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مقدمه :ماهى اسكار به عنوان يكى از ماهيان زينتى آكواريومى آب شيرين و از خانواده سيچﻼيد هاى آمريكايى است .هماهنگى بخش هاى مختلف
بدن تحت تاثير دو سيستم عصبى و هورمونى است .ما در اين مطالعه به بررسى ساختار هاى مغز ماهى اسكار به عنوان مركز اصلى تنظيم فعاليت
هاى عصبى مى پردازيم .روش كار :تعداد  ١٠ماهى اسكار از يك مركز ماهيان آكواريومى در تبريز خريدارى شد .سپس سرها جدا شده و جمجمه
با دقت برداشته مى شود تا مغز از حفره مغزى خارج شود .مغز را در بافر فرمالين  ٪٤به همراه  CaCO3قرار داده و پس از  ٢٤ساعت نمونه
ها را در الكل  ٪٧٠قرار داده و با استفاده از يك لوپ به بررسى ساختار ها مى پردازيم .بحث :مغز از  ٤قسمت مغز جلويى ،مغز رابط ،مغز ميانى،
مغز كوچك و بصل النخاع تشكيل شده است .تلن سفالون مركز حس بويايى است و در جلوى آن يك زوج مركز بويايى اوليه وجود داردكه به آن
پياز بويايى مى گويند .اين ناحيه در قسمت خلفى متورم شده و لوب هاى بويايى را تشكيل مى دهد.مغز كمى دراز و باريك است،كمى در قسمت
ميانى در كنار مزانسفالون و داين انسفالون عريض تر است .مغز تمامى حفره قدامى را پر مى كند .پياز بويايى در قسمت قدامى باريك و در انتها
با افزايش حجم روبه روست .داين انسفالون بخوبى توسعه يافته و از اپى تاﻻموس و غده پينه آل تشكيل شده .كياسماى بينايى از قسمت قدامى
تا عقب حاشيه تلن سفالون كشيده شده است .بصل النخاع بصورت استوانه اى و پهن و قيفى شكل مى باشد.
كلمات كليدى :ماهى اسكار ،آناتوميكى ،مغز

١٣٠

دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران

گزارش بالينى عارضه سيالوسل غده بزاقى زيرزبانى )رانوﻻ( در يك قﻼده گربه موكوتاه اهلى
٢
بهادر بردشيرى ، ١بنيامين مارامائى* ، ٢محمد كاويانى
 .١استاديار گروه دامپزشكى واحد شوشتر ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،شوشتر ،ايران
 .٢دانشجوى دكتراى حرفه اى دامپزشكى واحد شوشتر ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،شوشتر ،ايران
b.bardshiri@srbiau.ac.ir
سيالوسل ) (Sialoceleعارضه اى است كه به دنبال مسدود شدن مجراى غده بزاقى و يا نشت بزاق از ديواره بافت غده اى به بافت زيرپوستى يا
زيرمخاطى رخ مى دهد و متعاقبا با واكنش اين بافت ها به بزاق تجمع يافته ،تشديد مى گردد .عوامل گوناگونى چون سنگ بزاقى ،تروماى خارجى،
جويدن و به دهان بردن اجسام خارجى سخت نظير استخوان ،از علل بروز اين عارضه به شمار مى رود .در دى ماه  ،١٣٩٦يك قﻼده گربه نر چهار
ساله از نژاد موكوتاه اهلى ،با شكايت از ناتوانى حيوان در خوردن غذا و ريزش بزاق به كلينيك ارجاع گرديد .در معاينه بالينى ،تورمى يك طرفه
در ناحيه زيرزبانى ،مشاهده شد .به منظور ارزيابى ماهيت محتواى ناحيه متورم ،نسبت به بزل از آن اقدام گرديد .بررسى سيتولوژيك ترشحات بزل
شده ،عارضه سيالوسل را تائيد نمود .به منظور برطرف نمودن عارضه ،غده بزاقى مذكور با استفاده از تكنيك  Marsupializationتحت جراحى
قرار گرفت .در اين روش ،مدخلى در غده ايجاد مى شود كه بزاق از آن طريق به فضاى زيرزبانى تخليه شود و از تجمع آن در بافت زيرمخاطى
جلوگيرى شود .اين روش جايگزينى براى برداشت كلى غده بزاقى به شمار مى رود ،اگرچه ممكن در اثر تشكيل بافت فيبروزى در مدخل ايجاد
شده ،نياز به مداخله مجدد باشد .گربه مذكور تا يك ماه پس از جراحى ،نشانه اى از عود عارضه را نشان نداد.

