 .١دانشجوى دكترى عمومى دامپزشكى ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،سنندج ،ايران.
 .٢استاديار پاتولوژى ،گروه پاتوبيولوژى ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،سنندج ،ايران.
 .٣استاديار فيزيولوژى ،گروه فيزيولوژى ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسﻼمى ،سنندج ،ايران.
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مقدمه :خونرسانى مجدد برخﻼف انتظار صدمات جدىترى نسبت به ايسكمى بافتى ايجاد مىكند .هدف از مطالعهى حاضر بررسى تأثير تجويز
داخل صفاقى روغن سويا در صدمات ناشى از ايسكمى /ريپرفيوژن در مدل چرخش تجربى تخمدان موش صحرايى بود .روش كار ١٨ :قطعه رت
بالغ ماده ويستار سالم بهصورت تصادفى به  ٣گروه  ٨تايى تقسيمبندى شدند .گروه ) ١گروه شاهد( :در اين گروه برش خط وسط ايجادشده و
تخمدانها دستكارىشده و محل برش بسته شد .گروه ) ٢گروه ايسكمى( :در اين گروه به مدت  ٣ساعت ايسكمى تخمدانى القا شد ٠ ٥ .ساعت
مانده به پايان ايسكمى  ٢٠ميكرو ليتر روغن سويا بهطور داخل صفاقى تزريق شد .گروه ) ٣گروه ايسكمى /ريپرفيوژن( :در اين گروه  ٣ساعت
ايسكمى و  ٣ساعت ريپرفيوژن ايجاد شد ٠ ٥ .ساعت مانده به پايان ايسكمى  ٢٠ميكرو ليتر روغن سويا بهطور داخل صفاقى تزريق شد .بحث
و نتيجهگيرى :ساختار بافتى تخمدان در حيوانات گروه شاهد طبيعى بود .بافت تخمدان در گروه ايسكمى خونريزى فشرده و گرفتگى شديد در
امتداد عروق را نشان داد؛ اما گروه ايسكمى /ريپرفيوژن تغييرات هيستوپاتولوژيك را درنتيجهى خونريزى فشرده ،نفوذ سلولهاى التهابى و مشاهده
سلولهاى نكروزه نشان دادند .درنتيجه تغييرات پاتولوژيك در گروه ايسكمى /ريپرفيوژن باوجود تجويز روغن سويا صدمات جدىترى را نسبت به
گروه ايسكمى نشان دادند.
كلمات كليدى :ايسكمى-ريپرفيوژن ،روغن سويا ،تخمدان ،موش صحرايى
بررسى پروفايل تغييرات روزانه توليد و ترشح اشك چشم در گربه هاى سالم
عبدالعلى ملماسى ،١مسعود سلك غفارى ،٢سهيل توﻻيى،*١سيد محمد مجتهدزاده،١حسام الدين سيفى٣
 .١بخش بيمارى هاى داخلى دام هاى كوچك،دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران
 .٢بخش بيمارى هاى داخلى دام هاى كوچك،دانشكده دامپزشكى آزاد اسﻼمى واحد كرج
 .٣بخش بهداشت و پيشگيرى بيمارى هاى دامى،دانشكده دامپزشكى دانشگاه فردوسى مشهد
Soheiltavallaie@yahoo.com
مقدمه :ترشح اشك نقش مهمى در سﻼمت و عملكرد صحيح ملتحمه و قرنيه ايفا مى كند  .ارزيابى ميزان توليد اشك يك تست تشخيصى مهم
به هنگام نارسايى سيستم اشكى مى باشد  .سيستم توليد اشك به صورت كمى توسط آزمايش اشكى شرمر  ،كه به شكل وسيع در افتالمولوژى
انسانى و دامپزشكى به منظور سنجش ميزان توليد اشك كاربرد دارد مورد ارزيابى و بررسى قرار مى گيرد.با توجه به اثبات تغييرات ميزان ترشح
اشك در سگ ها و انسان ها و تاثير ان بر تفسير معاينات چشمى  ،در اين طرح برآنيم تا از وجود تغييرات احتمالى ترشح اشك در گربه ها در طى
ساعات روز آگاه باشيم.مواد و روش كار :اين مطالعه بر روى  ٢٠قﻼده گربه مو كوتاه اهلى سالم اجرا شد .بعد از انجام تست هاى بالينى و معاينات
چشمى و اطمينان از سﻼمت كليه گربه هاى مورد آزمايش اين حيوانات به مدت ٣٠روز در قفس هاى جداگانه با شرايط نورى  ١٢ساعت روشنايى
و١٢ساعت تاريكى قرار گرفتند تا به شرايط محيطى مطالعه عادت كنند.بعد از٣٠روز ،مطالعه اصلى در طى ٢٤ساعت انجام پذيرفت كه در اين مدت
مقادير ترشح اشك گربه هاى مورد مطالعه در شرايط  ١٢ساعت روشنايى و ١٢ساعت تاريكى هر ٤ساعت يك بار توسط تست شرمر اندازه گيرى و
ثبت گرديد و نتايج به دست آمده در پايان مورد تجزيه و تحليل آمارى به روش ) (ANOVAقرار گرفت.بحث و نتيجه گيرى:نتايج اين مطالعه
بدين صورت بود كه بيشترين ميزان ترشح اشك مربوط به گروه اول ) فاز روشنايى ( بوده و سپس با نوسان جزئى همراه بوده و در نهايت در گروه
پنجم به حداقل ميزان خود مى رسد و بعد از آن دوباره سير افزايشى پيدا ميكند.با توجه به اينكه تست شرمر از تست هاى كليدى براى بيمارى
هاى قرنيه به خصوص خشكى و زخم هاى ناشى از آن است ،اطﻼع از پروفايل تغييرات ترشح اشك يا تست شرمر در گربه اين اهميت را دارد
كه اگر دامپزشك در ساعت خاصى شروع به معاينه مى كند براى تشخيص عوارض خاصى مثل كراتيت يا درد داخل چشم مى تواند زمان اندازه
گيرى را با نتايج ما مقايسه كرده و تفسير دقيق ترى به دست آورد.
كلمات كليدى :اشك ،چشم ،تست شرمر ،گربه

مجله تحقيقات آزمايشگاهى دامپزشكى ،دوره ،١٠شماره  ،١ويژه نامه ٢

تأثير تجويز داخل صفاقى روغن سويا در صدمات ناشى از ايسكمى /ريپرفيوژن در مدل چرخش تجربى تخمدان موش
صحرايى
آزاد بهرام پور ،١لقمان اكرادى* ،٢،روناك عزيزبيگى٣
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