مهاجرتشان را به درون 
تراکم سلولی در داربست ها در . داربست پوست انسانی نشان داد

. هفته دوم افزایش معنی دار و در هفته چهارم کاهش معنی داری یافت
حاصل از ماتریکس پوست دهد که داربست  نتایج حاصل نشان می

بنابراین . انسان  بستر مناسبی جهت رشد و تمایز سلول ها می باشد
این داربست پتانسيل استفاده برای ترميم پوست در انواع متفاوت 

 .زخم ها را دارد

م ،برهماتریکس خارج سلولی، سلول زدایی: کليدی ه هایواژ
ل های سدیم دودسيل سولفات، داربست، پوست انسان، سلوکنش،

 .چسبنده مغز استخوان رت

 

S66  :تاثیر داربست ®Bio-Oss نوع کالژن ژل و  І  در ترمیم
 نواقص استخوانی موش های صحرایی کم کار تیروئید

 ندا دایی فرشباف

 تکامل و متابوليسم های کننده تنظيم از یکی تيروئيدی های هورمون
 دهند می نشان آزمایشگاهی و بالينی های بررسی. هستند استخوان

 و دارد وجود تيروئيد غده و سازی استخوان بين نزدیکی رابطه که
 می ضروری استخوان طبيعی تکامل برای تيروئيدی های هورمون
 بلوغ، در تأخير باعث ها هورمون این کمبود که، طوری به. باشند
 توسط درمان و شد خواهد استخوان  مينراليزاسيون و رشد

 شود می باعث تيروئيد غده های هورمون از یکی  تيروکسين
 همچنين. باشد پائينی داشته کيفيت ولی شده بالغ سریع استخوان
 صفحه شدن بسته و سریع بلوغ علت به را خود طبيعی طول استخوان

 ضرورت داشتن نظر در با پس. داشت  نخواهد  فيزی اپی رشد
نوینی برای بهبود مشکالت استخوانی افراد کم کار  روش مسئله،

 Bio-Oss® ما در این مطالعه تاثير داربست. روئيد مورد نياز استتي
را روی ترميم نواقص استخوانی این افراد بررسی  І  نوع کالژن ژل و
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 9به این منظور، بعد از القای کم کاری تيروئيد نقصی به اندازه . کردیم
ميلی متر را در جمجمه موش های صحرایی ایجاد کرده و آن ها را به 

گروه اول دارای نقص خالی . ادفی به دو گروه تقسيم نمودیمطور تص
ماه جمجمه  9بعد از . و گروه دوم دارای نقص پر شده با داربست بود

نتایج به دست آمده از روش . را برداشته و مورد مطالعه قرار دادیم
های ماموگرافی، ميکرو سی تی اسکن و مطالعات بافت شناختی نشان 

تفاده هيچگونه عوارض جانبی نداشته و باعت داد، داربست مورد اس
بنابراین می توان از این مواد . بهبود کيفيت و کميت استخوان می شود

به عنوان مواد جایگزین استخوان در ترميم نواقص استخوانی  افراد 
 .کم کار تيروئيد استفاده کرد

 

  پوستر -ب                                 

 

P260  :پس از پیوند تیبیای خرگوش نر استخوان ترمیم نواقص
-HA سلولهای بنیادی مغز استخوان با استفاده از داربست تجاری 

TCP 

 عليرضا شمس، طيبه هادیگل

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم   گروه علوم تشریح و پاتولوژی
 پزشکی البرز، کرج 

ی استفاده از مهندسی بافت افقی تازه برای ترميم نقایص استخوانی م
وجود آسيب های بزرگ استخوانی در نتيجه  عواملی مانند . باشد

عفونت وتروما یك مشکل بزرگ در درمان بيماران روماتولوژی و 
هدف از مطالعه اخير درمان نواقص . ارتوپدی محسوب می شود

مزانشيمی مغز استخوان با  سلولهای بنيادیاستخوانی با کمك پيوند 
تحقيق حاضرآسيب استخوان تيبيای  در. اسفاده از داربست ميباشد

0شش عددخرگوش نر به مساحت
mm3  بوسيله پيوند هومولوگ

با استفاده از داربست تجاری  بنيادی مغز استخوانسلول های 
سپس . انجام شد HA-TCPتری کلسيم فسفات -هيدروکسی آپاتيت

ترميم ناحيه آسيب دیده با حيواناتی که در گروه شم پس از ایجاد 
تری کلسيم فسفات را به  -با  داربست هيدروکسی آپاتيت آسيب فقط

(. 0تعداد)تنهایی و بدون پيوند سلول درمان شده بودند مقایسه گردید 
پاهای مخالف حيوانات در هر گروه  دست نخورده به عنوان گروه 

 0یافته ها درگروه ها . کنترل در نظر گرفته و بدون درمان رها شد
ان پس از کشتن حيوانات با تهيه نمونه هفته پس از جراحی  و درم

 H&Eهای بافتی و انجام مراحل روتين بافت شناسی و رنگ آميزی 
همچنين با استفاده از روشهای رادیوگرافيکی و  . بررسی گردید

در گروه سلول های . ميکروسکوپ الکترونی اسکنينگ مطالعه شدند
فات تشکيل تری کلسيم فس-هيدروکسی آپاتيت/  بنيادی مغز استخوان

بافت استخوان مشاهده شد و یکپارچگی و اتحاد استخوانی شناسایی 
درحالی که  تشکيل  ورشد کم استخوان همراه با بافت فيبروز . شد

ناحيه اسيب دیده در گروهی که فقط داربست هيدروکسی آپاتيت تری 
بعالوه  بيان . کلسيم فسفات دریافت کرده بودند مشاهده شد

، نظير Real time PCRاستخوانی با استفاده ازروش مارکرهای تمایز 
 بنيادی مغز استخوانواستئوکلسين برای سلول های Iکالژن تيپ

نتایج تحقيق حاضر نشان ميدهد که در . مورد بررسی قرار گرفت
هومولوگ با  بنيادی مغز استخوانروش درمان با پيوند سلول های 

سيم فسفات  قادر به تری کل -استفاده از داربست هيدروکسی آپاتيت
تشکيل بافت ترميمی استخوان در ناحيه اسيب دیده بود اما قرار دادن 

 . داربست به تنهایی قادر به بهبود آسيب نيست

مهندسی بافت، سلول های بنيادی مغز استخوان،  :واژه های کليدی
 تری کلسيم فسفات، نقایص استخوان -هيدروکسی آپاتيت

P261  :غضروف مهندسی شده از  بررسی ساختار بافتی
 طراحی شده از پرده سینوویال کندروسیت انسانی در داربست

، جعفر 0*، هاجر شفایی0زینب صالحی نجف آبادی: نویسندگان
 5، اميرمحمد نوالی8، ليالروشنگر3سليمانی راد

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی، گروه علوم تشریحی، -0
استادیار، گروه علوم -0کی تبریزدانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزش

استاد، -3 تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشيار، گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم -8
دانشگاه دانشيار، گروه اورتوپدی ، دانشکده پزشکی، -5 پزشکی تبریز

 نویسنده مسئول*علوم پزشکی تبریز

مهندسی بافت غضروفی روشی نو جهت ترميم ضایعات بافت : مقدمه
Autologous Chondrocyte  Transplantation (ACT ) .غضروفی است

یکی از روش های مهندسی بافت است که بعلت تکثير کندروسيتها در  
ندروسيتها در کشت ک. کشت تك الیه ای دارای محدودیتهائی است

از . باعث حفظ مورفولوژی کندروسيتها می گردد( اسکافولد)داربست 
بين انواع اسکافولدها، ماتریکس خارج سلولی بافتهای طبيعی قابليت 

لذا در این . کاربرد بالينی بيشتری را نسبت به انواع سنتتيك دارد
طبيعی استفاده شده  پژوهش از پرده سينوویال بعنوان اسکافولد

در صورت تشکيل بافت غضروفی، این اسکافولد ممکن است . تاس
عاری از مشکالت سایر اسکافولدهای موجود جهت کاربردهای بالينی 

نمونه های بافت غضروف مفصلی و پرده : روش اجرا. باشد
بعد از جداسازی . سينوویال انسان به روش آرتروسکوپی گرفته شد

هت تشکيل بافت، کندروسيتها ج. آنزیمی، کندروسيتها تکثير داده شدند
های الیه های پرده های سينوویال قرار داده شده و سپس  در البالی

روز کشت داده شدند و مورد بررسی بافت شناسی معمولی  00بمدت 



 

98 

 

بافت تشکيل شده در گروههای . و تولوئيدین بلو قرار گرفتند  H&Eبا
دروسيتها آزمایش با بافتی که بعنوان گروه کنترل منحصراً از کن

کندروسيت ها البالی پرده : نتایج .تشکيل شده بود مقایسه گردید
سينوویال ماتریکس خارج سلولی توليد کردند، متاکرومازی نشان 

اطراف کندروسيت ها الکونا . دهنده تشکيل ماتریکس غضروفی بود
: نتيجه گيری.مشاهده شد که ظاهر شبه غضروفی را  نشان می دهد

ی دهد پرده سينوویال می تواند بعنوان اسکافولد این مطالعه نشان م
طبيعی در مهندسی بافت غضروفی برای کاربرد های کلينيکی مورد 

 .استفاده قرار گيرد

اسکافولد، پرده سينوویال، کندروسيت، غضروف، : کليدی ه هایواژ
 مهندسی بافت

 

P262  : تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم
 با این داربست L929لی کنش الین سلو

، رویا الری، ناصر مهدوی شهری ، ليال ایزی ، *مهرنگار رجحان نژاد
 . علی بيرجندی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی، گروه -0
دکتری  -0زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
نشکده علوم، سلولی و مولکولی،استادیار، گروه زیست شناسی، دا

دکتری تخصصی سيتولوژی  -3دانشگاه فردوسی مشهد
هيستولوژی، استاد گروه زیست شناسی، گروه پژوهشی سلولی 
مولکولی، پژوهشکده فناوری زیستی، دانشکده علوم، دانشگاه 

جراح و متخصص ارتوپدی، عضو هيئت علمی  -8فردوسی مشهد
 دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

 Meim_ghm@yahoo.com: الکترونيك نویسنده مسئولپست *

از ماتریکس بافت های طبيعی سلول زدایی شده می توان به عنوان 
داربست های طبيعی برای کاربردهای ترميمی حتی به صورت 

ول در این مطالعه برای اولين بار داربست سل. زنوژنيك، استفاده نمود
زدایی شده ی بافت پوست انسانی تهيه گردید، از این داربست جهت 

. استفاده گردید L929بررسی برهم کنش هيستولوژیك با الین سلولی 
در این پژوهش سلول زدایی بافت پوست انسانی با سه روش 

و ( تریپسين)، آنزیمی(انجماد و ذوب سریع)فيزیکی
ام مراحل شستشو و پس از انج. انجام گرفت( SDS%1.5)شيميایی

از ..استریليزاسيون، داربست ها با و بدون سلول کشت داده شدند
هفته از کشت با الین  8و  0، 0های تهيه شده پس از گذشت  داربست
، مقاطع ميکروسکوپی تهيه و با استفاده از L929سلولی 

هيستولوژیك   مطالعه. آميزی شدند ائوزین رنگ-هماتوکسيلين
ها و اجزای سلولی  زدایی نشان داد که هسته لولها پس از س داربست

  مطالعه. به طور کامل از بافت حذف و رشته های کالژن حفظ  شدند
و  L929هفته پس از کشت نفوذ سلول های  8و  0، 0ها  داربست

تراکم . مهاجرتشان را به درون داربست پوست انسانی نشان داد
ی دار و در هفته سلولی در داربست ها در هفته دوم افزایش معن

دهد که  نتایج حاصل نشان می. چهارم کاهش معنی داری یافت
تواند رشد و تمایز  داربست حاصل از ماتریکس پوست انسان می

این داربست پتانسيلی برای استفاده .را حمایت کند L929سلول های 
 .در کاربردهای ترميمی را دارد

م ، برهیماتریکس خارج سلولی، سلول زدای: کليدی هایواژ
سدیم دودسيل سولفات، داربست، پوست انسان، الین سلولی کنش،
L929. 

 

P265  : نقش سلول های بنیادی بافت چربی و داربست پلی
 کاپروالکتون در ترمیم سوختگی درجه سه

، 0و 0، محمود هاشمی تبار3، محمد رضا عباس پور0و 0 وحيد بياتی
 0زینب قنواتی

لی، دانشگاه علوم پزشکی جندی مرکز تحقيقات سلولی و مولکو 0
گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی،  0شاپور اهواز، اهواز، ایران

مرکز  3دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران 
تحقيقات فن اوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، 

 اهواز، ایران

 bayati-v@ajums.ac.ir: ایميل نویسنده مسئول

یکی از این . برای درمان زخم ها استراتژی های مختلفی وجود دارد
در حال حاضر مطالعات اندکی . موارد استفاده از مهندسی بافت است

در زمينه استفاده از سلول های بنيادی مزنکایمال بافت چربی 
(ASCs) هدف از این . و داربستها در ترميم زخم ها انجام شده است

در  ASCsو  Polycaprolactone (PCL)ر داربست مطالعه بررسی تاثي
مقداری از بافت چربی ناحيه . ترميم سوختگی درجه سه می باشد

آن   ASCsگنادال رت نر با جراحی خارج شد و پس از هضم آنزیمی، 
به مدت دو هفته سلول های جداشده کشت و تکثير . جداسازی گردید

پتانسيل تمایزی شده و در نهایت از طریق فلوسيتومتری و تست 
کشت داده  PCLتکثير یافته روی داربست  ASCs. تعيين هویت شدند

ساعت بعد داربست دارای سلول به زخم سوختگی که از  89شده و 
در گروه . قبل در ناحيه پشت حيوان ایجاد شده بود، پيوند زده شد

کنترل داربست بدون سلول به زخم مشابهی از رت دیگر پيوند زده 
روز وسعت زخم به طور چشم گيری در گروه  05ز بعد ا. شد

نتایج بافت شناختی نشان داد که ميزان . سلول کاهش یافت-داربست
مهاجرت و تکثير کراتينوسایت ها و تشکيل الیه شاخی نازک در گروه 

mailto:Meim_ghm@yahoo.com
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سلول بسيار بيشتر بوده و اثراتی از تشکيل غدد سباسه، -داربست
روه در مقایسه با گروه فوليکول مو و مویرگ های خونی در این گ

همراه با داربست از  ASCs. داربست تنها به وضوح مشاهده می شد
نقش پيشبرنده در تکثير و تمایز کراتينوسيت ها و تشکيل ضمائم 

 . پوستی در پوست مصنوعی ایجاد شده برخوردار می باشد

 

 ، کراتينوسيت، سوختگیPCL، داربست  ASCs: کليدیه های واژ

 

P266  : انسان در شرایط آزمایشگاهیپوست 

مهرنگار رجحان نژاد ، رویا الری، ناصر مهدوی شهری ، ليال ایزی 
 ،علی بيرجندی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی، گروه -0
دکتری  -0زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

انشکده علوم، سلولی و مولکولی،استادیار، گروه زیست شناسی، د
دکتری تخصصی سيتولوژی  -3دانشگاه فردوسی مشهد

هيستولوژی، استاد گروه زیست شناسی، گروه پژوهشی سلولی 
مولکولی، پژوهشکده فناوری زیستی، دانشکده علوم، دانشگاه 

جراح و متخصص ارتوپدی، عضو هيئت علمی  -8فردوسی مشهد
 دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

 Meim_ghm@yahoo.com: الکترونيك نویسنده مسئول پست*

هيالورونيك اسيد، گليکوزآمينوگليکانی است که به طور طبيعی در 
اعمال بيولوژیکی هيالورونيك . همه ی ارگانيسم های زنده وجود دارد

ل مایع اسيد شامل حفظ ویسکوزیته ی مایع بافت های همبند مث
سينوویال مفاصل و زجاجيه ی چشم، کنترل هيدراتاسيون بافت و 
انتقال آب، اجتماع پروتئوگليکان ها در ماتریکس خارج سلولی و نقش 

در . های وابسته به رسپتور در ميتوزو مهاجرت سلول ها می باشد
کشت داده شده بر  L929این مطالعه رفتار سلول های فيبروبالستی 

ول زدایی شده ی پوست انسان در حضور روی ماتریکس سل
بافت های پوست انسانی . هيالورونيك اسيد مورد بررسی قرار گرفت

( تریپسين)، آنزیمی(انجماد و ذوب سریع)با ترکيب سه روش فيزیکی
سلول (SDSشوینده ی یونی سدیم دودسيل سولفات )و شيميایی
معينی  سپس داربست های سه بعدی تهيه شده با تعداد. زدایی شدند

سلول در حضور و عدم حضور هيالورونيك اسيد کشت داده شدند و 
بعد از کشت مورد بررسی های هيستولوژیکی  8و  0،0در هفته های 
مطالعات ميکروسکوپی داربست و سلول های همراه آن  .قرار گرفتند

در هفته های مختلف کشت، عالوه بر تآیيد حذف سلول ها و حفظ 
تدریجی و مهاجرت سلول ها را به داخل  رشته های کالژن، نفوذ

با افزودن هيالورونيك اسيد به محيط کشت مورد . داربست نشان داد
نتایج . استفاده شاهد افزایش ميزان تکثير و مهاجرت سلول ها بودیم

ما نشان دادند که، اضافه کردن هيالورونيك اسيد به داربست سلول 
 .می شود Recellularizationزدایی شده سبب تاثير مثبت در فرآیند 

ماتریکس خارج سلولی، پوست انسان، سلول زدایی، : کليدی ه هایواژ
 اسيد،گليکوزآمينوگليکان ، هيالورونيكL929سلول های فيبروبالستی 

 

P267   : مطالعه ی بافت شناسی رفتار سلول های بنیادی چسبنده
مغز استخوان رت در ماتریکس سلول زدایی شده ی پوست انسان 

 in vitroدر حضورهیالورونیک اسید در شرایط 

، رویا الری، ناصر مهدوی شهری ، مهرنگار رجحان نژاد *ليال ایزی
 ،علی بيرجندی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی، گروه  -0
دکتری -0زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

وه زیست شناسی، دانشکده علوم، گر استادیار، سلولی و مولکولی،
دکتری تخصصی سيتولوژی هيستولوژی، -3دانشگاه فردوسی مشهد

گروه پژوهشی سلولی مولکولی،  استاد گروه زیست شناسی،
پژوهشکده فناوری زیستی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی 

جراح و متخصص ارتوپدی، عضو هيئت علمی دانشکده علوم  -8مشهد
 ردوسی مشهدپزشکی، دانشگاه ف

 Leilaizi@yahoo.com:پست الکترونيك نویسنده مسئول*

هيالورونيك اسيد، یکی از اجزاء اصلی ماتریکس خارج سلولی است 
که در مورفوژنز بافت، تکثير، مهاجرت و تمایز سلول نقش مهمی را 

هيالورونيك اسيد در بدن به فرم نمکی هيالورونات و با . ایفا می کند
چندین بافت همبند مثل پوست، بند ناف، مایع غلظت باالیی در 

هدف از این مطالعه بررسی اثر . سينوویال و زجاجيه قرار دارد
هيالورونيك اسيد بر رفتار سلول های چسبنده ی مغز استخوان رت 

بافت  .در ماتریکس سلول زدایی شده ی بافت پوست انسانی است
فاده از روش تهيه و سپس با است mm5×mm5پوست انسان با ابعاد 

و ( تریپسين)، آنزیمی(انجماد و ذوب سریع)های فيزیکی
سلول زدایی گردید و سپس ( SDSسدیم دودسيل سولفات )شيميایی

داربست ها به سه . مراحل شستشو و استریل کردن صورت گرفت
داربست های فاقد سلول، داربست ها واجد سلول بدون : گروه شامل

واجد سلول به همرا هيالورونيك هيالورونيك اسيد و داربست های 
 ،0در نهایت مطالعات بافت شناسی پس از گذشت . اسيد تقسيم شدند

مطالعات . هفته از کشت سلول ها بر روی داربست انجام گرفت 8و  0
بافت شناسی نشان دادند که در بافت پوست سلول زدایی شده ی 

. شدندانسان سلول ها حذف و رشته های کالژن تا حدود زیادی حفظ 

mailto:Meim_ghm@yahoo.com
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مطالعه ی رفتار سلول ها، چسبندگی و مهاجرت سلول های چسبنده 
ميزان . ی مغز استخوان رت به سمت ماتریکس پوست را نشان داد

تکثير و مهاجرت سلولی در گروه دارای هيالورونيك اسيد نسبت به 
برطبق . گروه فاقد آن، در هفته ی اول، اختالف معنی داری داشت

هيالورونيك اسيد به محيط کشت پيرامون نتایج حاصله، افزودن 
ماتریکس سلول زدایی شده ی پوست انسان سبب افزایش تکثير و 

 .مهاجرت سلولی می شود

هيالورونيك اسيد، سلول های چسبنده ی مغز : کليدی ه هایواژ
 .استخوان رت، پوست انسان، سلول زدایی، ماتریکس خارج سلولی

 

P269  :در مهندسی بافت استفاده از بیوراکتورها 

 فرشته غفاری، دکتر حسن حسنی بافرانی

مرکز تحقيقات علوم تشریحی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان، 
 کاشان

بيوراکتورها در مهندسی بافت ابزارهایی هستند که به منظور ارتقای 
. رشد سلول ها و بافت، محيط فيزیولوژیك را شبيه سازی می کنند

تواند شامل شاخص های مختلف، از جمله محيط فيزیولوژیکال می 
دما، غلظت اکسيژن و دی اکسيد کربن باشد، اما می توان آن را به 
. همه ی انواع پارامترهای زیستی، شيميایی و مکانيکی بسط داد
بنابراین سيستم هایی وجود دارد که می تواند شامل به کارگيری 

تریکی در دو یا نيروها و تنش هایی برای بافت و یا حتی جریان الک
بيوراکتورها امکان گسترش و تکوین سه بعدی بافت را  .سه بعد باشد

با تنظيم تبادالت بيوشيميایی برای مثال اکسيژن و فاکتورهای رشد و 
در محيط ( نظير کشش و تراکم و تنش برشی) تحریك های مکانيکی 

آزمایشگاهی و خارج از بدن موجود زنده، شرایط موجود در بدن 
شرایط بيوراکتور، قابليت های زیستی و . د زنده را تقليد می کندموجو

تکثير سلول، محتویات ماتریکس خارج سلولی و ساختار را در بافت 
در مهندسی بافت ابتدا یك  . مهندسی شده تحت تاثير قرار می دهد

ماده متخلخل به عنوان ماتریکس خارج سلولی یا داربست برای رشد 
پس . گيرد سپس عوامل رشد بر روی آن قرار میها تهيه شده و  سلول

ها، داربست از محيط  ها در فضای تخلخل از رشد مناسب سلول
 ها رگبه تدریج . شود آزمایشگاه به درون بدن موجود زنده منتقل می

در . ها را تغذیه نمایند سلول کنند تا بتوانند به داربست نفوذ می
های نرم بدن الزاماً داربست تخریب شده و بافت جدید جایگزین  بافت

توان از موادی بهره گرفت،  های سخت، می شود ولی در بافت آن می
در مهندسی بافت از بسياری از علوم . که لزوماً تخریب پذیر نباشند

 های بيولوژیست. شود مهندسی برای نيل به این هدف استفاده می
سلولی و مولکولی، مهندسين مواد پزشکی، طراحان شبيه ساز 

و مهندسين  ميکروسکوپی، متخصصان تصویر برداری کامپيوتر

ها  که بافت بيوراکتورهارباتيك و نيز بسياری تجهيزات پيشرفته نظير 
شوند، همگی به نوعی در تحقيقات  در آنجا رشد نموده و تغذیه می

، پوستهای مصنوعی انسانی نظير  بافت. مهندسی بافت سهيم هستند
های خونی از جمله  ، رگتاندون، غضروف، ماهيچه، استخوان، کبد

های  هدف اوليه کاشتنی. اند تند که تاکنون بررسی شدهمواردی هس
های  مهندسی بافت، شناسایی، ترميم و بازسازی عيوب و نارسایی

بافتی است که برای آن اصول مهندسی و اصول بيولوژیك با هدف 
 شوند های انسانی ترکيب می های کامل بافت توليد جایگزین

 

P270   :زنجبیل هیدروالکلی ی عصاره اثر استریولوژیکی بررسی 
 صحرایی موش در ناباروری القای از پس٬بیضه بر

 فرزانه -.Ph.D 0پور اسماعيل طاهره -. Ph.D 0و0بردبار حسين
 . .Ph.D 3شاهين پنجه رضا محمد-.Ph.D 0و0*دهقانی

 -0.ایران -شيراز -شيراز پزشکی دانشکده تشریحی علوم گروه -0
 دانشکده ستریولوژیا تحقيقات مرکز و هيستومورفومتری گروه

 دانشکده فارماکولوژی گروه -3. ایران -شيراز -شيراز پزشکی
 .ایران -شيراز -شيراز پزشکی

فرزانه دهقانی، دکترای بافت شناسی، : مسئول نویسنده آدرس*
   .ایران -شيراز -شيراز پزشکی دانشکده تشریحی علوم دانشيارگروه

 Dehghanif@sums.ac.ir: الکترونيك پست

 درمان و ماهيانه سيکل تنظيم منظور به سنتی طب در زنجبيل گياه
 اثر بررسی به حاضر ی مطالعه در. است شده می استفاده ناباروری
 به صحرایی موش ی بيضه بافت صدمات بهبود در زنجبيل عصاره
 شده پرداخته لفانبوسو داروی تزریق از پس ؛ناباروری ایجاد دنبال
 بر زنجبيل ی عصاره اثر بررسی مطالعه این از هدف: هدف.است

 با ؛بيضه حجم و تستوسترون هورمون سطح ؛اسپرم های پارامتر
 51 تعداد: ها روش و مواد .باشد می استریولوژی تکنيك از استفاده

  mg/kg ميزان به. شدند تقسيم گروه چهار به نر صحرایی موش عدد
 موش تمام به دوز یك صفاقی داخل صورت به بوسولفان محلول 5
 و بوسولفان داروی کنترل گروه عنوان به اول گروه. شد تزریق ها

 ؛51 های دوز با زنجبيل گياه هيدروالکلی ی عصاره ها گروه سایر
 دریافت روز 89 مدت به گاواژ صورت به را mg/kg 051 و011

 دفران مجرای و ضهبي بافت و شده بيهوش حيوانات سپس. کردند
 انجام آميزی رنگ و برش تهيه ؛بافت پردازش مراحل و شده برداشته

 زده تخمين کاواليه روش با ساز اسپرم های لوله و بيضه حجم. شد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86
mailto:Dehghanif@sums.ac.ir
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 های لوله حجم زنجبيل ی عصاره که داد نشان نتایج: نتایج .شد
در  را تستوسترون هورمون سطح و ها اسپرم تعداد ؛ساز اسپرم

دریافت کرده بودند، در  mg/kg011عصاره را به ميزان  گروهی که
 به: گيری نتيجه (.≥p 110/1) دهد می مقایسه با گروه کنترل، افزایش

 دنبال به مثل توليد سيستم تحریك باعث زنجبيل گياه که رسد می نظر
 .است شده بوسولفان داروی توسط ناباروری القای

 .زنجبيل ی عصاره -کاواليه روش -بوسولفان :کليدی ه هایواژ

 

 و مورفومتری شناسی بافتبخش          

 سخنرانی  -الف              

 

S67  :PDGF  سنتز ماتریکس خارج سلولی توسط کندروسیت و
 ترمیم غضروف را تسریع می کند

سليمانی راد ج، روشنگر ل، منتصری آ، شکيبائی م، جارالمسجد ح، 
 نوالی ع م

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

. غضروف مفصلی بافتی است بدون عروق وبا ترميم پذیری ضعيف
با توجه باینکه . از ویژگيهای استئوارتریت آسيب غضروف می باشد

دارای اثرات ميتوژنيك بر روی (  PDGF)فاکتور مشتق از پالکت 
سلولهای با منشاء مزانشيمی است، در این بررسی، اثر تحریکی 

PDGF روسيتها در بر سنتز ماتریکس توسط کندIn Vitro  و ترميم
کندروسيتهای جدا شده  .ارزیابی شده است In Vivoغضروف در 

، In Vitroبرای ارزیابی . بصورت تك الیه کشت داده شدند
تيمار شدند و یا بعنوان کنترل فقط درمحيط  PDGFکندروسيتها یا با 
 از هر گروه نمونه برداری شد 3و0، 0در روزهای . کشت قرار گرفتند

 Inبرای ارزیابی  . و نمونه ها برای انجام وسترن بالت آماده شدند

Vivoکندروسيتهای کاشته شده در اسکافولد یا با ، PDGF   تيمار
در این . شدند و یا بعنوان کنترل فقط در محيط کشت قرار گرفتند

مطالعه از شش خرگوش استفاده شد، وبا انجام جراحی ضایعه های 
از دوازده ضایعه ایجاد .زانوی آنها ایجاد شد  ميلی متری در هردو 8

 8شده بطور تصادفی چهار ضایعه بدون درمان باقی ماند ودر 
 ضایعه 8 ودر شد کاشته داربست –ضایعه ، مجموعه کندروسيت 

کاشته  PDGF با شده تحریك داربست – کندروسيت مجموعه دیگر
ار گرفتند و ضایعات دوازده هفته  پس ازجراحی مورد ارزیابی قر. شد

، (ICRS)بر اساس معيارهای انجمن بين المللی تحقيق غضروف 

Score ازنظر ظاهری،  ضایعاتی که با مجموعه . بندی شدند
پر شده بود، الیه  PDGF  اسکافولد بدون تحریك با  -کندروسيت 

نازکی از بافت شبه غضروفی در محل ضایعه مشاهده گردید ولی در 
ی انجام نگرفته بود بافتی فيبروزی تشکيل گروه کنترل که مداخله ا

از نظر هيستولوژیك، بافت پر کننده ضایعه در گروه . گردیده بود
کنترل که ضایعه بدون درمان رها شده بود، ویژگی های بافت  همبند  

 -درگروهی که با مجموعه کندرسيت . فيبروزه را نشان می داد
غضروف تشکيل شده اسکافولد درمان شده بودند بافت نازک و شبه 

اسکافولد تحریك شده با  -بود ودر گروهی که با مجموعه کندرسيت 
PDGF  درمان شده بودند، بافت تشکيل شده  شبيه غضروف شفاف

برسی با استفاده از وسترن بالت نشان دهنده افزایش توليد . بود
درگروه تحریك  IIوکالژن نوع  β-1اجزای ماتریکس مانند اینتگرین 

براساس نتایج بدست . نسبت به سایر گروهها بود  PDGFشده با 
سنتز  PDGFآمده می توان نتيجه گرفت که تحریك کندروسيت ها با 

وتشکيل غضروف شفاف طی ترميم  InVitroماتریکس در شرایط 
 .را تسهيل می کند In Vivoغضروف در شرایط 

 ، خرگوش  PDGFغضروف ،  :کليدی واژه های

 

S68  :ژن و  بیان بر پایین پالس دوز درمانی با یزرل بررسی اثرات
 با شده دیابتی صحرایی در موش  ناحیه ترمیمی زخم بافت

 استرپتوزوتوسین

، دکتر 0،مرتضی عليدوست0دکتر محمد بيات، 0زین العابدین شریفيان
 0، دکتر عبداهلل امينی0رضا ماستر فراهانی

 علوم گاهدانش پزشکی، دانشکده تشریحی وبيولوژی، علوم گروه 0
 E-mail:bayat_m@yahoo.com   .ایران تهران، بهشتی، شهيد پزشکی

mohbayat@sbmu.ac.ir, bayatenator@gmail.com 

مطالعات گذشته نشان داده اند که دیابت قندی ارتباط نزدیکی با ترميم 
همچنينين مطالعات نشان داده اند که ترميم زخم . ضعيف زخم دارد

هدف .حيوانات غير دیابتی تسریع می یابد بدنبال ليزر درمانی در
مطالعه حاضر ارزیابی ليزر درمانی در ترميم زخم در موش های 

موش  80در این تحقيق . دیابتی القا شده با استرپتوسيس بود
در . بصورت تصادفی به دو گروه غير دیابتی و دیابتی تقسيم شدند

زوسيس هر دو  گروه ، موش ها بوسيله تزریق دارویی استرپتو
در این گروه یك برش پوستس کامل در ناحيه پشت هر .دیابتی شدند

یك ماه بعد از تزریق داروی . کدام از موش ها ایجاد شد
استرپتوزوسيس ، زخم های موش های دیابتی و غير دیابتی تحت 

گرم بر  1.0هرتز و دوز  91نانومتر و با فرکانس  981تابش اشعه با 
در اینجا زخم های . طه از زخم قرار گرفتندسانتيمتر مربع برای هر نق

 05و  8،2حيوانات در روز های . کنترل هيچ اشعه ای دریافت نکردند
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بعد از بيهوشی مورد  جراحی و نمونه برداری  قرار گرفته و نمونه 
های بافتی گرفته شده برای بررسی های هيستومورفومتری و بيان 

مورد بررسی و  RT-PCRژن فاکتور رشد با تکنيك  نيمه کمی 
تست آنوا نشان داد که ليزر درمانی پالسی . آزمایش قرار گرفتند

باعث افزایش معنی دار تعداد ماکروفازها، فيبروبالست ها و عروق 
همچنين نتایج .خونی در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل می شود

حاصل از برررسی های نيمه کمی بيان ژن نشان داد که بيان ژن 
bFGF ساعت بعد از جراحی، درهر دو  گروه، موش های غير   89 در

دیابتی و دیابتی همراه با ليزر درمانی، دارای افزایش بيان معنی داری 
فرایند ترميم  1.0ليزر درمانی با دوز. نسبت به گروه کنترل می باشد

زخم را در هر دو گروه ، موشهای غير دیابتی و دیابتی تسریع می 
 .بخشد

 دیابت، ليزر درمانی، فاکتور رشد ، ترميم زخم : يدیکل واژه های

 

S69  :المینین بیان بر بارداری دردوره نیکوتین تاثیر مطالعه 
 موش نوزادان ریه پارانشیم

0مهدی شریعتی کوهبنانی
، 0، مهدی جاللی 0، محمد رضا نيکروش 

 0، زهرا تقی پور8، حميد رضا جعفری نوه3محمد محسن تقوی

ه علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، استادیار گرو -0
استاد گروه علوم تشریح وبيولوژی سلولی،  -0.رفسنجان، ایران

 علوم گروه دانشيار -3دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران، 
 مربی -8ایران،  رفسنجان، زفسنجان، پزشکی علوم دانشگاه تشریحی،

 رفسنجان، فسنجان،ز پزشکی علوم دانشگاه تشریحی، علوم گروه
 0ایران، محمد شبانی

 سد از آسانی به که باشد می سيگار تنباکوی اصلی جزء نيکوتين
 و بارداری طی در که مادرانی نوزاد و جنين در گذشته، جفتی

 رشد تواند می و شده ذخيره باشند می نيکوتين معرض در شيردهی
 قرار أثيرت تحت را تنفسی سيستم جمله از مختلف ارگانهای تکامل و

 بيان بر شيردهی و بارداری دوره در نيکوتين اثر مطالعه این در. دهد
 مطالعه این .گرفت قرار بررسی مورد موش نوزادهای ریه المينين
 موش همه. شد انجام باردار Balb/c موش سر 08 روی بر و تجربی

. شدند تقسيم کنترل گروه 0 و تجربی گروه 0 به تصادفی طور به ها
 گروه و نوزادان تولد زمان تا بارداری هفتم روز از: 0ربیتج گروه

 روزانه زایمان از بعد هفته دو تا بارداری هفتم روز از 0تجربی

mg/kg 3 های گروه. کردند دریافت صفاقی داخل صورت به نيکوتين 
 مشابه های زمان در سالين نرمال از مشابهی حجم نيز 0 و 0 کنترل
. شدند بيهوش کلروفورم با نوزادان ورهد پایان در. نمودند دریافت

 سازی آماده از پس و گردید وزن ابتدا ها ریه کردن خارج از بعد

 قرار   Real time PCRو ایمونوهيستوشيمی مطالعه مورد بافتی
 من و دانشجویی t های آزمون از استفاده با آمده بدست نتایج. گرفتند

 15/1 ار کمتر  تالفاخ و گرفت قرار تحليل و تجزیه مورد  ویتنی-
 روزه چهارده و یك نوزادان در ریه وزن .شد گرفته نظر در دار معنی
 با مقایسه در بودند گرفته قرار نيکوتين معرض در که هایی گروه در

 در .>p)10/1) داد نشان را داری معنی کاهش کنترل گروه
 گروه در المينين ژن  mRNAنسبی بيان  Real time PCRبررسی
 المينن ژن  mRNAنسبی بيان و( 20/0 ، 10/0) ترتيب به 0 و0تجربی

 که داد نشان ایمونوهيتوشيمی مطالعه. بود( 30/0 ، 03/1) ترتيب به
 در المينين آنتی به نسبت (Immunoreactivity) ایمنی واکنش شدت

 ریوی عروق و ها برونشيول آلوئولها، جمله از ریه مختلف قسمتهای
 به نسبت ایمنی واکنش شدت.. بود متفاوت مطالعه مورد های گروه در

 در المينين بيان که داد نشان 0 و0تجربی گروه در المينين بادی آنتی
 مقایسه در ریوی عروق و ها برونشيول ها، آلوئل در 0آزمایش گروه

 گروه در(.>15/1p) بود داری معنی افزایش دارای کنترل گروه با
 با مقایسه در ها رونشيولب و ها آلوئول در المينين بيان 0تجربی
 عروق در اما ،>p)15/1) داد نشان را داری معنی افزایش کنترل گروه
 این نتایج . نداشت داری معنی تغيير کنترل گروه با مقایسه در ریوی
 نيکوتين به باردار مادران گرفتن قرار معرض در که داد نشان مطالعه
 این. گردد می اننوزاد ریه در المينين غيرطبيعی بيان القاء سبب

 حتی و بارداری دوره طی در ها برونشول و ها آلوئول در تغييرات
 تغييرات که دارد وجود احتمال این. گردید مشاهده دهی شير دوره در

 در نقص موجب و گذاشته تاثير ریه تکاملی روند بر شده مشاهده
 در دخانيات استعمال از پرهيز به توصيه ضمن لذا. .شود آن عملکرد

 .رسد می نظر به ضروری نيز دهی شير دوره به توجه بارداری، یط

 المينين، ایمونوهيتوشيمی، ریه ، نيکوتين، : کليدی واژه های

 

S71  :ه آبی میوه گیاه کنار بر روی شاخص آپوپتوزی اثرعصار
 های دیابتی القاء شده باپانکراس در رت βهای سلول

 توسیناسترپتوزو

 0با یحيویو فری 0غالمرضا حميدیان

ای، گروه علوم پایه، دانشکده استادیار بافت شناسی مقایسه -0
دانشجوی کارشناسی  -0. دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ارشد، دانشکده دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، 
 f.yahyavi68@yahoo.com.ایران

تی و بار اقتصادی آنها با توجه افزایش شيوع عوارض داروهای صنع
ها جهت در سيستم مدرن پزشکی عالقه عمومی، آکادميك ودولت

در ایران گياه کنار کاربرد . رویکرد به طب سنتی افزایش یافته است
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فراوانی در طب سنتی دارد اما خواص آن برروی دیابت هنوز شناخته 
آبی ميوه گياه  هاثرعصارمطالعه حاضر با هدف بررسی . نشده است

ها ی پانکراس در رت βهای کنار بر روی شاخص آپوپتوزی سلول
های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار در این مطالعه رت. دیابت انجام شد

القاء دیابت در گروه . به سه گروه کنترل، دیابت و درمان تقسيم شدند
. استرپتوزوتوسين صورت گرفت mg/kg51 دیابت و درمان با تزریق 

عصاره  mg/kg/day 51القاء، گروه درمان به ميزان یك هفته پس از 
روز متوالی  31آبی ميوه گياه کنار را از راه خوراکی و برای مدت 

در نهایت حيوانات آسان کشی شده، و پانکراس آنها . دریافت کردند
 معمول روش به هانمونه. در فرمالين بافر خنثی ده درصد تثبيت شد

 جهت. و مقطع گيری شد آماده پارافينی بافتی مقاطع تهيه استاندارد و
 به TUNEL ایمونوهيستوشيمی تکنيك از آپوپتوزی هایسلول تعيين
 استفاده خود جای در انتهایی کردن نشاندار رادیواکتيو غير روش
در گروه  βهای نتایج نشان داد که شاخص آپوپتوزی سلول .شد

و  29/09±03/1 50/٬0±19/1کنترل، دیابت و درمان بترتيب  
-تواند به طور معنیمشخص شد که ميوه کنار می. بود 80/1±00/05

های دیابتی را کاهش در رت βهای داری شاخص آپوپتوزی سلول
-آبی ميوه کنار می هعصارتوان گفت استفاده از می(. S<15/1)دهد 

تواند استراتژی مناسب جهت جلوگيری از القاء آپوپتوز ناشی از 
 . جزایر پانکراس باشد βهای دیابت در سلول

 βهای آبی، دیابت، سلول هعصارآپوپتوز، کنار، : های کليدیواژه
 پانکراس

 

S72  :حفاظتی عصاره زنجبیل بر روی بیضه رت های تیمار  اثر
 شده با سیکلوفسفامید

ابوالفضل  3 محسن تقی زاده 0 حسين نيکزاد 0فروزان محمدی -
 5نطاهریاعلی اکبر  8اعظمی طامه

 -دانشگاه علوم پزشکی کاشان-ناسی ارشد علوم تشریحکارش-0
دکتری علوم 0-مرکز تحقيقات علوم تشریح -دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم -بلوار پزشك-خيابان قطب راوندی  -دانشيار-تشریح
مرکز تحقيقات علوم -دانشکده پزشکی -پزشکی کاشان

-دکتری تخصصی تغذیه-h@kaums.ac.ir-kzadNi 3تشریح
مرکز -دانشکده پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی کاشان -استادیار

دکتری علوم -8تحقيقات بيوشيمی و تغذیه در بيماری های متابوليك 
دانشگاه علوم -بلوار پزشك-خيابان قطب راوندی  -استادیار-تشریح

-5وم تشریحمرکز تحقيقات عل-دانشکده پزشکی -پزشکی کاشان
خيابان قطب  -استادیار -مولکولیدکتری تخصصی بيولوژی سلولی 

دانشکده  -دانشگاه علوم پزشکی کاشان-بلوار پزشك-راوندی
 بافت شناسی-گروه پاتولوژی -پزشکی

کاهش عوارض جانبی شيمی درمانی بر روی بيضه ها موضوع : هدف
عصاره در این مطالعه اثرات حفاظتی .  مطالعات زیادی شده است

زنجبيل بر روی بيضه رتهای تيمار شده با سيکلوفسفاميد بررسی 
پارامترهای بافت شناسی و بيوشيميایی در سرم خون رتهای . گردید

: روش کار.بالغ تيمار شده با و بدون سيکلوفسفاميد مقایسه شدند
تایی تقسيم  01گروه  8رتهای نر بالغ نژاد ویستار بطور تصادفی به 

ميلی ليتر نرمالين سالين  0رتهای سالم که معادل : لگروه او. شدند
این گروه با : گروه دوم . بصورت تزریق درون صفاقی دریافت کردند

ميلی گرم بر کيلوگرم بر وزن بدن  011سيکلوفسفاميد با یك دوز 
دوزهای : گروه سوم و چهارم. بصورت داخل صفاقی تيمار شدند

ز، عصاره زنجبيل را ميلی گرم بر کيلوگرم در رو 011و  311
هفته بعد از تزریق داروی  0بصورت خوراکی و آغشته با غذا به مدت 

ساختارهای بافت شناسی، . سيکلوفسفاميد دریافت کردند
، سطح آنتی  MDA,ROSمورفولوژیك بيضه ها و فاکتورهایی مانند 

اکسيدان و تستوسترون در سرم خون رتها در گروههای مختلف 
اگرچه عصاره زنجبيل نتوانست وزن بيضه، :  جنتای.مقایسه گردید

MDA ،ROS  را تغيير دهد اما سطح تستوسترون و آنتی اکسيدان
بهبود تغييرات بافت . سرم خون بطور معنی داری افزایش یافت

تيمار شده با دارو در مقليسه با  011و  311شناسی در گروههای 
ات حفاظتی از اثر:  نتيجه گيری.گروه سيکلوفسفاميد مشاهده گردید

عصاره زنجبيل بر روی بيضه رتها ی تيمار شده  ميتواند به نسبت 
 باالتر سطح آنتی اکسيدان سرم خون نسبت داده شود

 بيضه -سيکلوفسفاميد -زنجبيل: کليدی ه هایواژ

 

S73  : بررسی اثر داروی پنتوکسی فیلین بر روی ناحیهCA1 
گذرا در فاز  ریپرفیوژن فراگیر/ هیپوکامپ متعاقب ایسکمی

 استروس موش های صحرایی ویستار ماده

حامد   -نوشين پناهی خضری شبنم موثقی ، زهرا نادیا شریفی ، 
 غزال انصاریا شفارودی، 

 گروه علوم تشریح.دانشگاه آزاد تهران 

وقفه در جریان خون مغزی سبب آسيب دائمی مغز و عملکردهای غير 
هيپوکامپ به این  CA1 هرمی سلولهای  .طبيعی رفتاری می شود

متاسفانه استراتژی دارویی موثری در . آسيب ها بسيار حساسند
ثابت . جهت بهبود آسيب های ناشی از ایسکمی مغزی وجود ندارد

شده پنتوکسی فيلين دارای اثر حفاظتی بر روی نورونها می باشد 
همچنين استروژن سبب بهبود ضایعات مغزی ناشی از انسداد عروقی 

این مطالعه به بررسی اثر پنتوکسی فيلين در حضور  .می گردد
استروژن بر اختالالت حافظه فضایی و آسيب نورونی ناشی از 

mailto:تشريحNikzad-h@kaums.ac.ir
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در فاز )ریپرفيوژن فراگير گذرا در موش صحرایی ماده / ایسکمی
به چهار گروه کنترل، ( n=56)حيوانات  .می پردازد( جنسی استروس

 در همگی و شدند يمتقس  (mg/kg 011)ایسکمی، حامل و آزمایشی 
 از بعد و قبل ساعت یك فيلين پنتوکسی. داشتند قرار استروس فاز

 طرفه دو انسداد روش به ایسکمی. شد تزریق ریپرفيوژن/ ایسکمی
 از. گرفت صورت ریپرفيوژن سپس و شد القا مشترک کاروتيد شریان

 بررسی برای تانل روش و نيسل آميزی رنگ و موریس آبی ماز
نيز در نمونه ها  Bcl2در ضمن بيان ژن . ا استفاده شدمی گروههتما

ریپرفيوژن / براساس نتایج ماز آبی موریس، ایسکمی .بررسی گردید
اثر منفی بر روی حافظه فضایی ندارد و از لحاظ آماری ميان گروه 
ها تفاوت چشمگيری وجود نداشت در حاليکه بررسيهای بافتی بيانگر 

ای هرمی سالم و اجسام آپوپتوتيك تفاوت معنی دار تعداد نورونه
هيپوکامپ ميان گروه های کنترل و آزمایشی در مقایسه  CA1ناحيه 

نتایج نشان داد که بيان (. P≤0.05)با گروه های حامل و ایسکمی بود 
در گروه آزمایشی بطور معنی داری از گروه ایسکمی باالتر  Bcl2ژن 
يب سلول های بنظر می رسد پنتوکسی فيلين سبب کاهش آس .بود

گشته و در حضور استروژن مانع اختالل شناختی در  CA1هرمی 
 .موش های صحرایی ماده می گردد

ایسکمی مغزی، پنتوکسی فيلين، حافظه فضایی، : کليدی واژه های
 استروژن، موش صحرایی

 

S74  : اثرات آنتی اکسیدانی پروآنتوسیانیدین دانه انگور علیه
 دیابتیآسیب بافت کبدی در رت های 

اسرافيل منصوری استادیار بافت شناسی، گروه علوم تشریحی، 
 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

لعياالسادات خرسندی استادیار بافت شناسی، گروه علوم تشریحی، 
 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

روه فيزیولوژی، دانشکده حسن علی عابدی استادیار فيزیولوژی، گ
 پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 اسرافيل منصوری   : نویسنده مسئول

. دیابت نقش مهمی در ایجاد آسيب کبدی بعهده دارد: هدف
پروآنتوسيانيدین دانه انگور دارای طيف وسيعی از خصوصيات 
درمانی و دارویی بر عليه استرس اکسيداتيو است بنابراین در  این 

لعه اثرات آنتی اکسيدانی پروآنتوسيانيدین بر روی کبد در رت مطا
راس موش صحرایی نژاد  81: روش کار. های دیابتی بررسی گردید

کنترل، کنترل دریافت کننده : گروه تقسيم شده 8اسپراگ به 
. پروآنتوسيانيدین، دیابت و دیابت دریافت کننده پروآنتوسيانيدین

داخل ( کيلو گرم/ميلی گرم51)ن دیابت با تجویز استرپتوزوتوسي

تجویز پروآنتوسيانيدین به صورت گاواژ و با . صفاقی ایجاد گردید
در پایان دوره  . هفته انجام شد 8کيلوگرم به مدت /ميلی گرم011مقدار 

حيوانات تحت بيهوشی با اتر کشته شده و نمونه خون آنها از بطن 
ارکرهای چپ قلب جمع آوری گردید سپس سرم جدا شده  و  م

، اسپارتات (ALT)کارکردی کبد مانند آالنين آمينوترانسفراز 
، آلبومين و بيلی (ALP)، آلکالين فسفاتاز (AST)آمينوترانسفراز 

. روبين تام آنها با استفاده کيت های قابل دسترس اندازه گيری شد
توسط ( موالر 1.0)کبد هم جدا شده و در بافر فسفات پتاسيم 

( MDA)گردید و از مایع هموژن مالون دی آلدئيد هموزنایزر هموژن 
تجویز : نتایج.  و فعاليت آنزیم های آنتی اکسيدانی اندازه گيری شد

، بيلی   AST, ALT, ALP, ALPپروآنتوسيانيدین باعث کاهش ميزان 
و افزایش  ميزان آلبومين، سوپراکسيد  MDA  (P<0.05)روبين و 
و ( CAT)، کاتاالز (GPx)از ، گلوتاتيون پراکسيد(SOD)دیسموتاز 
همچنين این . نسبت به گروه دیابتی گردید P<0.05))آلبومين  

محصول توانست تغييرات بافتی که با دیابت ایجاد گردید را بهبود 
نتایج نشان می دهد پروآنتوسيانيدین بعلت : نتيجه گيری .بخشد

خصوصيات آنتی اکسيدانی می تواند باعث بهبود آسيب های کبدی 
 . اشی از دیابت گرددن
 

دیابت، بافت کبد، آنزیم های آنتی اکسيدانی، : کليدی ه هایواژ
 پروآنتوسيانيدین

 

S76  :چرب، مواد مغذی و  بررسی تأثیر مصرف اسیدهای
ویبراسیون بر مقاومت مکانیکی و پارامترهای متابولیکی بافت 

 استخوان در موش صحرایی

 سهيال سلماسی

غيراشباع مونو، غيراشباع پلی و )چرب هایبررسی تأثير مصرف اسيد
به  و ویبراسيون( و بورون D، ویتامين  کلسيم)، مواد مغذی (اشباع

در   شيوه ترکيبی بر استحکام و پارامترهای متابوليکی بافت استخوان
به وزن  wistarسر موش صحرایی نر نژاد   50از    .موش صحرایی

گروه  0روه کنترل و ها در یك گ موش. گرم استفاده شد 31±051
 (ViM)مواد مغذی+ ، ویبراسيون (Vi)گروه ویبراسيون  تجربی شامل

،  (CA)های موردی کلزا روغن+ مواد مغذی + ، ویبراسيون 
قرار  (CO)، نارگيل (CA+SU)آفتابگردان + ، کلزا (SU)آفتابگردان 

هفته ضمن دسترسی به غذای آزاد،  9های تجربی  گروه.گرفتند
بورون D ، mg0ویتامين  IU55 کلسيم  ،mg001  روزانه ویبراسيون و
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در پایان حيوانات . دریافت کردند  وزن غذای مصرفی روغن% 5و 
های فمور و پنجمين مهره  کشته شده و پس از خونگيری، استخوان

 انجام تست فمور با گردن مکانيکی مقاومت. جدا شدند (L5)کمری

فشاری و سطح سرمی  تتس با انجام  L5 مکانيکی خمشی، مقاومت
، هورمون Dپارامترهای متابوليکی بافت استخوان شامل ویتامين 

تونين، تستوسترون، تستوسترون آزاد، استرادیول  پاراتيروئيد، کلسی
ها با آزمون  تجزیه و تحليل داده.  و آلکالين فسفاتاز ارزیابی شدند

ها در  نمکانيکی استخوا مقاومت. آناليز واریانس یك طرفه انجام شد
سازی  مکمل. گروه ویبراسيون نسبت به گروه کنترل افزایش یافت

دار استحکام گردن  مواد مغذی همراه ویبراسيون موجب کاهش معنی
. های کنترل و ویبراسيون  شد فمور در این گروه نسبت به گروه

تا حداکثر استحکام گردن فمور و حداکثر  شده  جذب   سفتی و انرژی
تا  جایی  تا حداکثر استحکام و جابه شده  جذب  انرژی استحکام، سفتی، 
گروهی که ویبراسيون و روغن نارگيل دریافت L5 حداکثر استحکام 

سطح سرمی . ها افزایش داشت کرده بودند نسبت به سایر گروه
روغن نارگيل نسبت به + هورمون استرادیول در گروه ویبراسيون 

صرف روغن نارگيل همراه م. دار داشت ها افزایش معنی سایر گروه
ویبراسيون دارای بيشترین تأثير سودمند بر مقاومت مکانيکی  و 
پارامترهای متابوليکی بافت استخوان به خصوص افزایش غلظت 

چرب،  اسيدهای: کليدواژه.باشد های استروئيدی جنسی می هورمون
 .ویبراسيون، مقاومت مکانيکی

 

S77  :یوم دی اکساید در دوره اثرات مواجهه با نانو ذرات تیتان
 بارداری بر حافظه و تکثیر سلولی هیپوکمپ نوزادان در رت

0عباس محمدی پور
، عليرضا 0، عليرضا ابراهيم زاده بيدسکان*

و هدا  3، محمود حسينی0، هوشنگ رفعت پناه0، حسين حقير0فاضل
 8ذبيحی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه علوم تشریحی 0
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پژوهشکده بوعلی، 0لوژی سلولیو بيو

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پژوهشکده 3مرکز تحقيقات ایمونولوژی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 8بوعلی، مرکز تحقيقات علوم اعصاب

 :Emailدانشکده پزشکی، گروه فيزیولوژی 

Mohammadipoura@yahoo.com 

رات نانو ذرات تيتانيوم دی اکساید در هدف از این مطالعه، بررسی اث
دوره بارداری بر تکثير سلولی ناحيه هيپوکمپ و حافظه در نوزادان 

رتهای باردار نژاد ویستار به دو گروه کنترل و . موش صحرایی بود
در روز تقسيم  mg/kg 100دریافت کننده تيتانيوم دی اکساید با دوز  

. ت گاواژ دریافت می کردگروه کنترل روزانه آب را به صور. شدند
پس از زایمان، نوزادان یك روزه بيهوش شده و مغز آنها از داخل 

برشهای تهيه شده از مغز نوزادان با استفاده از . جمجمه خارج گردید
رنگ  Ki-67تکنيك ایمونوهيستوشيمی و استفاده از آنتی بادی بر عليه 

( زاد از هر گروهنو 00)عالوه براین تعدادی از نوزادان . آميزی شدند
سپس یادگيری و . برسند( روزه 01)نگهداری شدند تا به سن بلوغ 

حافظه در حيوانات هر دو گروه با استفاده از تکنيك های ماز آبی 
استفاده از . مورد ارزیابی قرار گرفت passive avoidanceموریس و 

به عنوان مارکر تکثير  Ki-67ایمونوهيستوشيمی بر عليه پروتئين 
ولی نشان داد که نانو ذرات تيتانيوم دی اکساید، ميزان تکثير سل

سلولی را در هيپوکمپ نوزادان به طور معنی داری کاهش می دهد 
(P<0.05 .) همچنين هر دو تست ماز آبی موریس وpassive 

avoidance  نشان دادند که ميزان یادگيری و حافظه در رتهای گروه
د در مقایسه با گروه کنترل به طور دریافت کننده تيتانيوم دی اکسای

مواجهه مادران با نانو ذرات (. P<0.05)معنی داری کاهش می یابد 
تيتانيوم دی اکساید در دوره بارداری می تواند منجر به کاهش تکثير 
سلولی در مغز و نهایتا باعث ایجاد اختالالت حافظه ای در فرزندان 

 .شود

م دی اکساید، تکثير سلولی نانو ذرات تيتانيو: کليدی واژه های
 هيپوکمپ، یادگيری و حافظه و ماز آبی موریس

 

S78  : بیان ژنST6Gal-1  در نمونه های سرطان پستان
(Infiltrative Ductal Breast Carcinomas) در کاشان 

، طاهره 3، محمد حسين غنی0، مصطفوی زاده*0علی اکبر طاهریان
  0خامه چيان

علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقيقات علوم  ایران، کاشان، دانشگاه -0
دپارتمان ميکروبيولوژی، دانشجوی -دانشگاه شاهد -ایران -0تشریح

ایران، کاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان،  -3کارشناسی ارشد 
 alt365@mail.usask.caدانشکده پزشکی، بخش جراحی داخلی 

در انسان به   Beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase 1آنزیم  
این آنزیم انتقال اسيد سياليك از . کد ميگردد ST6Gal-Iتوسط ژن  

CMP-sialic acid اغلب . به ترکيبات دارای گاالکتوز را کاتاليز ميکند
با پيشرفت سرطان، متاستاز و پيش آگهی  ST6Gal-Iبيان باالی 

را در  ST6Gal-Iدر این مطالعه بيان . تقيم داردضعيف ارتباط مس
-RTدر شهر کاشان را بروش ( عدد 08)نمونه های سرطان پستان 

PCR نمونه ها از دو ناحيه مجاور و . مورد بررسی قرار دادیم
بخشی از این . توموری سرطان پستان در زمان جراحی تهيه شدند
فيکس % 01لين نمونه ها برای مراحل روتين بافت شناسی در فرما

گردیدند و بخش دیگر بالفاصله در ازت مایع فيکس گردیده و برای 
از تکنيك . نگهداری گردیدند  80ºC-در فریزر  زیر RT-PCRتکنيك 

mailto:alt365@mail.usask.ca
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RT-PCR  برای تعيين سطح بيان ژنST6Gal-I  در نمونه های
بيان ژن بتا اکتين نيز بعنوان بيان . سرطان پستان استفاده گردید

% 0.5در ژل آگارز  PCRمحصول . ررسی قرار گرفتزمينه مورد ب
از باندهای رنگ آميزی شده با  UVران گردیده و تصویر ژل با نور 

تراکم سنجی باندها بکمك برنامه نرم . اتيدیوم بروماید گرفته شد
نتایج با توجه به بيان بتا . انجام گردید ImagJافزاری کامپيوتری 

معدل سنی بيماران مربوط به . داکتين در نمونه ها نرماالیز گردی
، بيماران با نمونه (5014) (margin)نمونه های مجاور 

. مشابه بود  (5015)و یا کليه نمونه  (5313)   (tumor)توموری
در نمونه  mRNAدر سطح  ST6Gal-Iنتایج نشان داد که بيان ژن 
باالتر از نمونه های ناحيه   (265192)های توموری سرطان پستان 

نشان   t student testنتایج آماری . ميباشد  (5541)مجاور سرطان 
مشاهده بيان . (p value=0.0015)داد که این اختالف معنی دار ميباشد 

در نمونه های سرطان پستان در مطالعه ما و  ST6Gal-Iباالتر ژن 
دیگران نشان ميدهد که این ژن در پيشرفت سرطان پستان نقش 

بيان آن در نمونه های سرطان پستان ميتواند  مهمی دارد و بررسی
به پزشك معالج در پيگيری درمان بيمار و انتخاب درمان مناسب 

 . کمك نماید

 ST6Gal-I ،IDC ،RT-PCRسرطان پستان،  : کليدی واژه های

S79  :برسلولهای ( صبرزرد)ورا ی آلوئهی تأثیر عصاره مطالعه
 نر دیابتی ی موش صحراییی نور در شبکیهگیرنده

 مهين صابری صغرا غالمی،

استاد گروه علوم تشریح، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شيراز، 0 
بافت شناسی مقایسه ای، مدرس گروه فيزیولوژی،  0ایران-شيراز

 ایران -دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

های ر سلولی گياه آلوئه ورا ب حاضرتأثيردرمان با عصاره درتحقيق
ی شبکيه ی موش صحرایی نر دیابتی به وسيلهگيرنده ی نوردر

برای  .ميکروسکوپ الکترونی ترانس ميشن مورد مطالعه قرار گرفت
 -Spragueسر موش صحرایی نر بالغ از نژاد  01انجام این تحقيق  

Dawley  گرم مورد استفاده  011تا  051با وزن تقریبی
گروه کنترل، دیابتی و : تایی  5گروه  00حيوانات به .قرارگرفتند

به  mg/kgBW 811ی آلوئه ورا به ميزان دیابتی با دریافت عصاره
حيوانات با داروی . هفته تقسيم شدند00و00،9،8مدت 

 (IP)بصورت داخل صفاقی  mg/kgBW 51استرپتوزوتوسين با دوز 
 وزن حيوانات ثبت شد و قند خون آنها قبل از تزریق. دیابتی شدند

ساعت بعد از آن توسط گلوکومتر 08و (STZ)استرپتوزوتوسين 
 mg/kgBW 81بعد از گذراندن دوره آزمایش با دوز . گيری شداندازه
ی چشم بعد از خروج کره. بيهوش گردیدند IPاز طریق سدیم تالنتيوپ

رتينا بدقت جدا  .درصد ثابت گردید 8از حدقه چشم در گلوتارآلدیيد 

. ااکسيداسميوم یك درصد بصورت ثانویه ثابت گردیدو در تتر  شد 
قالب گيری  (TAAB)سپس آبگيری صورت گرفت و در رزین تاب 

ها تهيه گردید و پس از رنگ آميزی با مقاطع نازک از نمونه. شد
 .مورد مطالعه قرارگرفت (TEM)ميشن ميکروسکوپ الکترونی ترانس

ورا ی آلوئهصارهکاهش ميزان قند خون در گروه درمان شده با ع
همچنين شاهد کاهش وزن در گروه دیابتی . مشاهده گردید

ی نور، تخریب کریستای درگروه دیابتی در سلولهای گيرنده.بودیم
ها، ميتوکندری حباب دار و نيز تحليل ميتوکندری مشاهده ميتوکندری

ی آلوئه ورا، کریستاها تا حدودی ی درمان با عصارهدر نتيجه. گردید
ها مشاهده خود را بدست آوردند و آثار ترميم در ميتوکندرینظم 
ی فتورسپتورها بصورت متراکم در گروه دیابتی هسته.گردید

در اثر درمان با عصاره ی ژل آلوئه ورا، کروماتين . مشاهده گردیدند
با توجه به نتایج حاصل با تحقيقات  .هسته ها به حالت منتشر درآمدند

تواند جهت کاهش و کنترل عوارض ین گياه میتر، احتماالً اگسترده
های شبکيه ناشی از ناشی از دیابت در شبکيه و جلوگيری از آسيب

 .دیابت موثر واقع شود

ی نور، دیابت، آلوئه ورا، شبکيه، سلولهای گيرنده: کليدی ه هایواژ
 ميشن، استرپتوزوتوسينميکروسکوپ الکترونی ترانس

 

S80  :گیاهی های عصاره - آبی عصاره راث هیستولوژیک مطالعه 
 دیابتی صحرایی موش محیطی نوروپاتی بر ورا آلوئه

 حميدرضا غفاری

 و ها چربی ها، کربوهيدرات را که از  بدن ساز و سوخت دیابت،
 در اختالل به در طوالنی مدت منجر ها  است مختل کرده و پروتئين
 دهد می نشان ها گزارش. می شود محيطی و مرکزی عصبی سيستم

 عصاره اثر مطالعه این در. است دیابتی ضد اثرات دارای ورا آلوئه که
 این در .است شده بررسی دیابتی نوروپاتی در ورا آلوئه از الکلی آبی

 محدوده در با Wistar نژاد نر سالم صحرایی موش سر 85 مطالعه
 غذایی رژیم+  دیابتی ،(05) کنترل: گروه 3 در گرم 011-051 وزنی
 تصادفی طور به( 05) ورا آلوئه عصاره+  دیابتی و( 05) طبيعی
 داخل تزریق های دیابتی با گروه. شدند بندی طبقه شدند تقسيم
گروه  .شدند دیابتیmg / kg  50 به ميزان استرپتوزوتوسين صفاقی

به  خود عادی غذایی رژیم بر عالوه عصاره،+  دیابتی و های کنترل
 آلوئه ورا با دوز  عصاره گاواژ از طریق ماه چهار و سه مدت دو،

mg/kg 51 کشی شدند  آسان ها موش سپس. دریافت نمودند
هيستومورفومتریك و  مطالعات. جدا شد تيبيال وبالفاصله عصب

 .شد ثبت ها داده و تی بيال انجام شد عصب بر روی هيستولوژیك
 و تجزیه مورد spss افزار نرم از استفاده با و آمده دست به نتایج
 در داری معنی کاهش دیابتی صحرایی موشهای در .است شده ليلتح
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 تی بيال عصب در ميلين غالف ضخامت و اعصاب ميلين دار قطر
 گروه در ميلين غالف ضخامت و اعصاب ميلين دار قطر. شد مشاهده
 P 15/1) بود یافته کاهش توجهی قابل طور به دیابتی صحرایی موش

 ميلين الياف قطر متوسط در جهیتو قابل کاهش دیابتی موشهای(. >
(MFS )، به تيبيال عصب در ميلين غالف ضخامت و آکسون قطر 

ادم  نشده، درمان دیابتی گروه در. داد نشان هفته 00 از بعد خصوص
 بی با  سمت اکسوپالسم به چين خوردگی غالف ميلين اندونوریال،

 تراکم در تغيير نامشخص، حدود با ميلين غالف الياف عصبی، نظمی
 ورا آلوئه با مدت طوالنی درمان. مشاهده شد تيبيال عصب در ميلين
با آن  درمان تحت دیابتی صحرایی موش در ناهنجاری این تمام مانع

 آلوئه گياه هيدروالکلی عصاره که داد نشان ما های یافته. شده بود
تغييرات  از تواند می بالقوه درمانی عامل یك عنوان به ورا

 دیابتی محيطی تریك و هيستولوژیك ناشی نوروپاتیهيستومورفوم
 .جلوگيری نماید

 ساق، استخوان عصب نوروپاتی، ورا، آلوئه دیابت،: واژه های کليدی
 موش

 

S81  : اثرات محافظت نورونی کروسین بر ساختار و عملکرد عصب
 سیاتیک در موشهای صحرایی مبتال به نوروپاتی دیابتی 

، دکترعابدین وکيلی 0رعباسعلی طاهریان ، دکت0 دکترحميدرضا ثامنی
 0 سيدجعفر اميرسادات ،0، عمار جریده 3، حسينعلی صفاخواه 3

مرکز تحقيقات سلولهای بنيادی سيستم عصبی، گروه علوم -0
مرکز  -0تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

 تحقيقات گياهان دارویی، گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی،
مرکز تحقيقات فيزیولوژی، گروه  -3دانشگاه علوم پزشکی سمنان

فيزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، نویسنده 
 hrsameni@gmail.com: مسئول

نوروپاتی دیابتی، یکی از مهمترین عوارض عروق ریز بيماران دیابتی 
هدف از این . لی ناخوشی و مرگ و مير در آنها استو عامل اص

( یکی از مواد مؤثره زعفران)مطالعه بررسی اثرات حفاظتی کروسين 
بر روی تغييرات عملکردی و هيستومورفولوژیك عصب سياتيك در 

سر موش صحرایی نر بالغ از  81. موشهای صحرایی دیابتی می باشد
بدون )کنترل : ه شاملنژاد اسپراگ به طور تصادفی به چهار گرو

و دیابتی تحت درمان با ( بدون درمان)، دیابت مليتوس (دیابت
دیابت با یك بار تزریق داخل صفاقی . کروسين تقسيم شدند

بالفاصله بعد . در حيوانات ایجاد شد( mg/kg05 )استرپتوزوتوسين 
از القاء دیابت، حيوانات در گروه سوم و چهارم با کروسين به ميزان 

mg/kg 31  هفته  تحت درمان قرار گرفتند 0روزانه و به مدت  05و .

از روشهای الکتروفيزیولوژی جهت اندازه گيری سرعت هدایت عصب 
(MNCV)  و ليزرداپلر برای سنجش جریان خون عصب(NBF)  و

ميکروسکوپ نوری جهت بررسی تغييرات هيستوپاتولوژیك عصب 
معنی داری در سرعت  درحيوانات دیابتی کاهش. سياتيك استفاده شد

هفته در عصب سياتيك  0هدایت و جریان خون عصب  بعد از 
در عصب سياتيك گروه دیابتی بدون درمان همچنين . مشاهده شد

ادمای اندونوریال، تعداد رشته های عصبی ميلين دار با تخریب 
آکسونی، چين خوردگی ميلين به داخل آکسوپالسم و بی نظمی در 

 0درمان حيوانات دیابتی به مدت . یش یافته بودرشته های عصبی افزا
 MNCVبه طور معنی داری ( mg/kg  31 بویژه دوز)هفته با کروسين 

را افزایش داد و از تمام ناهنجاریهای ساختاری در  NGFو ميزان 
یافته های ما نشان دادند . عصب سياتيك تا حد زیادی جلوگيری نمود

اد از عملکرد غير طبيعی و که استفاده از کروسين به احتمال زی
تغييرات هيستوپاتولوژیك عصب سياتيك در حيوانات دیابتی 

 .  جلوگيری می کند

 NGFو  NCVدیابت، عصب سياتيك، کروسين، : کليدی  ه هایواژ

 

S82  : مطالعه کمی تاثیر گلی بن کالمید در ترکیب با عصاره
شده با کلپوره بر جزایر النگرهانس  پانکراس در رتهای دیابتی 

 استرپتوزوسین

 0، علی اکبر رجب زاده 0، قاسم سازگار0 هدی خوشدل سرکاریزی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریح،گروه علوم تشریحی و 0
بيولوژی سلولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

استادیار گروه علوم تشریحی و بيولوژی سلولی، دانشکده پزشکی، 0
 KhoshdelH901@mums.ac.irزشکی مشهد دانشگاه علوم پ

بدن از عوارض ناشی  تفظاحممهمترین کار پس از تشخيص دیابت، 
اند که برخی از  مطالعات قبلی نشان داده. از افزایش قند خون است

گياهان دارویی می توانند اثرات درمانی داروهای شيميائی را اقزایش 
گلی بن کردن داروی ترکيب اثرات سودمند یکی از . و یا کاهش دهند

، پایين آوردن سریعتر قند خون می خاص داروی گياهیبا یك  کالميد
در مطالعه بدین منظور  .هرچند این اثر مضر هم می تواند باشد .باشد

حاضر اثرات درمانی داروی گلی بن کالميد در ترکيب با عصاره آبی 
ی دیابتی رتهادر  پانکراسالکلی گياه کلپوره، بر جزایر النگرهانس  –

سر موش صحرایی نر از نژاد  81 .مورد ارزیابی قرار گرفته است
شم گروه : تقسيم شدند (هشت سر در هر گروه) گروه 5ویستار به 

، گروه دیابتی (دریافت کننده نرمال سالين به روش گاواژ) کنترل
، گروه دیابتی (به روش داخل صفاقی STZ 60mg/kgدریافت کننده)

، گروه (به روش گاواژ 5mg/kg) ی گلی بن کالميدتحت درمان با دارو
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و ( به روش گاواژ mg/kg 200) دیابتی تحت درمان با عصاره کلپوره
به ) گلی بن کالميد و کلپورهمصرف توام گروه دیابتی تحت درمان با 

هفته،  0پس از طی . (و به روش گاواژ 200mg/kgو  5mg/kg ترتيب
انجام مطالعه بافت شناسی در  حيوانات بيهوش و پانکراس آنها جهت

حجم پانکراس، دانسيته حجمی پانکراس و . فيکس شد% 01فرمالين 
تعداد کل جزایر النگرهانس با استفاده از تکنيك های استریولوژی 

و  SPSSدر نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار . تخمين زده شد
ین مطالعه نتایج ا. مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت ANOVAآزمون 

نشان داد که تعداد کل جزایر النگرهانس و حجم پانکراس در گروه 
 .(P<0.01)دیابتی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری داشت 

تعداد جزایر افزایش معنی داری در  ،هر چند گلی بن کالميد به تنهایی
 در مقایسه با گروه دیابتی ازحجم پانکراس افزایش النگرهانس و نيز 
اما مصرف توام گلی بن کالميد و کلپوره به  (P<0.01)خود نشان داد 
گلی بن افزایش تعداد و حجم در مقایسه با این  باعث مقدار بيشتری

مطالعه حاضر  (.P<0.001)ده است ش به تنهایی و یا کلپوره کالميد
نشان می دهد که داروی گلی بن کالميد در ترکيب با عصاره کلپوره 

بت موثرتر عمل کرده و با توجه به این امر شاید بتوان در درمان دیا
 بدنبال مصرف دیابتی دوز داروی گلی بن کالميد را در بيماران

       .کلپوره کاهش داد همزمان با

 ،پانکراس ،گلی بن کالميد ،عصاره کلپوره ،دیابت: کليدی واژه های
 . استریولوژی

 

S83  : بررسی الگوی بروز(ERK1/2)Extracellular regulated 

kinases1/2  جمجمه ای در  درز کرونال استخوان سازی در روند
 مراحل مختلف جنینی و نوزادی موش سوری

 ، قاسم ساکی0، محمود اوراضی زاده0معصومه محمدپور

دانشجوی دکتری علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی شيراز 0
پزشکی  عضو هيئت علمی و مدیر گروه علوم تشریح دانشگاه علوم0

عضو هيئت علمی  علوم 3اهواز مرکز تحقيقات سلولی و مولکولی 
 تشریحی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

رشد طبيعی و شکل گيری درزهای جمجمه به تعادل بين تکثير و 
تمایز سلول های مزانشيمی استخوان ساز به سلول های استخوانی 

ده اند، در مطالعات نشان دا. در مراحل استخوان سازی وابسته است
بسياری از انواع سلول ها، فرآیندهایی از جمله تکثير، تمایز و 

در . نيازمند استERKبه ( ECM)بازسازی ماتریکس خارج سلولی
جمجمه در  درز کرونال در محل  ERK1/2تحقيق حاضر الگوی بروز

مراحل مختلف جنينی و نوزادی موش سوری مورد بررسی قرار 
،نوزاد  00،05،09انی جمجمه جنين های نمونه های قسمت فوق .گرفت

در  درز کرونال روزه موش سوری در محل  2بدو تولد و نوزاد 
فرمالين فيکس و در پارافين قالب گيری شده بودند، جمع آوری 

و آنتی بادی مونوکلونال  ABCروش ایمونوهيستوشيمی . گردید
بوسيله روش  ERK1/2بروز . مورد استفاده قرار گرفت ERK1/2ضد

HSCORE رنگ آميزی ایمونوهيستوشيمی  .مورد ارزیابی قرار گرفت
بروز . در محل درز کرونال و المبدوئيد مورد ارزیابی قرار گرفت

ERK1/2  روزه موش سوری 05و00در محل درز کرونال در جنين
روزه 2و نوزاد بدو تولد و نوزاد 09نسبت به جنين بطور معنی داری

فرم فعال فقط در محل درز کرونال بروز کم . موش سوری بيشتر بود
در استخوان  ERK1/2افزایش بروز  .روزه بروز پيدا کرد 00جنين 

روزه ممکن است برای 05و  00سازی در محل درز کرونال جنين 
تکثير و تمایز سلول های مزانشيمی مولد استخوان مورد نياز 

 2،نوزاد بدو تولد و نوزاد  09در جنين  ERK1/2کاهش بروز .باشد
روزه موش سوری ممکن است آپوپتوزو کلسيفکاسيون را تسهيل 

به عنوان یك کيناز کليدی در  ERK1/2بنابراین به نظر می رسد .کند
استخوان سازی نقش مهمی ایفا کند و بروز آن وابسته به زمان و 

 .باشد فرآیندهای سلولی

 استخوان سازی درز کرونال،  جمجمه ، ،ERK1/2: کليدی ه هایواژ

 

S84  :شکنج  بررسی اثر دیابت بارداری بر کاهش آستروسیت های
 موش صحرایی  نوزادان مپاهیپوکدندانه ای 

دکتر  –3ثریا غفاری  -0الهه ميرعرب رضی  -0سکينه کابلی کفشگيری 
 8*محمدجعفر گلعلی پور

 

آزمایشگاه بافت شناسی  علوم تشریح، کارشناس ارشد، گروه -0،0،3
 -8 گرگان ،گلستان پزشکی علوم هدانشکده پزشکی، دانشگا

 پزشکی علوم علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه استادگروه
 mjgolalipour@yahoo.com گرگان، گلستان

دیابت قندی یکی از شایعترین بيماری های متابوليکی است که با 
متابوليك ليپيدها، قندها وپروتئين ها افزایش گلوکز خون وتغييرات 

بارداری ها را % 5/3-5دیابت در دوران بارداری، حدود . همراه است
مطالعه حاضر به منظورتعيين اثر دیابت بارداری بر . شامل می شود

( Dentate gyrus)تعداد آستروسيت های نواحی شکنج دندانه ای 
در . ی انجام شدروزه در  موش صحرای 09و  00هيپوکامپ نوزادان 
سر موش صحرایی باردار نژاد ویستار به  01این مطالعه تجربی 

صورت تصادفی در  دو گروه دیابت بارداری آزمایش وکنترل قرار 
 81)دیابت بارداری با تزریق داخل صفاقی استرپتوزتوسين . گرفتند

در اولين روز بارداری ایجاد  ( ميلی گرم به ازای هر کيلوگرم وزن بدن
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موش های گروه کنترل در اولين روز بارداری نرمال سالين  .شد
ازنوزادان متولد شده از مادران با دیابت بارداری و . دریافت کردند

نوزاد  0کنترل، در پایان هفته سوم  و چهارم زندگی بطور تصادفی 
پس از بيهوشی و نخاعی کردن نوزادان از نيمکره های . انتخاب گردید

 0رونال به صورت سریال و با ضخامت مغز، مقاطع بافتی ک
رنگ  PTAHميکرومتر تهيه و آستروسيت ها با استفاده از رنگ 

پس از تصویربرداری از مقاطع، تعداد آستروسيت ها در . آميزی شد
ميکرومتر مربع ميکرومترمربع نواحی شکنج دندانه  011111مساحت 

يل داده ها تجزیه وتحل. هيپوکامپ شمارش گردید( Dentate gyrus)ای 
تعداد . انجام شد  t-testو آزمون های آماری   SPSS-11.5با نرم افزار 

 09و  00 هيپوکامپ نوزادان شکنج دندانه ایدر ناحيه آستروسيت ها 
 81/00±0/8و  01/28±0/5يب ترت ، بهمادران با دیابت بارداری روزه

 کاهش10/015±9/2و  01/88±9/3 بود که نسبت به گروه کنترل 
این مطالعه (. >P 10/1) این کاهش از نظر آماری معنی دار بود. تداش

نشان داد که دیابت بارداری کنترل نشده  باعث کاهش آستروسيت 
های نواحی شکنج دندانه ای هيپوکامپ نوزادان موش صحرایی می 

 .گردد

دیابت بارداری، آستروسيت، شکنج دندانه ای، : کليدی هایواژه 
 حراییاسترپتوزتوسين، موش ص

 

S86  :و فتورسپتورها( سلولی های کنش هم بر) های اینترکشن 
 موش چشم تکامل طی در پیگمانته اپیتلیوم

 ابراهيم عليرضا ، 0فاضل عليرضا ، 0وجودی الهام ، 0ابراهيمی وحيد
 3* بيدسکان زاده

 پزشکی علوم دانشگاه  آناتومی، ارشد کارشناسی دانشجوی -0
 -0سلولی  بيولوژی و تشریحی علوم هگرو پزشکی، دانشکده مشهد،
 گروه پزشکی، دانشکده مشهد، پزشکی علوم دانشگاه آناتومی، استاد
 علوم دانشگاه آناتومی، دانشيار -3سلولی  بيولوژی و تشریحی علوم

 بيولوژی و تشریحی علوم گروه پزشکی، دانشکده مشهد، پزشکی
 E-mail: Ebrahimzadehba@mums.ac.irسلولی 

 و قبل دوران در شبکيه بخصوص چشم به وابسته ختارهایسا تکامل
 ترکيباتی نقش که است ای پيجيده رخدادهای حاصل تولد از بعد

 سلول تمایزی و تکاملی فرآیندهای در ها گليکوکانجوگيت همچون
 شناسایی مطالعه این از هدف. باشد می انکار قابل غير شبکيه های

 با ها سلول این باطاتارت و ای استوانه و مخروطی های سلول
 مربوط بافتی های برش .شد گرفته نظر در شبکيه ی پيگمانته اپيتليوم

 تولد از بعد دوازدهم تا اول و جنينی بيستم تا پانزدهم های روز به
 لکتين از مطالعه این در. شدند آماده هيستوشيمی لکتين روش برای
 HRP آنزیم با شده کونژوگه WGAІІ و VVA, PNA, MPA های

 با بلو آلسين ها اسالید ی زمينه رنگ برای همينطور. شد استفاده

pH=2.5 که داد نشان نتایج .شد انتخاب IPM سلول بين فضای یا 
 در واسطه یك بعنوان شبکيه ی پيگمانته اپيتليوم و فتورسپتور های
 تمایز در حياتی نقشی سلولی گروه دو این های کنش ميان

 از شده ترشح های گليکوکانجوگيت. کند می ایفا فتورسپتورها
 فتورسپتور از ها سلول این تشخيص در توانستند مخروطی سلولهای

 بود این از حاکی نتایج این بر عالوه. کنند کمك ما به ای استوانه های
 مخروطی های سلول اختصاصی لکتين توسط بار اولين برای که

(PNA) آغاز تواند می تولد از بعد دوازدهم روز که شد مشخص 
 آنجا از گفت توان می ما های یافته اساس بر .باشد ها سلول این تمایز
 آنها نهایی تمایزات و آغاز جنينی دوران از فتورسپتورها تشکيل که
 تازه نوزاد رنگی دید و بينی تيز شاید یابد می ادامه تولد از پس تا

  .است نشده ایجاد کامل بطور هنوز شده متولد

 هيستوشيمی لکتين تکامل، شبکيه، تورسپتورها،ف: کليدی های واژه

 

 پوستر -ب                              

 

P275  :شاخص های بر پروپولیس آبی عصاره اثر بررسی 
 اس ام بیماری آزمایشگاهی مدل بافت مغز در اکسیداتیو استرس

 کوپریزون با شده القاء

، 0طاهریان دکترعباسعلی  ،0 ، عمار جریده0دکترحميدرضا ثامنی 
 ، 3، دکتر احمدرضا بندگی 0دکترمنوچهر صفری 

مرکز تحقيقات سلولهای بنيادی سيستم عصبی، گروه علوم  -0
مرکز  -0تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

تحقيقات گياهان دارویی، گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، 
ت سلولهای بنيادی مرکز تحقيقا -3دانشگاه علوم پزشکی سمنان

سيستم عصبی، گروه بيوشيمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم 
 ajarideh2011@gmail.comپزشکی سمنان 

 و نورودژنراتيو پيچيده بيماری یك  (MS)اسکلروزیس مالتيپل
 می آن سبب ای ناشناخته و متعدد فاکتورهای که است خودایمنی

 صورت به  (ROS) اکسيداتيو استرسهای موضعی سطح. شوند
با توجه به خاصيت  .دراماتيکی در این بيماری افزایش پيدا می کند

آنتی اکسيدانی بسيار قوی پروپوليس هدف از این مطالعه بررسی اثر 
بافت مغز  اکسيداتيو استرس شاخص های بر پروپوليس آبی عصاره

. کوپریزون می باشد با شده القاء اس ام بيماری آزمایشگاهی مدل در
 باc57/bl6  نژاد بالغ نر موش سوری سر 89 تعداد از مطالعه نای در
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شامل . شد استفاده تایی گروه دوازده 8در گرم 01 -05 وزنی ميانگين
درصد، گروه  0/1هفته کوپریزون با دوز  0گروه کنترل با دریافت 

هفته سالين و گروههای درمان که بعد از القای مدل  0شم با دریافت 
 mg/kgهفته عصاره آبی پروپوليس را با دوزهای  8بيماری به مدت 

ساعت بعد از آخرین درمان، مغز  08. دریافت کردند 011و 011
درجه سانتيگراد نگه داری  -91حيوانات خارج و بالفاصله در دمای 

سوپر اکسيد  ،FRAP قبيل از اکسيداتيو استرس های شاخص. شد
مچنين غلظت و ه (GPx)، گلوتاتيون پراکسيداز (SOD)دسموتاز 

با استفاده از کيتهای  حيوان مغز بافت در (MDA)مالون دی آلدئيد
در حيواناتی که فقط کوپریزون دریافت . اختصاصی اندازه گيری شد

   GPx وSOD، FRAPافزایش و سطح  MDAکرده بودند ميزان 
هفته  6در حيواناتی که ابتدا به مدت (.  >1p/ 15)کاهش یافته بود 
فت کرده بودند، استفاده از عصاره آبی پروپوليس به کوپریزون دریا

مالون دی آلدئيد و  معنی داری  باعث کاهش طور هفته به 4مدت 
، افزایش سطح (FRAP)افزایش قدرت آنتی اکسيدانی کل بافت مغز 

/ 15)گردید  آنزیم های سوپراکسيد دیسموتاز و گلوتاتيون پراکسيداز
1p<   .)آبی عصاره که می توان گفت ده،آم بدست نتایج به توجه با 

باعث کاهش استرس اکسيداتيو و تقویت توان آنتی  ایرانی پروپوليس
تاثير این عصاره  . می شود MSاکسيدانی مغز در مدل بيماری 

احتماالّ به دليل وجود ترکيباتی مثل پلی فنلها و فالونوئيد ها با خواص 
 . آنتی اکسيدانی باال می باشد

مالتيپل اسکلروزیس، کوپریزون ، پروپوليس، : ی کليدیهاه واژ 
 استرس اکسيداتيو

P277  : بررسی هیستومتری اثرات عصاره گیاه گزنه بر لوله های
 های دیابتی القاء شده با استرپتوزوتوسیناسپرم ساز رت

 
 0و مهسا زنگيشه 0غالمرضا حميدیان

ای، گروه علوم پایه، دانشکده استادیار بافت شناسی مقایسه -0
ای، دانشجوی دکترای حرفه-0.امپزشکی، دانشگاه تبریز، ایراند

 .دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، ایران

mahsa_vet@yahoo.com 
 
 

-دیابت مليتوس یك اختالل مهم و رایج متابوليکی است که می: هدف
تواند باعث ایجاد تغييرات نامطلوب ساختاری و عملکردی در دستگاه 

مطالعه حاضر با هدف . ش توان باروری شودتوليدمثلی نر و کاه
های بررسی اثرات عصاره  اتانولی گياه گزنه بر ساختار بافتی لوله

های دیابتی القاء شده با استرپتوزوتوسين انجام اسپرم ساز در موش
موش صحرایی نر بالغ نژاد  05در این مطالعه : روش کار.گرفته است

القاء دیابت . رمان  تقسيم شدندویستار به سه گروه کنترل، دیابت و د
استرپتوزوتوسين   mg/kg51در گروه دیابت و درمان با تجویز 

یك هفته پس از القاء، گروه درمان به ميزان . صورت گرفت

mg/kg/day31  31عصاره گياه گزنه را از طریق خوراکی و به مدت 
در نهایت حيوانات آسان کشی شده و . روز متوالی دریافت کرد

پس از طی مراحل . ا در فرمالين بافر ده درصد تثبيت شدهبيضه
 H&Eآميزی های متوالی تهيه، رنگاستاندارد تهيه مقاطع بافتی، برش

مطالعه حاضر : نتایج.گردید و مورد ارزیابی هيستومتری قرار گرفت
تواند باعث ایجاد تغييرات نامطلوب ساختاری نشان داد که دیابت می
دار ارتفاع بافت ز شده و منجر به کاهش معنیدر لوله های اسپرم سا

های اسپرم دار لومن لولهپوششی زایا و قطر لوله و افزایش معنی
درحالی که عصاره اتانولی گياه گزنه در (. P<15/1)ساز شده است 

های مذکور را به سطح طی دوره درمانی توانسته است شاخص
توان چنين نتيجه می: نتيجه گيری. طبيعی در گروه کنترل نزدیك نماید

تواند تا حدود زیادی از گرفت که تجویز عصاره اتانولی گياه گزنه می
های عوارض ناشی از دیابت بر روی ساختار و انسجام بافتی لوله

 .اسپرم ساز جلوگيری نموده و اثرات مثبت داشته باشد

های اسپرم ساز، بيضه، دیابت، هيستومتری، لوله: های کليدیواژه
 گزنه

 

 : P278  اثر محافظتی گل الدن(Tropaeolum majus L.  ) در
 مسمومیت حاد کلیوی ناشی از استامینوفن در موش سوری

 معصومه خالو 0، 0لعياسادات خرسندی

مرکز تحقيقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی 
گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم و  شاپور اهواز

 ی جندی شاپور اهوازپزشک

. است تب و درد ضد متداول داروی یك استامينوفن: مقدمه و هدف
 و انسان در کليوی و کبدی نکروز به منجر باال مقادیر در استامينوفن

  .Tropaeolum majus Lدر این مطالعه اثر عصاره . گرددمی حيوان
(TM ) بر مسموميت کليوی ناشی از استامينوفن در موش سوری

این گياه بطور گسترده در سراسر دنيا می روید و . سی شده استبرر
موش نر  81: روش کار .شوددر ایران بعنوان گل الدن شناخته می

برای ایجاد . گروه تقسيم شدند 5ماری بطور تصادفی به -نژاد ان
استامينوفن بصورت تك دوز تزریق  mg/kg 511مسموميت کبدی  

عصاره  mg/kg 251 و  325، 25 گروهای آزمون بترتيب .صفاقی شد
TM  روز دریافت کردند و در روز هفتم دوز سمی  2بمدت

یك روز پس از تجویز استامينوفن، نمونه . استامينوفن تجویز شد
و اسيد اوریك گرفته شد و سپس  BUN ،Crگيری خونی برای اندازه

، BUN: نتایج .کليه ها جهت آزمایشات هيستوپاتولوژی برداشته شدند
Cr  و اسيد اوریك بطور معنی داری در گروه مسموم افزایش نشان
استامينوفن همچنين آسيب کليوی حاد در گلومرولها . (P < 0. 01)داد 

و اسيد اوریك بطور  BUN ،Cr .و لوله های نزدیك ایجاد کرده بود
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بویژه در  TMای در گروههای در یافت کننده عصاره قابل مالحظه
به گروه مسموم کاهش معنی داری را  نسبت mg/kg  251 گروه 

همچنين تغييرات  TMعصاره  . (P < 0.05)نشان دادند 
نتيجه  ..هيستوپاتولوژی ناشی از استامينوفن را کاهش داده بود

دارای اثر محافظتی  TMدهند که عصاره این یافته ها نشان می: گيری
کن بر عليه  مسموميت حاد کليوی ناشی از استامينوفن دارد و مم

 .است از نظر بالينی مفيد باشد

، استامينوفن، مسموميت .Tropaeolum majus L: کليدی ه هایواژ
 کليوی، گل الدن

 

P279  : اثر عصاره گلرنگ بر نقایص اسپرماتوژنز ناشی از
 دگزامتازون در موش سوری

 0، معصومه محمدپور0، مهری ميرحسينی0و0لعياسادات خرسندی

ندی شاپور اهواز، مرکز تحقيقات سلولی دانشگاه علوم پزشکی ج -0
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده  -0و مولکولی

 Email: layasadat@yahoocm پزشکی، گروه علوم تشریحی

يدهایی مثل دگزامتازون منجر به تغييرات ئمصرف گلوکوکورتيکو
ل متعددی در سيستم های بيولوژیکی مختلف از جمله سيستم توليد مث

این مطالعه اثر عصاره آبی گرنگ بر آسيب بيضه ای  در .می شود
موش  30 .سوری بررسی شده استناشی از دگزامتازون در موش 

گروه اول . گروه تقسيم شدند 8به طور تصادفی به ماری -نژاد ان
در روز آب مقطر به صورت داخل صفاقی  ليتر ميلی 5/1( کنترل)

عصاره گلرنگ به مدت  mg/kg 011 روزانه  گروه دوم. دریافت کرد
دگزامتازون به  mg/kg 2روزانه  گروه سوم. روز دریافت نمود 35

گلرنگ  mg/kg 011 روزانه  گروه چهارم. روز دریافت کردند 2مدت 
یك روز  .روز، بعد از دریافت دگزامتازون دریافت نمودند 35به مدت 

مهره های پس از آخرین تجویز حيوانات حيوانات به روش جابجایی 
 گردنی هالک شدند و بيضه های آنها جهت بررسيهای

در فرمالين هيستوپاتولوژی ، مورفومتریك و ارزیابی اسپرماتوژنز 
مالک های هيستوپاتولوژیکی از قبيل واکوئوله شدن اپی  .فيکس شد

در گروه دگزامتازون به  زایاتليال، کنده شدن و ریزش سلول های 
مطالعات مورفومتریك و . نشان داد شافزایطور قابل مالحظه ای 

مالک های هيستوپاتولوژیك در حيوانات گروه های دگزامتازون و 
 ایجنت .گلرنگ هيچ تفاوت معنی داری را نشان نداد+متازوندگزا

قادر به بهبود گلرنگ عصاره آبی که نشان داد حاصل از این تحقيق 
 .نمی باشد عوارض دگزامتازون در بيضه موش های سوری

اسپرماتوژنز، عصاره گياه گلرنگ، دگزامتازون، : اژه های کليدیو
 ریموش سو

P283  : بررسی اثراتL-Arginine  وL-NAME  بر ارتفاع و تعداد
 تلیال دوازدهه موش صحرایی های اپی سلول

                                         0سيد محمد حسين نوری موگهی ،0فاطمه صباغ زیارانی

گروه آناتومی، دانشکده پزشکی،  تخصصی، دکتری شجویدان -0
شناسی، دانشکده  استاد، گروه بافت -0دانشگاه علوم پزشکی تهران

 :Email پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

fateme_2008z@yahoo.com 

بسياری از فرایندهای کننده تنظيم عنوان امروزه نيتریك اکساید به
شده، لذا  شناخته روده تليوماپی جمله های بدن، ازبيولوژیك سلول

های اپیاین مطالعه به منظور بررسی تغييرات ارتفاع و تعداد سلول
-Lو  L-Arginine تجویز دنبال به تليال دوازدهه موش صحرایی

NAME سر موش صحرایی ماده  81: بررسی روش. انجام گرفته است
. تایی تقسيم شدند 9گروه  5هفته، به  9گرم و سن  011-051وزن  با

نرمال سالين،  ml/kg0ها به ترتيب  غير از گروه کنترل، بقيه گروه
mg/kg011 L-Arginine ،mg/kg01 L-NAME  و ترکيبی از

Arginine-L  وL-NAME داخل صورت های مشابه، بهرا با دوز 
ها با پس از دو هفته، موش .روز دریافت کردند 3صفاقی و به مدت 

درصد فيکس  01و دوازدهه از شکم خارج و در فرمالين  اتر بيهوش
ائوزین -آميزی هماتوکسيلينها پس از پاساژ بافتی و رنگنمونه. شد
(E&H) با ميکروسکوپ نوری ،(Olympus, Japan) مدل CX31 

 و هشمرد هاسلول تعداد Image tools III بررسی و به کمك نرم افزار
 افزار  نرم از استفاده با سپس نتایج .شد گيریاندازه آنها ارتفاع

SPSS1/00 آزمون و One-Way ANOVA 15/1 و آناليزP< عنوان به 
ارتفاع و تعداد : هایافته. شد گرفته نظر در دارمعنی اختالف سطح
ها در افزایش و ارتفاع سلول L-NAMEتليال در گروه های اپیسلول
داری با سایر گروهکاهش یافت، ولی اختالف معنی L-Arginineگروه 

با وجود اهميت نيتریك اکساید در : گيرینتيجه (.<15/1P)ها نداشت 
 L-Arginineها، مطالعه حاضر نشان داد که عملکرد بسياری از سلول

تليال های اپیداری بر ارتفاع و تعداد سلولتأثير معنی L-NAMEو 
 .دوازدهه ندارد

های ، سلولL-Arginine ،L-NAMEنيتریك اکساید، : کليدی هایواژه 
 تليال دوازدههاپی

P284  :تغییرات بر هیدروالکلی پروپولیس ایرانی عصاره اثر 
 های اکسیداتیو کلیه در موش استرس و هیستوپاتولوژیک

 استرپتوزوتوسین با شده دیابتی صحرایی

0دکترحميدرضا ثامنی
، 0احمدرضا بندگی ، دکتر0پریسا رامهرمزی، *
 دکترعباسعلی طاهریان

 ، دکترمنوچهرصفری3
، محمدحسن تبریزی  0

 امجد
 0، فاطمه مجيدی 0

mailto:fateme_2008z@yahoo.com
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دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده پزشکی، مرکز تحقيقات  -0
دانشگاه علوم پزشکی  -0.سلولهای بنيادی، گروه علوم تشریح

، گروه سمنان، دانشکده پزشکی، مرکز تحقيقات سلولهای بنيادی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده پزشکی، مرکز  -3بيوشيمی

: تحقيقات فيزیولوژی، گروه علوم تشریح، نویسنده مسئول
hrsameni@gmail.com 

دیابت یك ناهنجاری متابوليکی است و ضایعه کليوی یکی از مهمترین 
هایپر گليسمی باعث توليد رادیکال های آزاد و . عوارض آن می باشد

این مطالعه  از هدف. ختالل در سيستم آنتی اکسيدانی بدن می شودا
ارزیابی اثرات حفاظتی عصاره هيدروالکلی پروپوليس ایرانی بر 
شاخص های استرس اکسيداتيو و تغييرات       هيستوپاتولوژیك 
. بافت کليه موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسين می باشد

 وزن با ویستار نر صحرایی موش رس 81 تجربی، مطالعه این در
: شامل تایی، 9 گروه 5 در تصادفی بطور گرم  011± 01 تقریبی
 دیابتی گروه دو و عصاره حالل با تيمار دیابتی دیابتی، سالم، شاهد
 تزریق( یك بار) با دیابت. گردیدند پروپوليس توزیع عصاره با تيمار
گروه  به. ردیدگ ایجاد (mg/kg 01) استرپتوزوتوسين صفاقی داخل
 81 مدت به و روزانه 011 و mg/kg011  دوز با عصاره تيمار، های
 گلومرول مساحت تعداد، پایان مطالعه، ميانگين در. گردید گاواژ روز

کليه و همچنين فعاليت آنزیم  گلومرولی پایه غشاء ضخامت کليوی،
و  (GPx)، گلوتاتيون پراکسيداز (SOD)های سوپر اکسيد دسموتاز 

بافت کليه در موش  FRAPو  (MDA)نين غلظت مالون دی آلدئيدهمچ
به  هيدروالکلی پروپوليس عصاره .شد گيری های صحرایی اندازه

طور معنی داری باعث کاهش مساحت گلومرول و ضخامت غشاء پایه 
 طور همچنين عصاره نيز به(.  >1p/ 15) در موش های دیابتی شد
ئيد و افزایش قدرت آنتی مالون دی آلد معنی داری  باعث کاهش

و فعاليت آنزیم های سوپراکسيد ( FRAP)اکسيدانی بافت کليه 
  >1p/ 15)شد  دیابتی موشهای در دیسموتاز و گلوتاتيون پراکسيداز

 هيدروالکلی عصاره که می توان گفت حاصل، نتایج به توجه با(. 
عالوه بر جلوگيری از تغييرات هيستوپاتولوژیك  ایرانی پروپوليس

کليه، باعث کاهش توليد رادیکال های آزاد و استرس اکسيداتيو می 
تاثير این عصاره  احتماالّ به دليل وجود فالونوئيد ها و خواص . شود

 .آنتی اکسيدانی آنهاست

 پروپوليس، دیابت مليتوس،: کليدیه های واژ
 استرپتوزوتوسين،استرس اکسيداتيو، کليه

 

P285  : روی ناهنجاری های پالسنتا و بررسی تأثیر سیاه دانه بر
 میزان سقط جنین در رتهای دیابتی شده

  3، فروغ نامجویان0، مرضيه پناهی0زینب شاکرین

دانشجوی دکترای علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی 0
استاد گروه علوم تشریحی دانشگاه جندی شاپور 0اصفهان
 استاد دانشکده داروسازی دانشگاه جندی شاپور اهواز3اهواز

. دیابت مادری نقش مهمی را در پاتوزنز پالسنتا و سقط جنين دارد
این مطالعه نشان دهنده ی اثر عصاره هگزانی سياه دانه بر روی 

رت ها را . پالسنتا و ميزان سقط جنين در رت های دیابتيك می باشد
دیابت با تزریق . گروه دیابتی تقسيم نموده 0گروه کنترل و  0به 

بعد از . در حيوانات ایجاد می شودSTZ (50MG/KG )داخل صفاقی 
تثبيت دیابت در موش های ماده اسپراگ، آنها را برای حامله شدن با 

پس از تثبيت حاملگی در حيوان . موش های نر در یك قفس قرار داده
به صورت  mg/kg0درمان با عصاره سياه دانه و حالل آن با دز

 02در روز . می شودحاملگی انجام  02تا روز  0خوراکی از روز 
رتها قربانی شده و پالسنتاهای آن ها برداشته شده و با 

پالسنتاهای گروه . ميکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار می گيرد
های دیابتی حالل گرفته کوچکتر و نابالغ تر از پالسنتاهای دیگر 

اما . گروهها بود و عروق خونی این پالسنتا ها دچار آترزی شده بود
ای گروه دیابتی درمان شده با سياه دانه از این تغييرات پالسنتاه

ميزان سقط . محافظت شده بود و شبيه به پالسنتای گروه کنترل بود
جنين نيز به طور بارزی در گروه دیابتی حالل گرفته در مقایسه با 

به نظر می رسد . گروه کنترل و گروه دیابتی عصاره گرفته بيشتر بود
هش ناهنجاری های پالسنتا و نيز موجب که سياه دانه موجب کا

این اثر سياه . کاهش ميزان سقط جنين در موش های دیابتی می شود
 .دانه ممکن است مرتبط با خاصيت آنتی اکسيدانی این گياه باشد

 دیابت حاملگی، جفت، پاتوژنزیز، سياه دانه: واژه های کليدی

 

P286  :یستولوژی اثرات تجویز نیتریک اکسید بر حجم، وزن و ه
 کبد موش صحرایی باردار

، دکتر سيدمحمدحسين 0، دکتر  رضا شيرازی0ندا حاجی محمدی
 3نوری موگهی

 قزوین، پزشکی علوم دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد،-0

 علوم دانشگاه استادیار،-0تشریح علوم گروه پزشکی، دانشکده

نشگاه دا استاد،-3تشریح علوم گروه پزشکی، دانشکده قزوین، پزشکی
تشریح، بخش بافت  علوم گروه پزشکی، دانشکده پزشکی تهران، علوم

 شناسی

ساده توليد شده در بدن  ینيتریك اکسيد، یك مولکول دو اتم
در . پستانداران است که اثرات فيزیولوژیك و پاتولوژیك فراوانی دارد

موش بزرگ آزمایشگاهی مادّه نژاد ویستار با  81این بررسی از 
. گرم و سنّ متوسط هشت هفته استفاده شد 051تا 011وزنی حدود
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 لهای کنترل، نرما گروه هشت تایی شامل گروه 5های حامله در  موش
+ و آرژینين  (L-Name)نيم  -، ال(L-Arginine)آرژینين -ال سالين،

در روزهایِِ سوم ،چهارم و پنجم حاملگی تزریق . نيم قرار گرفتند-ال
وز چهاردهم حاملگی پس از بيهوشی داخل صفاقی انجام شد و در ر

های  با اتر و الپاراتومی کبد حيوان خارج شده و پس از اندازه گيری
درصد فيکس شده، پس از انجام 01ها در فرمالين  استریولوژیك نمونه

 5های  ها برش سازی بافتی برای تهيّه الم، از نمونه مراحل آماده
وزین، کروم ماسون و ئميکرونی تهيه شد و با روش هماتوکسيلين، ا

آرژینين و -های ال در بين گروه. پاس رنگ آميزی و بررسی شدند
داری در مقایسه با  نيم از نظر استریولوژیك تفاوت معنی-ال

+ آرژینين  -در گروه ال. های کنترل و نرمال سالين وجود دارد گروه
های کنترل و نرمال سالين  نيم نيز تغييرات تقریباً در طيف گروه-ال
تواند به ایجاد تغييرات در کبد  نيم می-آرژینين وال-تزریق ال. بود

 .بيانجامد

 نيم، کبد-آرژینين، ال -نيتریك اکسيد، ال :کليدی ه های واژ

 

    P287  : فولیکولهای چند اووسیتی در پستانداران بالغ 

 0، سوسن صباغ 0لعياسادات خرسندی

لوم پزشکی جندی مرکز تحقيقات سلولی و مولکولی، دانشگاه ع-0
گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه -0 شاپور اهواز

 علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 

اما . باشندهای تخمدان حاوی یك اووسيت میاکثر فوليکول: هدف
( MOF)دیده شده که گاهاً بيش از دو اووسيت درون یك فوليکول 

های فيزیولوژیکی پدیدهمشاهده آنها در تخمدان بالغ جزء . وجود دارد
اگرچه این پدیده در مراحل اوليه فوليکوژنز رخ .باشدقابل بحث می

. دهد، اما هنوز اطالعات کافی در این خصوص وجود نداردمی
مشخص شده که فاکتورهای توليد شده موضعی، مسيرهای 
آپوپتوتيك، هورمونها و فاکتورهای استروئيدی قادرند تا روی متفرق 

های پرایموردیال اثر گذاشته و های زایا و تجمع فوليکولنمودن سلول
بيوپسی : روش کار. را ایجاد کند( MOFs)فوليکولهای چند اووسيتی 

نمونه معموالً . می باشد MOFsتخمدان بهترین روش برای بررسی 
ميکرونی تهيه می  5در فرمالين فيکس شده، بلوک پارافينی و برشهای 

 .وکسيلين و ائوزین صورت می گيردشود و سپس رنگ آميزی همات
تعداد اووسيتهای درون یك فوليکول در گونه های مختلف : نتایج

 0و در سگ  8تا  0، در بز 08تا  0متفاوت است بطوریکه در خرگوش 
در انسان هيچگونه  MOFsبنظر می رسد که وجود . عدد است 02تا 

جاد نمی ای In vitroکاهش معنی داری در ميزان باروری در شرایط 
 Inپس از لقاح قادرند که در  MOFsاووسيتهای بدست آمده از . کند

vitro اما آیا این فوليکولها در . تا مرحله بالستوسيست پيشرفت کنند

In vivo  نيز قادر به اووالسيون بوده و یا خير هنوز مشخص نشده
با باروری انسان  MOFsدر باره عملکرد و ارتباط : نتيجه گيری .است
د مطالعات بيشتری صورت گيرد تا دانش ما را در باره این بای

تواند یکی از علل نازایی ایدیوپاتيك می MOFs. موضوع افزایش دهد
 .در زنان باشد

 

 فوليکول چند اووسيتی، نازایی، فوليکوژنز: کليدی ه هایواژ

 

P288  :جلوگیری از کورکومین در مطالعه استریولوژیکی اثر 

 بالغ ی موش بافت بیضه یم آرسنیت برسد اثرات زیان آور

 سميرا نادری، 0، ملك سليمانی مهرنجانی0نجمه حاتمی کيا 
 8منيره محمودی.3نورعينی

دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی، گروه -0
دکتری، -0.ایه، دانشگاه اراک، اراکپزیست شناسی، دانشکده علوم 

ایه، دانشگاه اراک، پعلوم  دانشيار، گروه زیست شناسی، دانشکده
گروه زیست  زیست شناسی سلولی تکوینی، کارشناسی ارشد-3.اراک

دانشجوی دکتری  -8.اراک دانشگاه اراک، شناسی، دانشکده علوم پایه،
زیست شناسی سلولی تکوینی،گروه زیست شناسی، دانشکده علوم 

 hatamikia_n@yahoo.com: پست الکترونيك .ایه،دانشگاه اراک،اراکپ
 

 رادیکال توليد توان با محيطی زیست آالینده یك يتآرسن سدیم: هدف

اثرات سوء  نر بر روی سيستم توليد مثلی که می تواند باشد یم آزاد
، به عنوان یك بررسی اثر کورکومينهدف از این مطالعه . داشته باشد

های تيمار شده با سدیم  ت بيضه در موشبر باف، آنتی اکسيدان قوی
 5به ( NMRI)نژاد  بالغ های نر موش: ها مواد و روش .آرسنيت بود

سدیم آرسنيت  )mg/kg/day) 05کنترل، کورکومين( =0n)گروه
mg/kg/day) 5( بعد  .شم تقسيم شدندو  کورکومين+و سدیم آرسنيت

 فيکسو ، رجدر پایان، بيضه راست خا ،روز 35 بمدت دهانیتيمار  از
حجم  بيضه، حجمسپس با استفاده از تکنيك استریولوژِی . شد
های  لوله پایه، قطرءبافت بينایبنی؛ ضخامت غشاساز و  های منی لوله
. و ارتفاع اپيتليوم زایشی لوله های منی ساز تخمين زده شد ساز منی

ها  داده. گردید بررسیهمچنين تغييرات هيستوباتولوژیکی بيضه 
و تفاوت طرفه تجزیه و تحليل شد ون آناليز واریانس یكتوسط آزم

در : ها یافته .دار در نظر گرفته شدمعنی (p<0/05) ميانگين ها در سطح
، (p<0/05) ساز های منی سدیم آرسنيت حجم لولههای تيماری با  موش

ارتفاع اپيتليوم ، (p<0/001) ساز های منی پایه، قطر لوله ءضخامت غشا
کاهش  ها سایر گروهنسبت به ( p<0/01) ساز منی های زایشی لوله
. داری داشت معنیافزایش  (p<0/05) و حجم بافت بينابينیمعنی دار 

مشاهدات بافت نيز عدم انسجام بافتی در گروه سدیم آرسنيت در 
سدیم گروه در . مقایسه با سایر گروه ها را نشان داد

mailto:hatamikia_n@yahoo.com
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.  رسيد کنترلگروه در حد  پارامترهای مذکور کورکومين،+آرسنيت
نتایج مطالعه حاضرنشان داد که کورکومين توانست : گيری نتيجه

اثرات سوء ناشی از سدیم آرسنيت در بافت بيضه موش بالغ را بهبود 
 .بخشد

 

، استریولوژی ،بيضه، کورکومين، آرسنيت سدیم :کليدی ه هایواژ
 .موش

 

P289  :دیلتیازمو  تاثیرN-ایسکمیآسیب بر سیستئین استیل /
های موش درعضله  به دنبال پیوند اتولوگ تخمدانریپرفیوژن

 سرینی سطحی

، 3زاده ، محمدعلی شریعت0، ملك سليمانی مهرنجانی 0 مریم قنواتی
 .5، منيره محمودی8مجيد مهدیه نجف آبادی

شناسی سلولی تکوینی،گروه دانشجوی کارشناسی ارشد زیست -0
دکتری، -0. ایه،دانشگاه اراک،اراکپزیست شناسی،دانشکده علوم 

ایه،دانشگاه پدانشيار،گروه زیست شناسی، دانشکده علوم 
دکتری، استاد،گروه زیست شناسی،دانشکده علوم -3.اراک،اراک

دکتری، استادیار،گروه زیست -8.ایه،دانشگاه اراک،اراکپ
دانشجوی دکتری -5ایه،دانشگاه اراک،اراکپشناسی،دانشکده علوم 

زیست شناسی سلولی تکوینی،گروه زیست شناسی، دانشکده علوم 
  m_ghanavati393@yahoo.com.ایه،دانشگاه اراک،اراکپ

 اختالل عملکرد تخمدان اغلب منجربه ضد سرطان هایدرمان
 باروری حفظ برایروش موثر  یك پيوندتخمدان .شود می وناباروری

رهاسازی  کلسيم و پيوندی، غلظت درتخمدان. باشدن بيماران میدر ای
یابد که  میافزایش  ریپرفيوژن/ ایسکمی های آزادبه علترادیکال
ات اثرهدف این مطالعه بررسی . دده می کاهشرا  فوليکولیذخيره 
 و اکسيدان یك آنتی عنوان به (NAC)سيستئين استيل-N همزمان
 بقای باروری و درحفظ کلسيم کانال ربلوک به عنوان یك دیلتيازم
 09های ماده  موش. بود پيوند اتولوگ تخمدان موش پس از فوليکولی

کنترل، پيوندی بدون تيمار، پيوندی : گروه 3به  NMRIروزه نژاد 
استيل سيستئين -N( + mg/kgi.p. 5)دیلتيازمتيمار شده با 

(mg/ki.p.051)ی ها خمدان، تروز تيمار متوالی 08پس از . تقسيم شد 
آميزی به  پيوندی و کنترل خارج و تحت پروسه بافتی ورنگ

ها با تکنيك  تعداد انواع مختلف فوليکول. قرار گرفت  H&Eروش
سرم ( MDA)آلدئيد  دی غلظت مالون. شد استریولوژی تخمين زده

ليپيدی با روش اسپکتروفتومتری  بعنوان شاخص پراکسيداسيون
ا روش آناليز واریانس یکطرفه، آناليز و نتایج ب. گيری گردید انداره

ميانگين . معنی دار در نظرگرفته شد (p<0.05)ها درحد تفاوت ميانگين
و آنترال در پيوندی  های ابتدایی، اوليه، ثانویه فوليکولتعداد انواع 

 قابل توجهیتيمار شده در مقایسه با پيوندی بدون تيمار به ميزان 
نسبت به در پيوندی تيمار شده MDA ميزان (.p<0.001)افزایش یافت

تيمار . (p<0.001)به طور قابل توجهی کاهش یافت پيوندی بدون تيمار
توانست آسيب ایسکمی  استيل سيستئين-Nهمزمان با دیلتيازم و 

های  درتخمدانی فوليکولی را بقاریپرفيوژن را بهبود بخشد و 
 .کندحفظ  اتوگرفت موش

پيوند آلدئيد،  دی ، مالونستيل سيستئينا-N، دیلتيازم :واژه های کليدی
 .اتولوگ، فوليکول، تخمدان

 

P290  : بررسی تغییرات میکروسکوپی و دانسیتومتری استخوان
 سفرهای فضاییتعدیل یافته آزمایشگاهی  فمور در مدل

، علی ***، سيدجعفر هاشميان**، امير نظامی اصل*امير خوشوقتی
 ***منتظری

، مرکز تحقيقات طب هوافضا، دکترای تخصصی علوم تشریح*
دانشکده طب هوافضا و زیرسطحی، دانشگاه علوم پزشکی 

متخصص طب هوا، فضا و دریا، مرکز تحقيقات طب هوافضا، **.آجا
. دانشکده طب هوافضا و زیرسطحی، دانشگاه علوم پزشکی آجا

پزشك پژوهشگر، مرکز تحقيقات طب هوافضا، دانشکده طب ***
 شگاه علوم پزشکی آجاهوافضا و زیرسطحی، دان

  anatomygray2009@gmail.com: پست الکترونيکی

 دانشگاه علوم پزشکی آجا: دانشگاه متبوع

سفرهای فضایی  در طیميزان از دست دادن استخوان : هدف
در رت  tail suspensionمدل . در هر ماه است درصد 0-0حدود  در

به عنوان مدل آزمایشگاهی کالسيك سفرهای فضایی محسوب می 
شود که در مطالعات مقدماتی ، نتایج دلخواه بدست نيامد لذا تغييراتی 

  این مطالعه با هدف تعيين تغييرات استخوان در مدل. در آن ایجاد شد
: روش کار .سفرهای فضایی طراحی گردیدتعدیل یافته آزمایشگاهی 

سفرهای فضایی، هفت رت به آزمایشگاهی دل متعدیل در پس از 
تکنيك آویزان شدن از دم مشابه سفرهای با )عنوان گروه مداخله 
هفت رت نيز به عنوان گروه کنترل نيز در و  (فضایی در این مدل

پس از مدت هشت هفته، . کربنات قرار داده شدند های پلی قفس
یك . دندکشی کشته ش های هر دو گروه بيهوش، و پس از وزن رت

 BMDفمور جهت تعيين دانسيته معدنی به مرکز   نمونه از استخوان
های  فرستاده شده و استخوان دیگر برای تهيه الم و جهت بررسی

تراکم معدنی : نتایج .موروفولوژیك در اختيار پاتولوژیست قرار گرفت

http://amuj.arakmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D9%85+%D8%A2%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%AA
http://amuj.arakmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86+E
http://amuj.arakmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%AA%D8%AE%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://amuj.arakmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%D9%8A
http://amuj.arakmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%B1%D8%AA
http://amuj.arakmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%B1%D8%AA
mailto:anatomygray2009@gmail.com
mailto:anatomygray2009@gmail.com
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و محتوای معدنی پروگزیمال، قسمت ميانی، دیستال و کل استخوان 
های  داری کمتر از رت های گروه مورد به طور معنی فمور در رت

همچنين ضخامت استخوان کورتيکال خارجی و . گروه شاهد بود
داری در گروه شاهد بيشتر از  حجم استخوان ترابکوالر به طور معنی

گروه مورد بود اما ضخامت استئوئيد، درصد سطح استئوئيد و 
: گيری نتيجه .ددرصد جذب سطوح فرسوده در گروه مورد بيشتر بو

تغييرات بوجود آمده در  ،بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه
سفرهای فضایی، مشابه تغييرات تعدیل یافته استخوان در مدل 

دستاورد . باشد می 1Gروتيك در روی زمين و در شرایط واستئوپ
سفرهای فضایی آزمایشگاهی مدل ایجاد تعدیل در مهم این مطالعه، 

 .در داخل کشور است (تيار مرکز تحقيقات ناساتکنولوژی در اخ)

استخوان، سفر فضایی، دانسيته معدنی بافت شناسی، : کليدی هایواژ
 .استئوپوروزاستخوان، 

 

P291  :الیه هرمی های سلول بررسی اثرات استرس ازدحامی بر 

 سوری نر  مغز موش داخلی

 **، فرزاد رجایی*طيبه هادیگل

، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، کارشناس ارشد علوم تشریحی* 
دانشيار بافت شناسی و جنين شناسی، مرکز **.قزوین، ایران

 تحقيقات سلولی و ملکولی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

با توجه به رشد سرسام آور جمعيت و ازدحام متعاقب آن در شهر 
های بزرگ از یك طرف و حساسيت سيستم عصبی در برابر عوامل 

حيطی از طرف دیگر در تحقيق حاضر اثرات استرس ازدحامی م
 داخلی الیه هرمی های بصورت ازدحام موش ها بر روی سلول

عدد موش  01تعداد  .موش سوری مورد بررسی قرار گرفتمغز
انتخاب و به صورت تصادفی  NMRIهفته نژاد  5 - 0سوری نر بالغ 

در . نگهداری شدندگروه تقسيم و هر گروه جداگانه در یك قفس  0به 
تحت )سر موش، درگروه دوم  5گروه اول به عنوان گروه کنترل 

 05( تحت استرس زیاد)در گروه سوم  سر موش و 01( استرس کم
همچنين در  ،سر موش در یك قفس به مدت یك ماه نگهداری شدند

سه گروه انتخابی دیگر به همين تعداد موش ولی به مدت دو ماه 
مدت مورد نظر ابتدا  پس از (.0و 5، 8های گروه )نگهداری شدند

مغز   پس از بيهوشی با کتامين و زایالزین حيوانات وزن شده و
 %01پس از فيکساسيون با فرمالدئيد  .جدا و وزن شدند حيوانات

نمونه هایی ازلب فرونتال راست برای مطالعه باميکروسکوپ نوری 
کروسکوپی، تعداد پس از رنگ آميزی و تهيه الم های مي. آماده شدند

  Image Toolبا برنامه نرم افزاری داخلی و اندازه سلولهای الیه هرمی
در گروههای مورد مطالعه، تعيين و مورد مقایسه قرار 

 داد حاضرنشان مطالعه. >scheffe. 15/1 (pو  ANOVA ,spss)گرفت

در گروه های تحت استرس نسبت به  مغز و مخچهميانگين وزن  که
 اندازه سلول ميانگين. اهش معنی داری را نشان ندادگروه کنترل ک

مغز در گروه های تحت استرس  فرونتال لب هرمی الیه داخلی های
و 0)نسبت به گروه های کنترل ( 0و  5گروه های )زیاد و کم دو ماهه 

 های تعداد سلول همچنين ميانگين .داد نشان را معنی داری کاهش( 8

غز در گروه های تحت استرس زیاد م فرونتال لب هرمی الیه داخلی
نسبت به گروه های کنترل یك ( 0و 3گروه های )دو ماهه  یك ماهه و

استرس کم یك ماهه و دو ماهه  و (8و 0گروه های )ماهه و دو ماهه
 حاضر نتایج مطالعه .داد نشان را معنی داری کاهش( 5و 0گروه های )

اهش وزن نشان داد که استرس ازدحامی همانگونه  که باعث ک
اندازه  حيوانات در گروه های تحت استرس شد، بر روی تعداد و

 . مغز موش نيز تاثير داشت فرونتال لب هرمی های سلول

داخلی،  الیه هرمی های استرس ازدحامی، سلول: واژه های کليدی
 موش

P295  : بررسی تاثیر حمایتی عصاره هیدروالکلی گیاه خارخاسک
 داروی سیس پالتین در موش نر بر آسیب بافت کلیه ناشی از

 3، مظفر خزاعی0، علی قنبری*0امير رئوفی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی  -0
دکترای علوم تشریح،  -0پزشکی، کرمانشاه،ایران کرمانشاه،دانشکده

استادیار گروه علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 
دکترای علوم تشریح، استاد  -3شاه،ایران دانشکده پزشکی، کرمان

گروه علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده 
 amirrezaraoofi@yahoo.com:ایميل*  پزشکی، کرمانشاه،ایران

داروی سيس پالتين که برای درمان بسياری از سرطانها به کار می 
( سميت کليه)رود دارای دارای اثرات جانبی از جمله نفروتوکسيسيتی 

گياه خارخاسك از یك طرف عملکرد داروهای ضد سرطان  .می باشد
را افزایش می دهد و از یك طرف می تواند اثرات جانبی این داروها را 

هدف از این مطالعه گزارشی مبنی بر بررسی پاسخ . کاهش دهد
سلولی نسبت به استفاده دوز نفروتوکسيسيتی سيس پالتين و 

 31مورد مطالعه شامل  حيوانات. ليه موش بودخارخاسك در بافت ک
 گروه 5در ، که  Balb/Cموش کوچك آزمایشگاهی نر نژاد سر 

(0n=)را روز ، نرمال سالين 0به مدتگروه کنترل . تقسيم شده بودند
روز گاواژ آب ،گروه سيس پالتين  8همراه  به شکل داخل صفاقی

رمال سالين به حل شده در ن( ميلی گرم بر کيلوگرم، تك دوز 5/5)
+ صورت داخل صفاقی وگروه های آزمایشی سيس پالتين 

به صورت خوراکی ( ميلی گرم بر کيلوگرم 011،311،511)خارخاسك 
بعد از یك روز از . روز دریافت کردند8و از طریق گاواژ به مدت 

. پایان تزریق، بافت کليه جدا شده و بلوکهای پارافينی تهيه گردید
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ائوزین رنگ  -شده از این بلوکها با هماتوکسيلين برشهای بافتی تهيه
آناليز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار آماری . آميزی شدند

spss  و آزمونOne-Way ANOVA رد در کليه موا. صورت گرفت
1.15>p سيس . شدسطح معنی داری در نظر گرفته  حداقل به عنوان

،وزن کليه و افزایش پالتين باعث کاهش معنی داری در وزن موش 
معنی داری در توبول های کليه، احتقان مدوالی کليوی و گشاد شدن 

در (. p/.=132) کپسول بومن در مقایسه با گروه کنترل می شود 
، 511دوز)،( p/.=100، 311دوز )گروههای تيمار شده با خارخاسك

100=./p ) افزایش معنی داری در وزن کليه ها مشاهده گردید و
قطر توبول کليه و احتقان مدوال و . جزیی در وزن بدن موشافزایش 

گشاد شدن بومن در مقایسه با گروه سيس پالتين کاهش معنی داری 
مطالعه حاظر نشان داد  که عصاره گياه (. p/.=108)نشان داد

خارخاسك احتماال با توجه به محتوای ترکيبات آنتی اکسيدانی خود، 
اثرات جانبی سيس پالتين عمل می  به عنوان یك عامل کاهش دهنده ی

 .کند

 سيس پالتين، خارخاسك، موش، کليه:  واژه های کليدی

 

P296  :اثر محافظتی عصاره چای کوهی(HypericumPerforatum )
بر شمار سلولهای سرتولی و اسپرماتوگونی جوجه های گوشتی 

 نر تیمار شده با فنول

، سميه 0ی، محسن سار0، صالح طباطبایی وکيلی1مریم مدحج
 3، اسرافيل منصوری0ساالری

دانشجوی کارشناسی ارشد فيزیولوژی دام دانشگاه کشاورزی و -0
استادیار گروه علوم دامی دانشگاه -0منابع طبيعی رامين خوزستان 

استادیار بخش علوم  -3کشاورزی و منایع طبيعی رامين خوزستان، 
 تشریح دانشگاه علوم پزشکی اهواز 

modhej.2012@yahoo.comEmail: 

ارزیابی اثر عصاره چای کوهی  وفنول در  جوجه های نر گوشتی 
جوجه های گوشتی نر یك روزه به چهار تيمار تقسيم  (.319راس )

،  عصاره (دریافت کننده آب مقطر)کنترل: شدند که عبارت بودند از
گرم بر کيلوگرم وزن بدن، فنول سطح  ميلی 511چای کوهی سطح

فنول + 511ميلی گرم بر کيلوگرم وزن بدن و عصاره سطح  011
روز 80تيمارها بمدت . ميلی گرم بر کيلوگرم وزن بدن 011سطح 

تحت آزمایش قرار گرفتند و فنول را بصورت خوراکی در آب و 
 دو هفته ابتدایی و بصورت یك. عصاره را در خوراک دریافت کردند

روز درميان گروه دوم تنها عصاره، گروه سوم تنها سم و تيمار 
دریافت کننده عصاره و سم؛ ابتدا عصاره و دو ساعت بعد فنول را از 

با ادامه دوره پرورش، مصرف فنول قطع شد . طریق آب دریافت کرد
در پایان . و تيمارها تنها عصاره را مخلوط با خوراک دریافت کردند

قطعه خروس ها ذبح شدند و تعداد  0، از هر تيماردوره اعمال تيمار
تيمار دریافت کننده . سلولهای سرتولی و اسپرماتوگونيشمارش شد

ميلی گرم بر کيلوگرم فنول باعث کاهش معنی دار  011ی سطح 
اثر متقابل در تيمار (. P≤0.05)سلولهای سرتولی بيضه چپ شد

عنی دار دریافت کننده ی عصاره چای کوهی و فنول، کاهش م
(. P≤0.05)سلولهای اسپرماتوگونی در بيضه چپ را به دنبال داشت

شمار سلولهای اسپرماتوگونی بيضه راست در تيمار دریافت کننده 
ميلی گرم بر کيلوگرم چای کوهی ، کاهش معنی داری را  511سطح 

نتایج مطالعه حاضر بيانگر اثرگذاری منفی فنول و  (.P≤0.05)نشان داد
 . ای کوهی بر توليد مثل استدوز باالی چ

فنول، چای کوهی، ساختار ميکروسکوپی، جوجه : کليدی ه هایواژ
 گوشتی نر

 

P297  : اثر رژیم غذایی دانه ی کنجد بر هیستولوژی پروستات و
 ویزیکول سمینال موش صحرایی بالغ

، سيد 0، علی اکبر طاهریان0*، حسين نيکزاد0جواد امينی مهابادی
 0همصطفی مصطفوی زاد

مرکز تحقيقات علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان،  -0
 nikzad_h@kaums.ac.ir : آدرس ایميل: ایران نویسنده مسئول-کاشان

استفاده از . ناباروری یکی از مشکالت عمده در بين افراد می باشد
. توجه قرار گرفته استگياهان و توليدات طبيعی بسيار مورد 

مطالعات نشان می دهند که آنتی اکسيدان ها در بهبود ناباروری از 
سی سر موش صحرایی نر بالغ به طور . اهميت خاصی برخوردار اند

تصادفی به دو گروه رژیمی و کنترل تقسيم بندی شدند، گروه رژیمی 
درصد دانه ی کنجد و گروه کنترل جيره  31جيره ی غذایی حاوی 

بافت شناسی پروستات و . هفته دریافت کردند 00عمولی را به مدت م
ویزیکول سمينال مورد ارزیابی قرار گرفتند، همچنين غلظت هورمون 

نتایج نشان داد که . و تستوسترون اندازه گيری شدند FSH, LHهای 
ضخامت و درصد حجمی اپيتليوم پروستات در گروه رژیمی نسبت 

فت اما درصد حجمی استروما به طور معنی به گروه کنترل افزایش یا
ضخامت اپيتليوم مرکزی و درصد حجمی لومن . دار کاهش یافت

ضخامت . پروستات هيچ تفاوت معنی داری را در دو گروه نشان نداد
و درصد حجمی فيبروماسکوالر و درصد حجمی لومن ویزیکول 
سمينال به طور معنی دار در گروه رژیمی نسبت به گروه کنترل 
کاهش یافت اما ضخامت و درصد حجمی اپيتيلوم افزایش چشمگيری 

و تستوسترون تفاوت معنی داری در دو گروه  FSH.را نشان داد
در گروه رژیمی نسبت به گروه کنترل   LH نداشتند در حاليکه غلظت

این مطالعه نشان می دهد که دانه کنجد سيستم . افزایش یافت

https://profiles.google.com/?hl=en
mailto:nikzad_h@kaums.ac.ir
mailto:nikzad_h@kaums.ac.ir
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اتولوژی در پروستات و ویزیکول توليدمثلی را با تغييرات هيستوپ
 .سمينال بهبود می بخشد

پروستات، ویزیکول سمينال، دانه ی کنجد، اسپرم، :  کليدی واژه های
 . هورمون

P298  :به دنبال پیوند ها دیلتیازم برحفظ بقای فولیکول تاثیر
 های موش درعضله سرینی سطحی اتولوگ تخمدان

، 3زاده ، محمدعلی شریعت0ی ، ملك سليمانی مهرنجان0 مریم قنواتی
 .5، منيره محمودی8مجيد مهدیه نجف آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی،گروه -0
دکتری، -0. ایه،دانشگاه اراک،اراکپزیست شناسی،دانشکده علوم 

ایه،دانشگاه پدانشيار،گروه زیست شناسی، دانشکده علوم 
یست شناسی،دانشکده علوم دکتری، استاد،گروه ز-3.اراک،اراک

دکتری، استادیار،گروه زیست -8. ایه،دانشگاه اراک،اراکپ
دانشجوی دکتری -5ایه،دانشگاه اراک،اراکپشناسی،دانشکده علوم 

زیست شناسی سلولی تکوینی،گروه زیست شناسی، دانشکده علوم 
  m_ghanavati393@yahoo.com .ایه،دانشگاه اراک،اراکپ

 از اندازه  توليد بيش ر پيوند بافت تخمدانمشکالت عمده دیکی از 
و غلظت افزایش یافته کلسيم طی ( ROS)اکسيژن فعال های گونه

 دنشواست که منجر به استرس اکسيداتيومی ریپرفيوژن-ایسکمی
ورود یون کاهش موجب دیلتيازم یك بلوکر کانال کلسيم است که .

ز به اکسيداز ، مهارتبدیل گزانتين دهيدروژناکلسيم به درون سلول
هدف این مطالعه . شود های آزاد می گزانين و کاهش توليد رادیکال

ریپرفيوژن طی پيوند اتولوگ -بر آسيب ایسکمی دیلتيازمبررسی اثر 
: گروه 3به  NMRIروزه نژاد  09های ماده موش .بودتخمدان موش 

 .mg/kg i.p) دیلتيازمکنترل، پيوندی بدون تيمار، پيوندی تيمار شده با 
پيوندی و  ی ها ، تخمدانروز 08پس از . تقسيم شد(روز متوالی08، 5

قرار   H&Eآميزی به روش کنترل خارج و تحت پروسه بافتی ورنگ
ها با تکنيك استریولوژی تخمين  تعداد انواع مختلف فوليکول. گرفت

سرم بعنوان شاخص ( MDA)آلدئيد دی غلظت مالون. زده شد
. گيری شد اسپکتروفتومتری اندارهپراکسيداسيون ليپيدی با روش 

 Tukeyها با استفاده از روش آناليز واریانس یك طرفه و آزمون  داده
معنی دار در نظر گرفته  p<0.05ها در حد  ارزیابی و تفاوت ميانگين

و آنترال ، (p<0.001)های ابتدایی، اوليه، ثانویه  تعداد فوليکول .شد
(p<0.01) ، در مقایسه با پيوندی لتيازم دیدر پيوندی تيمار شده با

به طور MDAميزان .افزایش یافت قابل توجهیبدون تيمار به ميزان 
پيوندی بدون دیلتيازم نسبت به در پيوندی تيمار شده با قابل توجهی 

دیلتيازم با کاهش ميزان پراکسيداسيون . (p<0.001)کاهش یافتتيمار
رفيوژن بدنبال ریپ-آسيب ایسکمیو ی فوليکولی  بقاليپيدی توانست 

 .بخشد پيوند تخمدان را بهبود

پيوند اتولوگ، فوليکول، آلدئيد،  دی مالون، دیلتيازم :واژه های کليدی
 تخمدان

P299  :از ناشی کلیوی سمیت برابر در کورکومین  حفاظتی اثرات 

 رت در  روی اکسید نانوذره

 – 0&0لعياسادات خرسندی – 0اسرافيل منصوری – 0زهرا جوزی
 0س حيدری مقدمعبا

مرکز 0 گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز0
 تحقيقات سلولی ملکولی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 اکسيد نانوذره از ناشی سمی اثرات درباره زیادی مطالعات تاکنون

 ترکيب یك یافتن به کمتری توجه اما است گرفته صورت (zno)ی رو

 اثرات مطالعه این در  .است شده منفی اثرات این کاهش ایبر مناسب

 روی اکسيد نانوذره از ناشی کليویمسموميت در کورکومين  حفاظتی

 صورت به ویستار نژاد موش صحرایی نر32 .گردد می بررسی 

 نانوذره با شده مسموم های موش .شدند تقسيم گروه 4 به تصادفی

 برای آن از بعد و کرده یافتدر را سالين نورمال روز 7 روی اکسيد

 هر ازای به گرم ميلی 20 کورکومين گروه .کردند دریافت zno روز14

 گروه .کردند دریافت روز 00کورکومين به مدت بدن وزن گرم کيلو

 آن از بعد و شدند درمان پيش کورکومين با روز 7 برای شده حفاظت

 .کردند فتدریا کورکومين با همراه روی اکسيد نانوذره روز14  تا
 از پس روز یك  .کردند دریافت سالين نرمال روز 21برای کنترل گروه

 اسيد و BUN، Cr گيری اندازه برای خونی نمونه ، تجویز آخرین

 در هيستوپاتولوژی آزمایشات جهت ها کليه سپس و شد گرفته اوریك

 معنی بطور اوریك اسيد و BUN، Cr  .شدند گذاشته %10 فرمالين

  (P < 0.001) .داد نشان افزایش znpدریافت کننده  ههایگرو در داری
 کرده دریافت znp حيواناتی در داد نشان هيستوپاتولوژی مطالعات

 تکه تکه و کرده پيدا آتروفی کليه های گلومرول از باالیی شمار بودند

 توبول در نکروز و تخریب و اپيتليالی سلوهای ریزش .بودند شده

 در قرمز گلبولهای شدید احتقان مچنينه .شد مشاهده کليوی های

 ،BUN  کورکومين  با شده حفاظت گروه در. شد مشاهده کليه بافت
Cr پيدا کاهش آزمون گروههای در داری معنی بطور اوریك اسيد و 

 کليوی سميت از موثری طور به کورکومين دادند نشان ها یافته. کرد

ن است در بالين ممک.  کند می حفاظت روی اکسيد نانوذره از ناشی
 .مورد استفاده قرار گيرد

 ، کليوی، مسموميت روی، اکسيد نانوذره پيپرین، :کليدی ه هایواژ
   صحرائی موش

P300  :از ناشی کلیوی سمیت برابر در پیپرین  حفاظتی اثرات 

 رت در  روی اکسید نانوذره
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 – 0&0لعياسادات خرسندی – 0اسرافيل منصوری – 0زهرا جوزی
 0ی مقدمعباس حيدر

مرکز 0 گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز0
 تحقيقات سلولی ملکولی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 اکسيد نانوذره از ناشی سمی اثرات درباره زیادی مطالعات تاکنون

ترکيب  یك یافتن به کمتری توجه اما است گرفته صورت (ZNP )روی
 اثرات مطالعه این در .است شده منفی اثرات این شکاه برای مناسب

  روی اکسيد نانوذره از ناشی کليوی مسموميت در پيپرین  حفاظتی

 صورت به ویستار نژاد موش صحرایی ند32  .گردد می بررسی

 نانوذره با شده مسموم های موش  .شدند تقسيم گروه 4 به تصادفی

 برای آن از بعد و ردهک دریافت را سالين نورمال روز 7 روی اکسيد

 کيلو هر ازای به گرم ميلی 20 پيپرین گروه .کردند دریافت znoروز14

 حفاظت گروه .کردند روز دریافت 00پيپرین به مدت  بدن وزن گرم

 روز08  تا آن از و بعد شدند درمان پيش پيپرین با روز 7 برای شده

 کنترل گروه .کردند دریافت پيپرین با همراه روی اکسيد نانوذره

 آخرین از پس روز یك .کردند دریافت سالين نرمال روز 21برای

 گرفته اوریك اسيد و BUN، Cr اندازه گيری برای خونی نمونه ، تجویز

 فرمالين در هيستوپاتولوژی آزمایشات جهت ها کليه سپس و شد

 در داری معنی بطور اوریك اسيد و BUN، Cr .شدند گذاشته 10%

 مطالعات (P < 0.001) .داد نشان افزایش ،  znpگروههایدریافت کننده

 کرده دریافت znp دوز که حيواناتی در داد نشان هيستوپاتولوژی

 تکه تکه و کرده پيدا آتروفی کليه های گلومرول از باالیی شمار بودند

 توبول در نکروز و تخریب و اپيتليالی سلوهای ریزش . بودند شده

 در قرمز گلبولهای شدید تقاناح همچنين .شد مشاهده کليوی های

 و BUN، Cr  پيپرین با شده حفاظت گروه در . شد مشاهده کليه بافت
 کرد پيدا کاهش آزمون گروههای در داری معنی بطور اوریك اسيد

 از ناشی کليوی سميت از موثری طور به پيپرین دادند نشان ها یافته.

نمورد استفاده ممکن است در بالي. کند می حفاظت روی اکسيد نانوذره
 .قرار گيرد

پيپرین، نانوذره اکسيد روی، مسموميت کليوی، ،  :کليدی ه هایواژ
   موش صحرائی

 

P301  : مرگ برنامه ریزی شده در سلول های تخمدان موش
 صحرایی به دنبال مصرف داروی ناندرولون دکانوات

 طاهره ٬.Ph.D 0مصباح فخرالدین سيد ٬. Ph.D 0و0بردبار حسين
 3ميرخانی حسين سيد ٬.Ph.D 0و0دهقانی فرزانه، Ph.D 0 *طالیی
Ph.D. . 

 -0.ایران ٬شيراز ٬شيراز پزشکی دانشکده تشریحی علوم گروه -0
 دانشکده استریولوژی تحقيقات مرکز و هيستومورفومتری گروه

 دانشکده فارماکولوژی گروه -3. ایران ٬شيراز ٬شيراز پزشکی
 .ایران ٬شيراز ٬شيراز پزشکی

طاهره طالیی، دکترای علوم تشریحی، : مسئول نویسنده آدرس*
  .ایران ٬شيراز ٬شيراز پزشکی دانشکده تشریحی علوم دانشيارگروه

 Talaeit@sums.ac.ir: الکترونيك پست2038953095: کدپستی
 

بافت ها آپوپتوز یك مرگ فيزیولوژیك سلولی است که در بسياری از 
هر چند . اتفاق می افتد و توسط فاکتورهای رشد کنترل می گردد

مطالعات گسترده ای در مورد مرگ برنامه ریزی شده در فوليکول 
های تخمدان موش صحرایی انجام شده است، ولی اطالعات کمی در 

استروئيد . این مورد که بتوان به انسان تعميم داد، در دست می باشد
دروژنيك، ترکيباتی صناعی از آندروژن ها بوده که های آنابوليك آن

. توسط مردان و زنان ورزشکار مورد استفاده قرار می گيرند
اطالعات کمی در مورد اثر این ترکيبات بر آپوپتوز فوليکول های 

در این مطالعه به بررسی اثر داروی : هدف.تخمدان، وجود دارد
تخمدان در موش ناندرولون دکانوات بر آپوپتوز فوليکول های 

عدد موش صحرایی ماده  05: روش ها.صحرایی پرداخته شده است
 مورد های گروه. گروه تقسيم شدند 5بالغ به صورت تصادفی به 

 به را دکانوات ناندرولون داروی mg/kg 01 و 5 ميزان به آزمایش
 شاهد گروه در. کردند  دریافت هفته 8 مدت به صفاقی داخل صورت

. شد استفاده زیتون روغن از (ميلی ليتر 0/1)به مشا ميزان با هم
 مطالعات جهت تخمدان ها و شدند کشته صحرایی های موش سپس

صدمه دیده و  DNA، به منظور شناسایی (TUNEL)هيستوشيمی 
افزایش درصد آپوپتوز در سلول های : نتایج.شدند برداشته آپوپتوز،

ص در گروهی که گرانولوزا در انواع فوليکول های تخمدان، به خصو
همچنين . ميزان باالی دارو را دریافت کرده بودند، مشاهده شد

افزایش درصد فوليکول بدوی، با اووسيت آپوپتوز شده در مقایسه با 
با توجه به نتایج،  به نظر : نتيجه گيری.گروه کنترل مشاهده شد

ميرسد داروی ناندرولون دکانوات از طریق مکانيزم های آپوپتوز، 
 .روز آپوپتوز در فوليکول های تخمدان می شودباعث ب

آپوپتوز، تانل، ناندرولون دکانوات، تخمدان، موش : کليدی ه هایواژ
 صحرایی 

 

P303  :عصاره هیدروالکلی برگ  مطالعه بافتی و مورفومتری

 بیضه در موش صحرایی نر بر روی (Apium graveolens)کرفس

، محمود 3می برونمریم قاس ،*2اسرافیل منصوری، 1وسام کوتی
 4اشرف امیرزرگر ،1حریزی

mailto:Talaeit@sums.ac.ir
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دانشگاه علوم ، دانشکده پیراپزشکیکارشناس علوم آزمایشگاهی، .  1
استادیار بافت شناسی، گروه  .2پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران 

علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
دانشکده بهداشت،  بهداشت عمومی،دانشجوی کارشناسی . 3اهواز

گروه مربی .  4دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 

 اهواز، ایران

 :پست الکترونیکی: نویسنده مسئول*

esrafilmansori@yahoo.com 

ظتی بوده و دارای  اثرات حفااز خانواده چتریان  گیاهی کرفس: هدف
پژوهش حاضر اثر عصاره و درمانی متعددی می باشد بنابر این 

را از لحاظ بافت شناسی و بیضه روی هیدروالکلی کرفس بر 
موش راس   32  در این مطالعه : روش کار .مورفومتری بررسی کرد

، کنترل (1)گروه : گروه تقسیم شدند 4به  از نژاد ویستار  صحرایی نر
حالل ) پروپیلن گلیکول، که شاهد  (2)وه ؛  گرهیچ دوزی دریافتکه 

  200و    111 دوزبه ترتیب ( 4)و ( 3) و گروه( میلی لیتر1) (عصاره
 41هر  الکلی برگ کرفس  –آبی  عصاره میلی گرم بر کیلو گرم 

یک روز . دریافت کردند گاواژروز به روش  21به مدت  ساعت یکبار
بیهوش  زایالزین  -نبوسیله کتامی حیوانات ،گاواژبعد از آخرین 

برای شمارش و بیضه به ترتیب  اپی دیدیم  یدمبخش   ه و گردید
 . استفاده شد م ها ،  مطالعات بافت شناسی و  مورفومتریاسپر
نتایج  نشان داد که هیچ اختالفی بین گروه ها در ایندکس بیضه : نتایج

نسبت  4شمارش اسپرم  کاهش معنی داری را در گروه . مشاهده نشد
مطالعات .  نشان داد (P<0.05)و گروه شاهد   (p<0.001)به کنترل

را نسبت  4و  3، 2بافت شناسی تغییرات تخریبی بافتی در گروه های 
بسیار خفیف  4و  3به گروه کنترل نشان داد اما این تغییرات در گروه 

نسبت ( 4و  3، 2)قطر لومن لوله های منی ساز در  سه گروه . بودند
نشان داد  اما  تعداد   (p<0.05)رل افزایش معنی داری به گروه کنت

اسپرماتوسیت های اولیه و  سلول های سرتولی در سه گروه ذکر 
احتماال : نتیجه گیری. نشان داد (P<0.05)شده کاهش معنی داری

یزان بارورسازی در جنس نر راکاهش معصاره هیدروالکلی کرفس 
 .می دهد

 بیضه، اسپرمکرفس، ساختار : کلیدی واژه های

P304  : اثر تعدیل کنندگی گنادوتروپین ها بر تخمدان موش
یک مطالعه : صحرایی، به دنبال مصرف داروی ناندرولون دکانوات

 استریولوژیک

 طاهره ٬.Ph.D 0مصباح فخرالدین سيد ٬. Ph.D 0و0بردبار حسين
 3ميرخانی حسين سيد ٬.Ph.D 0و0*دهقانی فرزانه، Ph.D 0طالیی
Ph.D. . 

 -0.ایران ٬شيراز ٬شيراز پزشکی دانشکده تشریحی علوم گروه -0
 دانشکده استریولوژی تحقيقات مرکز و هيستومورفومتری گروه

 دانشکده فارماکولوژی گروه -3. ایران ٬شيراز ٬شيراز پزشکی
 .ایران ٬شيراز ٬شيراز پزشکی

فرزانه دهقانی، دکترای بافت شناسی، : مسئول نویسنده آدرس*
   .ایران ٬شيراز ٬شيراز پزشکی دانشکده تشریحی علوم هدانشيارگرو

 Dehghanif@sums.ac.ir: الکترونيك پست2038953095: کدپستی
 

داروی ناندرولون دکانوات از ترکيبات استروئيد های آنابوليك 
های تخمدان  آندروژنيك بوده که بر ساختار و عملکرد      فوليکول

در این مطالعه، به محاسبه ی اثر ناندرولون : هدف.تأثير می گذارد
دکانوات بر حجم تخمدان، تعداد فوليکول های بدوی، سطح هورمون 
ها و اثر تعدیل کنندگی گنادوتروپين ها بر تغييرات هيستوپاتولوژیکی 

عدد موش صحرایی ماده بالغ، به  31: روش ها.تخمدان، پرداخته شد
به گروه های آزمایش به . گروه تقسيم شدند 0رت تصادفی به صو

داروی ناندرولون دکانوات به صورت داخل  mg/kg01و  5ميزان 
صفاقی، همراه و بدون تزریق داروی گنادوتروپين یائسگی انسانی 

(hMG) گروه شاهد . هفته، به صورت هفتگی، تزریق شد 8،  به مدت
، روغن زیتون و کلرید سدیم (ترميلی لي 0/1)نيز به ميزان مشابه 

حجم تخمدان و تعداد . دریافت کردند( hMGحالل )درصد  18/1
فوليکول های بدوی با استفاده از روش های استریولوژیك، تخمين 

: نتایج.نمونه خون جهت اندازه گيری هورمون ها گرفته شد. زده شدند
که  کاهش حجم تخمدان، تعداد فوليکول های بدوی، در گروه هایی

ناندرولون دکانوات دریافت کرده بودند، نسبت به گروه شاهد و 
افزایش حجم تخمدان و تعداد فوليکول های بدوی . کنترل، مشاهده شد

 hMG ناندرولون دکانوات همراه با داروی mg/kg 3در گروهی که 
داروی ناندرولون دکانوات  باعث . دریافت کرده بودند، مشاهده شد

پين ها و هورمون های جنسی به صورت معنی کاهش سطح گنادوترو
در مجموع می توان نتيجه گرفت که : نتيجه گيری. (P≤0.001)دار شد 

داروی ناندرولون دکانوات باعث کاهش حجم تخمدان، تعداد فوليکول 
اثر  hMGگنادوتروپين . های بدوی و سطح گنادوتروپين ها می شود
ناندرولون دکانوات بر پيشگيری کنندگی بر اثرات زیان بار داروی 

فوليکول های تخمدان به خصوص در گروهی که ميزان کم دارو را 
 .دریافت کرده بودند، دارد

ناندرولون دکانوات، استریولوژی، گنادوتروپين، : کليدی ه هایواژ

 تخمدان

P305  : ّبررسی فوق ریز بینی فولیکول های تخمدان موش
 دکانواتصحرایی به دنبال مصرف داروی ناندرولون 

طاهره  ٬.Ph.D 1*سید فخرالدین مصباح ٬. Ph.D 2و1بردبار حسین
. Ph.D 3سید حسین میرخانی ٬.Ph.D 2و1دهقانی ،فرزانه Ph.D 1طالیی

. 

mailto:Dehghanif@sums.ac.ir
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 -2.ایران ٬شیراز ٬شیراز پزشکی دانشکده تشریحی علوم گروه -1
 دانشکده استریولوژی تحقیقات مرکز و هیستومورفومتری گروه

 دانشکده فارماکولوژی گروه -3. ایران ٬زشیرا ٬شیراز پزشکی
 .ایران ٬شیراز ٬شیراز پزشکی

سید فخرالدین مصباح، دکترای علوم  :مسئول نویسنده آدرس*
 ٬شیراز پزشکی دانشکده تشریحی علوم گروه تشریحی، دانشیار

 Mesbahf@sums.ac.ir: الکترونیک پست

ز استروئید های آنابولیک آندروژنیک، ترکیباتی مصنوعی ا
تستوسترون بوده که توسط مردان و زنان ورزشکار و غیر 

اطالعات کمی در مورد اثر فوق ریز بینی . ورزشکار استفاده می گردد
در این : هدف. این ترکیبات بر روی فولیکول های تخمدان وجود دارد

مطالعه به بررسی تغییرات فوق ریزبینی داروی ناندرولون دکانوات 
روش . موش صحرایی پرداخته شده است بر فولیکول های تخمدان

گروه  1عدد موش صحرایی ماده بالغ به صورت تصادفی به  11: ها
 mg/kg11و  3گروه های مورد آزمایش به میزان . تقسیم شدند

داروی ناندرولون دکانوات را به صورت داخل صفاقی، هر هفته به 
به از در گروه شاهد هم با میزان مشا. هفته دریافت  کردند 4مدت 

سپس موش های صحرایی . استفاده شد( میلی لیتر 1/1)روغن زیتون 
زیر بیهوشی عمیق کشته شدند و تخمدان آن ها جهت مطالعات فوق 

در گروه های مورد آزمایش، سلول های : نتایج .ریز بینی برداشته شد
واکوئل های . گرانولوزا در فولیکول های مختلف، دژنره شدند

سلول های گرانولوزا و سلول های بستر تخمدان، آتوفاژی فراوان در 
به خصوص در گروهی که میزان باالی دارو را دریافت کرده بودند، 

کروماتین متراکم و اشکال متفاوت میتوکندری در سلول . مشاهده شد
 .های گرانولوزا مشاهده شد

نتایج نشان دهنده تأثیر داروی ناندرولون دکانوات بر : نتیجه گیری
فوق ریز بینی فولیکول های تخمدان و تغییرات دژنراتیو در ساختار 

 .سلول های گرانولوزا و تکا بود

ناندرولون دکانوات، فوق ریزبینی، فولیکول تخمدان، : کلیدی ه هایواژ
 موش صحرایی

P306  : طحال ساختار بافت شناختی اثرات استرس ازدحامی بر
 موش سوری نر

 0طيبه هادیگل ،0فرزاد رجاییدکتر 

دانشيار بافت شناسی و جنين شناسی، مرکز تحقيقات سلولی و 0
کارشناس ارشد  0 ملکولی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

 علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

با توجه به رشد سرسام آور جمعيت و ازدحام متعاقب آن در شهر 
يستم ایمنی در برابر عوامل های بزرگ از یك طرف و حساسيت س

محيطی از طرف دیگر در تحقيق حاضر اثرات استرس ازدحامی 

بصورت ازدحام موش ها بر روی طحال موش سوری بررسی قرار 
انتخاب و به  NMRIنژاد از سر موش سوری نر بالغ  01 .گرفت

سر  05)تجربی  و (سر موش 5)گروه کنترل  0صورت تصادفی به 
پس از دو ماه . نگهداری شدنددر قفس ت دو ماه به مد وتقسيم  (موش

 رادیواز قلب حيوانات خونگيری و جهت مطالعات هورمونی با روش  ،

پس از  وطحال حيوانات وزن . مورد استفاده قرار گرفت ایمنواسی
، هماتوکسيلين و ائوزینبا رنگ آميزی  تهيه الم های ميکروسکوپی و

تعيين و داده  ها فاژ در گروههای مگاکاریوسيت و ماکرو تعداد سلول
های  با استفاده از آزمون های حاصله در گروه های مورد مطالعه

 ميانگين وزن طحال. ندآناليز شد p<15/1در سطح معنی داری آماری 
 با ميزان هورمون کورتيزول در گروه تحت استرس در مقایسه و

ها در ميانگين تعداد ماکروفاژ. معنی داری نداشت تفاوتشاهد  گروه
گروه تحت استرس نسبت به گروه شاهد اگرچه افزایش داشت ولی 

ميانگين تعداد مگاکاریوسيت ها در گروه تجربی در . معنی دار نبود
نتایج  (.=112/1P) مقایسه با گروه شاهد دارای کاهش معنی دار بود

های  سلولمی تواند منجر به افزایش  استرس ازدحامی نشان داد که
 شود ولی هيچگونه اثر معنی داری برموش  طحال درمگاکاریوسيت 

وزن  و سلولهای ماکروفاژسرم، تعداد  ميزان هورمون کورتيزول
  .نداردطحال 

 استرس، ماکروفاژ، مگاکاریوسيت، موش، طحال: واژه های کليدی

 

P307  : اثرشیرسویا برتغییرات هیستومورفومتریک پیازبویایی
 حرایی نوزادناشی از برداشت تخمدان درموشهای ص

دکتر مهناز  -3دکتر مينا تجلی - 0دکتر محمد ابراهيم آستانه-0
 طاهریان فرد

استادیار بخش آناتومی، گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی ، -0
استاد بخش بافت شناسی ، گروه 0دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا

دانشياربخش 3علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شيراز، شيراز
يزیولوژی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شيراز، ف

 mohammadebrahim_astaneh@yahoo.com شيراز

سویا محتوی مقدار زیادی ایزوفالون می باشد که از خانواده 
 مولکول های مشتق شده فيتواستروژن ها . فيتواستروژن ها است

آنها دارای  .دازگياه بوده ودارای فعاليت شبه استروژنی می باشن
این تحقيق با . شباهتهای ساختاری با استروژن پستانداران هستند

از  هدف اثرشيرسویا برتغييرات هيستومورفومتریك پيازبویایی ناشی
برای . برداشت تخمدان درموشهای صحرایی نوزاد صورت گرفت

قطعه موش صحرایی ماده یك روزه در  31انجام این تحقيق تعداد
در سن یك هفتگی . آزمایشگاهی نگهداری شدند شرایط استاندارد
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قطعه موش انتخاب و تحت عمل جراحی  01بطور تصادفی تعداد 
قطعه موش نيز بعنوان گروه  5. قرار گرفتند( OVX)برداشت تخمدان 

موش باقيمانده بعنوان کنترل در نظر  5جراحی شدند و( sham)شاهد 
روزگی  08در OVXسپس درمان سه گروه از موشهای . گرفته شدند 

دو  ml/kg 3و  ml/kg 25/1، ml/kg 5/0توسط شير سویا به ميزان 
در پایان دو ماهگی پس از مرگ بدون درد، . بار در روز انجام گرفت

پس از . قرار داده شد٪01پياز بویایی تمام موش ها جدا و در فرمالين 
ر ائوزین ، در زی -پروسه بافتی و رنگ آميزی متداول هماتوکسيلين 

ميکروسکوپ نوری هيستومورفومتریك شامل ضخامت الیه ها و 
با استناد . تعداد سلولها در الیه های مختلف پياز بویایی انجام گرفت

به پژوهش حاضر می توان گفت که کم شدن استروژن ناشی از 
برداشت تخمدان در موشهای صحرایی نوزاد موجب کاهش ضخامت 

ول ميترال و الیه ی شبکه ی الیه ی گرانوالر خارجی، الیه ی سل
یاز بویایی پداخلی همچنين تعداد سلول ها دربيشتر الیه های مختلف 

باعث افزایش (به ميزان باال)می گردد که با استفاده از شير سویا 
استرادیول در خون شده که متعاقباًباعث  β  -02غلظت سرمی 

خارجی و افزایش تعداد سلول های الیه ی گلومرولی، الیه گرانوالر 
. داخلی می گردد در حاليکه در تعداد سلول های ميترال بی تأثيراست
بنابراین شير سویا می تواند به عنوان منبع فيتواستروژن جانشين 

 .هورمون های مصنوعی شود

یاز بویایی ، موش صحرایی تخمدان پشير سویا ، : کليدی  واژه های
 حذف شده

P308  :ی بیان پروتییناثر داروی تالیدومید رو بررسی cox2 در
ی بلئومایسین در موش  فیبروزیس ریه القا شده به وسیله

 آزمایشگاهی

گروه علوم تشریح دانشگاه علوم  غزل کشاورز، محمد جعفر رضایی
 پزشکی کردستان

فيبروز ریوی بيماری پيش رونده و کشنده ای است که به وسيله 
مشخص ميشود تزاید فيبروبالستها و رسوب ماتریکس خارج سلولی 

و با بيماریهای کالژن، آرتریت روماتوئيد، رادیوتراپی ناحيه توراسيك 
نشان داده است  گذشته مطالعات. وداروهای ضد سرطان همراه است

در پاتوژنز بيماری فيبروزیس ( cox2) 0-که پروتئين سيکلواکسيژناز
فيبروتيك  دراین مطالعه اثرات آنتی. ریه نقش مهمی ایفا ميکند

دوميد در مدل  آزمایشگاهی فيبروز ریوی به صورت کمی و کيفی تالي
و درصد حجمی فضاهای آلوئولی  cox2 بررسی شده و بيان پروتئين 

در این . بررسی می شود و کيفی و بافت همبند ریه بصورت کمی
 30 در این مطالعه تجربی،. ارائه شده است ات اندکی خصوص گزارش

چهار گروه هشت تایی  بهتصادفی به صورت   C57BL/6موش نر بالغ
  حدودبه موشها : (گروه فيبروز)گروه اول :شدند تقسيم بندی 

mg حل شده درکربوکسی متيل سلولزسولفات بلئومایسين (cmc) به

به : (گروه آزمایش) گروه دوم. شدتزریق صورت داخل صفاقی 
از  cmcحل شده در  تاليدوميد mg 8 موشها عالوه بر بلئومایسين،

 تاليدوميد mg 8 فقطبه موشها : گروه سوم. شدق پریتوئن تزریق طری
گروه )گروه چهارم .شد از طریق پریتوئن تزریق  cmcحل شده در 

به  کربوکسی متيل سلولز نيم درصد ml 0/1 موشها فقط: (کنترل
در پایان دوره آزمایش از ریه  . کردندصفاقی دریافت   روش داخل

و جهت مطالعات هيستولوژیکی و کليه گروهها نمونه گيری شد 
 ،آميزی آماده شدند و پس ازبرش گيری و رنگ اییایمونوهيستوشيمي

و درصد حجمی فضاهای  cox2 تغييرات هيستولوژیکی، بيان پروتئين
آلوئولی و بافت همبندی ریه محاسبه شده و نتایج با استفاده از نرم 

تزریق  داد که مطالعات کيفی نشان .تجزیه و تحليل شدند spssافزار 
 افزایش به صورتبلئومایسن سبب القای فيبروز ریوی  داخل صفاقی

های هوایی  ی کيسه دیوارهرسوب کالژن در  ،بافت همبند در مقدار
شدن  و کيستيك های ریوی بندی آلوئول سازمانن ، به هم خوردریه
تراوش سلولهای  و اسکوليتيت، ونفوذپذیری عروقافزایش  آنها،

در گروه آزمایش که بلئومایسين و . افت همبندی ریه شدالتهابی درب
. تاليدوميد را دریافت کردند، تغييرات فوق به مقدار زیادی کاهش یافت

درصد حجمی  آزمایشنشان داد که در گروه  (مقداری)مطالعات کمی
داری  بصورت معنیبه گروه بلئومایسين  بت بافت همبندی ریه نس

درصد حجمی فضاهای و ( =P 11/1 0)کاهش معنی داری یافت 
(. =P 11/1 0) داری افزایش یافت آلوئوال، دراین گروه بصورت معنی

تعداد در گروه آزمایش مطالعات ایمنوهيستوشيميایی نشان داد که 
cox2سلولهای

در واحد حجم ، در مقایسه با گروهی که فقط   +
. (=P 11/1 0)داشتمعنی داری  افزایشبلئومایسين دریافت کردند ، 

های این مطالعه نتيجه ميگيریم که تاليدوميد فيبروزیس القا  طبق یافته
بيان موجب افزایش کاهش داده و  ی بلئومایسين را شده بوسيله

 . شود می  cox2پروتئين

 بلئومایسين ، تاليدوميد،  cox2فيبروز ریه،   :کليدی ه هایواژ

 

P309  :ان بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی پسته اهلی بر میز
خرگوش های ماده رسوب چربی در بافت آئورت 

 هیپرکلسترولمیک

  *0بابك رسولی، 0، الهام رحمانيان0فاطمه طهماسبی

دانشجوی علوم جانوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم، جهرم ، .0
دانشجوی دکترای تخصصی آناتومی و جنين شناسی ، .0. ایران 

 .، ایران  ، شيرازدانشکده دامپزشکی دانشگاه شيراز 

مهمترین هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثير عصاره پسته بر ميزان 
رسوبات چربی در بافت آئورت در خرگوش های بالغ 
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 8سر خرگوش بالغ ماده تهيه و به  01 .باشد هيپيرکلسترولميك می
. تقسيم شدند 0تجربی و 0، شاهد0تایی شامل کنترل، شاهد 5گروه 

ای و در شرایط استاندارد  ادهگروه کنترل بدون دریافت هيچ م
کلسترول به  0روغن ذرت و گروه شاهد 0گروه شاهد. نگهداری شدند

عصاره پسته در دوز . تجربی دریافت کردند  ميزان مشابه با گروه
(mg/kg) 0111  گرم بر  0همراه با  0وزن بدن به گروه تجربی

سی سی بر کيلوگرم وزن بدن  0کيلوگرم وزن بدن کلسترول و 
نتایج به دست آمده در . ن ذرت به صورت گاواژ داده شدروغ

پژوهش حاضر نشان داد که در گروه کنترل بافت بدون تغيير 
که کلسترول  0نسبت به گروه شاهد 0باشد و در گروه تجربی  می

مشاهده شد و دریافت کرده ميزان رسوبات کمتری در بافت آئورت 
بيشترین ميزان  0بی و تجر 0نسبت به گروه شاهد  0در گروه شاهد 

عصاره پسته در کاهش  .P) >10/1 (رسوب پالک مشاهده شده است 
عوارض آترواسکلروز و همچنين کاهش رسوبات چربی در الیه اینتما 

 .باشد مؤثر می در بافت آئورت

آئورت، رسوب چربی، ،  شناسی پسته، بافت: کليدی واژه های
 .خرگوش

 

P310   :بافت قلبی  عروقغییراتتاثیرورزش برمیزان تبررسی
 شدهموش سوری صرعی

 ، آقای سيد مهدی بهشتی0محمدیدکتر رحيم گل

دانشيار علوم تشریحی، گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، -0
عضو هيئت علمی گروه فيزیولوژی -0دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

-نشدهشناختهبطورکاملآندرمانباشدکهمیعصبیاختاللیكصرع
برروی عروق بافت قلبی حيوانات صرعی بااثراورزشدررابطهاست

برميزان اثرورزش ازاین مطالعه بررسیهدف .گزارشاتی مشاهده نشد
شده می باشد دراینصرعیسوریبافت قلبی موش عروقتغييرات

، به صورت تصادفی(گرم 05± 3)مطالعه تجربی، موشهای سوری 
-PTZ ،3گروه  -0سالم ،  -0گروه قرار گرفتند عبارتند گروه 8در

گروه صرعی شده   -8گروه سالم که تمرین ورزشی می گرفتند،
هوشکه تمرین ورزشی می گرفتند سپس  حيوانات با اتربیPTZبا

وفرمالين، قلب حيوان با دقت ازپرفيوژن سرم فيزیولوژیشدندوپس
پس. قرار داده شد% 01ظرف محتوی فرمالين شد و در داخل خارج

ائوزینباهماتوکسيلينآميزیرنگوسپسگيریازپاساژبافتی، مقطع
قطر عروق بافت  .گرفت وبا ميکروسکوپ نوری بررسی شدندانجام

، می گرفتد PTZ + ورزشقلبی در گروهای از حيوانات تجربی که
همچنين . وورزش نمی گرفتند بيشتر از گرو هی بود که صرعی شده

این تغييرات در حيواناتی سالم که ورزش می  گرفتند بيشتر از گروه 
سالم بود که ورزش  نمی گرفتند مارزیناسيون سلو ل های خونی در 
جدار عروق گروه صرعی و گروه سالم بدون ورزش مشا هده شد 

ورزش موجب . ولی در گرو های که ورزش می کردند دید نشد 
یش قطر عروق قلبی وکا هش مارزیناسيون سلو ل های خونی در افزا

 .جدار اندوتليال عروق بافت قلبی حيوانات صرعی می شود

 ،ورزش وعروق قلبیPTZ: واژه های کليدی

 

P311  :تاثیر مهار گیرندهایNMDA  گلوتاماتی بر اندازه غده
 NMRIآدرنال  در موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد  

، هدایت 0، مریم خسروی0مرضا باقری نيکو،غال 0کرم احمدی
 3صحرایی

گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقيه اهلل 0
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد 0، تهران، ایران(عج)

مرکز تحقيقات علوم 3.اسالمی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 .، تهران، ایران(عج)اهلل  اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقيه

گلوتاماتی   NMDAهای داروی ممانتين با عنوان آنتا گونيست گيرنده
تا کنون تاثير این دارو بر . در درمان بيماری آلزایمر کاربرد دارد 

های با توجه به وجود گيرنده. غده آدرنال بررسی نشده است
NMDA ولوژی این گلوتاماتی در غده آدرنال تاثير ممانتين بر مورف

موشهای کوچك . غده در موش کوچك آزمایشگاهی بررسی شد
به مدت هفت روز دز های مختلف NMRIآزمایشگاهی نر از نژاد

در روز هفتم . دریافت کردند( کيلوگرم / ميلی گرم  5و  0) ممانتين را 
حيوانات کشته شده و غده آدرنال آنها خارج شده و پس از 

تغييرات آنها مطالعه  H & Eگ آميزی فيکساسيون و برش گيری با رن
های افزایش اندازه بخش فاسيکوالتا در غده آدرنال در موش. شده

دریافت کننده ممانتين نسبت به گروه شاهد مشاهده شد ولی تفاوتی 
مصرف داروی ممانتين ممکن است باعث . ها دیده نشددر سایر بخش
احيه فاسيکوالتا غده آدرنال بخصوص ن( و عملکرد؟) افزایش اندازه 

آن شود که این کار با توجه به کابرد ممانتين در بيماری آلزایمر 
 .ممکن است عواقب خطرناکی برای بيمار داشته باشد

 بخش فاسيکوالتا –آدرنال  –ممانتين : کليدی  واژه های

P314  :بررسی تاثیر ویتامین A برتکوین وتمایز بافت بالستما در
 محیط کشت

  3،0بهرامی احمد رضا  3،0مهدوی شهری ناصر   0،0ترا عتيقی مقدم مي

 3معصومه خيرآبادی 
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دانشگاه  -0پژوهشکده فناوری زیستی دانشگاه فردوسی مشهد -0
 -3آزاد اسالمی واحد مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

ما در فرایند بازسازی بافت های آسيب با توجه به اینکه بافت بالست
دیده در بعضی از جانوران نقش مهمی ایفا می کند، لذا در این تحقيق 

بر رشد و  Aاز کشت بافت بالستما به منظور مطالعه تاثير ویتامين
در این تحقيق اقدام . تکوین بافت به عنوان یك مدل تجربی استفاده شد

خرگوش نژاد  (pinna)وش به کشت حلقه های پانچ شده از الله گ
بدین صورت که ابتدا تعداد مورد نظر سوراخ . شد( In vitro)نيوزلندی

بر روی گوش ایجاد می شد، و بعد حلقه های بافتی در روزهای 
روز بعد از پانچ جدا شده و پس از طی مراحل  0و0،8مختلف 

شستشو و استریليزاسيون در پليت های مخصوصی که حاوی محيط 
 Aبه همراه سرم جنينی گاو و مقدار اپتيمم ویتامين  ،DMEMکشت 

در فواصل زمانی معين پس از کشت، حلقه ها از . بود، کشت داده شد
محيط کشت خارج و بعد از آماده سازی هيستوتکنيکی، نمونه ها به 
منظور مطالعه رفتارهای سلولی و سير تکوین بافتی با ميکروسکوپ 

روز  10اده شده پس از گذشت حلقه های کشت د. نوری بررسی شد
روند  تيمار شده بودند  Aدر گروهی که با مقدار اپتيمم ویتامين 

غضروف زایی و روند استخوان سازی آشکار بود به نحوی که 
نتایج . تشکيل تيغه های استخوانی سيستم هاورس  قابل مشاهده بود

آزمایش فوق می تواند قدمی نخست در راستای توسعه پژوهش های 
 . ندسی بافت باشدمه

، استخوان سازی، الله گوش Aویتامين  بالستما،: کليدی  واژه های
 خرگوش

P316  : اثر عصاره هیدروالکلی کالله گیاه زعفران بر تغییرات
هیستوپاتولوژیک قوس آئورت در موشهای صحرایی با فشار 

 خون باال

0دکترحميدرضا ثامنی
 ، زهره نصيری*

مهدی زاهدی ، دکتر0
 عابدین وکيلی، دکتر0خراسانی

0 

مرکز تحقيقات سلولهای بنيادی، گروه علوم تشریح، دانشکده  -0
مرکز تحقيقات فيزیولوژی،  -0پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

گروه فيزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان 
 hrsameni@gmail.com: نویسنده مسئول

ژیك مختلف از جمله کاهنده فشار زعفران دارای اثرات فارماکولو
خون است ولی اثرات مزمن آن بر ساختار عروق مشخص نشده 

در این مطالعه اثرات مزمن عصاره هيدروالکلی کالله گياه . است
زعفران بر تغييرات هيستوپاتولوژیك قوس آئورت در موش صحرایی 

سر موش صحرایی نر نژاد  81. با فشار خون باال بررسی شده است

حالل + تار بطور تصادفی به چهار گروه شامل؛ نورموتانسيو ویس
+ عصاره هيدروالکلی زعفران، هيپرتانسيو + عصاره، نورموتانسيو 

عصاره هيدروالکلی زعفران تقسيم + حالل عصاره و هيپرتانسيو 
داخل آب   L-NAME, 40mg/kg هيپرتانسيون با تجویز روزانه. شدند

همزمان عصاره هيدروالکلی کالله . شد هفته القاء 5آشاميدنی به مدت 
و  051هفته اول با دوز  3زعفران بطور روزانه و با روش گاواژ در 

فشار خون بطور . ميلی گرم تجویز شد 311در دو هفته بعدی با دوز 
. هفتگی با روش غير تهاجمی و در انتها نيز به روش تهاجمی ثبت شد

شده و قسمت قوس ساعت پس از پایان درمان حيوانات کشته  08
،  H&Eسپس رنگ آميزیهای . آئورت جدا و در فيکساتيو قرار گرفت

PAS  و اورسئين انجام و مقاطع بافتی با استفاده از ميکروسکوپ
نوری مجهز به نرم افزار آناليز تصاویر بافتی هيستومورفومتری 

-Lعصاره هيدروالکلی زعفران از افزایش فشارخون ناشی از . شدند

NAME روه هيپرتانسيو جلوگيری کرد در گ(P<0.01 .) القا
هيپرتانسيون سطح مقطع و ضخامت آئورت، ضخامت الیه مدیا، 
ضخامت و تعداد تيغه های االستيك را در قوس آئورت افزایش داد 

(P<0.05 .) درمان با عصاره زعفران موجب کاهش معنی دار سطح
ستيك در مقطع آئورت، ضخامت الیه مدیا و تعداد تيغه های اال

نتایج این پژوهش نشان داد تجویز . مقایسه با گروه کنترل گردید
مزمن زعفران از افزایش فشار خون و تغييرات هيستوپاتولوژیك 

 . بطور موثری جلوگيری می کند L-NAMEقوس آئورت ناشی از 

، L-NAMEزعفران، هيپرتانسيون، موش صحرایی،  : کليدی ه هایواژ
 بافت شناسی آئورت

P317  : مطالعه ماکروسکوپی و میکروسکوپی زبان در موش
 نژاد ویستار صحرایی نر و ماده 

 3 حبيب اهلل جوهری، 0*، فرنگيس قاسمی0غزاله چشمی

کارشناس ارشد گروه زیست شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد  -0
هيئت علمی گروه زیست شناسی، واحد  -*0 جهرم، ایران ،اسالمی

استادیار گروه زیست  -3جهرم، ایران  ،المیجهرم، دانشگاه آزاد اس
 جهرم، ایران  ،شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسالمی

گرفتن غذا و بقای موجود زنده، ساختار  در با توجه به نقش زبان
در ميکروسکوپی و ما کروسکوپی آن و ارتباط آن با رژیم غذایی 

. قرار گرفتمورد مطالعه موش صحرایی به عنوان مدلی از جوندگان 
از ( ویستار)بالغ و ماده موش صحرایی نر  00بدین منظور زبان 

در پس از اندازه گيری وزن، طول و پهنا، ناحيه ریشه جدا نموده و 
پس از انجام مراحل پاساژ بافتی با  .  شد تتثبي% 01محلول فرمالين 

Tissue Processor  (کردن، آب گيری، شفاف سازی، آغشته  تثبيت
از سه قسمت زبان تهيه و با  μ 5، مقاطعی (گيریقالبسازی و 

ساختار ميکروسکوپی و  .رنگ آميزی شدهماتوکسيلين و ائوزین 
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 progress و نرم افزار اسالید ها مورفومتری آن با مطالعه 

capture در هر دو جنس نر نتایج نشان داد که زبان . گردیدبررسی
ی مطبق و کراتين ظریف اپيتليوم سنگفرش پوشيده ازعضالنی وماده 

ریشه  پهنای نوک، بدنه وميانگين . بود cm 08/0 آن  طولو ميانگين 
نوع پرز زبانی با تراکم و  3 وcm (50/1  ،08/1 ،0/0 ) زبان بترتيب

پرز نخی با . ن مشاهده گردیدآانتشار متفاوت در سطح پشتی 
انه با جو ، پرز قارچیدر تمام سطح زبان ندازهبيشترین تراکم و ا

با جوانه زیاد عدد پرز جامی  یك روی کناره های ميانی و چشایی کم
سطح شکمی زبان بدون کراتين و پرز  .انتهای بدنه زبان دیده شددر 

  الیه ضخيمو  بوده (بيشتر)با تعداد زیادی غدد موکوسی و سروزی 
نتایج بدست آمده نشان . مشاهده گردید عضالت طولی و عرضی

ی و ساختار زبان مرتبط با رژیم غذایی موجود دهد که مرفولوژمی
 . است

 پرز زبان، جوانه چشایی، رژیم غذایی: کليدی ه هایواژ

 

P318  : مورد  636بررسی یافته های هیستوپاتولوژیک در
 هیسترکتومی

0نسرین جليليان 
  0 فرحناز کشاورزی،   0 ميترا بختياری،  *

گاه علوم پزشکی زنان و زایمان دانش گروه آموزشی.استادیار0
دانشکده پزشکی، کرمانشاه،  .کرمانشاه و عضو مرکز تحقيقات زایمان

دانشگاه  علوم تشریحی و بيولوژی گروه آموزشی. استادیار0ایران 
نویسنده ایران  ، دانشکده پزشکی، کرمانشاه،علوم پزشکی کرمانشاه

    njalilian@yahoo.com: ایميل : مسئول

حی در حيطه جراحی زنان در دنيا می هيسترکتومی شایعترین جرا
خونریزی غيرطبيعی رحمی شایعترین یافته بالينی در زنان قبل . باشد

مطالعات محدودی در خصوص یافته های . و در حين یائسگی است
پاتولوژیك در نمونه های هيسترکتومی، تشخيص و ارتباط بين 

 هدف این. اندیکاسيون و تشخيص پاتولوژی در دسترس می باشد
مطالعه ارزیابی  و بررسی نتایج هيستوپاتولوژیك و اندیکاسيون های 
بالينی بر مبنای یافته های سونوگرافيك در نمونه های هيسترکتومی 

کليه نمونه های بدست امده در بخش پاتولوژی مرکز . می باشد
تا  0395کرمانشاه از فروردین سال ( ع)آموزشی درمانی امام رضا 

نمونه ها پس از فيکس . د بررسی قرار گرفتندمور 0380خرداد ماه 
ائوزین رنگ آميزی شدند و  -شدن در فرمالين، با هماتوکسيلين 

مورد هيسترکتومی در این مطالعه مورد  030تعداد . بررسی گردیدند
تحت عمل %(  51.2)مورد  030. بررسی قرار گرفتند

متوسط . قرار گرفتند( salpingo oophorectomy)سالپنگواوفروکتومی 
سال بود و بيشترین موارد هيسترکتومی در  80 – 51سن بيماران 

شایعترین اندیکاسيون جراحی . زنان مولتی پار انجام شده بود
موارد و سپس %( 39.9)هيسترکتومی ترانس ابدومينال ، فيبروم در 

آدنوميوزیس ، سرطان تخمدان ، سرطان رحم و هيپرپالزی 
لوژیك نشان داد که  خوش بختانه نتایج هيستوپاتو.آندومتربود

بيماری های خوش خيم شایعترین یافته در نمونه های هيسترکتومی 
 .بودند

هيسترکتومی ، هيستوپاتولوژی ، خونریزی :   ه های کليدیواژ
 غيرطبيعی رحمی

 

P319  : مطالعه ی گلیکوکونژوگه های حاوی قندهای انتهایی ان
( GlcNac)استیل گلوکز آمین ان و (  GalNac) استیل گاالکتوز آمین

 در کارسینومای کولون

فریدون سرگلزایی اول، محمد رضا عرب، عليرضا رجحان ، مهدی 
 جهانتيغ 

 گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

سطحی در سلولهای ترکيبات  گليکوزیالسيونتغيير ميزان و نوع 
ليت متاستاز سلول های  عالمت اصلی ایجاد و قابنئوپالستيك 
توانایی نشان دادن این تکنيك لکتين هيستوشيمی  . سرطانی است

هدف از این مطالعه بررسی  . تغييرات را در سلول های تومورال دارد
 GlcNac و  GalNacالگوی توزیع گليکوکونژوگه های سطحی محتوی 

در سلولهای تومورال گرید های   WGAو  SBA به کمك لکتين های 
در این مطالعه توصيفی تحليلی کليه . ختلف کارسينوم کولون بودم

بيمار با تشخيص سرطان کولون در گریدهای  31بلوک های بافتی 
مختلف آن ،  از فایل آسيب شناسی بيمارستان خاتم االنبيا زاهدان  

سپس تحت واکنش لکتينی با . انتخاب و مجددا برش گيری انجام شد
و   pH=2.5رنگ آميزی با آلسين بلو با و WGAو  SBA لکتين های 

داده های حاصل از گریدینگ   . قرار گرفت  H-Eهم چنين رنگ آميزی 
آدنوکارسينوم با تمایز خوب، )و هيستوپاتولوژی ( 3-1)هيستوشيمی

با تست های کروسکال واليس و من ویتنی تجزیه (متوسط و ضعيف 
تالف معنی داری را یافته های حاصل از این تحقيق اخ. و تحليل شدند

برای ميانگين شدت  واکنش هيستوشيمی با توجه به گرید 
بعالوه مشخص شد که الگوی .  هيستوپاتولوژی بيماران نشان داد

توزیع گليکوکونژوگه های سطحی مورد بررسی با لکتين های نامبرده 
آدنوکارسينوم با تمایز خوب، )در گریدهای مختلف سرطان کولون 

این مطالعه نشان . (p<0.001)با هم متفاوت است  (متوسط و ضعيف 
داد که در گریدهای مختلف کارسينوم کولون، ميزان و نوع قندهای 
انتهایی گليکوکونژوگه های سلولی متحمل تغييرات زیادی می 

 لکتين، کارسينوما، کولون، گليکوکونژوگه: واژه های کليدی.شوند
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P321  :Effects of High fat diet on ovary morphology, in 

vitro maturation and in vitro fertilization of mouse 

oocytes 

مهناز حسینی، دکتر آمنه محمدی روشنده، دکتر زهره علیزاده، دکتر 
ینیا،دکتر مریم سهراب علی اصغر وحیدی  

چاقی یک مشکل بهداشتی در سراسر جهان است و با  : مقدمه
مطالعه حاضر با ایجاد مدل چاقی، تاثیر در  .ناباروری در ارتباط است

 IVFو  IVMهای تخمدان،  آن را بر روند بلوغ و تکامل فولیکول
هفته تحت  12هفته به مدت balb-c 4های   موش:  روش .ارزیابی کردیم

ها  وزن موش. یا معمولی قرار گرفتند( چربی% 01)رژیم غذایی پرچرب
ها جدا شده و  رژیم تخمدانپس از پایان . گیری شد هر دو هفته اندازه

ائوزین  -مقاطع با هماتوکسیلین. تهیه گردید µ1های سریال    برش
ها و اجسام زرد با میکروسکوپ  آمیزی و شمارش تعداد فولیکول رنگ

های  گذاری اووسیت پس از تحریک تخمک IVMجهت . نوری انجام شد
کشت داده شده و میزان IVM آوری و در محیط  جمع GVمرحله 

. های کومولوس بررسی شد و گسترش سلول IIکامل آنها به متافاز ت
و افزودن اسپرم،  IIهای متافاز  آوری اووسیت پس از جمع IVFجهت 

درگروه رژیم در :  ها یافته. های دو سلولی شمارش شدند تعداد جنین
های بدوی، گراف و اجسام زرد در  مقایسه با کنترل، تعداد فولیکول

همچنین (. p<0.05)داری داشت هش آماری معنیمقاطع تخمدان کا
و تعداد  IVMدر  II، تمایز به مرحله متافاز GVهای  تعداد اووسیت

 IVF های دو سلولی حاصل از لوله رحم و جنین IIهای متافاز اووسیت
رژیم غذایی پر :  گیری نتیجه(. p<0.05)داری یافتند نیز کاهش معنی

 -هیپوتاالموس  –ور هیپوفیز چرب احتماال از طریق اختالل در مح
تخمدان موجب اختالل در مراحل نهایی فولیکوژنز و کاهش 

گردد و به دلیل وابستگی مراحل تکامل اووسیت به گذاری می تخمک
و نیز   GVهای رشد فولیکول گراف و اووالسیون، تعداد اووسیت

 .یابد و به دنبال آن میزان باروری کاهش می IIمتافاز

 

، مورفولوژی IVM ،IVFرژیم غذایی پرچرب، :  کلیدی هایه واژ
  تخمدان

 

P324  : جبران کاهش تعداد سلولهای سرتولی و لیدیگ بیضه ی
 موشهای صحرایی دیابتی به دنبال تجویز پنتوکسی فیلین

 اعظم نجار

داروی پنتوکسيفيلين با خاصيت کاهش ویسکوزیته خون، فعال 
ب افزایش جریان کنندگی عروق و بهبود جریان خون محيطی، موج

از طرفی این دارو موجب القاء . خون به بافت های ایسکميك می شود

حرکت اسپرم نيز می گردد و جریان خون ميکرو واسکوالر را در 
لذا این فرضيه مطرح . حالت نارسایی عروقی بيضه بهبود می بخشد

می شود که شاید این دارو بتواند از طریق بهبود خونرسانی باعث 
مطالعه حاضر . ات سوء دیابت بر روی عملکرد بيضه گرددکاهش اثر

بر تعداد سلولهای  با هدف ارزیابی اثرات داروی پنتوکسی فيلين 
موش های . ليدیگ و سرتولی موشهای صحرایی دیابتی انجام شد

 5گرم به شکل تصادفی به  051تا  011صحرایی نر با وزن تقریبی 
( سر 0، هر گروه شامل سه گروه سالم و دو گروه دیابتی)گروه 

موش های گروه های دیابتی با تزریق داخل صفاقی . تقسيم شدند
روز  31دیابتی شده و به مدت ( mg/kg55)استرپتوزوتوسين 

سپس یکی از گروه های سالم و یکی از گروه های . نگهداری شدند
روز، هر روز دو دوز  08دیابتی به عنوان موشهای تجربی به مدت 

mg/kg05 همچنين یکی از گروه . ی پنتوکسيفيلين دریافت نمودنددارو
روز دریافت  08های سالم نيز به همين روش نرمال سالين را به مدت 

پس از پایان این پروسه موشها تحت بيهوشی عميق قربانی . نمود
شده و بيضه سمت چپ آنها نمونه برداری شده و برای مطالعه بافت 

لول های ليدیگ و سرتولی آنها شناسی آماده سازی شد، و تعداد س
داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار . ارزیابی گردید

SPSS  و آزمونANOVA  وLSD  مورد تجزیه و تحليل آماری قرار
نتایج نشان داد که دیابت موجب کاهش تعداد سلول های . گرفت

ر با سرتولی و ليدیگ نسبت به گروه نرمال می شود، در حالی که تيما
طوری که تعداد . پنتوکسی فيلين این روند کاهشی را بهبود می بخشد

سلولهای سرتولی و ليدیگ در گروه تجربی دیابتی تيمار شده با 
پنتوکسی فيلين در مقایسه با گروه شاهد دیابتی افزایش معنا داری را 

به شکلی که تعداد سلولهای ليدیگ گروه های تجربی . نشان دادند
ند گروه کنترل شده بود؛ و تعداد سلولهای سرتولی گروه دیابتی همان

تجربی دیابتی هرچند به طور معنی داری بيشتر از گروه شاهد دیابتی 
داده های این تحقيق نشان . بود اما همچنان کمتر از گروه سالم بود

دارای اثرات مثبتی بر تعداد سلولهای  داد که داروی پنتوکسی فيلين
ز این طریق بر عملکرد بيضه  موش های دیابتی سرتولی و ليدیگ، و ا

 .دارد

 دیابت، پنتوکسيفيلين، سلول سرتولی، سلول ليدیگ: واژه های کليدی

P325  :تاثیرات عصاره گزنه بر پارامترهای تولید شیر در موش 

 صحرایی 

0جليلی، س*. 0ر.سلحشور، م
 روشنخواه ش 3یوسفی، د .

بهترین تغذیه برای کودک تا تغذیه انحصاری با شير مادر به عنوان 
 سازمان گزارش  طبق این در حالی است که .ماهگی است 0سن 

 دليل به شيرخوار مرگ مورد ميليون 5/0جهانی ساالنه  بهداشت
به نظر می  .افتد می اتفاق شير مادر کافی دریافت عدم یا محروميت

رسد یکی از راههای افزایش شير مادر استفاده از داروهای گياهی 
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گزنه گياهی است که حاوی آمينواسيدهای ضروری، ویتامينها  .اشدب
بر اساس منابع سنتی و طب گياهی، . و مواد مغذی فراوان می باشد

مواد و روش . گياه گزنه برای افزایش شير مادران توصيه می شود
در این مطالعه تجربی، موش ها ی صحرایی ماده از نژاد :  ها

تایی تقسيم شدند، عصاره هيدرو  0گروه  8ویستارخریداری و در 
به  کيلو گرم/ ميلی گرم  011و  51، 01الکلی گزنه در دوزهای متفاوت

حيوانات . روز  به آنها تزریق شد 00صورت داخل صفاقی و به مدت 
. سرم توسط روش االیزا تعيين شد  بيهوش شدند و ميزان پروالکتين

مورفومتریك قرار مقاطع بافتی پستان رنگ آميزی و مورد برسيهای 
 51و  01یافته های ما نشان داد که گزنه  در دوز های :  نتایج. گرفت

می تواند به طور معنی داری  موجب افزایش  کيلو گرم/ ميلی گرم
تغييرات در ميزان  هورمون (.  >p 15/1)تعداد آلوئول ها  شود

چه  پروالکتين و قطر الوئولها نسبت به گروه کنترل معنی دار نبود اگر
افزایش در قطر الوئولها و   کيلو گرم/ ميلی گرم 51و  01در دوزهای

:  نتيجه گيری(. <P 15/1)ميزان هورمون پروالکتين  دیده شد، 
 . عصاره گزنه تا حدودی اثرات مثبت بر پارامترهای بافت پستان  دارد

 عصاره گزنه، شير، موش صحرایی:  واژه های کليدی

P326  :ی آسپرین بررسی اثر دوز باال (mg/kg31 ) بر بافت تخمدان
 در زمان  النه گزینی در موش سفید آزمایشگاهی 

 3، دکتر نسيم بيگی بروجنی0،فاطمه ساکی0دکتر ماندانا بيگی بروجنی

استادیار گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی -0
دانشگاه گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، -0.لرستان، خرم آباد، ایران

استادیار مرکز تحقيقات  -3. علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 خرم اباد ایران دانشگاه علوم پزشکی لرستان گياهان دارویی رازی

آسپرین یك داروی ضد التهاب غير استروئيدی است که با مهار آنزیم 
سيکلواکسيژناز، سنتز پروستاگالندین را که برای تکامل فوليکول ها، 

هدف . ك گذاری و ساختار جسم زرد ضروری است مهار می کندتخم
بر بافت ( mg/kg31)از این مطالعه بررسی اثر دوز باالی آسپرین 

. تخمدان در زمان النه گزینی در مقایسه با گروه کنترل می باشد
موش های ماده به دو گروه کنترل و تجربی تقسيم شده و در هر دو 

اژن بارداری کاذب القا شد، گروه گروه با روش کشيدن سواپ در و
تحت تزریق با دوز باالی  آسپرین قرار گرفت،  5/8تجربی تا روز 
پس از کشتن حيوانات تخمدان ها خارج شده، ابتدا  5/8سپس در روز 

حجم و وزن آن ها اندازه گيری شد، سپس برش های سریالی تهيه و 
رل وزن تخمدان در گروه کنت. انجام گرفت H&Eرنگ آميزی 

g122/1±0/3 و در گروه تجربیg  00/1±01/0  و نيز حجم تخمدان در
mmگروه کنترل 

mm و در گروه تجربی 21/9 308/1±
312/1 ± 82/2 

و در  0/0±05/1تعداد جسم زرد در گروه کنترل . اندازه گيری شد 
شمارش شد و در هر سه مورد تفاوت  82/3±85/1گروه تجربی 

در خصوص مطالعات کيفی مربوط  .P≤0/05))معنی دار مشاهده شد
به مقاطع عروقی به نظر می رسد تفاوت قابل مالحظه ای در گروه 

دوز باالی آسپرین . تجربی نسبت به گروه کنترل ایجاد نشده است
(mg/kg31 ) تغيير قابل مالحظه در تعداد مقاطع عروقی در زمان النه

روند حاملگی  گزینی نداشته اما با کاهش تعداد جسم زرد می تواند بر
 و گيرندگی رحم تاثير داشته باشد، 

دوز باالی آسپرین، تخمدان، النه گزینی، موش : واژه های کليدی 
 .سفيد آزمایشگاهی

 

P327  :الکلی پروپولیس ایرانی بر ساختار و  -اثر عصاره ی آبی
 تکامل تخمدان نوزادان موش صحرایی متعاقب استرس مزمن

 عرب عامری ، عاطفه0دکترحميدرضا ثامنی
، 3، دکتراحمدرضا بندگی0

 دکترعبدالحسين شيروی
0 

دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده پزشکی، مرکز تحقيقات  -0
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  -0سلولهای بنيادی، گروه علوم تشریح 

دانشگاه علوم  -3دامغان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی 
کی، مرکز تحقيقات سلولهای بنيادی، پزشکی سمنان، دانشکده پزش

 hrsameni@gmail.com: گروه بيوشيمی، نویسنده مسئول

استرس در دوران نوزادی و قبل از بلوغ تغييرات ساختاری و تکاملی 
هدف از این تحقيق بررسی اثر عصاره آبی . در تخمدان ایجاد می کند

وش الکلی پروپوليس بر تغييرات ساختاری و تکاملی تخمدان م –
سر  89تعداد . صحرائی به دنبال استرس دوران نوزادی می باشد

روزه تهيه و به طور تصادفی به شش گروه  05موش صحرایی ماده 
بعد از تولد  05کليه آزمایش ها از روز . هشت تایی تقسيم شدند

گروه اول، شامل . بعد از تولد پایان یافتند 00شروع و در روز 
نه مداخله، گروه دوم، شامل نوزادانی روزه بدون هرگو 00نوزادان 

ميلی  0/1که در طی دوره کنار مادرشان بودند و به صورت روزانه 
شامل ( گروه استرس)ليتر محلول سالين دریافت کردند، گروه سوم 

موش هایی که روزانه شش ساعت در طی دوره از مادرشان جدا 
 شدند، گروه چهارم، پنجم و ششم شامل موش هایی که عالوه

 mg/kg 51براسترس دوری از مادر، روزانه به ترتيب به ميزان 
ساعت بعد از  08. عصاره پروپوليس دریافت کرده اند 011و 011،

آخرین تزریق، خون گيری برای اندازه گيری سطح کورتيکوسترون و 
بتااسترادیول انجام شد و سپس تخمدانها خارج شده و بعد از - 02

و  H&Eرشهای تهيه شده با روشهای ثابت سازی و آماده سازی، ب
PAS مقاطع تخمدان با استفاده از ميکروسکوپ . رنگ آميزی شدند

نوری مجهز به نرم افزار آناليز تصاویر بافتی هيستومورفومتری 
استرس دوری از مادر باعث افزایش سطح کورتيکوسترون و . شدند
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اده از استف. بتا استرادیول سرم خون نوزادان گردید -02کاهش سطح 
الکلی پروپوليس باعث کاهش سطح کورتيکواسترون و  –عصاره آبی

. بتا استرادیول سرم خون نوزادان به دنبال استرس شد -02افزایش 
همچنين عصاره پروپوليس از کاهش تعداد انواع فوليکول های 
تخمدان و اووسيت، کاهش قطر اووسيت و افزایش تعداد فوليکول 

این مطالعه . بال استرس جلوگيری کردهای آترتيك تخمدان به دن
الکلی پروپوليس ایرانی بطور قابل مالحظه  –نشان داد که عصاره آبی

ای از تغييرات ساختاری و تکاملی تخمدان نوزادان موش صحرائی به 
این اثر احتماالً ناشی از وجود . دنبال استرس جلوگيری می کند

وپوليس با توان آنتی ترکيباتی مثل پلی فنلها و فالونوئيدها در پر
 . اکسيدانی باال می باشد

پروپوليس، استرس دوران نوزادی، تخمدان، : کليدی ه هایواژ
 .بتا استرادیول -02کورتيکواسترون، 

 

P328  : بررسی اثر محافظتی بتا کاروتن بر پارامترهای اسپرم القا
 .شده بوسیله اکسید تیتانیوم در موش سوری

 عرفان دانشی

. گروه تقسيم شد 8سوری را به صورت تصادفی به عدد موش  30
روز دریافت  35سی سی نرمال سالين را طی   /.0( کنترل)گروه اول 

 35ميلی گرم بتا کاروتن را در  311(بتا کاروتن)گروه دوم . کردند
ميلی گرم اکسيد   311( اکسيد تيتانيوم)گروه سوم. روز دریافت کردند

 01در ( درمان)گروه چهارم .کردندروز دریافت  35تيتانيوم را در 
روز آخر اکسيد تيتانيوم را  05روز اول بتا کاروتن را دریافت  و

بررسی . دادن داروها به موشها به صورت گاواژ بود. دریافت کردند
. پارامترهای اسپرم جهت اثر محافظتی بتا کاروتن انجام شد

پرم و ميزان تحرک اس ،پارامترهای اسپرم که شامل شمارش اسپرم
درصد آنورمالی اسپرم ميباشد در گروه تيتانيوم به صورت معنا دار 
با گروههای دیگر اختالف داشت که در گروه درمان مشخص شد که 

نتایج این مطالعه ثابت کرد . بتا کاروتن از این اختالف جلوگيری ميکند
که بتا کاروتن می تواند نقایص اسپرماتوژنز مربوط به اکسيد 

 ا بهبود ببخشد و در کيلنيك موثر واقع شودتيتانيوم  ر

 

P329  : معرفی یک روش جدید برای ثبت و شمارش کانال های غدد
 عرق  وکاربرد در دانش پروسکپی

 
، دکتـر جـواد   0، دکتر ناصر مهدوی شـهری  *0حسين اکبری نوقابی

 8، دکتر فرهنگ حداد 3بهارآرا 

 شناسی، زیست گروه شناسی، زیست ارشد کارشناسی دانشجوی-0

 دکتـرای  اسـتاد، -0ایـران  مشهد، مشهد ، آزاد اسالمی، واحد دانشگاه

 آزاد اسـالمی، واحـد   شناسـی، دانشـگاه   زیست گروه شناسی، بافت

 گروه زیست شناسی تکوینی، دکترای دانشيار،-3ایران مشهد، مشهد،

-8ایـران  مشهد، مشـهد،  آزاد اسالمی، واحد شناسی، دانشگاه زیست
 شناسـی،  زیسـت  ژنتيـك، گـروه   یسـت شناسـی  ز دکتـرای  دانشيار،

 مشــــــهد،  مشــــــهد،  فردوســــــی  دانشــــــگاه

 hossein_akbarynooghaby@yahoo.comایران
 

. عرق در انسان است غدد پروسکپی  دانش و روشهای  مطالعه منافذ
 تکامـل  همزمـان بـا   عـرق  غـدد  های کانال منافذدوران جنينی،  درطی

بنـابراین   .گردنـد  مـی  ظاهر پوستی خطوط بر روی الگوهای انگشتان
تشـخيص   خصوصيات منافذ غـدد عـرق مشـابه خطـوط پوسـتی در     

پوستی مناسب  های خطوطچنانچه ویژگی. باشدموثر می هویت افراد
هدف مـا  . نمود استفاده توان از  دانش پروسکوپی و کافی نباشند، می

در شناسایی و   MIP4.2 Fullن پژوهش، بررسی کارایی نرم افزاراز ای
ایـن مطالعـه براسـاس روش نمونـه     . کاربرد  دانش پروسکپی  اسـت 

نفر از مردان نژاد فارس بـه طـور تصـادفی     051گيری ساده بر روی
 Dino-Lite-plusانجام شد و سـپس بـا ميکروسـکوپ دیجيتـال مـدل     

AM313 ،منافذ و سطح غـدد عـرق در    تعداد و گذاشتن المل روی آن
 افزار  با کمك  نرم. بند اول انگشتان شست، اشاره و حلقه مطالعه شد

Metallography Imaging Process (MIP4.2 Full)    در طی سـه مرحلـه
بررسی ( ورود تصاویر، کاليبره کردن و نشانه گذاری اتومات)اصلی 

پرینـت اثـر   در گزارشـات  خروجـی نـرم افـزار،     . این منافذ انجام شد
. متفاوت به چهـار بخـش مسـاوی تقسـيم شـد       رنگ 8انگشت توسط 

و آزمـون همبسـتگی    spssبا استفاده از نـرم افـزار  نتایج بدست آمده 
با توجه به همبستگی منفی از تحليل داده ها، با افـزایش  . تحليل گردید

بـين انگشـتان   . سن تعداد و سطح منافذ غدد عرق کـاهش یافتـه بـود   
در انگشـتان  . (p>0.05)الف معنادار مشاهده نگردید شست دست اخت

اشاره و حلقه به علت ضایعات پوستی اختالف معنادار مشاهده شـد  
(p<0.05) .رسـد  اسـتفاده    های این پژوهش به نظر می بر اساس یافته

تکميلـی بـرای ادامـه    -به عنوان نرم افزاری ابـداعی  MIPاز نرم افزار 
حقيقـات انسـان شناسـی زیسـتی،     مطالعات پروسکپی می توانـد درت 

همسـو بـا   ... های ژنتيکی، تشخيص هویت و مطالعه بعضی از بيماری
 .مطالعات درماتوگليفيك حائز اهميت باشد

، تشخيص هویت، MIP4پروسکپی، منافذ غدد عرق،  : واژه های کليدی
 انسان شناسی زیستی

mailto:ایرانhossein_akbarynooghaby@yahoo.com
mailto:ایرانhossein_akbarynooghaby@yahoo.com
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P330  : آلفا را از  1پردنیزولون اثرات تخریبی اینترلوکین
 .ضروف بینی گاو در محیط کشت اکسپلنت کاهش می دهدغ

 0محمود هاشمی تبار ٬0، محمود اوراضی زاده0مریم یادگاری
  8الهه یادگاری٬ 3محسن غالمی ٬

یزد گروه بيولوژی و علوم تشریح ٬استادیار ٬دکتری بافت شناسی 0
دکتری  0دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی یزد دانشکده پزشکی

اهواز دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  ٬دانشيار ٬علوم تشریح
جندی شاپور گروه علوم تشریح مرکز تحقيقات سلولی و مولکولی 

کارشناسی مکانيك کشاورزی اردبيل دانشگاه محقق اردبيلی 3
اصفهان دانشگاه  ٬کارشناس پرستاری8دانشکده علوم اردبيل ایران 

 :E- mail    دانشکده پرستاری و مامایی ٬ علوم پزشکی

yadegari_y@yahoo.com 

. گلوکوکورتيکوئيدها در درمان بيماری استئوارتریت مفيد هستند
هدف این مطالعه بررسی اثر پردنيزولون بر تخریب بافتی ایجاد شده 

اکسپلنت های غضروف بينی گاو بطور . آلفا می باشد 0با اینترلوکين 
 0اینترلوکين  )روز در محيط کشت با  09همزمان به مدت 

تغييرات موفولوژی . قرار گرفتند (1000nm)آلفا و پردنيزولون 
کندروسيت ها و ماتریکس خارج سلولی با روشهای بافت شناسی 

آلفا ، اثرات واضحی بر موفولوژی  0اینترلوکين . بررسی گردید
در . رج سلولی غضروف نشان دادکندروسيت ها و ماتریکس خا

آلفا اغلب کندروسيت ها به نظر می رسد که غشا  0حضور اینترلوکين 
. خود را از دست داده اند و لبه غضروف به طور کامل از بين رفت
تخریب ماتریکس و تغييرات فنوتيپی کندروسيت ها در حضور 

تکه  آلفا 0در حضور اینترلوکين . پردنيزولون تا حدودی کاهش یافت
های غضروف تغييرات موفولوژی واضحی بر تکه های غضروف 

. ماتریکس خارج سلولی و بر موفولوژی کندروسيت ها نشان داد٬
 .پردنيزولون تغييرات ایجاد شده با غضروف بينی گاو را مهار کرد

آلفا،  0گلوکوکورتيکوئيدها ، پردنيزولون، اینترلوکين : واژه های کليدی
 کندروسيت

 

P331 : ثر عصاره هیدروالکلی چای سبزا (Camellia sinensis) 
بر تغییرات بافتی بیضه در موش های تیمار شده با سدیم 

 آرسنیت

 . 3، سمیرانادری نورعینی 2زاده ، محمدعلی شریعت1مریم محمدی
دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی، گروه -1

دکتری، -2.اراک، اراکایه، دانشگاه پزیست شناسی، دانشکده علوم 
ایه، دانشگاه اراک، پاستاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم 

کارشناسی ارشد، زیست شناسی سلولی تکوینی، گروه -3.اراک
   .ایه، دانشگاه اراک، اراکپزیست شناسی، دانشکده علوم 

  Maryam.mohammadi3286@yahoo.com:کترونیکالپست 
 

ده زیست محیطی با توان تولید رادیکال آالین آرسنیت یک  سدیم:  هدف
هدف از این مطالعه بررسی اثر . آزاد و تخریب بافتی می باشد

به عنوان یک آنتی اکسیدان، بر ساختار ( GTE)سبز  عصاره چای
. می باشدآرسنیت   وبافت بیضه درموش های تیمار شده با سدیم

 31±1 با میانگین وزنی NMRI نژاد  نر بالغهای  موش:  روش کار
آرسنیت  سدیمکنترل، (: n=0)گروه  4به طورتصادفی بهگرم 

(mg/kg/day 1)، GTE (mg/kg/day 111 )آرسنیت  سدیمو +GTE 
تیمار،   از پس .روز انجام شد 34تیمار دهانی به مدت . شدند تقسیم

بیضه چپ خارج شده، وزن شد و جهت مشاهدات هیستوپاتولوژیک 
 One-Wayها با روش آماری  داده. مورد استفاده قرار گرفت

ANOVA ها در حد  آنالیز و تفاوت میانگین(P<0.05) دار در  معنی
وزن بدن و بیضه در بین گروه ها اختالف معنی :  نتایج .نظرگرفته شد
های تیماری با سدیم آرسنیت،  بیضه موش. (p>0.05)داری نداشت 

ر این گروه، د. ساز را نشان داد های منی واکوئل زایی و آتروفی لوله
و  (P<0.001)ساز  های منی داری در میانگین قطر لوله کاهش معنی

  ساز دار در میانگین قطر لومن لوله های منی افزایش معنی
(P<0.001) در گروه . در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد

 توجهی اثرات مضر طورقابل توانست به GTE  ،GTE+ آرسنیت   سدیم
آرسنیت  نسبت به گروه سدیم پارامترهای فوق آرسنیت را بر  سدیم

آرسنیت تاثیری بر  از طرفی سدیم  . (P<0.001) جبران نماید
 .(p>0.05)مورفولوژی و قطر هسته اسپرماتوگونی نداشت

نتایج نشان می دهد که عصاره چای سبز می تواند در :  گیری نتیجه
مفید کاهش اثرات سمی ناشی از سدیم آرسنیت بر بافت بیضه موش 

 .باشد

  .موش سبز، ، عصاره چایآرسنیت سدیم بیضه، : کلیدی واژه های

P332  : ی گانگلیونیهاسلول بررسی اثردیابت بارداری بر تکامل 
هفته ای موش  4نوزادان  چشمداخلی شبکیه ضخامت الیه  و

 صحرایی

 ، مجيد ملکزاده شفارودی** ، محمد جعفرگلعليپور*سيمين نجفدری 

 * نوراهلل رضایی، * هاتف قاسمی حميدآبادی، **ی ، ثریا غفار*

و بيولوژی سلولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه  گروه علوم تشریح *
گروه علوم تشریح، دانشکده  **علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

 پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

mailto:yadegari_y@yahoo.com
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Email: nourrezaei@gmail.com  

 یکاهش ضخامت الیه سلول های گانگليونر به منج  0دیابت نوع 
در تحقيق حاضر به مطالعه بر روی نسل بعدی  .می گرددرتين 

سلولهای عصبی شبکيه چشم نوزادان حاصل از دیابت بارداری 
جهت جفت گيری  را نر رتسر  01ماده و رت سر  31 .پرداخته شد
پس از تشخيص هم قرار می دهيم روز بعد رت ها  در مجاورت

رت . شدنداژینال اسمير بعنوان روز صفر بارداری در نظر گرفته و
جهت ایجاد  .نددتقسيم شدیابتی و کنترل باردار به دو گروه  های

های باردار در روز یك بارداری استرپتوزتوسين با رت دیابت به 
ساعت بعد قند  89.شدميلی گرم بر کيلوگرم وزن بدن تزریق  81دوز 

دیابتی  mg/dl  001ری شد و ميزان باالتر از خون جانوران اندازه گي
 نمونه انتخاب و پس ازدر هر گروه  09از نوزادان در روز . تلقی شدند

د و پس از انجام پروسه یچشم آنها جهت مطالعه خارج گرد کشتن،
رنگ آميزی  ائوزین-هماتوکسيلينبا  نمونه ها و برشگيری بافتی
هر مقطع تعداد نورون ها و در . شدعکس برداری  از هر نمونه .شدند

نتایج حاصله . شدضخامت الیه گانگليون داخلی چشم اندازه گيری 
بيانگر این مطلب است که هيچ اختالف معنی داری در ضخامت الیه 

اما تعداد سلولهای گانگليونی در . رتين بين دو گروه وجود نداشت
ه رتين گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت

دیابت بارداری باعث افزایش آپاپتوز سلولهای گانگليونی در . است
 .رتين نوزادان می شود

 

P333  : بررسی اثرات تزریق کوتاه مدت آگونیستGnRH   بر روی
 یی               فولیکول های تخمدان موش صحرا

حدیث محمد . سيما مال. غالمحسين فرجاه. دکتر تهمينه پيروی
 نژاد  داریوش محمد.بيگی

 بخش بافت شناسی. دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی اروميه  

در مراکز درمانی نازایی جهت رشد  GnRHامروزه از آنالوگ های 
هدف . استفاده می شودIVFفوليکولها و افزایش ميزان موفقيت 

بر روی ( بوسرلين) GnRHمطالعه حاضر بررسی اثرات آگونيست 
در این مطالعه دوازده   .ی صحرایی بودفوليکولهای تخمدان موش ها

سر  موش  صحرایی نژاد ویستار  ماده  را به  دو  گروه آزمایش  و 
موش های  گروه  آزمایش روزانه به . تقسيم شدند(  =n 0(کنترل
و گروه کنترل به GnRH (Buserelin  )آگونيست    200µg/kg  مقدار

به  صورت  داخل  روز    8همان ميزان سرم فيزیولوژیك به مدت  
یك روز   بعد از آخرین  تزریق   موش ها  . صفاقی  دریافت نمودند

نمونه ها ابتدا . با کلروفرم  بيهوش   سپس  تخمدان ها  خارج شدند
پس از پاساژ از آنها مقاطع پنج .  فيکس شدند% 01در فرمالين 

برای شمارش فوليکولها برش های بافتی با . ميکرونی تهيه شد

زیر ميکروسکپ نوری . کسيلين و ائوزین رنگ آميزی شدندهماتو
داده ها نشان دادند که ميانگين تعداد  .فوليکولها شمارش شد

 گروه در  و(  05/09± 00/01)فوليکولهای اوليه در گروه آزمایش 
بود واز نظر آماری این ( P= 113/1)   و(  32/08 ± 25/03)  کنترل

گين تعداد فوليکولهای ثانویه در ميان. اختالف کاهش معنی دار بود
 ±10/00)  کنترل گروه در و(  5/38± 50/05)گروه آزمایش 

بود واز نظر آماری این اختالف افزایش معنی دار ( P=95/1)و(05/30
(  5/0± 9/3)ميانگين تعداد فوليکولهای گراآف در گروه آزمایش . نبود

بود واز نظر  (P= 015/1)   و(  25/01 ± 00/0)  کنترل گروه در  و
این نتایج نشان دادند که  .آماری این اختالف کاهش معنی دار نبود

تزریق کوتاه مدت بوسرلين باعث تسریع رشد فوليکولهای با توجه به 
بر روی سلول های گرانولوزای  GnRHحضور گيرنده های 

 .فوليکولهای تخمدان می گردد

موش .  GnRHآگونيست . تخمدان. فوليکول:  واژه های کليدی
 صحرایی 

 

P334  :بررسی اثرات عصاره الکلی دارچین بر کبد و طحال موش 

 دکتر آتوسا همافر  -3ژیال پورشریف ،-0،* دکتر فاطمه افشاری-0

دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد تبریز،گروه هيستوپاتولوژی و - 0،3
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -0آناتومی ، تبریز، ایران 

ی اکسيدانی دارچين به عنوان یکی از ادویه ها  مدتهاست که اثرات آنت
هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره الکلی دارچين . بکار می رود

هفته و با وزن  9موش نر با سن  00تعداد . بر کبد و طحال می باشد
ساعت تاریکی با  00ساعت روشنایی و  00گرم ، در شرایط  31-05

موشها  به دو . غذای کافی نگهداری شدند امکانات دسترسی به آب و 
در گروه آزمایش عصاره ی . گروه کنترول و آزمایش  تقسيم شدند

به صورت داخل صفاقی و به مدت  mg/kg 50الکلی دارچين با دوز
پس از اتمام زمان تعيين شده از کبد و طحال .  سه هفته تزریق گردید

ه دست آمده با نمونه های ب .این موش ها نمونه برداری گردید
نتایج حاصل از این . رنگ آميزی شدند  H&E , PASاستفاده از  

تحقيق نشان داد که در گروه آزمایش اندازه ی هسته های هپاتوسيت 
ها افزایش یافته بود، قطر سينوزوئيدها کاهش یافته و تعداد سلول 

در گروه .های کوپفر در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته بود 
 00.33 ±0.133) یش ميانگين تعداد مگاکاریوسيت های طحالی آزما

این افزایش معنی (  0.33 ±1.900) بود که در مقایسه با گروه کنترل(
استفاده از عصاره ی الکلی دارچين  موجب ایجاد (. P<1.110)دار بود 

 .تغييرات هيستولوژیکی در ساختمان کبد و طحال می گردد 
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سينوزوئيد، کوپفر، مگاکاریوسيت ،عصاره دارچين، : کليدی ه هایواژ
 ،آنتی اکسيدان ،پاس

P335  :ی هیدروالکلی چای سبز بررسی اثر حفاظتی عصاره 
(Camellia sinensis )های  بر پارامترهای اسپرم در موش

 تیمارشده با سدیم آرسنیت

، ملك سليمانی 0زاده ، محمدعلی شریعت0مریم محمدی 
 .8نی، سميرانادری نورعي3مهرنجانی

دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی، -0
 .ایه، دانشگاه اراک، اراکپگروه زیست شناسی، دانشکده علوم 

ایه، پدکتری، استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم -0
دکتری، دانشيار، گروه زیست شناسی، -3.دانشگاه اراک، اراک

کارشناسی ارشد، -8.ایه، دانشگاه اراک، اراکپدانشکده علوم 
زیست شناسی سلولی تکوینی، گروه زیست شناسی، دانشکده 

پست . ایه، دانشگاه اراک، اراکپعلوم 
 Maryam.mohammadi3286@yahoo.com:الکترونيك

 
آرسنيت به عنوان یك ماده سمی زیست محيطی  سدیم: هدف
که عمدتاً از طریق ایجاد استرس اکسيداتيو قادر به اعمال  است

این  هدف از . باشد مثلی نر می هایی در سيستم توليد یناهنجار
عنوان یك  به( GTE)مطالعه بررسی اثر عصاره چای سبز

های تيمار شده با  های اسپرم موش اکسيدان، بر پارامتر آنتی
 نژاد  نر بالغهای  موش: کار روش.باشد آرسنيت می سدیم

NMRI روه گ 8به طور تصادفی به گرم  31±5 با ميانگين وزنی
(0=n :) ،آرسنيت  سدیمکنترل(mg/kg/day 5)، GTE (mg/kg/day 

روز به  38و به مدت  تقسيم GTE+ آرسنيت  سدیمو ( 011
در پایان دوره تيمار، وزن بدن و . صورت دهانی تيمار شدند

محيط بيضه چپ ثبت و ناحيه دمی اپيدیدیم چپ در 
ه به شد  های خارج  اسپرم . قطعه قطعه شد  Ham's F10کشت

 جمله تعداد،    زم ا های اسپر  رمنظور بررسی برخی از پارامت
  استفاده قرار های اسپرم مورد    و ناهنجاری حيات قابليت تحرک، 

ای    هسته  های آميزی رنگ  کيفيت کروماتين اسپرم، توسط. گرفت 
ها با روش آماری  داده. بلو ارزیابی شد اورانژ و آنيلين آکریدین

One-Way ANOVA ها در حد  آناليز و تفاوت ميانگين
(P<0.05) وزن بدن و بيضه : نتایج.دار در نظرگرفته شد معنی

کاهش . (P>0.05)داری نداشت  در بين چهار گروه اختالف معنی
و  (P<0.001)   داری در تعداد، تحرک، قابليت حيات معنی

های تيمار شده با  در موش(P<0.01) اسپرم  مورفولوژی طبيعی
در . آرسنيت در مقایسه با گروه کنترل مشاهده گردید مسدی

طور قابل توجهی  توانست به GTE ،GTE+آرسنيت گروه سدیم
نسبت به  آرسنيت را بر پارامترهای ذکرشده اثرات مضر سدیم

آرسنيت  سدیم. (P<0.001)آرسنيت جبران نماید گروه سدیم

  ایاسپرم و جایگزینی پروتامين به ج DNAتاثيری بر کيفيت 
اثرات     عصاره چای سبز توانست : گيری نتيجه. هيستون نداشت
های بالغ  آرسنيت را بر پارامترهای اسپرم موش نامطلوب سدیم

 .جبران نماید
پارامترهای  آرسنيت، عصاره چای سبز، سدیم: واژه های کليدی

 . اسپرم، موش
 

P336  : بررسی مکانیسم  نفروتوکسیسیتی تولوئن 

 زاده، سيمين امير معزی، طيبه پل   معصومه احمدی 

گروه بهداشت حرفه ای، مرکز تحقيقات فيزیولوژی  و مرکز تحقيقات 
 سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

تولوئن  یکی از ترکيبات آلی می باشد که در صنایع گوناکون به 
بر این یکی عالوه .  عنوان حالل ، ماده اوليه و یا بيابينی  کاربرد دارد 

از آالینده های محيط زیست می باشد که در اثر سوخت ناقص وسایل 
این ترکيب اثر نامطلوب . نقليه و همچنين تبخير بنزین حاصل می شود

در ارگان های حياتی از جمله کبد، کليه و سيستم اعصاب مرکزی 
تماس شغلی با این ترکيب موجب نفروتوکسيسيتی . ایجاد می نماید

ه منظور شناخت بهتر اثر آن در کليه اثر این ترکيب در ب. می شود
مورد (موش صحرایی)دوزهای مختلف بر بافت کليه در مدل حيوانی  

 ,300)حيوانات دوزهای مختلف تولوئن. بررسی قرار گرفته است

600,900 mg/kg)   ) روزانه ( روغن ذرت)و گروه کنترل حالل آن
ساعت بعد از آخرین  08. روز متوالی دریافت نمودند 2برای مدت 

دوز ، حيوانات با دوز باالی سدیم پنتوباربيتال کشته و از خون 
و کراتی نين   BUN)  حيوانات جهت انجام آزمایش های بيوشيميائی 

و از بافت های کليه جهت مطالعه هيستوپاتولوژی و اندازه گيری ( 
ابسته تولوئن به صورت و. استفاده گردید  GSH))ميزان گلوتاتيون 

و کراتی نين و کاهش گلوتاتيون در   BUNبه دوز موجب افزایش 
آسيب سلولی عمدتا در . گردید( p<0.05)مقایسه با  گروه کنترل 

با . سلول های پروکسيمال به صورت وابسته به دوز مالحظه گردید
در بافت کليه عمدتا  p450توجه به اینکه جایگاه آنزم های سيتوکروم 

کسيمال می باشد و تولوئن موجب آسيب در این در سلول های پرو
سلول ها و باعث کاهش گلوتاتيون  گردیده است به نظر می رسد  
زیست دگرگونی تولوئن در بافت کليه  در ایجاد اکسيداتيو استرس 
وکاهش گلوتاتيون به عنوان ترکيب آنتی اکسيدان  در 

 .نفروتوکسيسيتی تولوئن نقش مهمی ایفا می نماید

 GSH))تولوئن، کليه ، گلوتاتيون :  ای کليدیواژه ه
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P338  : ماتریکس مثانه گوسفند به عنوان یک منبع غنی از مواد
 یک مطالعه فراساختاری: بیولوژیک

فرزاد  ٬0محسن بصيری ٬0بهاره ذیحيات ٬0اسدی شکاری مجيد
 0دوستی شعار

 -0مرکز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان  -0
 ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرماندانشجو

مطالعات علمی نشان داده اند که داربستهای بيولوژیك حاوی 
ماتریکس خارج سلولی می توانند به خوبی جهت بازسازی بافتهای 

هدف مطالعه . مختلف انسانی و جانوری مورد استفاده قرار گيرند
صورت حاضر استخراج ماتریکس خارج سلولی از مثانه گوسفند به 

ماتریکس خارج سلولی بر اساس روشهای علمی منطبق با . ورقه بود
از ميکروسکپ الکترونی اسکنينگ جهت . مراجع علمی استخراج گردید

بررسی با ميکروسکپ . بررسی فراساختار این ماتریکس استفاده شد
الکترونی اسکنينگ نشان داد که این ماتریکس از بخشهای رشته مانند 

این مطالعه برای اولين بار در ایران به . ل شده استو بی نظمی تشکي
انجام رسيده و نشان می دهد که مثانه گوسفند می تواند به عنوان یك 
منبع در دسترس و مناسب جهت استخراج ماتریکس خارج سلولی 

 .مورد استفاده قرار گيرد

ميکروسکپ  ٬گوسفند ٬ماتریکس خارج سلولی: کليدی واژه های
 مثانه ٬لیالکترونی انتقا

P341  : بررسی هیستوپاتولوژی توده های بزاقی شایع در
 بیمارستان های دانشگاهی اهواز

 0معصومه خالو  - 0دکتر ایران رشيدی

  (دانشيارگروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز0
مربی گروه بافت شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ) 0

 (اهواز

 001متی از سيستم گوارش است که اولين بار در سال غدد بزاقی قس
بيماری های . بعد از ميالد توسط گالن موقعيت آنها توضيح داده شد

. شایع غدد بزاقی شامل ضایعات التهابی، سنگ و تومور ها می باشد
بر همين اساس در این تحقيق شيوع انواع هيستوپاتولوژیکی توده 

لغایت  93انشگاهی اهواز از آبان های بزاقی جراحی شده در مراکز د
از بين مراجعين مراکز . مورد بررسی قرار گرفته است 98آبان 

ساله، نمونه های مربوط به غدد  0دانشگاهی اهواز در بازه ی زمانی 
بزاقی جمع آوری و از نظر هيستوپاتولوژی، سن، جنس و محل 

ين آناتوميك ضایعات مورد بررسی قرار گرفت در این تحقيق از ب
نمونه غده بزاقی جمع  31مورد مراجعه به بخش پاتولوژی،  5111

مورد ساب مندیبوالر و  08مورد آن غده پاروتيد،  08آوری شد که 

از این . یك مورد ساب لينگوآل و یك مورد غدد مينور بوده است
مورد زن می باشد که کمترین ميزان سن  02مورد مرد و  03تعداد 

شایعترین ضایعه، التهاب غدد . سال بود 21سال و بيشترین آن  03
. که به نسبت مساوی شامل حاد و مزمن می باشد%( 0/80)بزاقی بود

ضایعه بعدی تومور . شایعترین محل التهاب غده ساب مندیبوالر بود
که شایعترین تومور آدنوم پلئومورفيك بوده و %( 3/33)می باشد 

تومورها تومور خوش  از بين. بيشتر موارد در غده پاروتيد می باشد
خيم شایعتر بود و به طور کل به جز ضایعات التهابی موارد دیگر در 

 01بيشترین شيوع التهاب در سنين زیر . زنان شایعتر از مردان بود
سال بود و همچنين بيشترین شيوع تومور در  51تا  81سال و بين 

عات نتایج بدست آمده در مقایسه با مطال. سال بود 51تا  81سنين 
انجام شده در دانشگاه گوتينگن آلمان، کاتدرای لهستان، کامپينانس 

بيشتر -0:برزیل و هامبورگ آلمان از نظر موارد زیر یکسان می باشد 
شایعترین -0.التهابات غدد مربوط به غده ساب مندیبوالر می باشد

-3.تومور آدنوم پلئومورفيك و شایعترین محل آن پاروتيد است
شيوع -8.نسبت به تومور بدخيم شایعتر استتومور خوش خيم 

تنها  .سال و در جنس مونث بيشتر می باشد 51تا  81تومور در سنين 
اختالف این است که در مطالعه دانشگاه گوتينگن آلمان ضایعات 
التهابی در زنان بيشتر گزارش شده ولی در این تحقيق در مردان 

  .شيوع بيشتری داشته است

 غدد بزاقی، التهاب، تومور، آدنوم پلئومورفيك    :کليدی  واژه های

 

P342   : اثر محافظتی گل الدن(Tropaeolum majus L.  ) در
 مسمومیت حاد کبدی ناشی از استامینوفن در موش سوری

 معصومه خالو – 0، 0لعياسادات خرسندی

مرکز تحقيقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی -0
ه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه گرو-0 شاپور اهواز

 علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

. است تب و درد ضد متداول داروی یك استامينوفن: مقدمه و هدف
 و انسان در کليوی و کبدی نکروز به منجر باال مقادیر در استامينوفن

 Tropaeolumدر این مطالعه اثر عصاره  گل الدن. گرددمی حيوان

majus L.  (TM ) بر مسموميت کبدی ناشی از استامينوفن در موش
این گياه بطور گسترده در سراسر دنيا . استسوری بررسی شده

 81: روش کار .شودروید و در ایران بعنوان گل الدن شناخته میمی
برای . گروه تقسيم شدند 5ماری بطور تصادفی به -موش نر نژاد ان

ينوفن بصورت تك دوز استام mg/kg 511ایجاد مسموميت کبدی  
 mg/kg 251 و  325، 25های آزمون بترتيب گروه .تزریق صفاقی شد
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روز دریافت کردند و در روز هفتم دوز سمی  2بمدت  TMعصاره 
یك روز پس از تجویز استامينوفن، نمونه . استامينوفن تجویز شد

گرفته شد و سپس   ALPو   ALT, ASTگيری خونی برای اندازه
 ,ALT: نتایج .زمایشات هيستوپاتولوژی برداشته شدندکبدها جهت آ

AST   وALP   بطور معنی داری در گروه مسموم افزایش نشان داد
(P < 0. 01) . استامينوفن همچنين آسيب کبدی بصورت نکروز مرکز

لوبولی، احتقان گلبولهای قرمز و ارتشاح گلبولهای سفيد ایجاد کرده 
های در یافت ای در گروهمالحظه بطور قابل  ALPو  ALT, AST .بود

نسبت به گروه  mg/kg 251 بویژه در گروه  TMکننده عصاره 
 TMعصاره  . (P < 0.05)داری را نشان دادند مسموم کاهش معنی

همچنين تغييرات هيستوپاتولوژی ناشی از استامينوفن را کاهش داده 
دارای  TMدهند که عصاره این یافته ها نشان می: نتيجه گيری .بود

اثر محافظتی بر عليه  مسموميت حاد کبدی ناشی از استامينوفن دارد 
 Tropaeolum: کليدیه های واژ.و ممکن است از نظر بالينی مفيد باشد

majus L.استامينوفن، مسموميت کبدی، گل الدن ، 

P343  :پیپرین غضروف مفصلی را از تغییرا ت -ترکیب کورکومین
 ی رت محافظت می کندتخریبی در مدل استئوارتریت

-لعياسادات خرسندی -خيرالنسائ احمدی -محمود اوراضی زاده
 وحيد بياتی

 گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

استئوآرتریت شایعترین بيماری مفصلی است وبه گزارش سازمان 
سال از این  01درصد افراد جهان با متوسط سن 01جهانی بهداشت 

 محافظتی کورکومين،پيپرین واثر در این تحقيق.ج ميبرندبيماری رن
مورد  ترکيب کورکومين و پيپرین در مدل حيوانی استئوآرتریت

موش صحرایی نر بطور  سر 81 تعداد. بررسی قرار گرفته است
ميکروليتر سرم  51گروه کنترل:شدگروه تقسيم  5تصادفی به 

ریق شد و فيزیولوژی بصورت تك دوز در مفصل زانوی راست تز
بمنظور :گروه دوم . روز نمونه های غضروف برداشته شد 09پس از 

ميکروليتر  51و حجم  1mgبا غلظت با MIAایجاد استئوآرتریت، 
در گروههای .بصورت تك دوز در مفصل زانوی راست تزریق شد

روز به ترتيب کورکومين  08بمدت  MIAروز پس از تزریق 08آزمون
و ترکيب   mg/kg05 رین به ميزان و پيپ mg/kg011 به ميزان 

های در انتهای آزمایش نمونه. کورکومين و پيپرین گاواژ شد
فيکس شدند و پس از % 01در  فرمالين غضروف برداشته و

رنگ آميزی  شد وميکرونی تهيه  5مقاطع بافتی دکلسيفيکاسيون
. گرفتصورت بافت شناسي سيهایرائوزین جهت بر-هماتوکسيلين

اده از کورکومين، پيپرین و ترکيب آنها تاثير استف:یافته ها
باعث  MIA.هيستوپاتولوژیکی بر بافت غضروف معمولی نداشت

آسيب بافت غضروفی بصورت کاهش حجم غضروف مفصلی 
تجویز ترکيب کورکومين و .ونامنظم شدنسطح غضروف شده بود

  MIAپيپرین بطور موثرتری باعث کاهش آسيبهای بافتی ناشی از 
. گروههای دریافت کننده پپيپرین و کورکومين به تنهایی بودنسبت به 
دهد که کورکومين، نتایج به دست آمده نشان می: نتيجه گيرِیبحث و 

 .پيپرین و ترکيب آنها اثر محافظتی بر روی مفصل استئوارتریتی دارد

 پپپرین-کورکومين-غضروف مفصلی-استئوآرتریت: کليدی واژه های

 

P345  :موش  هایبر بیان ژنهای پانکراسی در جنین اثر متفورمین
 در مقایسه با نوزادان 

مرکز تحقيقات سلولی و .سميه بهرام زاده و محمود هاشمی تبار 
 مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

 IIمتفورمين یك داروی ضد دیابت خوراکی است که برای درمان تيپ 
-GLPمار با متفورمين سبب افزایش سطح تي. دیابت استفاده می شود

 pdx-1های mRNAسبب افزایش  GLP-1فعاليت رسپتور . می گردد 1
برای تمایز سلوهای بتا و  pdx-1بيان ژن . در سلولهای بتا می گردد

پژوهش حاضر اثر متفورمين بر . بيان ژن انسولين ضروری است
وش را د مو انسولين در پانکراس جنين و نوزا Pdx-1بيان ژنهای 

به صورت  C57BL/6موشهای حامله نژاد . مورد مقایسه قرار می دهد
گروه کنترل نرمال سالين دریافت : تصادفی به دو گروه تقسيم شدند

متفورمين را به  051و  mg/kg 25 ،051کرد و گروه تيمار دوزهای 
نيمی از . روز به صورت تزریق درون صفاقی دریافت کرد 00مدت 

های گردنی بارداری به روش قطع مهره 5/08در روز موشهای حامله 
نيم دیگر از موشهای . کشته شدند و پانکراس جنينها جداسازی شد

حامله زایمان کردند و پس از تولد، پانکراس نوزاد موشها جهت 
در گروههای . و انسولين جداسازی شد pdx-1بررسی بيان ژنهای 

و جنين موشها، دوزهای تيمار در مقایسه با گروه کنترل در نوزاد 
و  pdx-1داری در بيان ژنهای مختلف داروی متفورمين تغيير معنی

و انسولين در  pdx-1بيان ژنهای (. P > 0.05)انسولين ایجاد نکردند 
گروه نوزادن تيمار شده با متفورمين در مقایسه با جنينهای 

ان داد نتایج نش. (P < 0.05)داری را نشان داد تيمارشده افزایش معنی
که متفورمين پس از تولد بر ناحيه تنظيمی ژن انسولين اعمال اثر می

علت عدم حساسيت پانکراس جنينها نسبت به متفورمين احتماال . کند
 .باشدناشی از فقدان بلوغ عملکردی پانکراس آنها می

 ، انسولين، بيان ژن pdx-1پانکراس، : کليدی واژه های

P346  :بر تکامل قلب در موش سوری بررسی اثرات آرسنیک 

 دکتر مجتبی کریمی پور *دکتر معصومه زیرک جوانمرد
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 استاد یارگروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی اروميه *

مطالعات متعدد .آلودگی با آرسنيك بعنوان یك مشکل جهانی است 
نشان داده که در معرض قرار گرفتن با آرسنيك در زمان حاملگی 

هدف از این مطالعه بررسی اثرات .بر جنين دارددارای اثرات سوء 
سر  31از تعداد . آرسنيك بر تکامل قلب در موش سوری می باشد

کنترل و تجربی استفاده    موش سوری بالغ ماده در دو گروه
به موشهای گروه تجربی از روز هشتم بارداری روزانه .گردید

40mg/kg موشها  .بصورت داخل صفاقی تزریق گردید سدیم آرسنيك
انها  بارداری کشته و جنين ها از رحم  08و  00، 01در روز های 
وبعد از انجام مراحل پروسس بافتی المهایی با  رنگ  خارج شدند

تهيه و تکامل قلب در انها  مورد بررسی  قرار   H&Eاميزی 
نيز بوسيله RFC1  عالوه بر این ميزان بيان پروتئين .گرفت

سدیم  40mg/kgتزریق . سی قرار گرفتایمونوهيستوشيمی مورد برر
منجر به بروز نقائص قلبی شامل کاهش ضخامت دیواره  آرسنيك
کاهش  ضخامت الیه عضالنی قلب ,تاخير در تکامل قلب ,بطنها 

کاهش سرعت تکثير سلولهای عضالنی و افزایش قطر داخلی حفره ,
در    RFC1 عالوه بر ان بيان پروتئين.های قلبی در گروه تجربی شد
نتایج نشان داد که تکامل طبيعی قلب . گروه تجربی کاهش یافته بود

جنين موش تحت تاثير ارسنيك مختل شده  و احتماال این ماده سمی 
وایجاد اختالل در مسير ورود فوليت RFC1 باعث تخریب  پروتئين

 .شده ولذا نقائص قلبی متعاقب ان ایجاد ميشود

 قلب ,جنين,موش  ,آرسنيك: واژه های کليدی

 

P347 : ه آبی میوه گیاه کنار بر روی شاخص آپوپتوزی اثرعصار
 های دیابتی القاء شده باپانکراس در رت βهای سلول

 توسیناسترپتوزو

 0و فریبا یحيوی 0غالمرضا حميدیان

ای، گروه علوم پایه، دانشکده استادیار بافت شناسی مقایسه -0
دانشجوی کارشناسی  -0. دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ارشد، دانشکده دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، 
 f.yahyavi68@yahoo.com.ایران

با توجه افزایش شيوع عوارض داروهای صنعتی و بار اقتصادی آنها 
ها جهت در سيستم مدرن پزشکی عالقه عمومی، آکادميك ودولت

در ایران گياه کنار کاربرد . استرویکرد به طب سنتی افزایش یافته 
فراوانی در طب سنتی دارد اما خواص آن برروی دیابت هنوز شناخته 

آبی ميوه گياه  هاثرعصارمطالعه حاضر با هدف بررسی . نشده است
ها ی پانکراس در رت βهای کنار بر روی شاخص آپوپتوزی سلول

نژاد ویستار  های صحرایی نر بالغدر این مطالعه رت. دیابت انجام شد

القاء دیابت در گروه . به سه گروه کنترل، دیابت و درمان تقسيم شدند
. استرپتوزوتوسين صورت گرفت mg/kg51 دیابت و درمان با تزریق 

عصاره  mg/kg/day 51یك هفته پس از القاء، گروه درمان به ميزان 
روز متوالی  31آبی ميوه گياه کنار را از راه خوراکی و برای مدت 

در نهایت حيوانات آسان کشی شده، و پانکراس آنها . دریافت کردند
 معمول روش به هانمونه. در فرمالين بافر خنثی ده درصد تثبيت شد

 جهت. و مقطع گيری شد آماده پارافينی بافتی مقاطع تهيه استاندارد و
 به TUNEL ایمونوهيستوشيمی تکنيك از آپوپتوزی هایسلول تعيين
 استفاده خود جای در انتهایی کردن نشاندار اکتيورادیو غير روش
در گروه  βهای نتایج نشان داد که شاخص آپوپتوزی سلول .شد

و  29/09±03/1 50/٬0±19/1کنترل، دیابت و درمان بترتيب  
-تواند به طور معنیمشخص شد که ميوه کنار می. بود 80/1±00/05

تی را کاهش های دیابدر رت βهای داری شاخص آپوپتوزی سلول
-آبی ميوه کنار می هعصارتوان گفت استفاده از می(. S<15/1)دهد 

تواند استراتژی مناسب جهت جلوگيری از القاء آپوپتوز ناشی از 
 . جزایر پانکراس باشد βهای دیابت در سلول

 βهای آبی، دیابت، سلول هعصارآپوپتوز، کنار، : های کليدیواژه
 پانکراس

P348  :بی میوه گیاه کنار بر روی شاخص آپوپتوزی آ هاثر عصار
 توسیناسترپتوزو های دیابتی القاء شده باهای کبدی در رتسلول

 3آبادپی حسين، نرگس نيك0، فریبا یحيوی0غالمرضا حميدیان

ای، گروه علوم پایه، دانشکده استادیار بافت شناسی مقایسه -0
شجوی کارشناسی دان -0. دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ارشد، دانشکده دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، 
دانشجوی پزشکی، دانشکده  -f.yahyavi68@yahoo.com 3.ایران

 . پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران

ر به همراه برخی گياهان دارویی جهت در طب سنتی ایران گياه کنا
ميوه این گياه دارای . روددرمان سرماخوردگی و آنفلونزا بکار می

خواص ضد التهابی، آرام بخشی، آنتی اکسيدانی، محرک سيستم 
و مصرف خوراکی آن دارای سمّيت . ایمنی ومحرک عصبی می باشد

ه آبی باشد این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاربسيار پایين می
-های کبدی در رتميوه گياه کنار بر روی شاخص آپوپتوزی سلول

های صحرایی نر بالغ نژاد در این مطالعه رت. های دیابتی انجام شد
القاء دیابت . ویستار به سه گروه کنترل، دیابت و درمان تقسيم شدند

استرپتوزوتوسين  mg/kg51 در گروه دیابت و درمان با تزریق 
هفته پس از القاء، گروه درمان به ميزان یك . صورت گرفت

mg/kg/day 51  عصاره آبی ميوه گياه کنار را از راه خوراکی و برای
در نهایت حيوانات آسان کشی . روز متوالی دریافت کردند 31مدت 

 به هانمونه. شده، و کبد در فرمالين بافر خنثی ده درصد تثبيت شد

mailto:ایران.f.yahyavi68@yahoo.com
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شده و به  آماده پارافينی تیباف مقاطع تهيه استاندارد و معمول روش
 از آپوپتوزی هایسلول تعيين جهت. طور متوالی مقطع گيری شد

 نشاندار رادیواکتيو غير روش به TUNEL ایمونوهيستوشيمی تکنيك
نتایج نشان داد که شاخص  .شد استفاده خود جای در انتهایی کردن

يب های کبدی در گروه کنترل، دیابت و درمان بترتآپوپتوزی سلول
مشخص شد که ميوه . بود 09/00±93/1و  85/1±85/39، 00/1±30/3

داری باعث کاهش شاخص آپوپتوزی تواند به طور معنیگياه کنار می
استفاده از (. S<15/1)شود های دیابتی میهای کبدی در رتسلول

تواند استراتژی حفاظتی مناسب جهت عصاره آبی ميوه کنار می
 .های کبدی باشدکننده دیابت در سلولجلوگيری از عوارض تخریب 

 آپوپتوز، کنار، عصاره آبی، کبد، دیابت، هپاتوسيت: های کليدیواژه

P349  : اثر گیاه سداب(Ruta graveolens ) روی فاکتورهای
، کراتینین و آنزیم های کبدی در موش ( BUN)نیتروژن اوره خون

 های سوری

،  دکتر آبتين 0يدی نيا، امين سع 0، اميررضا رودبارچی0مهدی نبئی
 0حيدرزاده

عضو مرکز مطالعات و پژوهش های گياهان . دانشجوی پزشکی. 0
دانشيار . 0دارویی بسيج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گيالن 

 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گيالن . گروه پزشکی اجتماعی

نه ی می باشد که دامطب سنتی خواص متعددی در  ایراگياه سداب د
با توجه به تاثيرات . اثرات آن روی سيستم های مختلف بدن است

سيستميك داروها و از جمله گياهان دارویی مصرفی، در این مطالعه 
به بررسی اثرات این گياه بر روی فاکتورهای نيتروژن اوره خون، 

این پژوهش یك مطالعه . کراتينين و آنزیم های کبدی پرداخته ایم
در  NMRIسر موش سوری نر از نژاد  31روی تجربی است که بر 
تایی  5گروه  0موش ها به . گرم انجام شد 35تا  05محدوده ی وزنی 

، 311،  011به ترتيب دوزهای  8تا  0تقسيم شدند و به گروه های 
( شاهد) 5ميلی گرم در هر کيلوگرم از عصاره و گروه  511و  811

ه و یك روز در ميان به مدت یك هفت( سرم فيزیولوژی)حالل عصاره 
بدون هيچ گونه ( کنترل)0به صورت داخل صفاقی تزریق شد و گروه 

در پایان روز هفتم موش ها با استفاده از مخلوط . تزریقی باقی ماند
کتامين و زایليزین به طور عميق بيهوش شدند و سپس نمونه گيری 
 خون از قلب انجام گرفت و آنزیم های کبدی، گلوکز ، کراتينين و

داده های حاصل با استفاده از . نيتروژن اوره خون اندازه گيری شد
ميزان کراتينين در . مورد تحليل و مقایسه قرار گرفتند tukeyآزمون 

ميلی گرم در کيلوگرم  511و  811،  311گروه های دارای دوز های 
(. P<0.05)در مقایسه با گروه کنترل دارای اختالف معنی داری بود 

، AST، آنزیم های کبدی (BUN)ان نيتروژن اوره خون در مورد ميز
ALT و آلکالين فسفاتاز تغيير معنی داری بين گروه ها دیده نشد

(P>0.05 .) با توجه به نتایج حاصله ، به نظر می رسد گياه سداب در
ميلی گرم در کيلوگرم دارای اثرات سمی  511و 811، 311دوزهای 

به نتایج بدست آمده گياه سداب  همچنين با توجه. روی کليه می باشد
پيشنهاد می گردد اثرات . دارای اثرات سمی روی کبد نمی باشد

عصاره ی گياه روی تغييرات هيستوپاتولوژیك کليه صورت گيرد تا 
 . تغييرات در سطح سلولی نيز بررسی شود

، آنزیم (BUN)سداب ، کراتينين، نيتروژن اوره خون: واژه های کليدی
 های کبدی 

P351  : اثر پنتوکسیفیلین بر شدت بیان ژن ماتریکس
و مهار کننده یک آن در روند ترمیم زخم  3و 1متالوپروتئیناز 

 پوستی موش صحرایی دیابتی

، 8، محمد رضا دارابی3، محسن نوروزیان0، محمد بيات0سعيد بابائی
 saeid.babaei@yahoo.com 5محمود رضا نخعی

راد دیابتی از زخمهای دیابتی رنج ميليون نفر اف 011از % 05در جهان 
زخم پای دیابتی منجر به قطع عضو ویا پنجه  0882در سال . می برند

. دالر برای هر مورد شد 05111-111/81های پا با هزینه ای برابر
تحقيقات روز افزون بيانگر اثرات مثبت پنتوکسيفيلين بر روند بهبود 

زانتينی است که پنتوکسی فيلين یك مشتق گ. زخمهای پوستی است
 سبب تعدیل یا مهار فاکتورهای التهابی، کاهش ویسکوزیته خون،

بهبود جریان خون محيطی و افزایش اکسيژن رسانی به بافتها می 
در این مطالعه اثر این دارو بر شدت بيان ژن ماتریکس . گردد

  .متالوپروتئينازها و مهار کننده آنها مورد بررسی قرار گرفته است
 0موش صحرایی دیابتی نژاد ویستار به 30طالعه تجربی در این م

گروه تجربی، دریافت کننده پنتوکسيفيلين و کنترل، دریافت کننده آب 
زیر گروه  3گروههای تجربی و کنترل هر یك به . مقطر تقسيم شد

موش صحرایی  0روز اول، سوم وپنجم، هر زیر گروه شامل بر 
ميليمتر  01پوستی به طول در روز صفر مطالعه برش . تقسيم شدند

، 0با الگوی یکسان در ناحيه پشت  موشها ایجاد شد، ودر روزهای 
پس از ایجاد زخم هر گروه برای سنجش مقدار کمی بيان ژنهای  5و3

و مهار کننده یك آنها مورد  3و0ماتریکس متالوپروتئينازها ی 
و تست  SPSSنتایج حاصله به کمك نرم افزار . بررسی قرار گرفت

-K-S, Levens, Student sample t-test, One way Anova)های 

Tukey) در ارزیابی کمی ماتریکس  .مورد آناليز قرار گرفت
متالوپروتئينازها و مهار کننده یك آنها، پنتوکسيفيلين سبب کاهش 

و افزایش بيان مهار کننده  5بيان ماتریکس متالوپروتئينازها در روز 
پنتوکسيفيلين سبب تسریع بهبود (. >p 15/1(یك آنها در روز پنجم شد

زخم از طریق تنظيم بيان متالوپروتئينازها و مهار کنندگان آنها می 
دیابت، ماتریکس متالوپروتئينازها، : واژه های کليدی.شود

 . پنتوکسيفيلين، موش صحرایی، التيام زخم
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P354  : مطالعه ی اثرات سیتوتوکسیک استیرن بر هپاتوسیت ها و
 یم های کبدی در موش صحراییآنز

محمد رضا عرب، هانيه ميرحسينی، فاطمه مير حسينی، رمضان 
دانشکده پزشکی .ميرزایی، مهدی جهانتيغ، فریدون سرگلزایی اول

 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

استيرن یکی از حالال های آلی است که در صنایع پالستيك ، رزین و 
به دليل استفاده ی . ار می گيرددیگر صنایع وابسته مورد استفاده قر

استيرن در ظروف نگهداری مواد غذایی شانس استنشاق بخارات این 
هرچند مکانيسم دقيق اثرات این . حالل آلی برای همه ی ما وجود دارد

حالل هنوز به طور کامل شناخته شده نيست، مطالعات انسانی و 
شان داده حيوانی زیادی اثرات سمی این ماده را بر اعضای بدن ن

هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات هپاتوتوکسيك این ماده در . است
سر موش صحرایی نر  01. شرایط کنترل شده در موش صحرایی بود

انتخاب و به دو گروه  13± 200با وزن  Sprague Dawleyبالغ از نژاد 
رتهای گروه آزمایش . سر تقسيم شدند 01آزمابش و شاهد، هر گروه 

روز در  0هفته و در هر هفته  3ساعت برای مدت  8مدت  روزانه به
در پایان دوره ی . معرض بخارات استيرن در اتاقك گاز قرار گرفتند

آزمایش با بيهوشی عميق از موشهای هر دو گروه  نمونه های کبدی 
نمونه های بافتی در . جمع آوری و خون نيز مستقما از قلب گرفته شد

قاطع پارافينی بریده شده با رنگ ثابت شده و م% 01فرمالين 
فعاليت آنزیم . آميزیهای هماتوکسيلن ائوزین و پاس رنگ آميزی شدند

و ميزان بيلی روبين به روش معمول اندازه  ALT, AST, ALPهای 
وزن موشها قبل و بعد از آزمایش ثبت شد و اطالعات . گيری شد

. تحليل شدندبا آناليز واریانس تجزیه و  SPSSحاصله با نرم افزار 
نتایج نشان دهنده ی تغييرات شدید ساختمانی و هيستوشيمی در 

هرچند ميزان ميزان آنزیم های . گروه آزمایش نسبت به شاهد بود
عملکرد کبدی در گروه آزمایش نسبت به شاهد بيشتر بود ولی 

با . آناليزهای آماری تغيير معنی داری را ميان گروهها نشان نداد
ها ی آزمایش، نکروز کانونی و دژنرسانس اینکه در نمونه 

ائوزینوفيليك و تغيير واکنش به پاس در هپاتوسيت ها کامال نمایان 
نتایج نشان دهنده ی قابليت هپاتوتوکسيسيته ی باالی استيرن . بود

 .در این مدل آزمایشی بود

 استيرن، آنزیم های کبدی، هپاتوتوکسيسيته: واژه های کليدی

P357  :ژن  بیان بر پایین پالس دوز درمانی با لیزر اتبررسی اثر
 با شده دیابتی صحرایی در موش  ناحیه ترمیمی زخم و بافت

 استرپتوزوتوسین

، دکتر 0،مرتضی عليدوست0دکتر محمد بيات، 0زین العابدین شریفيان
 0، دکتر عبداهلل امينی0رضا ماستر فراهانی

 علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده تشریحی وبيولوژی، علوم گروه 0
 E-mail:bayat_m@yahoo.com   .ایران تهران، بهشتی، شهيد پزشکی

mohbayat@sbmu.ac.ir, bayatenator@gmail.com 

مطالعات گذشته نشان داده اند که دیابت قندی ارتباط نزدیکی با ترميم 
همچنينين مطالعات نشان داده اند که ترميم زخم . ضعيف زخم دارد
هدف .ی در حيوانات غير دیابتی تسریع می یابدبدنبال ليزر درمان

مطالعه حاضر ارزیابی ليزر درمانی در ترميم زخم در موش های 
موش  80در این تحقيق . دیابتی القا شده با استرپتوسيس بود

در . بصورت تصادفی به دو گروه غير دیابتی و دیابتی تقسيم شدند
رپتوزوسيس هر دو  گروه ، موش ها بوسيله تزریق دارویی است

در این گروه یك برش پوستس کامل در ناحيه پشت هر .دیابتی شدند
یك ماه بعد از تزریق داروی . کدام از موش ها ایجاد شد

استرپتوزوسيس ، زخم های موش های دیابتی و غير دیابتی تحت 
گرم بر  1.0هرتز و دوز  91نانومتر و با فرکانس  981تابش اشعه با 

در اینجا زخم های . ر نقطه از زخم قرار گرفتندسانتيمتر مربع برای ه
 05و  8،2حيوانات در روز های . کنترل هيچ اشعه ای دریافت نکردند

بعد از بيهوشی مورد  جراحی و نمونه برداری  قرار گرفته و نمونه 
های بافتی گرفته شده برای بررسی های هيستومورفومتری و بيان 

مورد بررسی و  RT-PCRژن فاکتور رشد با تکنيك  نيمه کمی 
تست آنوا نشان داد که ليزر درمانی پالسی . آزمایش قرار گرفتند

باعث افزایش معنی دار تعداد ماکروفازها، فيبروبالست ها و عروق 
همچنين نتایج .خونی در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل می شود

حاصل از برررسی های نيمه کمی بيان ژن نشان داد که بيان ژن 
bFGF  ساعت بعد از جراحی، درهر دو  گروه، موش های غير   89در

دیابتی و دیابتی همراه با ليزر درمانی، دارای افزایش بيان معنی داری 
فرایند ترميم  1.0ليزر درمانی با دوز. نسبت به گروه کنترل می باشد

زخم را در هر دو گروه ، موشهای غير دیابتی و دیابتی تسریع می 
 .بخشد

 دیابت، ليزر درمانی، فاکتور رشد ، ترميم زخم : کليدی یواژه ها

 

   P358  : بررسی اثرات هیستوپاتولوژیکی نانوذره تیتانیوم دی
 اکسید بر بافت کبد موش صحرایی

، محمود اوراضی 1، لعیاسادات خرسندی2، 1فرشته سادات فخرالدینی
 2، اسرافیل منصوری1زاده

انشگاه علوم پزشکی جندی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، د-1
گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه -2 شاپور اهواز

 علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

پیشرفت فناوری نانو و کاربردهای وسیع نانو ذرات با توجه به  :هدف
در صنایع مختلف بررسی اثرات مخرب نانو مواد بر روی موجودات 
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کبد در  ه بررسی آسیب بافتیهدف از این مطالع. باشد ضروری می
موش  بر بافت کبد (NTio2) اکسید تیتانیومدی اثر القای نانو ذره 
ویستار به نر نژاد  صحرایی موش 24 :روش کار .صحرایی می باشد
 14دت به م( کنترل)گروه اول . گروه تقسیم شدند 3طور تصادفی به 

  mg/kg311 گروه دوم . روز سالین به صورت گاواژ دریافت کرد
به صورت روز 14به مدت ( نانومتر 21 در اندازه) NTio2نانو ذره 

 گروه سوم میکرو ذره اکسید تیتانیوم را با همان. دریافت کرد گاواژ
آالنین آمینوترانسفراز  سطوح سرمی .دوز و مدت زمان دریافت کرد

(ALT) ،آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)  آلکالین فسفاتازو (ALP )
ایجاد . اندازه گیری شدند  نده آسیب  کبدی هستندنشان ده که

 و (SOD) دیسموتاز سوپراکسید، (MDA) پراکسیداسیون لیپیدی
به منظور بررسی استرس اکسیداتیو در  (GPX) گلوتاتیون پراکسیداز

 نیز هیستوپاتولوژی مطالعات. آسیب کبدی ، مورد ارزیابی قرار گرفت
به ر ا میکرو تیتانیوم ، منجدر مقایسه ب NTio2 :نتایج. انجام شد
در کبد، . شد ALP و AST ،ALTدر سرم  معنی داریافزایش 
NTio2 میکروتیتانیوم، استرس اکسیداتیو را از طریق  نسبت به

قابل  و کاهش افزایش معناداری در سطح پراکسیداسیون لیپیدی
این  :نتیجه گیری .، افزایش دادGPxو   SODی آنزیم های  مالحظه
 دارای استرس اکسیداتیو ایجاد با NTio2 نشان می دهد که یافته ها

 با این حال مطالعات. موش صحرایی می باشد کبد بر سمی اثرات
بیشتری جهت درک کامل مکانیسم دقیق سمیت کبدی ناشی از نانو 

 .می باشدذره تیتانیوم اکسید مورد نیاز 

یسیتی، نانوذرات دی اکسید تیتانیوم، هپاتوتوکس :کلیدی واژه های
 استرس اکسیداتیو

 

 

بررسی آیات و احادیث مرتبط با علوم بخش 
 تشریحی

 سخنرانی –الف                           

 

S87  :رشد و تکامل انسان از منظر قران کریم 

0احمد شبانی زاده*
0زهرا تقی پور,

0مهدی شریعتی,
محمد محسن ,

0تقوی
0حميد رضا جعفری نوه,

3محمد رضا سلحشور,
 سيروس,

 3جليلی

گروه علوم .دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.دکتری علوم تشریح-0
دانشگاه علوم پزشکی .کارشناس ارشد علوم تشریح -0تشریح

دانشگاه علوم .دکتری علوم تشریح -3گروه علوم تشریح.رفسنجان

مرکز باروری و .پزشکی کرمانشاه
 shebani54@yahoo.com*ناباروری

عصر علم ( وی نيز شامل می شود کـه بعد از)دوران حضرت محمد 
قران این کتاب الهی معجزه جاوید پيامبر بوده . و ادبيات بوده است

معجزه بودن قرآن به این معنی است که کسی نمی تواند کتابـی  .است
این کتاب اسمانی به عنوان کتاب مرجعی است که . مانند آن بنویسد

در قران کریم . دبرای شناخت علوم مختلف ميتوان به ان مراجعه کر
. در ایات مختلف در مورد خلقت و تکامل انسان اشاراتی شده است 

ما آفرینش اینگونه بيان شده است که  08تا  00در سوره مومنون ایه 
هر انسانی را با گرفتن چکيده ای از چکيده های خاک آغاز می کنيم 

نرا به بعد آ. بعد آنرا یك چکه ميکنيم و در جای مناسبی قرار می دهيم
چيزیکه خود را می آویزد می آفرینيم، بعد آنرا به گوشت جویده شده 
الی دندان می آفرینيم، بعد استخوانهائی را از آن می آفرینيم، بعد 

دست آخر آنرا خلقت دیگری می . استخوانها را گوشت می پوشانيم
در .این شکل خدای شایان خالقيت بهترین آفریدگاران است به. دهيم

این مقاله  قصد داریم تا مراحل مختلف رشد رویان انسان بر اساس 
اخرین اطالعات علمی و بروز دنيا را با  ایاتی که در قران امده تطبيق 

 نمائيم

 

S88 :مرحلهبا تاکید بر : نین از منظر قرآن مراحل تکاملی ج" 
 "مُضْغَة

نهاد نمایندگی مقام معظم  "کارگروه علم و دین"عضو :ساکیقاسم 
رهبری در دانشگاه جندی شاپور و عضو هيئت علمی گروه علوم 

 تشریحی دانشکده پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز

یکی از سواالتی که همواره ذهن بشر را  بخود مشغول کرده  :اهداف
ریکه  هر پيامبری بود نحوه خلقت آدمی و مراحل تکامل آن بود بطو

که مبعوث می گشت در این مورد از سوی مردم مورد پرسش قرار 
قرآن کریم بطور مبسوط وبا بيانی شيوا و زبانی ساده . می گرفت

آیه به  توضيح مواردی همچون موضوع پيدایش و  20دربيش از 
با توجه به .آفرینش جنين و مراحل مختلف تکامل آن پرداخته است

ه مومنون می توان مراحل تکاملی جنين را به شش سور 00-08آیات 
مرحله  -8مرحله مضغه  -3مرحله علقه - 0مرحله نطفه -0مرحله 
. خلق آخر تقسيم کرد- 0(گوشت)مرحله لحم-5( استخوان ) عظام

سوره  5مضغه در آیه  . مرحله سوم تکاملی مضغه نام گرفته است 
این سوال . بيان شده است رِ مُخَلَقَةٍمُضْغَةٍ مُخَلَقَةٍ وَ غَيْ "حج  به دو نوع

مطرح می شود که منظور از مخلقه و غير مخلقه بودن مضغه چيست 
و چه تفاوتی بين این دو وجود دارد ؟ هدف از انجام  این تحقيق  

این پژوهش : مواد و روش ها. رسيدن به پاسخ سوال یاد شده است

http://www.quranology.com/farsi/janin.htm
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ری اطالعات که به روش توصيفی تحليلی انجام شد برای جمع آو
مورد نياز تفاسير نوشته شده در مورد آیات قران کریم بدقت مورد 
مطالعه قرار گرفتند هم چنين منابع جدید و مقاالت جنين شناسی مورد 
بررسی قرار گرفتند و سپس فيش بردازی الزم از این منابع معتبر 
انجام گرفت ومقایسه ای بين منابع قرانی و جنين شناسی  جهت 

با مراجعه به منابع : یافته ها. ه هدف پژوهش انجام گرفترسيدن ب
معتبر مشخص گردید که در مورد مضغه مخلقه و غير مخلقه نظریات 

جنينی که : یعنی مُضْغَةٍ مُخَلَقَةٍ  (0گوناگونی وجود دارد ازجمله 
مُضْغَةٍ  (0.یعنی سقط شده مُضْغَةٍ غَيْرِ مُخَلَقَةٍخلقتش کامل است ، و 

یعنی آن مضغه ای است که در ساخت جنين  شرکت می نماید قَةٍ مُخَلَ
منظور آن بخشی از مضغه است که در ساخت  اعضای  غَيْرِ مُخَلَقَةٍو 

همان بخش از جنين است که مُضْغَةٍ مُخَلَقَةٍ  (3اطراف جنين نقش دارد
سلول های آن تخصص یافته هستند و آن بخش از مضغه که سلول 

در جنين در ( 8 می گویندغَيْرِ مُخَلَقَةٍ افته هستند های آن تخصص ني
مرحله اول مضغه هيچ ارگان و عضوی دیده نمی شود  این مرحله را 

گفته اند اما بعد از این مرحله و در واقع بخش دوم  مُضْغَةٍ غَيْرِ مُخَلَقَةٍ
دوره تکاملی مضغه  بعضی از ارگان ها ظاهر می شوند این مرحله را 

در جمع بندی موضوع مخلقه و غير مخلقه . ناميدندمُخَلَقَةٍ  مُضْغَةٍ
بودن مضغه باید گفت که نظریه سوم با علم امروزجنين شناسی 

یعنی )مطابقت دارد و مضغه در این مرحله بعضی ارگان ها را داشته
هنوز .. و بعض دیگر  همچون استخوان ها، عضالت و ( مُضْغَةٍ مُخَلَقَةٍ

بنظر می رسد : نتيجه گيری (.مُضْغَةٍ غَيْرِ مُخَلَقَةٍیعنی ) شکل نگرفته اند
که برای رسيدن به تفسير دقيق آیات مرتبط با خلقت آدمی الزم است 
که ارتباط عميق تری بين مفسران و متخصصان جنين شناسی 
صورت گيرد به عبارتی دیگر ارتباط ميان حوزه و دانشگاه از 

 .باط بيشتر و عميق تر پيش رودوضعيت فعلی خارج و به سمت ارت

 قرآن،جنين، تکامل جنين، مضغه: کليدیواژه های 

                      

 پوستر   -ب                 

P364  :اثرات مثبت غسل بر بافت پوست 

استادیار گروه علوم تشریحی، دانشگاه علوم  لعياسادات خرسندی
 پزشکی جندی شاپور اهواز 

یکی . م دارای فلسفه ای واال و هدفی بزرگ هستندتمام دستورات اسال
انواع مختلف غسل وجود دارد . از این دستورات دینی غسل می باشد

. که بطورکلی به دو دسته غسلهای واجب و مستحب تقسيم می شوند
ای از  و در اصطالح به مجموعه غسل، در لغت به معنای شستن است

عمل  .شود بدن گفته میاراده قلبی و اجرای عملی در خصوص شستن 
غسل یك فعاليت عضالنی است که موجب نشاط قلب و افزایش جریان 

غسل باعث نشاط . خون در بدن و ورزش عضالت ارادی بدن است
بخشيدن به بدن و ورزیده شدن آن از طریق تحریك پایانه های 

غسل، سالمتی پوست را تامين . عصبی موجود در پوست می شود
وظایف متعدد خود که از مهمترین آنها، انتقال  می کند تا بهتر به

. احساسات و تنظيم دمای بدن و حفظ سالمتی بدن است، عمل نماید
غسل همچنين موجب کاهش احتقان خون در پوست و دستگاه تناسلی 
و دفع خون های جمع شده در این قسمت ها به سایر قسمت های بدن 

مرده، مواد چربی  زدودن سلول های. به ویژه قلب و مغز می شود
زائد و گرد و غبار و سایر آلودگی ها از پوست از دیگر فوائد غسل به 

دستور غسل یکی از خدمات ادیان الهی به انسان . شمار می آید
هاست که موجب طهارت معنوی روحی و بهداشت بدن انسان می 

ادیان الهی در این گونه امور راه صحيح زندگی معنوی و مادی . گردد
غسل، پوست، ادیان : کليدی ه هایواژ. انسان آموزش داده اند را به
 الهی

P365  :اثرات مثبت ختنه مردان بر سالمتی انسان 

استادیار گروه علوم تشریحی، دانشگاه علوم  لعيا سادات خرسندی
 پزشکی جندی شاپور اهواز

  .تمام دستورات اسالم دارای فلسفه ای واال و هدفی بزرگ هستند
دهد در بين آمار نشان مى. از نظر اسالم واجب استختنه کردن 
کنند حتى یك مورد سرطان آلت دیده یهودیان که ختنه مىو مسلمانان 

از نظر پزشکى ختنه به عنوان نوعى واکسن و پيشگيرى از  .استنشده
تلفات ناشى از  0/ 9آمریکا  در. شودسرطان سر آلت محسوب مى

سرطان گردنِ . هاى تناسلى است ها مربوط به سرطان اندامسرطان
 .افتدمید ،بيشتر اتفاق نيستن ختنهرَحم در کسانى که شوهرانشان 

 پيلونفریت و. کنند، کمتر استسرطان پروستات نزد آنان که ختنه مى
در . است شدگان کمتردر ختنهنيز هاى چرکى مجارى ادرارى آلودگى

ميان مصریان  در ت ،باره تاریخچه ختنه در بين اقوام گذشته آمده اس
برخى  اقوام قدیم جنوب آفریقا ختنه رواج داشته در بين یهودیان و و

از مسيحيان از جمله مقررات مذهبى محسوب مى شود در بين یهود 
غالباً پسران خود را در هشت روزگى ختنه مى  واجب است و نهخت

ه کنند، به موجب روایات ما رسم ختنه از قدیم بين اعراب وجود داشت
مالکى آن را سنت  را واجب شمرده وشافعى آن است، شيعيان و

-شمرده و نزد عامه مسلمانان مهمترین نشانه مسلمانى شناخته مى
مستحب است پسر را در روز هفتم که  از اميرالمومنين نقل شده. شود

در سالهای اخير پزشکان نيز توصيه می کنند که  .از والدت ختنه کنند
در سوره  (ص) قرآن خطاب به پيامبر. اول ختنه کنند نوزاد را در هفته

فرماید از کيش ابراهيم مى 89در سوره آل عمران آیه  و 003نحل آیه 
هاى از سنت. آالیش بوده پيروى کنيدبى که همان آئين پاک و

 .استیکى همين ختنه بوده که در روایات بدان اشاره شده ابراهيمى

 ، شریعت اسالمختنه، سرطان: کليدی ه هایژ وا
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P366  :انسان از منظر دین اسالم جسد چالش های اخالقی تشریح 

 3احمد حسينی ،0، محمد احمدی0سارا آدرویشی ،0*مرتضی نصيری

دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، . 
کميته تحقيقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

کارشناس ارشد معارف . 0.شاپور اهواز، اهواز، ایراندرمانی جندی 
، (دشتی)اسالمی، گروه معارف، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خورموج

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اسناد و . 3.بوشهر، ایران
ی، تهران، قراردادهای تجاری، دانشگاه علوم قضایی و خدمات ادار

 nasiri.m@ajums.ac.ir. ایران

 و فقه منظر از انسان جسد تشریح بررسی هدف با حاضر پژوهش
و چالش  سؤاالت به تا است آن پی در و گرفته صورت حقوق اسالمی
 صورت خصوص این در پژوهشی علمی تحوالت با که های اخالقی

 علمای و فقها عمده فتواهای مروری، مطالعه در این .نماید پاسخ گرفته
 تشریح خصوص در اسالمی مجازات قانون همچنين و شيعه معاصر

 احادیث و روایات از .گرفته است قرار بررسی مورد جسد انسان
 استفاده شده و بحث استنباط برای اصلی مایه صحيح به عنوان دست

 نگاه و پزشکان علمی نظرات و عظام مراجع از بعضی دیدگاه بررسی
 شده پرداخته بدان تحقيق این در که هستند یموارد جمله از نيز عرف
 جایز شرایطی هر در کافر جسد تشریح اکثر فقها، نظر طبق. است
 بر جنایت حرمت چون ای ادله مبنای بر مسلمان بدن تشریح اما است
او حرام بوده و  اعضای و ميّت دفن وجوب و آن نمودن مُثله مرده،

 حاکم دستور قالیی،ع انگيزه اهم، واجب با تزاحم جز در صورت
 تشخيص پزشکی، علم آموزش مسلمان، جان حفظ هدف با و اسالمی

نيست و تشریح کننده متضمن  جایز جرم کشف و ها بيماری درمان و
 حرمت هتك است جایز تشریح که مواردی در. پرداخت دیه است

از منظر فقه و حقوق  .گيرد نمی تعلق آن به دیه و نکرده پيدا صدق
یح جسد انسان با در نظر گرفتن مالحضات اخالقی و در اسالمی، تشر

 پيدا صدق حرمت در این شرایط هتك. بعضی شرایط جایز می باشد
 .گيرد نمی تعلق آن به دیه نيز اسالمی حقوق لحاظ از و نکرده

 حقوق اسالمی، فقه اخالق پزشکی، تشریح جسد،: کليدی ه هایواژ
 پزشکی     علوم اسالمی،

 

P367  : معنوی جنین انسان ازدیدگاه اسالم و اخالق پزشکی  کرامت 

 0دکتر امير دیبائی  و *0نسرین سعادتی:  نویسندگان

کارشناسی ارشد مامایی، عضو هيئت علمی گروه پزشکی * -0
ناباروری و  –و مرکز تحقيقات باروری اجتماعی ، دانشکده پزشکی 

پست  -ز، اهوا دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپورسالمت جنين 

 ، ینوناقپزشکی  متخصصsaadatynasrin@yahoo.com 0: ونيكرالکت
 دانشکده پزشکی،  ینوناقگروه پزشکی عضو هيئت علمی  دانشيار

 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

انسان در اسالم، اشرف مخلوقات و خليفه خداوند بر روی زمين 
 امور اصول اخالقی در عميق به مبانی دین،مذهب و اعتماد. است

موفق درمانی به بيماران  پزشکی جهت ارائه خدمات ارزنده و
انسان جنين از مذاهب مختلف توحيدی حفظ و حمایت  لذا تاثيردارد،

واجب دانسته و برای سقط جنين مجازاتهای مختلف قتل عمد قائل  را
سياسی بحث  مذهبی، اجتماعی و زشکی،درمحافل پچنانچه  ،شده اند

سقط جنين بعنوان پدیده  فراوان صورت گرفته است، های مختلف و
 .جوامع مرسوم بوده است اکثر در دیرباز درمانی از ای اجتماعی و

های گسترده  اخالق زیستی اسالمی به شکلی تنگاتنگ با آموزه
ر از و در نتيجه با نوعی تفسي( ص)اخالقی قرآن و سنت پيامبر
تأمالت اخالق زیستی از خود دین . شریعت اسالمی مرتبط است

ناپذیر است؛ دینی که بر پيوستگی بين جسم و روح و  جدایی
قرآن و . های مادی و روحانی و نيز اخالق و حقوق تأکيد دارد حوزه

سنت پيامبر حاوی اصول راهنمایی کننده مشروح و مشخصی درباره 
در خود قرآن، در حدی .موضوعات مختلف پزشکی هستند

آور، جزئيات دقيقی درباره رشد جنينی انسان آمده است که  شگفت
انسان « جنين»و « رویان»گفتمان مربوط به مرتبه اخالقی و قانونی 

 –دریك مطالعه توصيفی .دهد پيش از تولد را تحت تأثير قرار می
 عوارض خانم هایی که بدنبال سقط جنين دچار(نفر95)تحليلی ازکليه

به کلينيك های تخصصی زنان بيمارستانهای و مختلف شده 
مصاحبه حضوری اطالعات  باکردند  هاهواز مراجع شهر دانشگاهی 

 .تحليل شد توسط نرم افزارآماری تجزیه و پرسشنامه تکميل و
ند داشت سالگی قرار  31تا 00بيشتر در دوگروه سنی مراجعين

علت %( 32.08)عترینشای.تعهدات خوب مذهبی داشتند 82%(.50.8%)
اگرچه سقط  سقط خودبخودی یا اتفاقی بود، افراد، وقوع سقط در

. داشت پس از آن قرار%( 35.08)جنایی با فاصله اندکی  -عمدی
متعاقب انجام سقط دچار احساس افسردگی و پشيمانی افراد 51.5%

 افراد وقوع عوارض جسمانی کامال% 09.00در درحاليکه شده بودند،
 مسئله بحران جمعيت و وضعيت نابسامان اقتصادی .بود کنترل شده

همچنين   ، نماید ها را در پذیرش عضو جدید محدود می خانواده  ،
ها در  باعث شده است که خانواده جمعيت، کم گسترش فرهنگ خانواده
امروزه دليل  .متوسل شوند به سقط جنين  ، موارد بارداری ناخواسته

ی غيرقانونی می شود شکست برنامه عمده ای که منجر به سقط ها
بدین ترتيب کاهش موارد سقط جنين درگرو . های تنظيم خانواده است

اول دسترسی عموم به امکانات رایگان، مناسب : دوعامل اصلی است
وموثر جلوگيری از بارداری و دوم حمایت دولت و نهادهای اجتماعی، 

درشدن تاثيرات اقتصادی ازمادر و فرزند ، بنحوی که بارداری و ما
منفی و جدی برموقعيت های اقتصادی ، شغلی و اجتماعی زنان 
درخانواده و جامعه ایجاد نکند ، لذا حاملگی به یك انتخاب آزاد و 

mailto:nasiri.m@ajums.ac.ir
mailto:saadatynasrin@yahoo.com
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. طراحی شده و یك واقعه خوشایند در زندگی زنان تبدیل شود
نزدیکی جنين به مادر وضعيتی است که شاید هيچ دو موجودی 

این قرابت  ،ال ساختاری را تجربه نکرده باشند درجهان این گونه اتص
 از .نه تنها بيولوژیکی بلکه عاطفی و روان شناختی نيز هست

یك انسان بالقوه است  ، نظراخالق پزشکی از زمان انعقاد نطفه جنين
دیدگاه  از .غيراخالقی است ، سقط وی بدون دليل محکم درمانیلذا 

 موجودی شریف و ، جنين صاحب نام و تشخيص است ،اسالم
که اسالم برای  امتيازهای خاصی است ارزشمندکه نشات گرفته از

 .انسان قائل است و آن نيز همان وجود روح الهی در انسان است

P368  : تشریح در دوره قاجار؛ جبهه مبارزه میان پزشکی جدید با
 سنتی

 3، بابك دانش فرد0&0،سيد عليرضا گلشنی0&0زینب رنجبران

عات تاریخ پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شيراز، دفتر مطال -0
گروه تاریخ، دانشکده ادبيات و علوم انسانی، دانشگاه  -0شيراز، ایران

کميته تحقيقات دانشجویی، دانشگاه علوم -3شيراز، شيراز، ایران
 Email: golshani_22@yahoo.com پزشکی شيراز، شيراز، ایران 

( گرادر ميان طبيبان سنت)اجار بنای فن طبابت در ایران عصر ق
برخالف دانش پزشکی معمول، بر اساس علم  تشریح نبوده است و 
این مسئله، به دليل منعی بود که در احکام اسالمی برای تشریح بدن 
انسان وجود داشته است و چون بر اساس این احکام، تماس فرد زنده 

دریس علم با جسد باعث ناپاک شدن انسان می گردد، از این رو ت
تشریح در آن زمان ممنوع بوده است؛ در نتيجه طبيبان ایرانی، علم 

این مسئله . آموختندطبابت را بر مبنای حدس و گمان و تجربه می
ماندگی پزشکی سنتی و ایرانی و اسالمی با پزشکی جدید و سبب عقب

غربی شده بود، که البته با تأسيس مدرسه دارالفنون و دیگر مراکز 
بيمارستانی در ایران و انجام عمل تشریح در دوره قاجار به  علمی و

. نوعی عملی ساختار شکنانه، نسبت به این سنت خرافی برداشته شد
 . که در این پژوهش سعی شده به سير و بررسی آن بپردازیم

تشریح، کالبدشناسی، پزشکی، ایران، قاجار، فقه : یهای کليد واژه
 شيعه

 

P369  :ح در نظام فقهی اسالمیجایگاه علم تشری 

 0بابك دانشفرد 0زینب رنجبران 0رضا گلشنیسيد علی

 0گرایش تاریخ اسالم دانشگاه شيراز -کارشناسی ارشد تاریخ 0
 :Emailدانشگاه علوم پزشکی شيراز  -دانشجوی پزشکی

golshani_22@yahoo.com 

-االعضاء توجه میگونه که پزشکان به کالبدشناسی و وظایفهمان
د؛ فقها، علما و متکلمان نيز به آن عالقمند بودند، زیرا آنها تن کردن

دانستند و علم تشریح، یعنی های خداوند میآدمی را از آیات و نشانه
ای برای شناخت خداوند، ی مقدمهشناختن بدن آدمی را به مثابه

آیات و روایات فراوانی، بر این نکته داللت دارند . دانستندضروری می
در این . رسدکه خودش را نشناسد، به معرفت خداوند نمیکه کسی 

 فقهایعلما و . آیات چگونگی خلقت و تکوین انسان وصف شده است
فرسایی بسياری نمودند موضوع کالبدشناسی و تشریح قلمبزرگی در 

پزشکی  این مسئله سبب کشفيات بزرگی از سوی این فقها در زمينه و
، که موثر بوده استشرفت پزشکی رونق و پي گردید، و به نوعی در

بررسی دیدگاه فقه اسالمی بر کالبدشناسی و جایگاه در این مطالعه 
 .گيردبررسی قرار میعلم تشریح در این دین مبين مورد 

 تشریح، کالبدشناسی، فقه اسالمی، پزشکی: یهای کليد واژه

P370   : اهمیت پژوهشهای سلولهای بنیادی در فقه اسالمی            
 لعیاسادات خرسندی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مرکز تحقيقات سلولی و 
 مولکولی

 
های  سلول. شود های بنيادی زیاد مطرح می امروزه موضوع سلول

تواند راهی برای تأمين اعضاء مورد نياز انسان و تسکين  بنيادی می
. تجربه نمایدها و مشکالت او باشد تا زندگی بهتری را  بسياری از درد

در ایاالت متحده و اروپا بحث و جدل فراوانی پيرامون تحقيقات 
اهلل  آیت 0110اما در سال . های بنيادین جنينی وجود دارد سلول
ایشان . ها را صادر نمود گونه بررسی ای، رهبرایران اجازه این خامنه

به  و ناراحتی انسان  بارها از تاکيد قرآن در مورد پيشگيری از بيماری
شریعت  های بنيادین و عنوان شاهدی بر سازگار بودن تحقيقات سلول

رهبر ایران به دانشمندان این کشور هشدار داده . اسالم نام برده است
شده انسانی منجر به توليد   سازی که مراقب باشند توليد اعضای شبيه

 . سازی انسان مورد پذیرش نيست ا شبيهیك انسان مجزا نشود زیر

ه علی رغم تحقيقات گسترده سلولهای بنيادی در ایران فقهای متاسفان
شيعه و اهل سنت نقطه نظر مشخصی در مورد بکار گيری و تحقيق 

از این رو موضوع . اندبر روی سلولهای بنيادی را ارائه نداده
ها و  ها، بحث های بنيادی باید در اولویت کاری سمينار سلول

های  ینی قرار بگيرد و آنان پاسخهای فقها و قانون گذاران د بررسی
های  زیرا توجه به انسان در رأس اولویت پژوهش. الزم را ارائه دهند

تواند از زاویای گوناگون جسمی و معنوی،  فقهی قرار دارد و می
های  از سوی دیگر پژوهش. فردی و اجتماعی به موضوع نگاه کند

سياری از موارد های اخالقی که در اختيار دارد در ب فقهی با مجموعه
 . مند سازند توانند پيشرفت علم را ضابطهمی
 

 سلولهای بنيادی، فقه اسالمی، شریعت اسالم: کليدی ه هایواژ
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P371  :اعجاز علمی قران کریم در آیه چهارم سوره احزاب 
 

 رضا ماستری فراهانیدکتر 
 

مطالعه قران مجيد نشان می دهد که در راستای آیه های دینی  -مقدمه
اخالقی و عقيدتی  ، آیه هایی در  رابطه با  علوم تجربی  نيز وجود  و

دارد که تفکر در مورد موضوعات آنها تو صيه شده است مانند 
با توجه به آشنایی  و  موضوع  طب و  خلقت و جنين شناسی انسان ،

 با  گان جامعه و فرهيخته دانشجویان، دانشگاهيان و اساتيدگرایش 
تجربی  در پژوهش  علوم ستفاده از روش هایاهای علمی،   روش

اهمييت در تبين  مبانی علمی و اعجاز های قران کریم، و  های قرانی
 یاعتال،مبانی دینی تقویتقران کریم در   علمیمعجزات  تاثير شناخت 

هدف ،اتحاد اسالمی ی،وحدت ملی ودین بصيرت ایمان ،تحکيماخالق
 چهارم البد شناسی آیهاین مقاله بررسی مبانی جنين شناسی وک

، هيچ انسانی  دو لرجل من قلبين فی جوفههلل ماجعل )سوره احزاب 
  -روش و ابزار  .، می باشد(قلب در سينه اش قرار داده نشده است

بوده و به روش و گذشته نگر  این مطالعه از نوع توصيفی تحليلی 
دا با مقایسه  ای و مقابله ای انجام گردیده است، بدین ترتيب که ابت

 آیه   واژه  هایمعانی   فارسی و عربی معتبر فرهنگ هایاستفاده از 
تفسير کتب   مورد بررسی  قرار گرفت و سپس با استفاده از  مذکور
جنين مطالب و سپس  در مورد این آیه  گرد آوری   مفسران  آرای 

معتبر  فيش برداری شد  و  از رفرانس های   شناسی و کالبد شناسی
از   تفسير الميران،  کتاب ( تفسير قران به قران)از روش  با الهام

برای تبين مبانی  ،روش جنين شناسی مقایسه ای عضو به عضو
گردید ، زیرا در علم کالبد شناسی  جنين شناسی آیه شریفه  استفاده

یك عضو در مبحث تغيرات ( دوپليکيشن)دوگانه بودن( کيس)مورد
قرار می ( ابنرماليتی)هنجاری هاو  یا در بخش نا( واریاسيون)فردی

گيرد،مثل حالت وجود سه کليه  یا دورحم ، بنابراین  مورد دو گانه 
بودن  قلب نيز در همين مقوله قرار می گيرد ، با توجه به دستور 
العمل های پژوهشی ازنظر آماری بهترین وضعيت برای مقایسه دو 

ت، و مشابه، یکسان بودن شرایط آن دو مورد اس( کيس)مورد
درمورد قلب بهترین گزینه جهت   مقایسه واریاسيون ها و ابنرماليتی 
های آن ، ناهنجاری های جنينی  رحم می باشد زیرا  قالب  و مدل 
پيش ساز این دو عضومشابهت زیادی دارند وهردو  از جوش 
خوردن دو لوله  اوليه تشکيل می گردند که هریك راه تکامل ویژه 

در این مقاله پس از گرد آوری داده های لغوی،  خود را طی می کنند ،
تفسيری و جنين شناسی قلب و رحم  و جمع بندی یافته ها، موضوع 

ر گرفته ونتيجه گيری مورد بحث و بررسی مقایسه ایی و تحليل قرا
بررسی تاریخی  و شان نزول آیه مذکور   حاکی  -نتایج .  شده است

موسوم به (  ص)مبر اسالمازاین مطلب است که یکی از دشمنان پيا
و ( ذوالقلبين)معمر ادعا می کرد که دو قلب در سينه دارد و لذا خود را

برتر از ایشان فرض می کرد ،امادر آیه شریفه بدون نام بردن صریح 
اساسا ادعای دو قلبی بودن بطور مطلق مردود (معمر)ازیك فرد خاص

ب قرار نداه خداوند در سينه هيج انسانی دو قل)  اعالم شده است
، یافته های ناشی از بررسی لغت نامه ها و کتب تفسيرقران  (است

نشان می دهد که منظور از قلب در آیه شریفه همان قلب صنوبری 
موجود در درون سينه و  نظر از رجل نيز نوع انسان است در منابع 
جنين شناسی  آمده است که ساختار پيش ساز فلب  جنين انسان 

است که به هم جوش (  اندو کاردیل  تيوب)درون قلبی  شامل دو لوله 
خورده و قلب اوليه جنين را ایجاد می کنند و رحم   نيز از جوش 
خوردن دو لوله  مولرین  بوجود می آید،اما در بررسی موارد مربوط 
به واریاسيون ها و ابنرماليتی های قلب،مرور منابع معتبرجنين 

وط به وجود ناهنجاری های مادر شناسی نشان می دهد که آمار مرب
لوله های مولرحدود سه در صد است و در این عده ممکن است  یزاد

افرادی باشند که در اثر تکامل مستقل لوله های مولر دو رحم مجزا  
در حدود بيست و پنج  در بدنشان وجود داشته باشد ،و اگر چه

 درصد افراد بالغ، بسته شدن ناقص سوراخ بيضی دیواره بين
دارد ولی  آمار  وجود (باز بودن فيزیولوژیك سوراخ بيضی)دهليزی

ناهنجاری های مادر زادی قلب نوزادان حدود سه دهم در صد است 
 بحث.  اما گزارش مستندی در مورد وجود دو قلب مشاهده نشد 

مقایسه آمار بروز  واریاسيون ها و  آنومالی های  -نتيجه گيری 
ه  لوله های درون قلبی و لوله های جنينی و مادر زادی مربوط ب

مولر،اختالف آماری فاحش و معنی داری را نشان می دهند ، بدین 
ترتيب که حدود سه در صد از زنان بالغ، واجد طيفی از ناهنجاری 

( اژنز)های مادر زادی مربوط به لوله های مولر هستند که شامل فقدان
دی دلفيك )قلورحم و مهبل، دو تا بودن رحم و مهبل و رحم دو 

می باشد،   محققان با توجه به درصد باالی  باز بودن  ( یوتروس
فيزیولوژیك سوراخ بيضی بجای  ابنرماليتی آنرا یك نوع واریاسيون 

، ولی آمار واریاسيون ها و آنومالی های  مربوط به دستگاه  می دانند
گردش خون نوزادانی که زنده متولد شده اند شش دهم درصدبيشتر 

یا تنگی تنه شریان  (آترزی)باز نشدنشامل   آنها شایعترین ست و  ني
با است،  (دکسترو کاردی)ریوی یا سرخرگ بزرگ تنه و راست قلبی

وجود یکسان بودن الگوی  تکامل جنينی با ساختار دولوله ایی در 
ایجاد  قلب  و رحم ،بررسی کليه منابع و مراجع مکتوب و الکترونيکی 

نتی پزشکی نشان می دهد که  گزارشات متعددی از و سایت های اینتر
وجود دو رحم و یا دو مهبل درزنان بالغ وجود دارد،اما در کمال 

به علت  ) شگفتی با وجود آماده بودن امکان بروز حالت دو قلبی
،اماتاکنون حتی یك مقاله مستند (وجود دو اندو کاردیل تيوب در جنين
و حتی در (چه مرد،چه زن)الغی هم از وجود دو قلب در هيج انسان ب

هيج نوزادی منتشر نشده است، با توجه به اینکه آیات قران مجيد 
برای راهنمای بشر تا یوم القيامه می باشد این آیه بجای پاسخ به 

یك واقعييت علمی مسلم را بيان ( معمر)ادعای یك شخص خاص
و همه ( الریب فی)نموده که هيچ شك وتردیدی در آن نيست

ان بدان اذعان دارند،   این مطلب یکی از اسرار و متخصص
رموزناموس خلقت و جنين شناسی انسان  و حاکی از صالبت و 
استحکام  کالم الهی است  که در آیه شریفه  با اطمينان کامل و بطور 
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، لرجل من قلبين فی جوفههلل ماجعل :) صریحا  اشاره نموده است که
،هر انسان منصفی  (نشده است در سينه هيچ انسانی  دو قلب آفریده

با درک این حقيقت علمی شگفت انگيزکه هزارو چهارصد سال قبل به 
وحی شده است خاضعانه و خاشعانه سجده شکردر ( ص)پيامبر خاتم

  . پيشگاه خداوند قادر متعال  بجا  می آورد

 .قران،اعجاز، پزشکی،قلب : یکليد واژه های

 

P372  :در قرآن کریم و  انسان جنین نمو و رشد مروری بر مراحل

 مقایسه آن با یافته های نوین علم جنین شناسی

 0، مصطفی نصيری0مرتضی نصيری
 

دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده : نویسنده مسئول. 
پرستاری و مامایی، کميته تحقيقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی 

. 0. هواز، ایرانو خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، ا
دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، کميته تحقيقات دانشجویی، 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، بوشهر، 

، mortezanasiri.or87@yahoo.com :پست الکترونيکی. ایران
nasiri.m@ajums.ac.ir 

 

 و پيدایش موضوع قرآن آیات در توجه قابل و مهم محورهای از یکی
 مطرح انسانی حيات آغاز نقطه عنوان به که است جنين آفرینش
 انسان از منظر قرآن خلقت مراحل به مقاله نگاهی این در .است گردیده

 08 ت اشاره شده در قرآن کریم کهو به مقایسه آیا داشت خواهيم

 با دانش نوین جنين شناسی تصویرکشانده به را مراحل این قبل قرن

این مقاله مروری که با جستجو در بانك های  .خواهيم پرداخت
اطالعاتی داخلی و خارجی و با استفاده از قرآن کریم، تفاسير و کتاب 

ن را از های معاصر جنين شناسی انجام شده، مراحل رشد انسا
دیدگاه قرآن کریم به صورت تصویری با یافته های معاصر علم 

 رشد و آفرینش مراحل تمام قرآن،. جنين شناسی مقایسه نموده است
 که ای گونه به است نموده بيان ساده ظاهر به اصطالحاتی با را جنين
خداوند متعال . بود درک قابل آسانی به نيز زمان های آن انسان برای

انسان از : می فرماید... های روم، فرقان، مومنون و غافر و در سوره 
خاک، آب و گل آفریده شده و سپس از نطفه و بعد لخته خون را به 

، مضغه را به صورت (مانند تکه گوشت جویده شده)صورت مضغه
استخوان و بر استخوان گوشت پوشانده و او را آفرینش تازه ای 

. يمای کودکی بيرون می آوردبخشيدند و سرانجام انسان را در س
نتایج مطالعه نشان داد که تمام مراحل آفرینش، رشد و تکامل جنين 
در قرآن کریم با کتاب های معاصر علم جنين شناسی مطابق است که 

 .  نشاندهنده اعجاز قرآن کریم و پویایی دین مبين اسالم است

 مقرآن کریم، رشد انسان، جنين شناسی، اسال: کليدی ه هایواژ

 

  373  P : بررسی آناتومی ناحیه ای و سیستماتیک بدن انسان از
دیدگاه قرآن کریم و روایات و میزان هم خوانی آن با کتاب های 

 معاصر آناتومی

 0، مصطفی نصيری0مرتضی نصيری

دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده : نویسنده مسئول. 
، دانشگاه علوم پزشکی پرستاری و مامایی، کميته تحقيقات دانشجویی

. 0. و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، کميته تحقيقات دانشجویی، 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، بوشهر، 

 :پست الکترونيکی. ایران

mortezanasiri.or87@yahoo.com،nasiri.m@ajums.ac.ir 

این پژوهش با هدف بررسی آناتومی بدن انسان از منظر قرآن و 
روایات و ميزان هم خوانی آن با کتاب های معاصر آناتومی انجام 

در بانك های اطالعاتی داخلی و  این مقاله مروری، با جستجو. شد
خارجی و با استفاده از قرآن کریم، تفاسير، احادیث و کتاب های 

 که پزشکی علم های شاخه از یکی. معاصر آناتومی انجام شده است
 000خداوند در آیه . است آناتومی شده ویژه توجه آن به اسالم در

عامل طور سوره  39آیه در  سوره یوسف مغز انسان را جمع بسته و
شنوایی را نردبان هایی که به ما عطا کرده دانسته که با کتاب های 
آناتومی مبنی بر چند قسمتی بودن مغز و وجود ساختارهایی به نام 
نردبان های دهليزی، ميانی و صماخی در گوش داخلی که وظيفه 

همچنين در . انتقال امواج صوتی را به عهده دارند هم خوانی دارد
 در دروغ و خطا مرکز عنوان به( ناصيه) مغز جلویی خشسوره علق ب

 در را دروغگویی مرکز که آناتومی های کتاب با که شده گرفته نظر
. دارد خوانی هم دانند می مغز جلویی قسمت و پيشانی باالی ناحيه

 بدن های رگ شمار به بار 301 روز هر در (ص)پيامبر طبق روایت
عدد دانسته که با  301 مفاصل بدن راخداوند را عبادت نموده و تعداد 
 آن، از بيت اهل و (ص)اسالم پيامبر. دانش نوین آناتومی مطابق است

نه به عنوان هدف اصلی  الهی و طریق الهام از آناتومی بدن انسان
آگاه بوده و اشارات قرآنی و روایات درباره این علم مطابق با کتاب 

 .های معاصر آناتومی می باشد

 اسالم، قرآن کریم، روایات، آناتومی، پزشکی: ليدیک ه هایواژ

P374   : بررسی اثر ماه رمضان بر نتایج روشهای کمک باروری در
 سال  11زوجهای نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری یزد طی 

  0، شاهين غزلی0، معصومه خالو 0، محمد علی خليلی 0پروین ثابتی
 مرکز تحقيقاتی و ناباروری یزد 

mailto:mortezanasiri.or87@yahoo.com**********
mailto:nasiri.m@ajums.ac.ir
mailto:mortezanasiri.or87@yahoo.com**********
mailto:nasiri.m@ajums.ac.ir
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 گروه علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 

ماه مبارک رمضان ، ماهی مقدس برای بيش ازیك ميليارد : مقدمه 
مسلمانان براین عقيده هستند که رمضان می .مسلمان درجهان است 

تواند بر زندگی معنوی آنان اثر گذار باشد و در این ماه بيشتر به 
عبادت می کنند وبه تصفيه رفتار خود و  خداوند نزدیك شده ،بيشتر

قدردانی ازنعمتهای خداوند پرداخته وآرامش خاص معنوی می یابند ، 
و این مسئله ممکن است در کاهش استرس افراد نابارورنيز موثربوده 
وحتی برخی عقاید هست که شاید باعث بهبود نتایج روشهای کمك 

ر ماه مبارک رمضان بر برای ارزیابی اث:  روشها .باروری نيز گردد 
نتایج روشهای کمك باروری، ما یك مطالعه گذشته نگر را انجام 

زوج نابارور مراجعه کننده به مرکز  0381در  ARTنتایج . دادیم
همراه با  0381تا  0390سال از سال  01ناباروری یزد را طی 

از خصوصيات . خصوصيات دموگرافيك آنان جمع آوری شد
سن زوجين ،مدت زمان : ارت بودند از دموگرافيك ایشان عب

ناباروری ،تعداد فوليکول ها ،اووسيت ها و جنين ها و گرید آنها و 
اطالعات جمع آوری شده را باروش . نوع روش بکار برده شده، بود 

SPSS  مورد تجزیه و تحليل قرار دادیم(P< 0.05 .)  سن : نتایج
ميانگين زمان . ود سال ب 35.85، در مردان  31.0ميانگين در زنان 

% 05.2فراوانی نتایج مثبت در قبل رمضان . سال بود  9.52ناباروری 
اگرچه ، : نتيجه . بود % 00.0وبعد از رمضان % 02.0، در ماه رمضان 

نتایج مثبت در ماه رمضان کمی باالتربود ، اما از نظر آماری معنی 
 (.  P< 0.05) دار نبود

 ARTباروری، ماه رمضان، نا: کليدی ه هایواژ
 

P375  :  بررسی عقاید مذاهب بزرگ اسالمی دررابطه با اهداء
 اسپرم در زوجهای نابارور

 3، سهيال پور معصومی0، معصومه خالو 0پروین ثابتی

گروه علوم .0مرکز تحقيقاتی و ناباروری یزدPh.Dدانشجوی  .3,0
 تشریحی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

ی از مهمترین مسائل، درادیان و مکتب ها ی مختلف ازدواج یک: مقدمه 
دین مبين اسالم نيز حمایت از ازدواج را در جهت ادامه ی نسل . است

بشری بسيار مهم می داند ، اما گاه ناباروری هر یك از زوجين 
در دنيای امروزه ، به .موجب ازهم پاشيدگی یك خانواده می گردد 

ش است شيوع زوج های نازا از دالئل مختلف نازائی در حال  افزای
رسيده است ، که حدود  0885درسال% 09.5به  0805در سال % 08.8
باقيمانده مربوط به هر % 01زنان و % 81در ارتباط با مردان ، % 81

امروزه روشهای کمك باروری مختلفی از جمله اهداء گامت . دو است
اما . ارد ها ، جنين و رحم اجاره ای برای درمان ناباروری وجود د

درمان ناباروری در دنيای اسالم ، باید براساس رعایت اصول عقاید 

عقاید . اسالمی ، رعایت اصل ونسب قوانين ازدواج و فرزندان باشد 
مختلفی در رابطه با اشکال مختلف روشهای کمك باروری در دنيای 
اسالم وجود دارد ، که در این ميان ما به بررسی عقاید مختلف در 

 بزرگ اسالمی ، در ارتباط با اهداء اسپرممذاهب 
برای دانستن عقاید مذاهب بزرگ اسالمی در : روشها .می پردازیم  

ارتباط با اهداء اسپرم ، از منابع مختلفی چون قرآن کریم، فتاوی سال 
در  AL Azharدر مورد روشهای کمك باروری در دانشگاه  0891

شيع استفاده شده است مصر و استفتائات مراجع بزرگ تقليد اهل ت
. دو مذهب بزرگ اسالم ، اهل تسنن واهل تشيع می باشد : نتایج .

فقهاء اهل سنت ، لقاح مصنوعی را فقط با سيمن همسر قانونی خود، 
درست دانسته وانواع لقاح مصنوعی وانجماد را فقط در طی دوران 

ء همچنين انواع اشکال رحم اجاره ای، اهدا. ازدواج جایز می داند 
اما اهل تشيع ،اهداء . اسپرم، تخمك و جنين را ممنوع و حرام می داند 

را در بعضی اوقات قابل قبول دانسته، و این بر اساس فتوای مرجع 
در زمينه ی تلقيح مصنوعی با نطفه ی شوهر .تقليد مربوطه می باشد 

در داخل وخارج رحم ،و مشروعيت نسب ناشی از آن بسياری از 
قليد نظر موافق دارند، البته این در صورتی است که فقهاء ومراجع ت

اما . مستلزم امر حرام دیگری مانند استمناء لمس و دید بيگانه نباشد 
. در صورتيکه این نوع عمل با اسپرم بيگانه باشد ، نظرات متفاوتند 

تلقيح مصنوعی با اسپرم غير شوهر ( ره)چنانچه امام خمينی 
العظمی مکارم ...آیت ا. ح نمی داند رادرتمامی مواردوفروعات صحي

مدظله، تلقيح نطفه ی مرد بيگانه به زن را جایزندانسته و تلقيح شوهر 
را ، اگر مستلزم نگاه نامحرم باشد تنها در موقع ضرورت جایز می 

فقهایی .داند واستفاده از اسپرم مرد را بعد از مرگ درست نمی دانند 
انی ، سيستانی ، خویی ، بروجردی ، گلپایگ.. دیگر چون آیت ا

جعفرسبحانی ، سيد محسن حکيم ،صافی گلپایگانی نيز به صراحت 
تلقيح مصنوعی با نطفه بيگانه را جایز ندانسته و آیاتی از قرآن کریم 

العظمی سيد علی ...را در استدالل خود می آورند ، و اما حضرت آیت ا
رد اجنبی جهت استفاده ازاسپرم اهدائی م( مدظله العالی) خامنه ای 

امتزاج با تخمك همسرفرد ناباروردر آزمایشگاه و انتقال جنين تشکيل 
: نتيجه  .شده به رحم خانم بيماربدون ارتکاب محرمی ، جایز می داند

برای در مان ناباروری در دنيای اسالم ، و عدم از هم پاشيدگی یك 
در  خانواده ، می توان از روشهای کمك باروری استفاده کرد ، ولی

استفاده از انواع اهداء ها باید سالمت خانواده را با رعایت قوانين 
 .مبين اسالمی مد نظر قرارداد

اهداء اسپرم، تلقيح ، روشهای کمك باروری :  واژه های کليدی
 ،استفتائات
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بررسی ابعاد فقهی ،حقوقی و اخالقی اهدای بخش 
 اسپرم، اووسیت ، جنین و رحم جایگزین

 سخنرانی                            

 

S90  : بررسی روش اهدا جنین در زوجهای نابارور از دیدگاه
  مذاهب بزرگ اسالمی

 لعياسادات خرسندی، معصومه خالو

 گروه علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

های روحی  بسياری از افراد در اثر فقدان فرزند، دچار بيماری
ها الینحل  مراجعه مکرر به پزشکان، مشکل آن شوند و حتی پس از می

که آن هم مشکالت   آورده برخی به فرزندخواندگی روی . ماند باقی می
ای  بدیهی است اگر جنين بيگانه. اجتماعی و روانی خاص خود را دارد

مضاعفی نسبت به طفل قه در رحم زوجه پرورش یابد، احساس عال
اهداء جنين به معنای انتقال  .شود در مقایسه با فرزندخواندگی پيدا می

به  مردو  زنیك  تخمكو  اسپرم اصل از تلقيح خارج رحمیح جنين
اهدای جنين را  .زنی غير از زن صاحب تخمك است رحمدرون 
با این . استمطرح شدهمجلس شورای اسالمی  در 0390درسال 
در بين فقها در مورد مشروعيت این عمل اختالف نظر وجود وجود 
اچار فقهای شيعه اقدام بيمار را جهت مداوای بيماریش اگرچه ن. دارد

عبدالکریم موسوی اردبيلی، . به انجام حرامی شود را مجاز می دانند
فاضل ز مهمترین فقهای موافق و ا مکارم شيرازیو  صافی گلپایگانی

اند که در این مورد نظر مخالف  از فقهایی بوده جواد تبریزیو  لنکرانی
 حنفی در قهایف خصوص به اسالمی مذاهب فقهای از شماری. ددارن

 در و ابراز نداشته خود از نظری هيچ جنين اهدای مسئله با برخورد

شماری از فقهای مذاهب اربعه  .اندگرفته را احتياط جانب مسئله این
نيز معتقدند چنانچه ناباروری، زوجين را در حالت اضطرار، حرج و 

 .باشدناچاری قرار دهد، اقدام آنان جهت رفع ناباروری مشروع می
علمای اهل تسنن اهداء . البته مشروط به اینکه زوجين قانونی باشند

 طوردر مذهب شيعه به جنين اهدای فرآیند. دانندجنين را مجاز نمی

 .حرج جایز است و عسر و اضطرار نيست و در صورت حرام مطلق

 

S91  : بررسی درمان ناباروری به روش رحم اجاره ای از دیدگاه
 رکشور ایران مذاهب بزرگ اسالمی د

 0، معصومه خالو 0پروین ثابتی

گروه علوم تشریحی دانشگاه .0مرکز تحقيقاتی و ناباروری یزد.0
 علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

. ناباروری همواره یك موضوع نگران کننده برای انسان بوده است 
تعریف آن عدم بارداری بعد از یك سال مقاربت منظم ، بدون استفاده 

براساس گزارش سازمان جهانی . ضد بارداری است از وسائل 
ميليون زوج نابارور درجهان  91بهداشت در حال حاضر بيش از 

وجود دارد که به نوعی نيازمند روشهای کمك باروری هستند ، که 
رحم اجاره ای یکی ازانواع آنهاست ، که از نظر حقوقی و فقهی مورد 

که یك زن بچه ای که  منظور از رحم اجاره ای آن است. بحث است 
متعلق به زوج یا شخص دیگریست را حمل می کند و بعد از وضع 

دو نوع رحم اجاره ای وجود . حمل بچه را به زوج تحویل می دهد
که درآن بچه با مادر اجاره ای ارتباط  traditional surrogacyدارد ،

که بچه با مادر اجاره ای  gestational surrogacyژنتيکی دارد و 
در ایران در آزمایشگاه ، اسپرم و تخمك را از . ارتباط ژنتيکی ندارد 

سلولی  9الی  0زوج قانونی ، گرفته وجنين را در خارج رحم ، به 
در . رسانده وآن را در رحم مادر اجاره ای یا ميانجی قرار می دهند 

این مقاله ما رحم اجاره ای را از نظر فقهی و قانونی در ایران بررسی 
با استفاده از آیات قرآن کریم ، استفتاء از سایت دفاتر  .نيم می ک

در مورد روشهای  0891، فتاوی سال ( مدظلهم العالی ) مراجع تقليد 
موضوع را مورد ...در مصرو AL Azharکمك باروری در دانشگاه 

ازجمله شرایط الزم برای این روش درمانی ، عدم  .بررسی قرار دادیم
بتالء زن به سرطان یا بيماری قلبی ، سقط وجود رحم در زن ، ا

مکرری که منجر به ناباروری گردد ،در ضمن هر دو والد به بيماری 
وفن آوری های  IVFاز دیدگاه اهل تسنن . صعب العالج مبتال نباشند 

به ) مشابه مجاز هستند، ولی این تا زمانی است که شخص ثالث 
اما در .خانواده نشود وارد ( صورت اسپرم ، تخمك ، جنين یا رحم 

ایران که اکثریت تشيع هستند ، رحم اجاره ای از نظر فقهی مردود 
در این ارتباط یکی از . نيست ، ولی قانون مدونی در این زمينه نيست

مادر طفل است یا ( ژنتيکی)مسائل مهم آن است که آیا مادر حکمی
عظمی خامنه ال..، آیت ا(ره)مادر اجاره ای ؟ از نظر شرعی امام خمينی 

. ای ،مکارم شيرازی موسوی اردبيلی ،  صانعی از قائالن به جوازند 
صانعی ، مادر اصلی را صاحب تخمك ومادر .. امام خمينی و آیت ا

صاحب رحم ، درحکم مادر رضاعی دانسته و بين آنها محرميت و 
. حرمت نکاح برقراراست ، اما رابطه ی توارث را منتفی ميدانند 

مکارم می فرمایند ، اگر نوزادی یك شبانه روز از زنی . .حضرت آیت ا
شيربخورد به او محرم ميشود، پس رحم اجاره ای نيز به طریق اولی 
موجب محرميت ميشود، چون گوشت و پوست و تمام وجودش در او 

محمد تقی بهجت ، محمد یزدی و صافی ..آیت ا. آميخته است 
ز نظروضعيت حقوقی ، قانون ا. گلپایگانی نيز آن را مجاز می دانند 

در مجلس  0390تيرسال  08اهداء جنين یا گامت به زن و شوهردر 
به تائيد شورای نگهبان  0393مرداد 9شورای اسالمی تصویب و در

رسيد ،بر این اساس مجوز پرورش کودک حاصل ازنطفه های زن و 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%85%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84_%D9%84%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84_%D9%84%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84_%D9%84%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84_%D9%84%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C


 

144 

 

. شوهر شرعی در رحم اجاره ای در قبال دریافت اجرت صادر شد
رحم اجاره ای ،برای زوجهایی که دارای شرایط آن هستند اگر چه 

مفيد بوده و باعث کاهش آمار طالق شده و بچه های حاصل از نظر 
ژنتيکی متعلق به زوج است ولی باید در این امر احتياط کرد، زیرا 
امکان سوءاستفاده های مالی بوده و ارزش انسانيت زیر سوال می 

اری از مادر اجاره ای به جنين ویا از رود، ازطرفی امکان انتقال بيم
همچنين از نظر روانشناسی ممکن . زوج به مادر اجاره ای وجود دارد 

 .است که فرزند حاصل بعد از پی بردن به این مسئله دچارآسيب گردد
 traditional ,رحم اجاره ای ، مادرحکمی ،:  واژه های کليدی

surrogacy , gestational surrogacy, IVF 

 و مهندسی بافت  سلول های بنیادیش بخ

 سخنرانی                        

S94  : بررسی تاثیر میدان الکتریکی با فرکانس باال بر پیشبرد
 کندروژنز در سلولهای بنیادی مشتق از چربی

 شيوا روشنخواه

استئوآرتریت یکی از شایعترین بيماریها در سنين ميانسالی به : مقدمه
روف یك بافت بدون عروق بوده بنابراین توانایی غض. بعد می باشد

بنابراین درمانهای نگهدارنده کافی نبوده و . ترميم در بدن را ندارد
در این راستا . جهت درمان قطعی نيازمند سلول درمانی می باشيم

یکی از بهترین و در دسترس ترین منابع سلولی ، سلولهای بنيادی 
نيك های مهندسی بافت می مشتق از چربی می باشد که توسط تک
القاء کننده های شيميایی و . توان به کندروسيت متمایزشان کرد

فيزیکی نقش مهمی در تمایز سلول بنيادی به کندروسيت را بر عهده 
در این مطالعه ما سعی کردیم نقش ميدان الکتریکی را در . دارند

های سلول: مواد و روش ها.پيشبرد فرآیند کندروژنز را بررسی کنيم
از بافت چربی زیرپوستی شکم (  ADSCs) بنيادی مشتق از چربی 

ما ميدان الکتریکی با فرکانس . افراد تحت عمل سزارین استخراج شد
را به عنوان یك القاء کننده فيزیکی در روند (  KHz,20 mv 60) باال 

در این مطالعه از . کندروژنز در سيستم کشت ميکرومس بکار بردیم
استفاده  ELISAو  MTT  ،Real Time  ،Flow Cytometryتکنيك های 

مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از ميدان الکتریکی با : نتایج .شد
همچنين با بکار بردن . فرکانس باال موجب افزایش کندروژنز می شود

و شيميایی ( ميدان الکتریکی)همزمان هر دو القاء کننده فيزیکی 
معنی داری کندروژنز یعنی بيان کالژن  بطور(   TGFβ3فاکتور رشد )

II  وSOX9  به عالوه نشان داد که بکارگيری ميدان . افزایش یافت
 Xو  Iالکتریکی به تنهایی به طور معنی داری باعث کاهش کالژن نوع 

ميدان : بحث و نتيجه گيری .در مقایسه با گروه کنترل می شود

سب در روند کندروژنز در الکتریکی با فرکانس باال یك القاء کننده منا
 .سلولهای بنيادی مشتق از چربی می باشد

کندروژنز، ميدان الکتریکی با فرکانس باال، سلولهای : کليد  واژه های 
 بنيادی مشتق از چربی

S96  : تولید نوروسفیر از سلولهای بنیادی مشتق از پالپ دندان
 شیری انسانی

حميد  ˛حميد بهراميا ن ˛ه احمد شبانی زاد˛علی نياپور  ˛زهرا تقی پور
 ˛نوشين اميرپور ˛محمد محسن تقوی ˛مهدی شریعتی ˛جعفری نوه

 محمد حسين نصر اصفهانی

 دپارتمان آناتومی˛دانشکده پزشکی  ˛دانشگاه علوم پزشکی

سلولهای بنيادی موجود در پالپ دندان شيری انسانی یك منبع 
در این . ار روندسلولی بالغ اند که دردرمانهای سلولی می توانند بک

مطالعه توانایی تشکيل نوروسفير این سلولها در محيط القاء عصبی 
توانایی خودبازسازی SHED سلولهای. مورد ارزیابی قرار گرفت

و مارکر (P75, Snail and Slug)داشته و مارکرهای نورال کرستی 
ما از این سلولها درمحيط کشت . را بيان نمودند(STRO1) استرومایی 

در دیشها سوپر هيدروفيليك   bFGFسرم وحاوی فاقد 
نوروسفيرهای با اندازه های مختلف بدست آوردیم که هنگام کشت 
این نوروسفيرها دردیشها چسبنده  این سلولها به سلولهای بيان 

نتایج بدست آمده پيشنهاد ميکند .تمایز یافتندMAP2 و Neu Nکننده 
وروسفير دادند شاید که در محيط القاء تشکيل ن SHEDکه سلولهای

 .بتوانند در بيماریهای دژنرتيو عصبی بکار روند

 نورال کرست˛پالپ دندان  ˛القاءعصبی˛نوروسفير : واژه های کليدی

 

S98  : بررسی اثر محیط هیدروژلی پلی اتیلن گلیکول بر میزان
حیات  و تمایز سلول های بنیادی عصبی مشتق شده از مغز 

 استخوان

،  طاهر 0، هادی کاظمی  3، فریبا گنجی 0.0قی طریحی، ت0.0پژمان نقدی
 .0.8، شهرام دارابی0طاهری

گروه علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربيت مدرس، 0
مرکز تحقيقات علوم اعصاب شفا، بيمارستان خاتم  0 تهران، ایران

گروه مهندسی شيمی دانشکده فنی و مهندسی 3 االنبياء، تهران، ایران
گروه علوم تشریح، دانشکده  8 ه تربيت مدرس، تهران، ایراندانشگا

 پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
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سلول درمانی یکی از روش های معالجه بيماری های سيستم عصبی 
مرکزی است، که بسيار مورد توجه قرار گرفته است، اما به هر حال، 

این زمينه به علت ميزان بقای کم سلول ها پس از پيوند، تحقيقات در 
ناقل های سلولی باعث افزایش بقای سلول . با مشکل مواجه شده است
هيدروژل پلی اتيلن گليکول یك ناقل مناسب . ها پس از پيوند می شوند
در این مطالعه ميزان بقا و تمایز سلول های . برای این هدف می باشد

بنيادین عصبی مشتق شده از مغز استخوان بر روی هيدروژل پلی 
سلول های استرومایی مغز  .ن گليکول مورد بررسی قرار گرفتاتيل

استخوان از موش های صحرایی تهيه شده و پس از کشت و پاساژ، 
کشت داده  bFGFو   B27, EGFحاوی   MDEM/F12در محيط کشت 

سپس سلول های . شد تا سلول های بنيادین عصبی ایجاد گردد
پلی اتيلن گليکول  بنيادین عصبی در محيط کشت سه بعدی هيدروژل

در این تحقيق از کيت . روز کشت داده شد 2قرار گرفته و به مدت 
live/dead assay  جهت بررسی مرگ و مير سلول ها  واز مارکرهای

نتایج  .ایمنوسيتوشيميایی جهت بررسی تمایز سلول ها استفاده گردید
و   NF68،NF160نشان دهنده این است که بيان آنتی بادیهای 

NF200 بعدی هيدروژل پلی اتيلن  3روز در محيط کشت  2پس از
گليکول بيشتر از محيط کشت دوبعدی است وميزان بقای سلول ها در 

و  GFAPبود اما ميزان بيان آنتی بادی های % 08/89این محيط حدود
Nestin در محيط کشت دو بعدی بيشتر بود و ميزان بقای سلول ها
واند نشان دهنده اهميت محيط های این نتایج می ت. بود% 21/20حدود 

سه بعدی مصنوعی در افزایش ميزان بقای سلول ها باشند که برای 
سلول درمانی استفاده می شوند و ممکن است بتوان از این ناقل 

  .سلولی در آینده در فرایند های درمانی استفاده کرد

اسکافولد، سلول های بنيادی عصبی، پلی اتيلن : واژه های کليدی
 يکول، مهندسی بافتگل

 

S101  :عملکرد سلول های شبه عصبی حرکتی مشتق از  بررسی
بافت چربی موش صحرایی با استفاده تحریک سلول در محیط 

 voltage-sensitive dyes (RH 795)کشت با استفاده از تکنیک 

، دکتر 3،دکتر عليرضا دلشاد *0،دکتر تقی طریحی0مرضيه درویشی
 5کتر طاهر طاهری، د8عليرضا مصباح نمين

گروه علوم تشریح ، سا ختمان علوم پزشکی ،دانشگاه تربيت 0
،بيمارستان مرکز تحقيقات علوم و اعصاب شفا 0 .مدرس،تهران ،ایران 
 8 .گروه علوم تشریح ، دانشگاه شاهد ، تهران3خاتم االنبيا، تهران 

 مرکز تحقيقات5.گروه بيوشيمی ، دانشگاه تربيت مدرس،تهران ،ایران 
مسئول  .علوم و اعصاب شفا ، بيمارستان خاتم االنبيا، تهران 

  takialtr@modares.ac.irدکتر تقی طریحی ،فاکس :طرح

توانایی مونيتورینگ تغييرات پتانسيل غشاء ابزار مناسبی جهت 
مطالعه عملکرد سلول های عصبی می باشد ولی مشکلی که در مورد 

در این  . سلول ها است این امر وجود دارد عدم دسترسی به این
جهت بررسی  voltage-sensitive dyes (RH 795)از تکنيك تحقيق 

سلول های مورد مطالعه .تغييرات پتانسيل غشاء استفاده شده است 
هستند که در سلول های عصبی حرکتی مشتق از بافت چربی  

قرار  epifluorescence-based cell imagingسيستم تصویر برداری 
روش هایی که تا کنون برای بررسی عملکرد سلولی . شوندداده می 

روش های الکتروفيزیولوژی مورد استفاده قرار گرفته همچون  
patch- clamp  عالوه بر سخت بودن و وقت گير بودن در هر،

به همين .بررسی فقط  یك تك سلول را مورد بررسی قرار می دهد 
شی ساده و در عين حال دليل در این مطالعه بر آن شدیم به دنبال رو

در  .مناسب برای بررسی عملکرد سلول های شبه عصبی بپردازیم
وزن  اب( wistar)از موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار  حاضر مقاله
بافت چربی استخراج و سلول های . گرم استفاده شد 051-011

از لحاظ مارکر  به دست آمدهسپس سلول های .بنيادی آن جداگردید
سلول های بنيادی .تأیيد گردید بنيادی مزانشيمیهای  های سلول

مشتق از بافت چربی تحت تأثير القاء کننده های رتينوئيك اسيد و 
Shh  تمایز  بعد از. عصبی حرکتی تمایز یافتندشبه به سلول های

ایمنوسيتوشيمی و سلول های توليد شده با استفاده از تکنيك های 
RT-PCRژس سلول های توليد شده در س.مورد تأیيد قرار گرفتند
درجه قرار گرفتند و در  32دقيقه در دمای  31برای  ACSFمعرض 
سلول ها بعد از انتقال زیر . مجاورت داده شدند  RH 795نهایت با 

ميکروسکوپ با محلول حاوی پتاسيم تحریك شدند و تغيير رنگ ثبت 
شده  در بررسی های انجام .گردید و مورد آناليز آماری قرار گرفت

نشان داد که سلول های عصبی حرکتی مشتق از بافت چربی تمام 
د و توانایی نمارکر های مزانشيمی و اختصاصی چربی را بيان می کن

تمایز به سایر رده های سلول های مزانشيمی شامل سلول استخوانی 
این سلول ها بعد از تمایز به سلول .دن،غضروفی و چربی را دار
. را بيان ميکنند HB9وoligo-2, islet-1 عصبی حرکتی مارکر های

نتایج بدست آمده نشان  .به صورت فانکشنال می باشند همچنين آنها
 تبدیل به  مشتق از بافت چربی توانایی سلول های بنيادی  می دهد که

 . سلول های عصبی حرکتی را دارند و یك سلول فانکشنال می باشند

بافت چربی،سلول عصبی  سلول بنيادی مشتق از:  کليدی اژه هایو
 voltage-sensitive dyes (RH 795 ،حرکتی

S102  :پالکت از غنی اثر پالسمای بررسی PRP کندروژنز روند بر 

کشت  سیستم در انسانی چربی ازبافت مشتق بنیادی سلولهای
Transwell  

 کبيری اسفندیاری، آزاده ، بتول هاشمی بنی ،ابراهيم  مردانی محمد
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 –دانشگاه علوم پزشکی  –دانشکده پزشکی –یحی گروه علوم تشر
 ایران –اصفهان 

 دليل به ترميمی پزشکی مختلف های حوزه در پالکت از غنی پالسمای

 بودن هزینه کم و رشد فاکتورهای از طبيعی منبع راحت  تهيه، روش

 کندروژنز پالکت درروند از غنی نقش پالسمای .دارد زیادی کاربرد

چربی به خوبی مشخص نشده  بافت از مشتق بنيادی سلولهای
 کندروژنز روند بر PRP اثر بررسی مطالعه  این از هدف.است

 Transwell کشت سيستم در چربی بافت از مشتق بنيادی سلولهای
 بيان بررسی و ایمنوهيستوشيمی ،هيستوشيمی روشهای .می باشد

   PRP درصد 05و  01،  5ژنی جهت بررسی تاثير غلظتهای مختلف 
 از بنيادی  مشتق از چربی انسانی بعد روند القا کندروژنزسلولهای در

 در غاظت سلولها بررسی نتایج مشخص کرد که. هفته بکار رفت2

10%PRP 2 نوع کالژن با توليد پروتئين ، DNA وGAG و بروز 

 به کنترل گروه با مقایسه در Sox 9 ، ،آگرکان2 نوع کالژن ژنهای

بعالوه  p<  0.05).)نشان دادند  ریباالت پاسخ داری معنی صورت
 ، مارکر10نوع کالژن  PRP%10 سلولهای تمایز یافته در غاظت

 رشد فاکتورهای حاوی PRP انکه دليل به. کردند بيان را  هایپرتروف

 بنيادی سلولهای کندروژنز روند القاء سبب توانست است، متعدد

 به ی تواندم و گردد Transwell کشت سيستم چربی در بافت از مشتق

 سلولهای کندروژنز روند در طبيعی و ارزان رشد فاکتور منبع عنوان

 .گيرد قرار توجه مورد بنيادی

 Transwell  کشت سيستم ، کندروژنز ،PRP: کليدی  های واژه

 

S103  : میزان ترمیم آسیب های استخوانی پس از درمان بررسی
 سلولهایوبوسیله پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمال 

 استئوبالستی 

، محمد رضا د (0)، طيبه هادیگل(0)عليرضا شمس: نویسندگان
 (0)ارابی

گروه علوم تشریح  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی -0
گروه علوم تشریح  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی -0البرز
 اراک

آسيب های بزرگ استخوانی ایجاد شده در نتيجه عفونت وتروما یك 
مهندسی بافت . گ در درمان بيماران محسوب می شودمشکل بزر

در مطالعه . رویکردی جدید برای ترميم نقایص استخوانی می باشد
حاضر ترميم با استفاده از دو رده متفاوت سلولی با کمك داربست 

آسيب ایجاد شده در استخوان تيبيای . مورد مقایسه قرار گرفت
0خرگوش نر به مساحت

mm3 ل های استئوبالست بوسيله پيوند سلو
 بنيادی مغز استخوانسلول های  و( 0گروه اول، تعداد)هومولوگ 

با استفاده از داربست تجاری ( 0گروه دوم تعداد)هومولوگ
پاهای . ترميم شد   HA-TCP تری کلسيم فسفات -پاتيتآهيدروکسی 

مخالف حيوانات به عنوان کنترل در نظر گرفته شد وبدون درمان رها 
ستخوان جدید در گروه تجربی درمان با سلول های تشکيل ا. شد

تری کلسيم فسفات شش هفته پس  -پاتيتآهيدروکسی / استئوبالست
در این گروه یکپارچگی و اتحاد استخوانی با . از جراحی مشاهده شد

روشهای رادیوگرافيکی ، هيستولوژیکی و با استفاده از ميکروسکوپ 
سلول ی که در گروهی که در حال. الکترونی اسکنينگ شناسایی شد

دریافت کرده بودند  عدم تشکيل  ورشد بنيادی مغز استخوان را های 
کم استخوان در ناحيه اسيب دیده همراه با بافت فيبروز در مشاهده 

بيان مارکرهای تمایز استخوانی با استفاده ازروش رونویسی . شد
ن برای و استئوکلسي Iمعکوس پاسخ زنجيره پليمراز، نظير کالژن تيپ

مورد بنيادی مغز استخوان سلول های  سلول های استئوبالست و
به نظر ميرسد که پيوند سلول های استئوبالست . بررسی قرار گرفت

تری کلسيم  -پاتيتآهومولوگ با استفاده از داربست هيدروکسی 
می تواند نقایص بنيادی مغز استخوان، سلول های فسفات بر خالف 

 .    ش را ترميم کنداستخوان تيبيا در خرگو

سلول های مهندسی بافت، سلول های استئوبالست، : کليدی واژه های
تری کلسيم فسفات،  -پاتيتآبنيادی مغز استخوان، هيدروکسی 

            نقایص تيبيا

 

 بافت شناسی و آناتومی مقایسه ای                   

 پوستر                                  

P380  :ختار بافت شناسی ارگان ژاکوبسون در جوجه تیغی سا
 نر

 3، رضا حضرتی0، فاطمه باالزاده کوچه0دکتر حميد کریمی

متخصص علوم تشریحی، دانشيار،گروه علوم پایه دانشکده -0
دانشجوی کارشناسی  -0دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 

. اورميه ایرانارشد بافت شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه اورميه، 
پست  .دانشجوی سال سوم دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران -3

   karimi@tabrizu.ac.ir: الکترونيکی

در بسياری از پستانداران خشکی، اندام ژاکوبسون به عنوان اندام 
ختار بافت این بررسی به مطالعه سا. بویایی فرعی مطرح است

پنج عدد  . شناسی اندام ژاکوبسون در جوجه تيغی نر پرداخته است
حفره بينی در . جوجه تيغی با اتر بيهوش شده و سپس کشته شدند

قطعات وارد محلول ثابت سازی و کليسم . هشت قطعه بریده شد

mailto:karimi@tabrizu.ac.ir
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از بلوک های پارافينی تهيه شده، برش متوالی تهيه . گيری شدند
نتایج نشان داد که . رنگ آميزی شدند H&Eوش برش ها با ر. گردید

اندام ژاکوبسون جوجه تيغی از پشت چين سقفی سوم شروع شده و 
اطراف مجرا در محدوده قطعه . در ابندای قطعه هفتم خاتمه می یابد

شکل احاطه شده و از   Cسوم تا قطعه چهارم توسط غضروف شفاف
بافت . ی شوداین قطعه به بعد عضروف احاطه کننده عصا شکل م

پوششی حفره داخلی، در ابتدا سنگفرشی مطبق غيرشاخی،  در 
مجاورت فولد سقفی چهارم به بافت پوششی مکعبی یا استوانه ای 

دو نوع بافت پوششی در مجاورت فولد پنجم . مطبق تبدیل می گردد
در لومن مجرا مشاهده شد، یکی استوانه ای مطبق و دیگری بافت 

در مجاورت فولد ششم، در سمت داخل، . تينهسنگفرشی مطبق غيرکرا
. بافت پوششی استوانه ای مطبق با مژه های نسبتاً کوتاه مشاهده شد
مشخص شد که مژه های نسبتاً کوتاه مربوط به سلول های 

پارین . نورواپيتليال بوده که وظيفه دریافت فرمون ها را به عهده دارند
شده و از جنس بافت همبند و زیرمخاط از ابتدای مجرا تا انتها یکی 

از . سست پرعروق بوده که به شکل نعوظی سازماندهی شده بود
مجاورت فولد ششم سقفی به بعد، در پارین زیر مخاط، تنه های 

و ( ابتدا) عصبی و نيز تجمعی از غدد لوله ای آسينی عمدتاً سروز 
 .مشاهده گردید( انتها)بيشتر موکوس 

سون، بافت شناسی،  جوجه تيغی، اندام ژاکوب: واژه های کليدی
 .فرمون

P381 : تکوین نا متقارن تخمدان چپ وراست در جنین شتر مرغ 

 3،مرتضی بهنام رسولی0،ابولقاسم نبی پور0معصومه خيرآبادی
 8وحسام دهقانی 

دکتری مقایسه ای ،کارشناس آموزشی گروه زیست   دانشجوی -0
استاد گروه  -0. دشناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشه

استاد  -3.علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
 -8. گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد

 دانشيار گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

مطالعه تکوین تخمدان بخصوص در دام، به لحاظ توليد بيشتر :مقدمه
علی رغم رواج صنعت .والت کارآمد اهميت بسياری دارد و محص

هدف ما . پرورش شترمرغ مطالعات بسيار ناچيز انجام شده است
-تخم. مطالعه تکوین تخمدان راست وچپ جنين  شتر مرغ می باشد

خارج  های مورد نظردار داخل دستگاه انکوباتور در روز های نطفه
،تخمدان  نمونه هاوتشریح کردن جنين از پوسته تخم  ازجداشدوبعد 

جدا شده وپس از انجام تکنيك های بافت شناسی وتهيه چپ وراست 
عدم نتایج بر :نتایج.مقاطع ميکروسکوپی مورد مطالعه قرار گرفتند 

داللت  گنادتقارن مشخص از لحاظ آناتومی از همان ابتدای تشکيل 
دان در تخم.واین تفاوت در مقاطع ميکروسکوپی نيز تایيد شدداشت 

چپ کورتکس مشخص شامل اپيتليوم ژرمينال و سلول های زایا 

در .وطناب های جنسی بهمراه سلول های سوماتيك قابل مشاهده اند
مقاطع نيمه نازک رزینی با رنگ آميزی آبی تولویدین سلول های زایا 
با سيتوپالسم وسيع و روشن وشامل گرانول های متاکروماتيك دیده 

ولی در .  توسط بافت همبندجدا شده اندکورتکس ومدوال.می شوند
مدوالی هر دو .  تخمدان راست کورتکس مشخص دیده نمی شود 

تخمدان شامل الکونار کانال،عروق خونی وسلول های زایا بهمراه 
 .سلول های سوماتيك  می باشد

بافت شناسی تخمدان ،جنين شترمرغ،سلول زایا،عدم : کليدی واژه های
 تقارن

: P382 غضروف هیستومورفومتری و یستومورفولوژیهمطالعه 
 عربی نژاد بره مفصلی

 نجف حسين، 3تبار هاشمی محمود، 0مظاهری یزدان، 0خزائيل کاوه
 8 قدردان رضا علی، 0مروتی حسن، 0ورزی زاده

استادیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهيد -0
کده دامپزشکی، دانشيار گروه علوم پایه، دانش-0چمران اهواز  

دانشيار مرکز تحقيقات سلولی و -3دانشگاه شهيد چمران اهواز   
دانشيار گروه  -8مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،

 علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهيد چمران اهواز

 kkhazaeil@gmail.com :پست الکترونيك

 .است خوزستان منطقه و جنوبی غربی حاشيه بومی عربی گوسفند
 گوسفند همان حقيقت در آواسی دارند گوسفند عقيده محققين از برخی

غضروف مفصلی که از نظر بافت شناسی  .باشد می عربی یا اهوازی
ای  شود، بافت بسيار تخصص یافته غضروف شفاف محسوب می

ماده شود و دارای  ی صاف در مفصل میاست که باعث تشکيل سطح
 ای ماده زمينه. لنفاوی و عصب است ، رگعاری از رگ خونی ای زمينه

های موجود در غضروف هستند،  ها که تنها سلول توسط کندروسيت
با توجه به اهميت گوسفند به عنوان یکی از مهم ترین . شود ساخته می

تحقيقات انسانی ،  منابع دامی کشور و یکی از حيوانات مناسب جهت
ماه انجام  0راس بره نژاد عربی به سن حدود  01این مطالعه بر روی 

، از غضروف مفصلی (استایفل)پس از تشریح مفصل زانو. گرفت
انتهای پایينی ران و انتهای باالیی درشت نی جهت مطالعات بافت 
شناسی نمونه گيری شده و به روش معمول تهيه مقاطع بافتی، برش 

نتایج مطالعه .  ميکرومتر تهيه گردید 5ه ضخامت هایی ب
ها نشان داد که غضروف مفصلی بره شامل  هيستومورفولوژی نمونه

در سطح . چهار ناحيه سطحی، ميانی، عمقی و آهکی شده بود
غضروف مفصلی یك ورقه فيبریلی نازک و بدون سلول، تيغه 

ها  نمونهنتایج ميکرومتری مقاطع بافتی . درخشان ، مشاهده گردید
نشان داد ميانگين ضخامت کلی غضروف مفصلی بره 

mailto:kkhazaeil@gmail.com
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3/73142/52 های غضروفی  شمارش سلول. ميکرومتر بود
در واحد سطح در مقاطع غضروف مفصلی بره، بيشترین تراکم 
سلولی را در الیه سطحی و کمترین تراکم را در الیه آهکی نشان می 

ی غضروف مفصلی بره نشان بررسی ميکروسکوپی مقاطع بافت. داد
های منحصر به فرد  داد غضروف مفصلی به علت دارا بودن ویژگی

های غضروفی،  همچون تيغه درخشان، ساختار بافتی چند الیه و کانال
پتانسيل کافی جهت بررسی به عنوان یك اندام را دارد چرا که 
بسياری از خصوصيات آن انحصاری بوده و در ساختار عمومی 

که هيچ کدام از   به ویژه آن. شود های شفاف دیده نمی وفدیگر غضر
شناسی در دسترس، به صورت مستقل  منابع و مراجع بافت

 . اند خصوصيات غضروف مفصلی را شرح نداده

هيستومورفولوژی، هيستومورفومتری، غضروف : کليدی ه هایواژ
 مفصلی، بره

 

P383  :آناتومی گردش خون جنین بز 

، حسنکی پور، 0، غدیری، عليرضا0ری، یزدان، مظاه0رنجبر، رضا
 3علی

دانشيار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهيد : 0
دانشيار گروه علوم درمانگاهی ، دانشکده دامپزشکی، : 0. چمران اهواز

دانشجوی دکترای عمومی دانشکده . : دانشگاه شهيد چمران اهواز
 3.زدامپزشکی، دانشگاه شهيد چمران اهوا

dabir120@yahoo.com 

 CRL=20-40)جنين بز 00جهت بررسی آناتومی عروق گردش خون، 

cm با روش قالب هضمی پالستيکی، رادیوگرافی و تشریح معمولی
 0نتایج نشان داد که بند ناف متشکل از . مورد مطالعه قرار گرفت

سرخرگ نافی چپ و راست و مجرای  0سياهرگ نافی چپ و راست، 
سياهرگ نافی بزرگ وارد  0خون جفت توسط .باشد اوراکوس می

بدن جنين شده و به یکدیگر پيوسته و یك سياهرگ بزرگ داخل 
این . در نزدیك کبد تشکيل می دهند( سياهرگ نافی چپ)شکمی

سياهرگ به کبد وارد می شود و در  بافت در کبد یك سياهرگ بزرگ 
هرگ پورتال و چند سياهرگ باریك از آن جدا شده ، و سپس با سيا

ارتباط می یابد و توسط مجرای سياهرگی به سياهرگ ميانخالی خلفی 
بخش اعظم خون . متصل و نهایتا به دهليز راست تخليه می شود

ورودی به دهليز راست از طریق سوراخ بيضی به دهليز چپ و سپس 
خون ورودی به بطن چپ، وارد آئورت و . بطن چپ وارد می شود

خون ورودی سياهرگ ميانخالی . ی گرددجریان خون سيستميك م
قدامی و مختصر خون سياهرگ ميانخالی خلفی از دهليز راست وارد 
بطن راست شده و توسط تنه ششی بزای توزیع در ریه ها از بطن 

راست خارج ميشود ولی به دليل فشار باالی ریه ها، توسط مجرای 
شدن در انتها بعد از جدا . سرخرگی به آئورت تخليه می شود

سرخرگ نافی  0سرخرگ خاصره ای خارجی از آئورت شکمی،  
بزرگ که از انشعابات سرخرگ خاصره ای داخلی هستند، تشکيل می 

بر . شوند که به سمت  حلقه نافی و در نهایت بند ناف پيش می روند
اساس یافته های این بررسی، آناتومی گردش خون جنين بز مشابه 

 .ی باشددیگر حيوانات اهلی و انسان م

 .آناتومی، عروق، گردش خون، جنين، بز: کليدی واژه های

 

: P384 آناتومی و بافت شناسی غده اشکی در گوسفند  بررسی
 لری

 محسن عباسی

غده اشکی بخش مهمی از دستگاه اشکی است که نقش مهمی در 
در این بررسی موقعيت آناتومی و ساختمان . سالمت چشم ایفا ميکند

. شکی در گوسفندان لری مورد ارزیابی قرار گرفتبافت شناسی غده ا
به این منظور سی راس گوسفند لری بالغ و سالم از کشتارگاه تهيه 

پس از ارزیابيهای آناتومی و بيومتری برای تهيه مقاطع فيکس . شد
شدند و مقاطع با استفاده از سه روش رنگ آميزی شامل 

اسيد چيف آماده هماتوکسيلين و ائوزین، آلسيان بلو و پریودیك 
نتایج نشان داد که این غده در موقعيت پشتی جانبی حدقه بر . شدند

اطراف غده توسط بافت همبند و چربی . روی کره چشم قرار دارد
غده به شکل گرد تا بيضی نامنظم  و به رنگ قهوه . پوشيده شده است
ميانگين وزن، طول، پهنا و ضخامت غده اشکی به . ای روشن است

ميليمتر و  00/01ميليمتر،  89/00گرم،  89/0: بارت هستند ازترتيب ع
بررسی مقاطع بافتی نشان داد که غده لبوله و سلولهای . ميليمتر 59/3

مجاری داخل لبولی، بين لبولی . آن از نوع سروزی و موکوسی است
و دفعی دارای بافت پوششی مکعبی، مکعبی مطبق تا استوانه ای مطبق 

خی مجاری غدد تك سلولی جامی شکل وجود در بر. کاذب هستند
 .غده اشکی، گوسفند ، بافت شناسی، آناتومی: کلمات کليدی .  دارند

 

P385  : مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک روده ماهی
  شیربت

،  دکتر حسن 0جعفری، مهدی هادی0دکتر محمود خاکساری مهابادی
 3، دکتر مهرزاد مصباح0مروتی

و جنين شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهيد  بخش آناتومی-0
چمران اهواز خش بافت شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهيد 
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بخش آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهيد -0 چمران اهواز
 چمران اهواز

Email: mkhaksarymahabady@yahoo.com 

-وتی پيدا میدر آبزیان روده، با توجه به نوع رژیم غذایی، طول متفا

جا که ماهی شيربت، که از ماهيان بومی و فراوان استان از آن. کند
باشد، ساختار چيزخواری میخوزستان است، دارای رژیم غذایی همه

-روده در آن متفاوت از ماهيانی است که دارای رژیم غذایی گوشت
تواند باشند شناخت ساختار بافتی روده در این ماهی میخواری می
چنين احتياجات غذایی جهت توسعه ایانی به تغذیه و همکمك ش

 01در این مطالعه : مواد و روش کار. پرورش این نوع از ماهی بنماید
گرم و طولِ  05/358± 50/01بت با ميانگين وزنیعدد ماهی شير

کشی، متر انتخاب شده و پس از آسانسانتی 05/30 ± 00/8ميانگين
های آميزیتهيه مقاطع پارافينی و رنگها جدا شده  و مراحل روده آن

و  Dino lite با لنز. شناسی در مورد آن به انجام رسيدمعمول بافت
گيری شده و سپس های مختلف اندازهقسمت  Dino captureافزار نرم
: نتایج. مورد تحليل قرار گرفت p≤/05و با  SPSSها با نرم افزار داده

ترین ت ابتدایی روده ضخيمنتایج این پژوهش نشان داد که قسم
دیواره، بيشترین تعداد سلول جامی، بيشترین ضخامت طبقه مخاطی 

ای را نسبت به سایر نواحی و بيشترین ارتفاع بافت پوششی استوانه
که الیه عضالنی روده در قسمت در صورتی.باشدروده دارا می

انتهایی روده بيشترین ضخامت، و در قسمت ميانی روده کمترین 
-نتایج به دست آمده از این تحقيق بيان:  گيرینتيجه .خامت را داردض

ماهی شيربت در  گر این امر است که بين ساختار بافتی دیواره روده
خانواده از لحاظ ضخامت کل دیواره و مقایسه با سایر ماهيان هم

-لارتفاع بافت پوششی و ضخامت طبقه مخاطی و تغييرات تعداد سلو
ت و در مورد ضخامت طبقه عضالنی نواحی مختلف های جامی شباه
 .تفاوت وجود دارد

 هيستولوژیك، هيستومورفومتریك، روده، شيربت: کليدی واژه های

 

P386  : مقایسه اثر جایگزینی آنتی بیوتیک محرک رشد
( ®BIOTASTE) با عصاره گیاهان دارویی( فالوفسفولیپول)

 ای گوشتیبرعملکردو ساختار بافتی روده باریک جوجه ه

امير سياوشی عباسی، مسعود ادیب مرادی ،حميد رضا محمودیان 
 فرد

گروه بافت شناسی، واحد علوم و -دانشجوی کارشناسی ارشد-0
گروه بافت  دانشيار -0*تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

-3 .شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حميد افشاری -8مپزشك بخش خصوصیمعصومه موسوی دا

 (® BIOTASTE)مخترع _کارشناس پرورش طيور 

این مطالعه به منظور مقایسه اثر جایگزینی آنتی بيوتيك محرک :هدف
با اسيدهای آلی برعملکردو مرفوروژی روده ( فالوفسفوليپول)رشد 

آزمایشی با : مواد وروش ها . باریك جوجه های گوشتی،انجام گرفت
وشتی از سویه تجاری راس در قالب طرح کامال تصادفی جوجه گ088

روز انجام شد تيمار های  80با سه تيمار و چهار تکرار به مدت 
 0تيمار (تغذیه شده با جيره استاندارد)گروه شاهد:0آزمایش  تيمار 

درصد آنتی بيوتيك فالو /. 0+ جيره استاندارد )گروه تغذیه شده با 
/. 0+ غذیه شده با جيره جيره استاندارد گروه ت: )3،تيمار(فسفوليپول

اندازه گيری ميزان خوراک . (® BIOTASTE)درصد عصاره گياهان 
مصرفی و افزایش وزن جوجه ها به صورت هفتگی انجام شد و در 

قطعه جوجه کشتار شده  8روزگی از هر تيمار 80پایان دوره در سن 
ر زیر و روده های آنها پس ازانجام عمليات هيستو تکنيك  د

ميکروسکوپ جهت اندازه گيری ضخامت اپيتليوم  ، تعداد سلول های 
بحث  .گابلت ، ارتفاع پرز و عمق کریپت  مورد بررسی  قرار گرفت

تيماری که از آنتی بيوتيك استفاده کرده بود از نظر ارتفاع . :ونتایج
پرز، ضخامت اپيتليوم، تعداد سلول های گابلت و عمق کریپت در 

دئودینوم ، ژژنوم و ایلئوم تفاوت معنی داری بين این ناحيه های 
تيمار با گروه شاهد و تيمار ی که از  عصاره گياهان استفاده کرده 

در مورد خصوصيات رشد وزن بدن ، خوراک (. P>.05)بود دیده شد 
مصرفی و ضریب تبدیل مشاهده گردید که تيمار که از عصاره 

روزگی در وزن بدن ، خوراک  00-80گياهان  تغذیه شده اما در سن 
مصرفی و ضریب تبدیل تفاوت معنی دار با گروه شاهد فقط در تيمار 

-80هایی عصاره گياهان مصرف کرده بودند  دیده شد اما در سن 
روزگی بين تيماری که با آنتی بيوتيك تغذیه شده بود با گروه  00

ده بودند شاهد و همچنين با تيمار هایی که با عصاره گياهان  تغذیه ش
مشاهده ( P>.05)از نظر وزن بدن و ضریب تبدیل   تفاوت معنی دار

مصرف آنتی  00-80در مورد خوراک مصرفی در سن . گردید 
 .بيوتيك هيچ اثر معنی داری با گروه شاهد و دیگر تيمار ها نداشت

انتی بيوتيك محرک رشد،عصاره گياهان،جوجه : کليدی واژه های
 ژیگوشتی،وزن بدن ،مورفولو

 P387 : مطالعه مقایسه ای مورفومتریک هیپوکمپ در گاومیش
 وگاو هلشتاین 

  0، سعيده حيدری نژاد0، جمال نوری نژاد0یزدان مظاهری

بخش آناتومی و جنين شناسی گروه علوم پایه دامپزشکی دانشگاه -0
آناتومی و جنين شناسی  PhDدانشجوی  -0شهيد چمران اهواز

  ران اهوازدامپزشکی دانشگاه شهيد چم

به دليل مقاومت باال به  شرایط محيطی، (Bubalus bubalis) گاوميش
در نقاط مختلف جهان و ایران از جمله استان خوزستان پرورش می 

گاو هلشتاین نيز از مهمترین گونه های پرورشی دامهای اهلی در . یابد
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مطالعات مورفومتریك مربوط . نقاط مختلف جهان و ایران می باشد
يپوکمپ که به سيستم ليمبيك تعلق دارد در تشخيص تفاوت های به ه

گونه ای بين موجودات مختلف موثر می باشد و نتایج حاصل از این 
در مطالعه . تحقيقات در زمينه آناتومی مقایسه ای مفيد می باشد

عدد از هر کدام ازمغز های گاو و گاوميش های نر  3حاضر  تعداد 
ر اهواز جمع آوری وپس از توزین نمونه بالغ جوان از کشتارگاه شه

طول مستقيم، عرض و ارتفاع هيپوکمپ مغزها اندازه . ها فيکس شدند
و  SPSSداده های به دست آمده با استفاده از نرم آفزار . گيری شد
ميانگين داده های به دست آمده پارامتر . بررسی شد T-testآزمون 

سانتيمتر، 0.30طول مستقيم : های مختلف هيپوکمپ گاوميش
طول : ميلی متر و درگاوهلشتاین 03.00ميليمتر و عمق00.15عرض

ميلی متر 01.93ميليمتر و ارتفاع  05.38سانتيمتر، عرض0.90مستقيم 
با سطح ) T-test با توجه به نتایج تحقيق حاضر و انجام آزمون. بود

تفاوت های قابل مالحظه ای در پارامترهای (p≤0.05معنی داری 
نظر به اینکه هيپوکمپ در . هيپوکمپ دو گونه مشاهده نشدمختلف در 

حافظه و یادگيری نقش دارد و نيز مرکز احساسات و هيجانات و 
مکان یابی فضایی است و با توجه به نتایج بدست آمده مطالعه حاضر 
شاید بتوان گفت گاوهلشتاین و گاوميش از نظر حافظه و قدرت 

ظر می رسد جهت بررسی به ن. یادگيری در یك سطح می باشند
تفاوت های احتمالی ساختاری نياز به مطالعات بافت شناسی و 

 .مولکولی می باشد

 
 .گاو ميش، هلشتاین،هيپوکمپ، مورفومتریك: کليدی واژه های

 

: P388 اثر جایگزینی آنتی بیوتیک محرک رشد با  مقایسه
اسیدهای آلی برعملکردو ساختار بافتی روده باریک جوجه های 

 شتیگو

، حميد رضا محمودیان 0،مسعود ادیب مرادی0*امير سياوشی عباسی
 3فرد

گروه بافت شناسی، واحد علوم و -دانشجوی کارشناسی ارشد -0
گروه بافت  دانشيار -0*تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

مربی  - 3شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 دام و طيور دانشگاه علمی کاربردی شيرازگروه تغذیه 

ین مطالعه به منظور مقایسه اثر جایگزینی آنتی بيوتيك محرک ا: هدف
با اسيدهای آلی برعملکردو مرفوروژی روده ( فالوفسفوليپول)رشد 

آزمایشی با : مواد وروش ها . باریك جوجه های گوشتی،انجام گرفت
لب طرح کامال جوجه گوشتی از سویه تجاری راس در قا 001

روز انجام شد تيمار  80تصادفی باپنج تيمار و چهار تکرار به مدت 

تيمار (تغذیه شده با جيره استاندارد)گروه شاهد:0های آزمایش  تيمار 
درصد آنتی بيوتيك فالو /. 0+ جيره استاندارد )گروه تغذیه شده با  0

/. 0+ ارد گروه تغذیه شده با جيره جيره استاند: )3،تيمار(فسفوليپول
در /. 0+ تغذیه شده با جيره استاندارد : 8تيمار (درصد اسيد سيتریك

درصد /. 0+ تغذیه شده با جيره استاندارد: 5صد اسيد استيك ،تيمار 
اندازه گيری ميزان خوراک مصرفی و افزایش وزن . اسيد بوتيریك 

 80جوجه ها به صورت هفتگی انجام شد و در پایان دوره در سن 
قطعه جوجه کشتار شده و روده های آنها پس  9ز هر تيمارروزگی ا

ازانجام عمليات هيستو تکنيك  در زیر ميکروسکوپ جهت اندازه گيری 
ضخامت اپيتليوم  ، تعداد سلول های گابلت ، ارتفاع پرز و عمق کریپت  

تيماری که از آنتی بيوتيك : بحث ونتایج .مورد بررسی  قرار گرفت
ده کرده بود نتایج نشان داد که از نظر ارتفاع فالوفسفوليپول استفا

پرز، ضخامت اپيتليوم، تعداد سلول های گابلت و عمق کریپت درهر 
سه ناحيه دئودینوم ، ژژنوم و ایلئوم تفاوت معنی داری بين این تيمار 

درصد 0/1با گروه شاهد و همچنين با تيمار هایی که با محلول 
تغذیه شده بودند مشاهده شد   اسيدهای استيك ، سيتریك و بوتيریك

(P>.05.) روزگی در وزن بدن ، خوراک مصرفی و  00-80در سن
ضریب تبدیل تفاوت معنی بين تيماری که با آنتی بيوتيك تغذیه شده 
بود با گروه شاهد و همچنين با تيمار هایی که با اسيدهای استيك و 

تفاوت   سيتریك  تغذیه شده بودند از نظر وزن بدن و ضریب تبدیل 
در مورد خوراک مصرفی در سن . مشاهده گردید ( P>.05)معنی دار

مصرف آنتی بيوتيك هيچ اثر معنی داری با گروه شاهد و  80-00
 .دیگر تيمار ها نداشت

اسيد ارگانيك ،آنتی بيوتيك،مورفوکوژی روده،وزن : کليدی واژه های
 بدن،جوجه گوشتی

 

 :P389رونر در گربه های ماکروسکوپیک سرخرگ های ک آناتومی
 بومی ایران

،عارف  3، علی اکبر حسينی زاده 0،سعيده ولدبيگی 0علی لویی منفرد
 3نورایی

دکترا، استادیار،گروه علوم پایه، بخش آناتومی و بافت شناسی ،  -0
دکترا، گروه  -0دانشکده پيرا دامپزشکی ، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران

دامپزشکی ، دانشگاه شهيدچمران  علوم پایه، بخش آناتومی، دانشکده
کارشناس علوم آزمایشگاهی، گروه علوم پایه،  -3اهواز، اهواز، ایران

بخش آناتومی و بافت شناسی ، دانشکده پيرا دامپزشکی ، دانشگاه 
 ایالم، ایالم، ایران

هدف از این مطالعه، بررسی تعداد واندازه سرخرگهای کرونر : هدف
: روش کار .گربه های بومی ایران است و وضعيت آناتوميکی آنها در
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نر و )این مطالعه برروی سرخرگهای کرونر پانزده قالده گربه بالغ 
بررسی های مرفومتریك سرخرگهای کرونری به . انجام شد( ماده

طول سرخرگ کرونر : نتایج .روش قالب گيری تحليلی صورت گرفت
خه این سرخرگ ضمن تشکيل شا. سانتی متر  بود 3/1 -8/1چپ 

و یا تشکيل %( 5/90)های بين بطنی پاراکانال و سيرکومفلکس 
شاخه .اختتام می یابد%( 5/09)پاراکانال، سيرکومفلکس و دیاگونال 

. موارد بصورت دوتایی بود% 0موارد انفرادی و در % 88پاراکانال در 
موارد به بطن % 8/82شاخه داشته و از این تعداد  3-8این سرخرگ 

% 5/0این سرخرگ در . بطن چپ وارد می شودبه % 0/50راست و
موارد در نوک قلب و % 2/89موارد قبل از رسيدن به نوک قلب و در 

سرخرگ کرونر راست درناودان بين .یا فراتر از آن اختتام می یابد
درهمه نمونه ها بصورت . بطن سمت راست قرار داشت

ین ا. ساتی متر بود 0/1-0/1طول آن بين . بود%( 011)انفرادی
شاخه به دهليز راست  1-3شاخه به بطن راست و 3-9سرخرگ 

شاخه بين . موارد شاخه مارژینال وجود داشت% 2/89در . داشت
این سرخرگ . بطنی ساب سينوزال درهمه مواردبصورت انفرادی بود

. به بطن چپ ختم می شد% 8/00موارد به بطن راست و در %0/99در 
ایه ای برای تحقيقات آتيه برروی این نتایج می تواند پ: نتيجه گيری

دستگاه قلبی رگی جهت دستيابی به روشهای مناسب کاردیولوژیك و 
 . انجام جراحی برروی قلب گربه مورد استفاده قرار گيرد

 آناتومی، سرخرگ، کرونر، گربه های بومی ایران: کليدی ه هایواژ

 

P390: مطالعه تکوین ساختار بافتی تیموس در جنین و جوجه یک 
 (Struthio camelus)روزه  شترمرغ نژاد کانادایی

 0،علی کاظميان0ریحانه هوشمند عباسی

 -0تهران،ميدان انقالب  – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران-0
 مشهد،ميدان آزادی-دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

 Reyhaneh.hooshmand@yahoo.com :پست الکترونيك

به دليل ارزش اقتصادی شترمرغ داشتن اطالعات علمی کافی در :هدف
زمينه ی تکوین ساختار بافتی ارگانهای لنفاوی،هم از جهت بافت 

در :مواد و روش ها .شناسی و هم از جهت ایمنی زایی ضروری است
روزه و 30و00این تحقيق،تکامل ساختار بافتی تيموس در سنين جنينی

پس از آماده سازی بافت به .روزه مورد مطالعه قرار گرفت0در جوجه
ميکرومتر 0روشهای معمول بافت شناسی،مقاطع بافتی با ضخامت 

. ،ماسون تری کروم سبز رنگ آميزی شدندH&Eتهيه و به رنگهای 
 نتایج به دست آمده در مطالعه ی بافت شناسی نشان داد که در :نتایج
 رنگ که پيوندی بافت از نازکی ی الیه توسط سروزه،تيمو00جنين
 به مذکور سن در لوبوالسيون.بود شده احاطه داشت کمی پذیری

 در.نبود تمایز قابل مدوال از کورتکس و بود ناقص صورت
 و تر بود واضح و تر مشخص روزه، لوبوالسيون تيموس30جنين

 جنينی،فيبرهای سن این در.بودند یافته توسعه سپتوم و کپسول
 همچنين.بود مشخص خونی عروق تکامل و بود شده تشکيل تيموس

 در.شد مشاهده هاسال اجسام ها لوبول از بعضی در
 و کورتکس.بود مشهود کامالً سپتوم و کپسول روزه،توسعه0جوجه
نتيجه  .بودند یکدیگر از تمایز قابل و  واضح کامالً لوبول هر در مدوال
ينی شباهت زیادی به مرغ و رشد تيموس شترمرغ،در دوران جن:گيری

این عضو .اردک دارد و پس از تولد به رشد و تکوین خود ادامه ميدهد
 .دارد Tاز دستگاه ایمنی، نقش بسزایی در بلوغ لنفوسيت

P391 :  مطالعه تکوین ساختار بافتی طحال در جنین و جوجه یک
 (Struthio camelus)روزه  شترمرغ نژاد کانادایی

 0،علی کاظميان0سیریحانه هوشمند عبا

 -0تهران،ميدان انقالب – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران-0
 مشهد،ميدان آزادی-دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

 Reyhaneh.hooshmand@yahoo.com :پست الکترونيك

تن اطالعات علمی کافی در به دليل ارزش اقتصادی شترمرغ داش:هدف
زمينه ی تکوین ساختار بافتی ارگانهای لنفاوی،هم از جهت بافت 

در :مواد و روش ها.شناسی و هم از جهت ایمنی زایی ضروری است
روزه و 30و00این تحقيق،تکامل ساختار بافتی طحال در سنين جنينی

 پس از آماده سازی بافت به.روزه مورد مطالعه قرار گرفت0در جوجه
ميکرومتر 0روشهای معمول بافت شناسی،مقاطع بافتی با ضخامت 

. ،ماسون تری کروم سبز رنگ آميزی شدندH&Eتهيه و به رنگهای 
 بود نازکی کپسول دارای و شکل بيضی روزه00جنين در طحال:نتایج
 مشخص خوبی به سفيد پالپ. بود شده پوشيده مزوتليوم توسط که

. بود شکل بيضی تا کروی وزهر30طحال در جنين مقطع سطح .نبود
 بافت از کپسول. بود یافته قرمز توسعه پالپ و سفيد پالپ و کپسول
 عروق حاوی و بود شده تشکيل صاف عضله سلول دارای همبند
 در .بود بيضی تا کروی طحال کلی روزه، شکل0جوجه در .بود خونی

. داشت وجود آوران لنفی عروق مشابه عروقی و خونی عروق کپسول
. بودند کرده پيدا تری بيش ی توسعه قرمز پالپ و سفيد پالپ سول،کپ

رشد طحال شترمرغ،در :نتيجه گيری .نشد مشاهده طحال در ها تيغه
دوران جنينی شباهت زیادی به مرغ و اردک دارد و پس از تولد به 

این عضو از دستگاه ایمنی، نقش .ميدهد رشد و تکوین خود ادامه
 .ل داردبسزایی در ایمنی هومورا

 روزه شترمرغ، طحال 0جنين شترمرغ، جوجه : واژه های کليدی

 

mailto:Reyhaneh.hooshmand@yahoo.com
mailto:Reyhaneh.hooshmand@yahoo.com
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:P392 های توپوگرافی گانگلیون گردنی پیشین شتریک  ویژگی
 کوهانه 

 جمال نوری نژاد، یزدان مظاهری، زهرا بيگلری، فرنوش کاویانی

 گروه  علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهيد چمران  اهواز 

انه  دامی نشخوارکننده واز راسته زوج سمان هرچند شتر یك کوه
است، وليکن تفاوت های شایان توجهی ميان آناتومی نواحی سر و 

منبع اصلی عصب . گردن این دام و سایر نشخوارکنندگان وجود دارد
رسانی سمپاتيکی ساختارهای این ناحيه ها گانگليون گردنی پيشين 

املی از محل هدف ازاین پژوهش دستيابی به جزیيات ک. است
یافته های این مطالعه می تواند . قرارگيری و مجاورات گانگليون بود

برای این منظور ازهردو . در علوم نورولوژی کاربرد داشته باشد
سمت دو نمونه سرشتریك کوهانه  استفاده گردید و درنهایت نتایج 

گانگليون در هر دوسوی تمامی نمونه ها تقریبا بيضی . زیرحاصل شد
. با سطح مدیال برآمده و سطح لترال صاف مشاهده شدشکل 

  گانگليون در یك سوم کودال قاعده کرانيوم نزدیك کندیل پس سری
درنمای خارجی،  گانگليون توسط جاگوالرپروسس . قرار داشت

از سطح خارجی بخش ميانی . وتيمپانيك بوال پوشيده شده بود
مال طی مسير گانگليون، سرخرگ کاروتيد داخلی به سمت پروگزی

ازسطح . کرده، به طوریکه اثر سرخرگ در این سطح قابل مشاهده بود
در .خارجی گانگليون عصب زیرزبانی  به طور مورب عبور کرده  بود

نمای داخلی، گانگليون دربخش ابتدائی ناحيه کودونترال ناحيه حلقی 
به طورکلی، . بود و توسط ماهيچه النگوس کپيتيس پوشيده شده بود

د موقعيت قرارگيری گانگليون گردنی پيشين شتر یك کوهانه هرچن
شباهت بيشتری به گاو و نشخوارکنندگان اهلی کوچك دارد، وليکن  
تفاوت ها و شباهت های آشکاری ميان مجاورات این گانگليون در 

 . شتریك کوهانه  و سایرپستانداران مشاهده می شود

ون گردنی پيشين ، سيستم شتر یك کوهانه ، گانگلي: واژه های کليدی  
 عصبی سمپاتيك، مورفولوژی

 

:P393 مطالعه بافت شناسی اندام جفت گیری نر در سنجاب ایرانی 

 * 0، آمينه عارفی0قاسم اکبری

 تبریز، دانشگاه دامپزشکی دانشکده پایه، علوم استادیار، گروه-0
گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی  ،PHDدانشجوی -0 ایران -تبریز

 ایران -انشگاه تهران، تهراند

 است ميانهخاور در هاسنجاب خانواده هایایرانی یکی از گونه سنجاب

های مختلف این حيوان اطالعات و در رابطه با بافت شناسی دستگاه

هدف از این مطالعه، بررسی هيستولوژی اندام . باشدکمی موجود می
سنجاب بعد  0ق از در این تحقي. باشدگيری سنجاب نر ایرانی میجفت

از آسان کشی، پنيس از ناحيه ریشه، تنه و  قسمت آزاد با استفاده از 
مورد بررسی  H&Eهای معمول بافت شناسی و رنگ آميزی تکنيك

در مطالعات بافت شناسی مشخص شد که بالب پنيس  .قرار گرفت
ای بوده و جسم اسفنجی در بالب خيلی کم و فقط اطراف ميزراه غده

دو جسم غاری ساق های پنيس در ناحيه ریشه از هم جدا . ردقرار دا
بوده و در ناحيه تنه کامالً با هم یکی شده و حالت هاللی شکل داشته 

پرده از سپيد. کندکه ميزراه و مجرای غده همراه آن را احاطه می
شود، بر این اساس های زیادی به فضای جسم غاری وارد میرشته

یافته  .بندی نمودمی توان از نوع بينابينی طبقهپنيس سنجاب ایرانی را 
های این تحقيق اطالعات  مهمی در مورد آناتومی پنيس سنجاب 
ایرانی در اختيار قرار می دهد  که به عنوان  اطالعات پایه در مقایسه 

 دانش گسترش مورفولوژی پنيس اعضای زیر راسته جونده ها و

 .باشد می مفيد مثلی توليد بيولوژی

 بافت شناسی، پنيس، جونده: ه های کليدیواژ

 

  : P394  تاثیر مصرف مزمن مرفین بر تعداد و درصد گلبولهای
 سفید موش سوری نر

 فاطمه سيدی

مرفين به عنوان یك داروی مخدر ضد درد است که در طوالنی مدت 
پاسخ های اصلی . می تواند سبب تضعيف سيستم ایمنی فرد گردد

سخ های ذاتی و پاسخ های تطبيقی تقسيم می ایمنی بدن به دو نوع پا
گيرد لذا در  میشوند که توسط انواع گلبولهای سفيد خون صورت 

این بررسی تاثير مصرف مزمن مرفين بر تعداد و درصد انواع 
مواد . لکوسيت های موجود در گردش خون، مورد مطالعه قرار گرفت

روه کنترل گرم به دو گ 01-31موش سوری نر با وزن  08: و روشها
و آزمایش تقسيم شدند به گروه کنترل دو ظرف آب و گروه آزمایش 

درصد مرفين داده شد در روز  1.5یك ظرف آب و یك ظرف محلول 
بعد از انجام تست وابستگی فيزیکی به مرفين، حيوانات تحت  20

بيهوشی عميق با اتر، برروی خط ميد استرنال در ناحيه جناغ سينه 
سی سی خون از دهليز راست گرفته و سپس 0ن شکافی ایجاد ميزا
ویتنی برای -از تست آماری من. فرستاده شد...... جهت آزمایش 

نتایج نشان داد که ميانگين : یافته ها. مقایسه گروه ها استفائه شد
تعداد کل گلبولهای سفيد، نوتروفيل ، بازوفيل، ائوزینوفيل، و منوسيت 

ز نظر آماری معنی دار نبود اما گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل ا
درصد  01ميانگين تعداد لنفوسيت ها ی خون نسبت به گروه کنترل 

مرفين با تاثير بر لنفوسيت های خون سبب : نتيجه گيری.کاهش داشت
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کاهش این سلولها می گردد در حاليکه تاثيری برسایر سلولهای خون 
 .ندارد

 

P395  : اندام نابجای اضافی جنبه های آناتومیکی و رادیولوژیکی
 مطالعه گزارش موردی: در بره

 3، سعيده ولدبيگی0، عارف نورایی 0علی لویی منفرد

دکترا، استادیار،گروه علوم پایه، بخش آناتومی و بافت شناسی ،  0
کارشناس  0.دانشکده پيرا دامپزشکی ، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران

تومی و بافت شناسی ، علوم آزمایشگاهی، گروه علوم پایه، بخش آنا
دکترا، گروه  3 .دانشکده پيرا دامپزشکی ، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران

علوم پایه، بخش آناتومی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهيدچمران 
 اهواز، اهواز، ایران

یکی از ناهنجاری های مادرزادی است  اضافی؛ نابجای اندام: مقدمه 
حرکتی اضافی که به بخش های مختلف که به عنوان داشتن یك اندام 

 های در این مطالعه جنبه. کالبد متصل شده است، تعریف می شود
 در یك راس اضافی نابجای اندام رادیولوژیکی یك مورد و آناتوميکی

روزه با شکایت  55یك راس بره : مواد و روشها. شد بره، گزارش
لگنی به  دامدار مبنی بر حضور یك اندام حرکتی اضافی در ناحيه

 سپس موقعيت آناتوميکی و. درمانگاه دامپزشکی ارجاع داده شد
رادیولوژیکی و همچنين جزئيات ساختاری اندام حرکتی اضافی به 

براساس یافته های آناتوميکی و رادیولوژیکی؛ : نتایج. دقت مطالعه شد
در این مطالعه حضور یك پای اضافی نابجا، که در انتهای دیستال و 

عدد  8صل تارس، به حالت دوشاخه در آمده بود و دارای در محل مف
پس از انجام کالبدشکافی هيچ گونه . سم بود، مشاهده و ثبت گردید

نقایص آناتوميکی دیگر و یا ضایعات پاتولوژیکی و هماتولوژیکی در 
اندام های مختلف کالبد بره و همچنين گسترش های خونی تهيه شده، 

ر این مطالعه که به گزارش موردی د: نتيجه گيری. مشاهده نشد
اضافی در بره پرداخت،  نابجای ناهنجاری مادرزادی تحت عنوان اندام

 .علل دقيق ژنتيکی و یا محيطی برای این مساله مشخص نگردید

 . اضافی نابجای آناتومی، رادیولوژی،  بره، اندام: کليدی واژه های

  

 P396   :مطالعه آناتومی کبد سنجاب ایرانی 

  0، قاسم اکبری*0آمينه عارفی       

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه  ،PHDدانشجوی -0
استادیار، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی -0 ایران -تهران،تهران

 ایران -دانشگاه تبریز، تبریز

 است ميانهخاور در هاسنجاب خانواده هایایرانی یکی از گونه سنجاب

های مختلف این حيوان اطالعات کمی با آناتومی دستگاهو در رابطه 
سنجاب ایرانی مورد بررسی آناتومی قرار  0کبد . باشدموجود می

در هر حيوان بعد از آسان کشی، محوطه شکمی باز شد و . گرفت
نحوه قرار گيری کبد، ميزان لوبوالسيون، ليگامنت های و عروق کبدی 

همجوار به طور دقيق مورد و نحوه ارتباط کبد با ساختارهای 
ای تيره و دقيقا پشت ای تا قهوهرنگ کبد قهوه. بررسی قرار گرفت

. دیافراگم در سمت راست تا زیر غضروف زایفوئيد کشيده شده بود
نحوه لوبوالسيون در . باشدلبه پشتی گرد و لبه شکمی کامالً تيز می

بسياری با  کبد سنجاب ایرانی مانند حيوان گوشتخوار بوده و تفاوت
لب دمی دارای یك بخش دمی در زیر لب راست که . کبد انسان دارد

لب پاپيالری هم در زیر لب چپ . شوداثر کليه در روی آن دیده می
جانبی و متمایل به قسمت ميانی قرار دارد، که محل شروع چادرینه 

باشد و کبد را به انتهای خم کوچك معده و ابتدای دوازدهه کوچك می
ليگامنت داسی در سطح جداری از مرز بين لب مربعی . کندیوصل م

شود در ادامه و لب راست ميانی باعث اتصال کبد به دیافراگم می
کيسه . های مثلثی چپ و راست قرار دارندليگامنت داسی ليگامنت

. صفرا در شکاف بزرگ مابين لب راست ميانی و لب مربعی قرار دارد
. شودتمایل به راست وارد کبد میورید باب در قسمت ناف کبد م

مجرای مشترک کبدی از اتصال مجرای سيستيك با مجاری که از 
 .لوب راست و چپ می آیند، تشکيل شده است

 آناتومی، کبد، سنجاب ایرانی: های کليدیواژه

 

P397:  گزارش ناهنجاری آنافتالمیا همراه با  تیموس نابجا در یک
 راس گوساله نژاد هولشتاین

، 8، اکبر اسدی3، رضا خيراندیش0، سيده امينه اجله0ر شجاعیبهاد
 5داریوش وثوق

دانشيار علوم تشریحی دامپزشکی ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه  -0
دانشجوی ژنتيك، دانشکده علوم، دانشگاه شهيد  -0شهيد باهنر کرمان

دانشيار آسيب شناسی دامپزشکی ، دانشکده  -3باهنر کرمان
عضو هيئت علمی دانشگاه  -8اه شهيد باهنر کرمان دامپزشکی، دانشگ

دانشيار رادیولوژی دامپزشکی،  -5آزاد اسالمی واحد شهر بابك 
 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

در اثر عدم یکی از ناهنجاری های مادرزادی چشم است که آنافتالميا 
به  م بينایییا تداخل شدید در رشد طبيعی جاو تشکيل حباب بينایی 

کروموزوم های غير طبيعی و  جهش های ژنتيکی،. وجود می آید
و  وجود آمدن این ناهنجاری می شوده بعضی شرایط محيطی سبب ب

در سال . گزارش شده است 011111/3 آن در انساندرصد شيوع 
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گوساله مرده تازه متولد شده ای از منطقه شهربابك کرمان به  0392
در . شگاه شهيد باهنر کرمان ارجاع داده شددانشکده دامپزشکی دان

معاینات اوليه ناهنجاری آنافتالميا همراه با کوتاهی ناحيه پوزه و 
انحراف فك باال و در رادیوگراف تهيه شده بد شکلی استخوان های 

در تشریح حيوان عالوه بر . ناحيه صورت و شکاف کام مشاهده شد
تيموس نابجا و کوچکی مغز تایيد ناهنجاری های یاد شده، ناهنجاری 

. تعریف شده استسه نوع ناهنجاری آنافتالميا درانسان . نيز یافت شد
شایع تر  ، نوعطورکل تشکيل نمی شوده اوليه که در آن چشم ب نوع

طور ه ثانویه که شکل گيری چشم شروع می شود ولی به دالیلی ب
فتن کره علت از بين ره ب که پيشرونده و نوع ناگهانی متوقف می شود
این ناهنجاری در گربه به  .اتفاق می افتدتمایز  چشم بعد از تشکيل و

نقایص  گریزوفولوین همراه با  دارویطور تجربی در اثر استفاده از 
، در سگ همراه با هيدروسفالوس و در گاو های صورتیجمجمه ای 

دیده  نارسایی های قلبی و پيچش یا فقدان دمهمراه با  گرنزینژاد 
 .ستشده ا

 ناهنجاری، آنافتالميا، تيموس نابجا، گوساله: واژه های کليدی

 

 P398   :گزارش یک مورد سیکلوپیا در بزغاله  

 3، حميد شریفی0، الهه دهقانی تفتی*0بهادر شجاعی

دانشيار علوم تشریحی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، -0
اتومی و دانشجوی دکتری تخصصی آن-0دانشگاه شهيد باهنرکرمان

استادیار  -3جنين شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
اپيدميولوژی، گروه بهداشت ومواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، 

 *b_shojaei@yahoo.comدانشگاه شهيد باهنرکرمان

سيکلوپيا یك ناهنجاری نادر و کشنده مادرزادی است که با 
ده ، بدشکلی های خصوصياتی از قبيل یك حدقه مرکزی، پوزه کشي

این . شدید مغزی و عدم وجود حفره بينی مشخص می شود
ناهنجاری در اثر بدشکلی زائده پيشانی بينی ای به وجود آمده و 
عالوه بر شکل گيری حدقه مشترک، بسته به ميزان پيشرفت مانع 

 0398در پایيز .شکل گرفتن حبابچه های جلو مغز جنين نيز می شود
به دانشکده دامپزشکی شهيد باهنر کرمان ارجاع  یك بزغاله از جيرفت

در دام مذکور سر به طور کلی کوچك بود و کمی حالت . داده شد
حدقه های چپ و راست در ميانه صورت با هم یکی . کشيده داشت

. شده و تنها یك کره چشم در این حدقه مشترک دیده می شد
ده بودند و استخوان های پيشانی و فك باال به طور کامل تشکيل نش

 .فك پایين به سمت باال حرکت کرده بود. استخوان بينی مشاهده نشد
برخی مطالعات، دیابت مادری، بيوسنتز نامنظم کلسترول و ویروس 
ها را به عنوان علل این ناهنجاری دانسته اند و برخی دیگر، علل 

در بررسی های انجام شده، . ژنتيکی را برای آن تعریف کرده اند

به صورت یك حدقه مشترک با دو کره چشم و گاهی یك  سيکلوپيا
گزارشاتی از این ناهنجاری در سگ، . کره چشم مشاهده شده است

 .گاو، کره اسب و گوسفند وجود دارد

 سيکلوپيا، ناهنجاری مادرزادی، بزغاله: واژه های کليدی

 

P399: دم موشی حشره خوار  خفاش زبان بافتی مطالعه
 (Rhinopoma hardwickii)کوچک

 3وحيد حمایت خواه-0*فرنگيس قاسمی-0سارا محبی نيا

 آزاد دانشگاه جهرم، واحد شناسی، زیست گروه ارشد کارشناس -0

 دانشجوی دکترای آناتومی و جنين شناسی، -0ایران جهرم، اسالمی،

 اسالمی، آزاد دانشگاه جهرم، واحد شناسی، زیست گروههيئت علمی 

 واحد شناسی، زیست گروه استادیار، دکترای تکوین -3 ایران جهرم،

  ایران جهرم، اسالمی، آزاد دانشگاه جهرم،

Ghassemi.fr@gmail.com ;  

های حشره خوار با شکار تعداد زیادی از حشرات، نقش بسيار  خفاش
های  ویژگی مطالعه، این در. مهمی در کنترل بيولوژیکی آفات دارند

 گرفتن مهم در ارگانی عنوان به زبان ميکروسکوپی و ماکروسکوپی
 Rhinopoma)خفاش  بدین منظور، پنج. گردید مطالعه غذا،

hardwickii )از حيوان را زبان. تور نامرئی صيد گردید از استفاده با 
از نوک )زبان  طول نموده و پس از توزین، توسط کوليس، جدا ریشه
  cmبا دقت( نوک، بدنه و ریشه)زبان در سه ناحيه  پهنای ، و(تا انتها
پس از مطالعه خصوصيات ظاهری زبان، آن . اندازه گيری شد 111/1
مراحل  Tissur prossesor تثبيت کرده و توسط( ٪01) فرمالدئيد در را

تهيه و رنگ آميزی  μ 8 مقاطع با ضخامت. تهيه مقطع بافتی انجام شد
(H & E )ا ميکروسکوپ نوری  مطالعه و اندازه بافت زبان ب. گردید

بنا به . اندازه گيری شد  progress captureپرزهای زبانی با نرم افزار
حاصل، بافت پوششی زبان سنگفرشی مطبق کاذب شاخی شده  نتایج

) است که در سطح پشتی ضخامت بيشتری داشته و پرزهای زیادی 
. داردمتفاوت  ارانتش و تراکم اندازه، با( پرز نخی، قارچی و جامی

با بيشترین پهنا  ) cm0/±1 38/0 )طویل و (g 0/1±10/0)عضالنی زبان
بخصوص  سطح زبان همه در نخی پرز .دیده شد /(cm 35)در ریشه 

 در جامی پرز عدد 0، پرز قارچی در کناره ميانی و (mm 08/1) نوک

و در  (زیاد) جامی پرز در چشایی جوانه .وجود داشت زبان انتهای
 بيشتر(سروزی و موکوسی غدد ،لنفاوی گره ،زبانی لوزه، (کم)چی قار

 غضروف و (بيشتر سطح شکمی)، کالژن عضالنی فيبرهای. دیده شد)

 غذایی رژیم فوق، نتایج به استناد با .وجود داشت زبان نوک در هيالين
 ارتباط ی زبانی،پرزها انتشار و نوع بخصوص زبان ساختار با 

 .دارند مستقيم

mailto:Ghassemi.fr@gmail.com
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بافت پوششی، پرزهای زبانی، خفاش، رژیم غذایی، : کليدی ایه هواژ
  

P400 : برای آن کلینیکی وکاربرد شترمرغ چشم اناتومی گراس 
 چشمی  های ناهنجاری درمان

 3، سعيده ولدبيگی0، عارف نورایی 0علی لویی منفرد

دکترا، استادیار،گروه علوم پایه، بخش آناتومی و بافت شناسی ،  0
کارشناس علوم  0دامپزشکی ، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران دانشکده پيرا

آزمایشگاهی، گروه علوم پایه، بخش آناتومی و بافت شناسی ، 
دکترا، گروه  3دانشکده پيرا دامپزشکی ، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران 

علوم پایه، بخش آناتومی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهيدچمران 
 اهواز، اهواز، ایران

یکی از حيوانات اقتصادی است و (struthio camelus)شترمرغ : مقدمه 
چشم شترمرغ . مانند سایر حيوانات اهلی در معرض بيماری هاست
در این مطالعه . در بين مهره داران اهلی بزرگترین اندازه را دارد

خصوصيات آناتومی چشم شترمرغ وکاربرد کلينيکی آن برای بيحس 
 00در این مطالعه تعداد : مواد و روشها. نمودن چشم بررسی شد

قطعه شترمرغ که به دالیلی غير از ضایعات  01چشم مربوط به 
چشمی کشتار می شدند؛ بالفاصله بعد از کشتار مورد آزمایش قرار 

برای این کار تمام کره ی چشم تخليه و نمونه ها از محل . گرفت
عيت سپس موق. صلبيه ای برش داده شدند -اتصال قرنيه ای

آناتوميکی وجزئيات ساختاری اعضای موجود در حفره ی چشم به 
براساس نتایج این مطالعه بجز اندازه کره ی : نتایج. دقت مطالعه شد

چشم، سایر خصوصيات آناتوميکی چشم در شترمرغ مشابه سایر 
ميانگين طول های عمودی و افقی چشم به ترتيب . پرندگان اهلی بود

ميانگين کلی طول وقطر عصب چشمی به . ساتی متر بود 03/8و3/0
به عالوه در سمت خلفی کره ی . سانتی متر بود 58/1و  5/8ترتيب 

از سمت داخل، . چشم تعدادی ماهيچه ی خارج چشمی مشاهده شد
نتيجه . چشم شترمرغ محتوی الیه های فيبروزی،عروقی و عصبی بود

ی تواند برای تعيين مسير اعصاب چشم این نتایج می: گيری
وانشعابات آنها وهمچنين برای بيحس کردن پوست پلك های باال 
وپایين درطول درمان کلينيکی صدمات چشمی مورد استفاده قرار 

نتيجه اینکه این مطالعه برخی از خصوصيات آناتوميکی چشم . گيرد
شترمرغ سالم که ممکن است برای انتخاب روش مناسب جراحی های 

م در این گونه در اختيار چشم وبيحسی صدمات ضربه ای چش
 .محققين قرار می دهد

شترمرغ، چشم،  اناتومی گراس، بی حسی، کاربرد : کليدی واژه های
 .کلينيکی

  

P401 :هیستومتریک سلولهای خون محیطی در -توصیفات مورفو
  افعی های شاخدار

 0، هاجر عزیزیان 0علی لویی منفرد

تومی و بافت شناسی ، دکترا، استادیار،گروه علوم پایه، بخش آنا 0
دکترا، گروه 0دانشکده پيرا دامپزشکی ، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران

علوم پایه، بخش آناتومی و بافت شناسی ، دانشکده دامپزشکی ، 
 دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ایران

در این تحقيق، مطالعات مورفولوژیك و هيستومتریك بر : مقدمه 
محيطی در  خون بافت شناسی سلولهای اساس خصوصيات ساختار

بومی غرب ایران  (Cerastes gasperetti gasperetti)شاخدار  افعی های
در این مطالعه گسترشهای خون : مواد و روشها.  صورت گرفت

سپس شمارش تفریقی . محيطی تهيه و در مجاورت هوا خشك شد
وط به همچنين اندازه گيری های مرب. گلبولهای سفيد خون انجام شد

. جنبه های هيستومتریك گلبولهای سفيد و قرمز خون مطالعه شد
براساس نتایج این مطالعه، خصوصيات ریخت شناسی : نتایج

شاخدار، بيضی شکل و هسته دار  گلبولهای قرمز خون افعی های
پنج تيپ گلبول سفيد خون شامل  "مجموعا.بود

گسترشهای هتروفيل،ائوزینوفيل،بازوفيل،لنفوسيت و مونوسيت در 
تواند برای  این نتایج می: نتيجه گيری. خون محيطی مشاهده شد

حققينی که در زمينه حفظ گونه های افعی در سرتاسر جهان فعاليت 
 .می کنند به عنوان یك مطالعه پایه ای مورداستفاده قرار گيرد

 محيطی ،افعی های خون مورفولوژی، سلولهای: کليدی واژه های
 . شاخدار

 P402 :العه هیستولوژیک و هیستومتریک سلولهای خون مط
مربوط به   (Echis carinatus sochureki)محیطی مار جعفری

 نواحی جنوب غربی ایران

  0علی لویی منفرد

دکترا، استادیار،گروه علوم پایه، بخش آناتومی و بافت شناسی ،  0
 دانشکده پيرا دامپزشکی ، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران

 محيطی خون سلولهای هيستومتریك و هيستولوژیك العهمط: مقدمه 
 جنوب نواحی به مربوط(  Echis carinatus sochureki)جعفری مار

نمونه  01در این مطالعه تعداد : مواد و روشها. ایران انجام شد غربی
. گسترش خون محيطی از هر مار تهيه و در مجاورت هوا خشك شد

خون به روش های سپس شمارش تفریقی گلبول های سفيد 
گلبول سفيد صورت  011رومانوفسکی و دیف کانت بر روی تعداد 

براساس نتایج این مطالعه، خصوصيات ریخت شناسی : نتایج. گرفت
شاخدار، بيضی شکل و هسته دار  گلبولهای قرمز خون مارهای های
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پنج نوع گلبول سفيد خون شامل  "مجموعا. بود
سيت و مونوسيت در گسترشهای هتروفيل،ائوزینوفيل،بازوفيل،لنفو

تواند برای  این نتایج می: نتيجه گيری. خون محيطی مشاهده شد
محققينی که در زمينه حفظ گونه های افعی فعاليت می کنند به عنوان 

: کليدی واژه های .یك مطالعه پایه ای مورداستفاده قرار گيرد
 . جعفری هيستولوژی، هيستومتری، سلول های خونی، مار

 P403 : خصوصیات مورفولوژیک سلولهای خونی مار شاخدار
مربوط به نواحی   (Pseudocerastes persicus persicus)ایرانی

 جنوب غربی ایران

  0علی لویی منفرد

دکترا، استادیار،گروه علوم پایه، بخش آناتومی و بافت شناسی ،  0
 دانشکده پيرا دامپزشکی ، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران

 خون در این مطالعه، دسته بندی مورفولوژیك سلولهای: مقدمه 
ایران؛که  غربی جنوب نواحی به ایرانی مربوط شاخدار محيطی مار

تاکنون مطالعه ای بر روی آن انجام نشده بود، بر اساس ویژگی های 
 01در این مطالعه تعداد : مواد و روشها. سيتولوژیك صورت گرفت

تهيه و در مجاورت هوا خشك  نمونه گسترش خون محيطی از هر مار
سپس شمارش تفریقی گلبولهای سفيد خون به روش های . شد

گلبول سفيد صورت  011رومانوفسکی و دیف کانت بر روی تعداد 
براساس نتایج این مطالعه، خصوصيات ریخت شناسی : نتایج. گرفت

شاخدار، بيضی شکل و هسته دار  گلبولهای قرمز خون مارهای های
پنج نوع گلبول سفيد خون شامل  "مجموعا. بود

هتروفيل،ائوزینوفيل،بازوفيل،لنفوسيت و مونوسيت در گسترشهای 
تواند برای  این نتایج می: نتيجه گيری. خون محيطی مشاهده شد

محققينی که در زمينه حفظ گونه های افعی فعاليت می کنند به عنوان 
 .یك مطالعه پایه ای مورداستفاده قرار گيرد

 خونی ،مورفولوژی، مار سيتولوژی، سلولهای: کليدی واژه های
 شاخدار ایرانی

 

 :P406 فلس آگامای گونه دو قدامی مقایسه ای اندام آناتومی 
  ایالم استان در قفقازی آگامای و ای صخره درشت

 0، هاجر عزیزیان0علی لویی منفرد

دکترا، استادیار،گروه علوم پایه، بخش آناتومی و بافت شناسی ، -0
دکترا، گروه -0نشکده پيرا دامپزشکی ، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران دا

علوم پایه، بخش آناتومی و بافت شناسی ، دانشکده دامپزشکی ، 
 دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ایران

 اندام مختلف های بخش آناتومی مقایسه تحقيق این از هدف :مقدمه
 در قفقازی اگامای و ای صخره درشت فلس آگامای گونه قدامی دو

 تعداد :کار مواد و روش .باشد ایالم می استان مختلف های ناحيه
 های روش با ایالم استان مختلف های ناحيه در سوسمار عدد دوازده

 .شدند بيهوش کلروفرم با سوسمارها سپس شد صيد مخصوصی
 پس از تشریح کامل، اسکلت نمونه ها بر اساس روش پيشنهادی 

Simoens اندازه گيری های مورفومتریك . تهيه شد( 0890)کاران و هم
 و متر نواری انجام کوليس با و مقایسه ای نواحی مختلف اندام قدامی

خصوصيات  نظر از دو گونه این مطالعه این نتایج براساس: نتایج .شد
 قدامی؛ مشابه اندام مختلف های آناتوميکی و زوائد استخوانی بخش

 های همچنين اندازه. دارند هم با جزئی اختالفات و بوده یکدیگر
 درشت فلس آگامای در قدامی اندام های بخش مختلف مورفومتریك

 نتایج :گيری ونتيجه بحث.بود قفقازی اگامای از بيشتر ای صخره
 صخره درشت فلس آگامای گونه دو بين که داد نشان حاضر تحقيق

 وسعت و هانداز نظر از عمده ای های تفاوت قفقازی آگامای و ای
وجود ندارند با این وجود اندازه استخوانها در  قدامی های استخوان

 این .بود قفقازی اگامای از بيشتر ای صخره درشت فلس آگامای در
 زیست ویژه به علوم جانوری مختلف توسط محققين تواند می نتایج

 .بگيرد قرار استفاده مورد ها اکولوژیست و شناسان

 فلس ای صخره ای، آگامای مقایسه میآناتو :کليدی واژه های
 ایالم استان قدامی، قفقازی،اندام درشت،آگامای

 

 : P407 نقشJNK در آپوپتوز 

 زینب وحيدی نيا

سلول ها توانایی ارتباط با یکدیگر و اصالح رفتارشان را مطابق با 
اطالعات دریافت شده در سطح سلول به .  تغييرات در محيط دارند

سلول  از طریق مسيرهای سيگنالی منتقل می  خل دااجزای مختلفی در
کاره است یك کيناز چندJNK .  است JNKیکی از این مسيرها  .د شو
  JNK .نقش دارد پاتولوژیکی زیادی  و درفرآیندهای فيزیولوژیکیکه 

 های پيش التهابی ، ها به سيتوکين پوپتوزی سلولآ بيشتر پاسخ های

genotoxic در  .ميانجی گری می کند   استرس های محيطی را  و
فسفوریالسيون دوگانه دخالت دارد که این  JNKفعال سازی  مکانيسم

 2و  8MKKفسفوریالسيون به وسيله ی دو پروتئين کيناز 

MKKاز طریق فسفوریالسيون  پروتئين کيناز این دو.  انجام می شود
به محض فعال  JNK .  فعال می شوند  MAP3Kدوگانه به وسيله ی 

در ،  های باالدست به هسته منتقل می شود MAPKبه وسيله ی شدن 
به  ..... و  c-fosو c- jun هسته فاکتورهای رونویسی مختلف مثل

و دیگر  c-jun فسفریالسيون ،  فسفریله می شوند JNKوسيله ی 
آپوپتوز را  JNK .سبب افزایش فعاليت رونویسی ميشود  ، فاکتورها
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رونویسی ژن بلکه از طریق مکانيسم نه تنها از طریق تاثيرش روی 
چندین مطالعه . های غير وابسته به رونویسی هم افزایش می دهد 

پروتئين های پيش آپوپتوزی و  تاقادر است  JNK نشان دادند که 
به این ،  ضد آپوپتوزی را فسفریله کند و فعاليتشان را تنظيم کند

کند و فعاليت  را فسفریله  Bcl XLو  Bcl2می تواند  JNK که  صورت
پوپتوزی آن ها را کم  کند و هم چنين می تواند پروتئين های آضد

را فسفریله کند و تاثير پيش Bmf   و  Bim پيش آپوپتوتيکی 
می تواند  JNK عالوه بر این  .آپوپتوزی آن هارا افزایش دهد 

را از ميتوکندری ازطریق مکانيسم وابسته  C آزادسازی سيتوکروم 
به وسيله ميتواند آپوپتوز را  JNKبنابراین  .د تحریك کن Bid-Bax به 
 .از طریق ميتوکندری و هسته افزایش دهد   دو مکانيسم ی 

 

:P408  ،اثر انروفلوکساسین بر ساختار هیستومورفولوژیک
 هیستومورفومتریک و ایمنوهیستوشیمیایی غضروف مفصلی بره

 نجف حسين، 3تبار هاشمی محمود، 0مظاهری یزدان، 0خزائيل کاوه
 0مروتی حسن، 0ورزی زاده

استادیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهيد -0
دانشيار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، -0چمران اهواز  

دانشيار مرکز تحقيقات سلولی و -3 دانشگاه شهيد چمران اهواز
 مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 kkhazaeil@gmail.com: کترونيكپست ال

ها به مدت بيش از دو هفته و خصوصاً با  استفاده از فلوروکينولون
با . گردد دوزهای باال سبب ایجاد تغييراتی در غضروف مفصلی می

های گوسفندی،   توجه به استفاده نسبتاً زیاد از انروفلوکساسين در گله
طالعه حاضر با هدف بررسی تأثير انروفلوکساسين برتغييرات م

های در حال رشد انجام گردید تا برخی  سلولی غضروف مفصلی بره
در . های احتمالی مؤثر در ایجاد این تغييرات ارزیابی شود مکانيسم

ماه به سه گروه  0رأس بره نر نژاد عربی به سن حدود  00این تحقيق 
روه کـنـترل کـه فـقط تـزریق سـرم تقسيم شدند که شامل گـ

/ kgفـيزیـولـوژی داشت، گروه درمانی که انروفلوکساسين را روزانه 
mg5 کرد و  روز  به صورت تزریق زیر پوستی دریافت  05به مدت

 گروه توکسيك انروفلوکساسين را مشابه با گروه درمانی ولی با دوز

kg/mg35  ها  ریق، دامساعت پس از آخرین تز 08. نمود دریافت
های  غضروف. کشی شدند و مفصل استایفل تشریح گردید آسان

مفصلی انتهای پایينی ران و انتهای باالیی درشت نی ارزیابی 
ماکروسکوپی شده و از آن ها جهت مطالعات ميکروسکوپی نمونه 

مقاطع بافتی غضروف مفصلی از نظر  بافت شناسی و . برداری شد
های مختلف با  در گروه п-يزان کالژنميکرومتری بررسی گردید و م

. استفاده از روش ایمنوهيستوشيمی آویدین بيوتين مقایسه شد
های غضروفی روی  تغييرات ماکروسکوپی از جمله ایجاد فالپ

های مفصلی انتهای پایينی ران و انتهای باالیی درشت نی در  غضروف
و تغييرات بافت شناسی، ميکرومتری . گروه توکسيك مشاهده شد

های دوکی شکل، شکاف و  ایمنوهستيوشيمی شامل حضور سلول
ای غضروف مفصلی، کاهش ضخامت کلی  حفره در ماده زمينه

ها و افزایش تعداد الکوناهای  غضروف، کم شدن تعداد کندروسيت
ها و قندهای ماده  خالی به ویژه در الیه ميانی، کاهش پروتئوگليکان

در . توکسيك قابل مشاهده بود در گروه п-ای و کم شدن کالژن زمينه
گروه درمانی برخی از این تغييرات با شدت کمتری نسبت به گروه 

بنابراین مصرف انروفلوکساسين در . گردید توکسيك مشاهده 
های در حال رشد حتی با دوز درمانی توصيه شده، از نظر ایجاد  بره

ل تغييرات در غضروف مفصلی کامالً هم بی خطر نبوده و به هر حا
 .نماید دوزهای باالتر دارو، تغييرات شدیدتری ایجاد می

 انروفلوکساسين، غضروف مفصلی، بره: واژه های کليدی

 

:P409 سالن تشریح و فرمالین 

 0زهرا تقی پور , 0محمد محسن تقوی ,  0احمد شبانی زاده*
محمد رضا ,0حميد رضا جعفری نوه,0مهدی شریعتی,

 5اکرم مالحسينی,8مهاجر داهي,3سيروس جليلی,3سلحشور

گروه .دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.دکتری علوم تشریح-0
دانشگاه علوم .کارشناس ارشد علوم تشریح -0علوم تشریح 

دکتری علوم  -3گروه علوم تشریح .پزشکی رفسنجان
مرکز باروری و .دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.تشریح

ستان شهيد بيمار.کارشناس ارشد بيوشيمی بالينی-8ناباروری 
. کارشناس ارشد اناتومی-5بخش پاتولوژی .بهشتی اصفهان

 گروه علوم تشریح.دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

  shebani54@yahoo.com پست الکترونيك: 

و ليز پس از مرگ اتوليز  و عناصر زیستیمواد  با توجه به اینکه
مختلف برای حفظ و  روشهای، تخریب ميشوندو شده سلولی 

نگهداری اجساد در فرهنگ های مختلف مورد استفاده قرار گرفته 
فرمالين .قبل از ميالد مسيح برمی گردد  دوراناست که سابقه آن به 

به عنوان ماده نگهدارنده موثر و ارزان قيمت توسط شيميدان آلمانی 
برای اده اصلی و پس از آن به عنوان مه هافمن کشف شد

اجساد در دانشکده های پزشکی مورد استفاده قرار  فيکساسيون
وم پزشکی و آناتومی یکی از دروس مهم و پایه در عل.ه استگرفت

محسوب می شود و درصد قابل توجهی از حجم کل دروس زیستی 

mailto:kkhazaeil@gmail.com
mailto:%20%20shebani54@yahoo.com
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با توجه به ضروریت . شامل می شودبخصوص در رشته پزشکی را 
فرمالين به عنوان ماده نگهدارنده و ومی استفاده از اجساد در انات

مورد استفاده قرار اجساد فيکساتيو موثر برای نگهداری و تشریح 
فرمالدئيد گاز تند و فراری است که در آب حل می شود  .گرفته است

 "درصد آن در آب است که معموال 32-81و فرمالين نيز محلول 
يون سریع آن درصد متانول برای ممانعت از پليمریزاس 01حاوی 
از مزایای استفاده از فرمالين در فيکساسيون و نگهداری  جدای .است

در محل  "، اثرات زیان آور آن بر روی سالمت بدن مخصوصااجساد
و های تماس مستقيم با گاز فرمالدئيد نظير چشم ها، بينی و گلو قابل 

ریه و بخشهای ,پروستات ,همچنين قسمتهای دیگر بدن از جمله کبد
تالش های زیادی برای جایگزینی فرمالين با  .توجه استر  قابل دیگ

فيکساتيوهای دیگر و یا کاهش درصد فرمالين در مواد نگهدارنده در 
آناتومی صورت گرفته است که به دليل هزینه باال و یا عدم بازدهی 

که الزم است  متوقف شده اند و گسترش کافی نيافته اند "مناسب عمال
با ابداع تکنيك پالستينيشن برای حفظ . ن مطلب بشودتوجه جدی به ای

نمونه های بيولوژیك که در آن آب و ليپيدهای الشه با پلی مرهای 
پالستيکی قابل پخت جایگزین می شود، تحولی بزرگ برای نگهداری 

نمونه های تهيه شده در این روش دائمی، . ایجاد شده است اجساد
تفاده از فرمالين در آن دیده تميز و غير سمی هستند و مشکالت اس

 .نمی شود 

P410  : مطالعه میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ و نوری پرزهای
  زبانی در سنجاب ایرانی

 0، جواد صادقی نژاد0*، آمينه عارفی0قاسم اکبری      

استادیار، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، -0
روه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی گ ،PhDدانشجوی -0 ایران -تبریز

 ایران -دانشگاه تهران، تهران

در این مطالعه پرزهای زبان سنجاب ایرانی توسط ميکروسکوپ 
زبان در . نوری و الکترونی اسکنينگ مورد بررسی قرار گرفت

سنجاب ایرانی شامل سه قسمت راس، بدنه و ریشه است و پرزهای 
سطح پشتی زبان قرار  نخی، قارچی، مخروطی و جامی شکل در

پرزهای نخی شکل مخصوصاً در قسمت راس و بدنه زبان . دارند
از . بسيار متراکم بوده و اپی تليوم راس این پرزها شاخی شده است

راس زبان به سمت ریشه تعداد و اندازه پرزهای قارچی شکل افزایش 
جوانه های چشایی متعددی در دیواره پرزهای قارچی شکل . می یابد

پرزهای مخروطی از نظر سایز از پرزهای نخی . اهده می شودمش
سه عدد پرز . شکل بزرگتر بودند و در سطح زبان گسترده هستند

جامی شکل بزرگ در سطح پشتی ریشه زبان در بخش ميانی به شکل 
واژه های .مثلثی که راس مثلث به سمت خلف می باشد، قرار دارند

ميکروسکوپ نوری، ميکروسکوپ سنجاب ایرانی، پرز زبانی، : کليدی
 الکترونی اسکنينگ، زبان

P411:  بررسی تکنیک های تصویربرداری جدید جهت تشخیص و
 ارزیابی زودهنگام ناحیه نیم سایه ایسکمی

ابوالفضل حسين نيکزاد، حسن حسنی،  محمد علی اطلسی،الهه طالبی، 
 اعظمی طامه

 شانمرکز تحقيقات علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی کا

 aazami@kaums.ac.ir: پست الکترونيك

در سکته مغزی،  (ischemic penumbra) "نيم سایه ایسکمی"درناحيه 
 ischemic) "هسته ایسکمی"مرگ نورونی با سرعت کمتری نسبت به 

core)  توسعه پيدا می کند ولی در عين حال نورونهای این ناحيه در
نيم سایه ایسکمی پدیده  در ناحيه. آستانه مرگ سلولی قرار می گيرند

های سلولی و مولکولی مختلف از جمله التهاب، آپوپتوز، رگ زایی و 
این پدیده ها با مکانيسم های . جایگزینی مجدد سلول ها  اتفاق می افتد

مختلف می توانند منجر به بهبود وضعيت یا آسيب بيشتر در این 
بافت مغز را در  لذا با مداخالت الزم و به موقع می توان. ناحيه شوند

این ناحيه که قابليت و ظرفيت بالقوه برای بازیابی مجدد نورون ها را 
بنابراین با توجه به اهميت پدیده زمان در ایسکمی، . داراست نجات داد

 -بافت در معرض خطر -تشخيص سریع و دقيق ناحيه نيم سایه 
برای جلوگيری از گسترش عوارض سکته و درمان فوری کمك کننده 

استفاده از روش های تصویر برداری جدید برای تشخيص . ستا
ساعت  و بررسی  اثر مداخالت  00ناحيه نيم سایه در مدت زمان زیر 

انجام شده، پيگيری آنها و نتایج حاصل شده دارای ارزش فراوان 
درمطالعه حاضر سعی بر این است تا جدیدترین روشهای  .است

کن، سی تی اسکن پرفيوژن و ، سی تی اسPETتصویربرداری ازجمله 
جهت تشخيص و ارزیابی ناحيه  DWI، PWIتکنيك های ام آر آی مثل 

 .نيم سایه ایسکمی در حداقل زمان ممکن با یکدیگرمقایسه گردد

 ، سکته مغزی، تصویربردارینيم سایه ایسکمی:کليدی واژه های

 

 P412: های زایای اولیه در خون رویان شترمرغ شناسایی سلول
(Struthio camelus )آمیزی با رنگPAS 

، 3، مرتضی بهنام رسولی0پور، ابوالقاسم نبی0*زادهبالل حسن 
 8حسام دهقانی

ای گروه شناسی مقایسهبافت PhDدانشجوی :  *زادهبالل حسن -0
ابوالقاسم  -0علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

شکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی استاد گروه علوم پایه، دان: پورنبی
شناسی، دانشکده استاد گروه زیست: مرتضی بهنام رسولی -3مشهد 

دانشيار گروه علوم : حسام دهقانی -8علوم، دانشگاه فردوسی مشهد 
پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد و مدیرگروه 
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کده های بنيادی و رویانی، پژوهشبيوتکنولوژی و بيولوژی سلول
 زیست فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

  ; belaldvm@hotmail.com: پست الکترونيك

belal.hassanzadeh@stu-mail.um.ac.ir 

برخالف پستانداران و دوزیستان در  (PGCs) های زایای اوليهسلول
که این  کنندپرندگان از طریق خون به محل گنادهای اوليه مهاجرت می

های بی برای جداسازی و مطالعه ویژگیمهاجرت فرصت بسيار مناس
هدف این مطالعه مشخص . نمایدها فراهم میمورفولوژیك این سلول
در خون رویان شترمرغ و مقایسه  PGCsکردن زمان حضور 

های رویان. اندهایی بود که قبال مطالعه شدهها با گونهمورفولوژی آن
پت وسيله پیاستحصال شده و به  00و  01،  9شترمرغ در روزهای 

های خونی تهيه شده با گسترش. گيری شدندتيز خونپاستور نوک
. انجام شد PASآميزی سازی شده و رنگاتانل ثابت -محلول فرمالين
 PGCsروزه  9های گيری شده فقط در رویانهای خوناز ميان رویان
ها قابل های خونی با مورفولوژی کامال متفاوت از آندر ميان سلول

به رنگ صورتی تا  PASآميزی با رنگ PGCsاین . ایی بودندشناس
ها نشان از وجود ارغوانی درآمده بودند و نحوه رنگ گرفتن آن

مثبت در سيتوپالسم یا -PASهای حاوی مواد کربوهيدراته گرانول
نتایج حاصله نشان از آن دارد که از بين . ها داشتغشای سلولی آن

شترمرغ  PGCsای استحصال بر 9روزهای جنينی مذکور روز 
ها در مثبت این سلول-PASباشد، به عالوه اینکه ویژگی مناسب می

قرقاول امکان  PGCsباشد و برخالف شترمرغ همانند ماکيان اهلی می
 .وجود دارد PASها با رنگ شناسایی آن

-های زایای اوليه، رویان پرنده، شترمرغ، رنگسلول: کليدی ه هایواژ
 PASآميزی 

 

:P413  غضروف بینی گاو بهترین کاندیدا برای تحقیقات بیماریهای
 .التهابی مفاصل می باشد

الهه - 3سن غالمیمح -محمود اوراضی زاده -×0و0مریم یادگاری
  8یادگاری

استادیار  یزد گروه بيولوژی و علوم تشریح  -دکتری بافت شناسی 0
کتری د 0 دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی یزد دانشکده پزشکی

دانشيار اهواز دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  -بافت شناسی
 3جندی شاپور گروه علوم تشریح مرکز تحقيقات سلولی و مولکولی

کارشناسی مکانيك کشاورزی اردبيل دانشگاه محقق اردبيلی دانشکده 
کارشناسی پرستاری اصفهان دانشگاه علوم  8علوم اردبيل ایران

 تاری و ماماییدانشکده پرس ٬ پزشکی

E- mail: yadegari_y@yahoo.com 

تخریب غير قابل برگشت ماتریکس غضروف در : مقدمه و هدف
. بيماریهای مفصلی استئوارتریت و آرتریت روماتوئيد رخ می دهد
برای تحقيقات بيماریهای مفصلی غضروف از منابع و گونه هی 

انتخاب نوع غضروف به اقتصاد و در . گرفته می شود مختلفی
بافتی که به طور معمول . دسترس بودن غضروف بستگی دارد

استفاده می شود غضروف بينی گاو هست که به مقدار زیاد در 
بنابراین . دسترس بوده و سریعا به سایتوکاینها پاسخ می دهد

استفاده از غضروف بينی گاو در محيط کشت یك سيستم 
برخی . ستانداردبرای مطالعه متابوليسم غضروف شده استا

مطالعات نشان می دهند که پاسخ غضروف بينی گاو بسيار شبيه 
به دليل زیاد بودن مقدار : نتيجه گيری. غضروف بينی انسان می باشد

و در دسترس بودن زیاد و پاسخ دهی شدید به سایتوکاینها کشت 
اندارد برای بررسی اثرات اکسپلنت غضروف بينی گاو تکنيکی است

 سایتوکاینها بر متابوليسم غضروف می باشد 

 آرتریت روماتوئيد مفصلی استئوارتریت : واژه های کليدی
 غضروف بينی گاو

 

P414:  میزان اثربخشی استفاده از مقاطع مغز انسان در آموزش
  درس آناتومی مغز و اعصاب

، 3، یوسف عباسی0، دکتر زهره عليزاده0دکترآمنه محمدی روشنده
 0، شيرین دارابی 5، مرضيه پوالدی8عباس بختياری

 -3استادیار،  -دکترای تخصصی -0دانشيار،  -دکترای تخصصی
 -5دانشجوی کارشناسی ارشد،  -8دانشجوی کارشناسی ارشد، 

 کارشناسی ارشد -0دانشجوی کارشناسی ارشد،

ی دانشگاه علوم پزشک -دانشکده پزشکی -گروه علوم تشریحی 
 ایران -همدان -همدان

روش آموزشی یکی از اهداف هر برنامه آموزشی است که : هدف
استفاده از روش های . بيشترین و بهترین کارآمدی را داشته باشد

یکی از . نوین می تواند درک مفاهيم مباحث سخت را آسان سازد
دروسی که برای بيشتر دانشجویان علوم پزشکی به علت عدم تشریح 

موالژهای مناسب سخت می باشد آناتومی مغز و اعصاب  و نداشتن
هدف از تحقيق حاضر بررسی ميزان اثربخشی استفاده از . است

مقاطع ساژیتال، کرونال و عرضی مغز انسان در آموزش آناتومی 
مغزهای موجود در سالن تشریح : روش کار. مغز و اعصاب بود

رت عرضی، به صو Knifeدانشکده پزشکی همدان با استفاده از 
ساجيتال و کرونال برش زده شده و در داخل محلول فيکساتيو 

سپس مقاطع مذکور برای آموزش دانشجویان در . نگهداری شدند
به گروه دیگر که به عنوان کنترل بودند با . اختيار آن ها قرار داده شد

mailto:yadegari_y@yahoo.com
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در پایان ترم به دانشجویان . استفاده از روش قدیمی برخورد شد
ه ليکرت نظرخواهی داده شد و همچنين نمرات دو درج 5پرسشنامه 

نمرات : نتایج. گروه هم پس از امتحان مشترک مقایسه گردید
دانشجویان در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل اختالف معنی 

همچنين آناليز پرسشنامه ها نشان داد  .(P<0.05. )داری را نشان داد
وری آموزشی در که ميزان رضایت مندی، ایجاد انگيزش و بهره 
نتایج : نتيجه گيری .گروه آزمون نسبت به گروه کنترل بيشتر بود

تحقيق حاضر نشان داد که استفاده از روش های نوین آموزشی می 
این روش ها . تواند ميزان یادگيری را در دانشجویان افزایش دهد

عالوه بر بهبود نمرات کسب شده می تواند از لحاظ کيفی هم موجب 
 . ارآیی آموزشی گرددافزایش ک

:P415  مورفولوژی و مورفومتری رشد تکاملی قلب جنین شتر یک
 کوهانه

، محسن 0، فراشا دهقان ، سعيدمحمدی فتح آباد0رضا رنجبر 
   0محمد

 -دانشکده دامپزشکی -دانشيار بخش آناتومی و جنين شناسی - 0
، دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی -0دانشگاه شهيد چمران اهواز 

 .دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهيد چمران اهواز

 dabir120@yahoo.com    :  پست الکترونيکی

مطالعات آناتومی زیادی روی  شتران بالغ صورت گرفته است، اما از 
نظر تکامل جنينی دستگاه های بدن و بخصوص رشد تکاملی قلب 

داد جهت انجام این پژوهش تع. گزارش های بسيار نادری وجود دارد
جنين از کشتارگاه منطقه یزد جمع آوری و در محلول ثبوتی  05

جهت محاسبه سن جنين ها طول فرق . درصد تثبيت شد 01فرمالين 
اندازه گيری شد و سن ( CVRL)دنبالچه جنين ها -ستون فقرات -سر

وزن جنين ها و قلب ها نيز به کمك . تخمينی آنها محاسبه گردید
آنگاه حفره سينه ای شکافته شد و . ين شدترازوی دقيق و معمولی تعي

قلب جنين ها از حفره پریکاردیوم خارج گردید و از نظر ابعاد 
. مورفومتریك و  خصوصيات مورفولوژیك  مورد مطالعه قرارگرفت
در این مطالعه برخی از ابعاد مورفومتریك قلب جنين ها همچون وزن، 

ول بطن راست و محيط، عرض یا قطر، طول حاشيه قدامی و خلفی، ط
چپ، و ضخامت دیواره بطن راست و چپ و دیواره بين بطنی قلب و 

از نظر . همچنين قطر کوچك و بزرگ سوراخ بيضی اندازه گيری شد
مورفولوژیك  قلب جنين ها، دارای رنگ قهوه ای روشن، راس نوک 
تيز و همچون قلب پستانداران دیگر دارای شيار کوروناری ، دهليز 

مطالعه . بطن راست و چپ و عروق بزرگ قلبی بودند راست و چپ، 
تشریحی ساختار های درون دهليز راست و چپ و نيز بطن  راست و 
چپ نشان داد که قلب جنين شتر دارای همان ساختارهای عمومی 

بر اساس نتایج حاصل . آناتوميکی درونی  قلب در بالغين می باشد

دن و افزایش وزن و مشخص شد که همزمان با رشد تکاملی عمومی ب
طول جنين شتر ، قلب نيز در تمام ابعاد، رشد تکاملی فزاینده ای نشان 

 -جنين -مورفولوژی -مورفومتری –قلب : واژه های کليدی .می دهد
 .شتر

P416  :های پر آنترال پس از انجماد مقایسه رشد و بقای فولیکول
 شای بافت تخمدان موآهسته و سه روش مختلف انجماد شیشه

، Ph.D. 0،*0، رضازاده ولوجردی مجتبیM.Sc. 0عسگری فاطمه
 Ph.D. 0ابراهيمی بيتا

 مدرس تربيت دانشگاه پزشکی دانشکده ی تشریح گروه علوم. 0

پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی . 0تهران
توليد مثل جهاددانشگاهی، مرکز تحقيقات پزشکی توليد مثل، گروه 

 ، تهران، ایرانجنين شناسی

 mr_valojerdi@modares.ac.ir: آدرس الکترونيك 

های این مطالعه به منظور مقایسه رشد و بقای فوليکول: هدف و سابقه
ای پر آنترال پس از انجماد آهسته و سه روش مختلف انجماد شيشه

های جدا  تخمدان :هاروش و مواد .بافت تخمدان موش صورت گرفت
 در پنج صورت تصادفی به NMRI نژاد  روزه 08 هایشده از موش

، (SF)گروه کنترل، انجماد آهسته : مختلف قرار داده شدند گروه
های مراحل انجماد با استفاده از محلول [ (V1) 0ای انجماد شيشه

ی متيل د% 5/2و  (EG)اتيلن گالیکول % 5/2 (ES)تعادلی حاوی 
مایع % α-MEM +01 )ی در محيط پایه (DMSO)سولفوکساید 

و EG % 05حاوی (VS) دقيقه و انجمادی  05به مدت ( فوليکولی
05%DMSO   فرآیند ذوب . دقيقه انجام شد 31در محيط پایه به مدت

( موالر 05/1، 5/1، 0)های نزولی سوکروز با استفاده از محلول
جهت ذوب . بود V1دی مشابه گروه روش انجما[  V2. ]صورت گرفت

حاوی ES   [ V3 ].موالرمورد استفاده قرار گرفت 0محلول سوکروز 
  در محيط پایه و  01 %DMSO، (PROH)پروپاندیول  %0،0 01

VS 01حاوی %PROH  01و % DMSO  بوده و مراحل ذوب مشابه
های پرآنترال به صورت مکانيکی جداسازی فوليکول. ]بود V1گروه 
روز در محيط کشت سه بعدی سدیم آلژینيت  00و به مدت شده 

)  V1های پرآنترال در ميزان بقای فوليکول :نتایج. کشت داده شدند
02/8±5/02)% ،V2  (8/3±0/82)% ، V3(5/0 ±5/31 )% وSF 
به طور معنی داری پایين تر از گروه کنترل بود %( 19/3±0/80)
ميزان رشد و   V1نيز گروه های انجمادی در بين گروه(. 88/0±2/92)

(. >15/1P)روز کشت نشان داد  00تشکيل آنتروم بهتری را پس از 
و کشت سه بعدی  V1انجماد بافت تخمدان به روش : گيری نتيجه

می تواند روش مناسبی برای % 2/1فوليکول های پرآنترال در آلژینيت 
 .باشدهای آنترال  افزایش دستيابی به فوليکول
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تخمدان، فوليکول پرآنترال، انجماد آهسته، انجماد  :يدیواژه های کل
 . ای، آلژینيتشيشه

 

P417  : مطالعه تکوین ساختار بافتی بورس فابرسیوس در جنین و
 (Struthio camelus)جوجه یک روزه  شترمرغ نژاد کانادایی

دانشکده دامپزشکی -0. 0،علی کاظميان0ریحانه هوشمند عباسی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه -0 ن،ميدان انقالبتهرا– دانشگاه تهران 
 مشهد،ميدان آزادی-فردوسی مشهد

Reyhaneh.hooshmand@yahoo.com 

به دليل ارزش اقتصادی شترمرغ داشتن اطالعات علمی کافی در :هدف
زمينه ی تکوین ساختار بافتی ارگانهای لنفاوی،هم از جهت بافت 

در :مواد و روش ها .شناسی و هم از جهت ایمنی زایی ضروری است
روزه و 30و00این تحقيق،تکامل ساختار بافتی بورس در سنين جنينی

پس از آماده سازی بافت به .روزه مورد مطالعه قرار گرفت0در جوجه
ميکرومتر 0روشهای معمول بافت شناسی،مقاطع بافتی با ضخامت 

 .،ماسون تری کروم سبز رنگ آميزی شدندH&Eتهيه و به رنگهای 
 های خوردگی چين روزه دارای تعداد کمی00جنين در رسبو:نتایج

 مطبق شبه یا ساده ای استوانه نوع از بورس اپيتليوم.بود مخاطی
 تکامل صورت به زیرمخاطی طبقه و پارین ای،الیه ماهيچه طبقه.بود

 در بورس بافتی در بررسی ساختار.شد مشاهده نيافته
 بورس داخل طیمخا های خوردگی روزه،مشاهده شد که چين30جنين
 به لنفاوی های فوليکول آنها داخل در و بودند کرده پيدا زیادی تکامل
 که شد عروقی مشاهده الیه فوليکول داخل در.داشت وجود زیاد تعداد
 نوع از اپيتليوم.قرار داشت فوليکول مدوالی و کورتکس ناحيه بين

 در.بود مطبق شبه ای استوانه یا ساده ای استوانه
 ای استوانه نوع از قبلی سن دو مشابه بورس پيتليومروزه،ا0جوجه
 های فوليکول و مخاطی های خوردگی چين.است مطبق شبه یا ساده
 کرده پيدا بيشتری تکامل ای ماهيچه طبقه همچنين و ها آن داخل
عصبی  بافت و بود مشخص تر ها فوليکول در نيز عروقی الیه.بودند
رشد بورس :تيجه گيرین .بودند کرده پيدا بيشتری تکامل نيز

شترمرغ،در دوران جنينی شباهت زیادی به مرغ و اردک دارد و پس 
این عضو از دستگاه ایمنی، .از تولد به رشد و تکوین خود ادامه ميدهد

 .نقش بسزایی در ایمنی هومورال دارد

روزه شترمرغ،بورس 0جنين شترمرغ،جوجه :واژه های کليدی
 فابرسيوس

P418  :یکلوپیا در بزغالهگزارش یک مورد س 

 3، حميد شریفی0، الهه دهقانی تفتی*0بهادر شجاعی

دانشيار علوم تشریحی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، -0
دانشجوی دکتری تخصصی آناتومی و -0دانشگاه شهيد باهنرکرمان

استادیار  -3جنين شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
ومواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، اپيدميولوژی، گروه بهداشت 

 *b_shojaei@yahoo.comدانشگاه شهيد باهنرکرمان

سيکلوپيا یك ناهنجاری نادر و کشنده مادرزادی است که با 
خصوصياتی از قبيل یك حدقه مرکزی، پوزه کشيده ، بدشکلی های 

این . شدید مغزی و عدم وجود حفره بينی مشخص می شود
ائده پيشانی بينی ای به وجود آمده و ناهنجاری در اثر بدشکلی ز

عالوه بر شکل گيری حدقه مشترک، بسته به ميزان پيشرفت مانع 
 0398در پایيز .شکل گرفتن حبابچه های جلو مغز جنين نيز می شود

یك بزغاله از جيرفت به دانشکده دامپزشکی شهيد باهنر کرمان ارجاع 
و کمی حالت  در دام مذکور سر به طور کلی کوچك بود. داده شد

حدقه های چپ و راست در ميانه صورت با هم یکی . کشيده داشت
. شده و تنها یك کره چشم در این حدقه مشترک دیده می شد
استخوان های پيشانی و فك باال به طور کامل تشکيل نشده بودند و 

. فك پایين به سمت باال حرکت کرده بود. استخوان بينی مشاهده نشد
ابت مادری، بيوسنتز نامنظم کلسترول و ویروس برخی مطالعات، دی

ها را به عنوان علل این ناهنجاری دانسته اند و برخی دیگر، علل 
در بررسی های انجام شده، . ژنتيکی را برای آن تعریف کرده اند

سيکلوپيا به صورت یك حدقه مشترک با دو کره چشم و گاهی یك 
اهنجاری در سگ، گزارشاتی از این ن. کره چشم مشاهده شده است

 .گاو، کره اسب و گوسفند وجود دارد

 سيکلوپيا، ناهنجاری مادرزادی، بزغاله: واژه های کليدی

 

P419  : گزارش ناهنجاری آنافتالمیا همراه با  تیموس نابجا در یک
 راس گوساله نژاد هولشتاین

، 8، اکبر اسدی3، رضا خيراندیش0، سيده امينه اجله0بهادر شجاعی
 5قداریوش وثو

دانشيار علوم تشریحی دامپزشکی ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه  -0
دانشجوی ژنتيك، دانشکده علوم، دانشگاه شهيد  -0شهيد باهنر کرمان

دانشيار آسيب شناسی دامپزشکی ، دانشکده  -3باهنر کرمان
عضو هيئت علمی دانشگاه  -8دامپزشکی، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

دانشيار رادیولوژی دامپزشکی،  -5بابكآزاد اسالمی واحد شهر 
 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

در اثر عدم یکی از ناهنجاری های مادرزادی چشم است که آنافتالميا 
به  یا تداخل شدید در رشد طبيعی جام بيناییو تشکيل حباب بينایی 

کروموزوم های غير طبيعی و  جهش های ژنتيکی،. وجود می آید
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و  وجود آمدن این ناهنجاری می شوده عضی شرایط محيطی سبب بب
در سال . گزارش شده است 011111/3 آن در انساندرصد شيوع 

گوساله مرده تازه متولد شده ای از منطقه شهربابك کرمان به  0392
در . دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهيد باهنر کرمان ارجاع داده شد

تالميا همراه با کوتاهی ناحيه پوزه و معاینات اوليه ناهنجاری آناف
انحراف فك باال و در رادیوگراف تهيه شده بد شکلی استخوان های 

در تشریح حيوان عالوه بر . ناحيه صورت و شکاف کام مشاهده شد
تایيد ناهنجاری های یاد شده، ناهنجاری تيموس نابجا و کوچکی مغز 

. تعریف شده استلميا سه نوع ناهنجاری آنافتادرانسان . نيز یافت شد
شایع تر  ، نوعطورکل تشکيل نمی شوده اوليه که در آن چشم ب نوع

طور ه ثانویه که شکل گيری چشم شروع می شود ولی به دالیلی ب
علت از بين رفتن کره ه ب که پيشرونده و نوع ناگهانی متوقف می شود
ه به این ناهنجاری در گرب .اتفاق می افتدتمایز  چشم بعد از تشکيل و

نقایص  گریزوفولوین همراه با  دارویطور تجربی در اثر استفاده از 
، در سگ همراه با هيدروسفالوس و در گاو های صورتیجمجمه ای 

دیده  نارسایی های قلبی و پيچش یا فقدان دمهمراه با  گرنزینژاد 
 .شده است

 ناهنجاری، آنافتالميا، تيموس نابجا، گوساله: واژه های کليدی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


