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چکیده
ارزیابی فشار داخلی کره چشم ( )intra ocular pressure; IPOیک پارامتر اساسی بررای معاینرا

چشرمی اسر

کره در تشریی

بیماریهای این عضو از بدن مورد استفاده قرار میگیرد .تعیین فشار داخلی چشم نیاز به ابزاری دارد که سریع ،دقیرق ،قابرل حمرل و
کاربردی باشد .در حال حاضر روشهای پذیرفتهشده برای تعیین  IOPوجود دارد که شامل تونومتری ریباند یرا برگشرتی (

rebound

 )tonometryو روش اپالنتاسیون ( )applentation methodمیباشد .هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین مقدار قابل ارجاع برای اندازه-
گیری میزان فشار داخلی کره چشم به روش تونومتری برگشتی در اسبچه خزر بود .به همین منظور تعداد  20رأس اسب به ظاهر سالم
و از نژاد اسبچه مینیاتور خزر شامل هر دو جنس نر و ماده در محدوده سنی  2-14سال و وزن بین  150تا  200کیلوگرم در نظر گرفته
شد .وضعی

طبیعی چشمها توسط دستگاه افتالموسکوپی غیرمستقیم مورد معاینه قرار گرف  .میزان فشار داخل کره چشرم در مرورد

اسبهای مورد مطالعه به میزان  32/6±9/7 mmHgمحاسبه گردید و ارتباط معنیداری برین فشرار داخلری چشرم و جرنس حیروان و
همچنین چشم چپ و راس

مشاهده نشد ( .)p>0/05باتوجه به اهمی

متعاقب آن ،به نظر میرسد که میتوان از نتایج بهدس

تشیی

هر چه سریعترر گلوکروم و پیشرگیری از اخرتالت

آمده در مطالعه حاضر ،به عنوان مرجعی برای تعیین میزان فشار داخلری کرره

چشم اسبچه خزر استفاده کرد.
کلید واژهها :اسبچه مینیاتور خزر ،تونومتر ،فشار داخلی چشم ،گلوکوم.
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دررفتگی لنز اتفما ممیافتمد .اگمر چمه  ERUبمه مور

مقدمه
اسب یکی از گونههای مهم خمانواده اسمبسمانان

گستردهای به عنوان شایبترین علت گلوکوم در اسب در

میباشد ،که در تمدن انسان نقمش مهممی داشمته اسمت.

نظر گرفته میشود ،اما مکانیس ایجماد آن کمه منجمر بمه

اسبچه مینیاتور خزر برای اولین بمار در سمال 1343-44

گلوکمموم ثانوی مه در اسممب مممیشممود ،نامش م ا اسممت

هجری شمسی توسط خمان لموزیز فیمروز و بما انگیمزه

( .)Weilcock et al., 1991اهمیت انمدازهگیمری فشمار

دستیابی به اسبهای مناسب جهت آمموزش سموارکاری

داخل کره چش در تش یا زود هنگام گلوکوم باعم

و سممواری آزاد بممه کودکممان و نوجوانممان در ا ممرا

شده که افراد زیادی اادام به ارزیابی میزان بیعی فشمار

شهرستان آمل به صورت تصادفی ممورد شناسمایی امرار

داخمل چشم نماینمد ( Fisher, 1972; Bonomi et al.,

گرفت .نامبرده به واسمهه داشمتن تحصمیالت در علموم

.)1998; Ghoshpgt et al., 2011; Rizzo et al., 2017

دامی و آشنایی با انواع نژادهمای اسمب ،بمه سمرعت بمه

اندازهگیمری IOPبما اسمتفاده از تونمومتر ،بمه ب شمی از

ویژگیهای منحصر به فرد و ارزشهای خاص این نمژاد

معاینات منظ و دورهای چشم در سمالهمای اخیمر در

پی برد و بر اساس مهالعات و تحقیقمات خمود در می

اسبها تبدیل گشته است .همچنین انمدازهگیمری فشمار

مدت کوتماهی ،جواممب بمین المللمی پمرورش اسمب را

داخلی کره چش به عنوان ب شی از معاینات معممول و

مجاب به ابول این نوع اسب کوچک ایرانمی بمه عنموان

رایج به خصوص ابل از اعممال جراحمی مهمر اسمت

نژادی منحصر به فرد تحت عنوان اسبچه مینیمانور خمزر

( .)Fisher, 1972فشار بماالی IOPنشماندهنمده وجمود

نممود ( ;(Bokonyi, 1979; Kaleibar et al., 2007

گلوکوم در اسب میباشمد ،در حمالیکمه کماهش آن در
بیماریهمایی همچمون یمووهآیتمی

.Hasanpour et al., 2019

امدامی ( anterior

میممزان فشممار داخممل کممره چش م ( intra ocular

 )uveitisمشاهده میشمود (.)Komáromy et al., 2006

 )pressure; IPOبه عوامل فیزیولوژیک متعددی بسمتگی

به ور کلی مقادیر محمدوده مرجمب فشمار داخلمی کمره

دارد که هر کدام به تنهایی اادر به تغییر فشار داخل کره

چش در اسبها ما بین  15تا  30میلیمتر جیوه بموده و

چش خواهند شد .گلوکوم در اسب اغلب به سمه دسمته

فشار داخلی بیش از  30تا  35میلیمتر جیموه بمه عنموان

تقسمی ممیشممود ،گلوکمموم مممادرزادی ،اولیمه و ثانویمه.

جنبه تش یصی در مورد بیماری گلوکوم در نظمر گرفتمه

گلوکوم مادرزادی در هنگام تولد وجود دارد و به درمان

میشود ( .)Fisher, 1972اگر فشار داخل چش افمزایش

پاسخ نمیدهد .گلوکوم اولیه در گونههمای دام کوچمک

پیدا کند یا اینکه تغییراتی در گردش خون عصب اپتیمک

غالباً بهدلیل اختالل در ترشح مایب زاللیمه توسمط جسم

به وجود آید عملکرد رشته عصبی م تل شمده و منجمر

مژدگانی رخ میدهد .در اسب گلوکوم اغلب بهصمورت

به تاری دید یا کوری میشود .بمه هممین منظمور بمرای

ثانویه بهدنبال تکرار دورههایی از بیماری آماس راجعمه

اندازهگیمری فشمار داخلمی چشم و تشم یا بیمماری

،)equine

گلوکوم از دستگاه تونومتری استفاده ممیشمود .گلوکموم

نئوپالزیهای داخمل چشممی ،سموراخ شمدن ارنیمه یما

در اغلب مموارد در مول معاینمات ممداوم در دام اابمل

چشممممم (ERU
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تش یا است اما در برخی موارد تش یا گلوکوم بمه

شکل رفلک

دلیل وجمود سماختارهای متفماوت صمفحات اپیتمک در

خاتمه مشاهده عدسی و کدورت احتمالی آن نیز بررسی

بیممار بسمیار سم ت اسمت ( ;Wilcock et al., 1991

گردید .همچنین در گروه تحت مهالعه به منظمور انمدازه

Gelatt et al., 2013; Maggs et al., 2013; Fattahian
 .)et al., 2018با توجه بمه مموارد رکمر شمده ،همد از

انجام مهالعه حاضر اندازهگیری فشار داخل کره چش و
تعیین معیار اابل ارجاع در این نژاد بود تا بمر اسماس آن
بتوان فشار داخل کمره چشم را در اسمبهمای سمال و
مبتال به افزایش فشار داخل کمره چشم مقایسمه کمرد و
احتماالً بیماری گلوکوم را بمه سمرعت تشم یا داده و
بتوان دام را بهمواب درمان کرد.

بمه نمور و مقایسمه بما چشم دیگمر و در

گیری فشار داخل چشمی پارامترهای سن و جمن

هم

مورد ارزیابی ارار گرفت.
پ

از ثبت مش صات هر اسب اع از سن ،جن

و وزن ،اادام به انجام تونومتری بمرای چشم راسمت و
سپ

برای چش چپ گردید .الزم بمه رکمر اسمت کمه

فشار داخلی چش با استفاده از دستگاه تونومتر چشممی
 ICAREمممدل  Tonovetسمماخت کشممور فنالنممد مممورد
بررسی ارار گرفت .الزم به رکر است اندازهگیری فشمار
داخل چش بما تعیمین مقاوممت ارنیمه در مقابمل فشمار
سنجیده میشود و سیست مزبور براساس اصل برگشمت

مواد و روشها
در زمستان  1398تعداد  20رأس اسمبچه خمزر بمه
ظاهر سال شامل هر دو جن

نر و ماده ( 10رأس نمر و

 10رأس ماده) در محدوده سنی  2-14سال و وزن 150
تمما  200کیلمموگرم کممه در شممرایط یکسممان بممدنی و
فیزیولوژیک بودند از باشگاه سوارکاری پمارت انت ماب
شدند .اسبچهها از لحاظ تاری چه ،عدم وجمود هرگونمه
بیماری ابلی و عدم مصر
گردیده و پ

دارو و مکمل غذایی کنتمرل

از ثبت مش صات ،تحمت معاینمه بمالینی

عمومی ارار گرفتنمد .همچنمین ابمل از شمروع مهالعمه،

( )reboundفشار داخل چش را انمدازهگیمری ممیکنمد.
باتوجه به اینکه سمهح تمماس و زممان تمماس (˂0/01
ثانیه زمان تماس با ارنیه و  mm >0/8سهح تمماس بما
2

ارنیه) با ارنیه خیلی ک میباشد ،بنابراین نیازی به انجام
بیحسی موضعی نبود ( .)Welch et al., 2012از داروی
گشادکننده مردمک نیز استفاده نشد ،زیمرا ممیتوانسمت
بهصورت بالقوه آزمایش را تحت تاثیر ارار دهد.
 تحلیرررل آمررراری دادههرررا :دادههممما بمممهشمممکلمیانگین±انحمرا

معیمار ارازمه شمدند .بمرای تحلیمل و

معاینه ارار گرفته و  20دایقه به

مقایسه دادهها از بسته نرمافزاری  SPSS-24استفاده شد.

آنها فرصمت داده شمد تما بما شمرایط و محمیط جدیمد

اخممتال

بممین گممروههمما توسممممط آزمممونهممای تحلیممل

واریان

یک رفه و  T-testمورد بررسی امرار گرفمت.

اختال

در سهح ( )p<0/05معنیدار تلقی شد.

اسبها در داخل باک
سازگار گردند .سپ

وضمعیت بینمایی حیموان ،تحمر

کامل چش  ،رنگ بافت ملتحمه ،وضعیت ظاهری ارنیمه
و پلک سموم ،حالمت امرار گمرفتن پلمکهما و ممژههما،
وضعیت سالمت کره چش و ا اامک امدامی چشم از
نظر وجود خونریزی و معاینه مردممک از نظمر انمدازه و
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محاسبه گردید .با توجه به اینکه میمانگین فشمار داخمل

یافتهها
بر اسماس نتمایج ارازمه شمده در نممودار  ،1میمزان
میانگین±انحرا

معیار فشار داخل چش در اسمبهمای

کره چش اسبهای مورد مهالعه در جن

ماده و نر بمر

اساس آزمون مقایسۀ میانگینها ،دارای اخمتال

آمماری

نممر  32/1±6/6 mmHgو در اسممبهممای ممماده mmHg

معنیدار نبود .جنسیت اسمبهمای ممورد مهالعمه تماثیر

 32/9±6/9ثبت گردید .همچنمین متوسمط فشمار داخمل

معنیداری روی فشار داخل کره چشم در اسمبان ممورد

کره چش در اسبچه خمزر برابمر بما 32/7±6/7 mmHg

مهالعه نداشت.

نمودار  -1میانگین±انحرا

معیار فشار داخلی کره چش اسبهای مورد مهالعه بر اساس جنسیت (بر حسب میلیمتر جیوه).

 :aستونهای دارای حر

مشتر بر اساس آزمون مقایسۀ میانگینها فااد اختال

آماری معنیدار میباشند.

اما سن اسبهای مورد مهالعه تاثیر معنمیداری بمر

میشود متوسط فشار داخل کره چش در اسبهای 2-5

فشار داخل کره چش داشت ( ،)p<0/001به موریکمه

سمممممماله  6-8 ،30/3±5/2 mmHgسمممممماله mmHg

میانگین فشار داخل کره چشم در محمدوده سمنی 6-8

 41/9±2/4و در اسبهای  9-14ساله میزان آن برابر بما

سال با سایر گروههای سنی اختال

آمماری معنمیداری

داشت (نمودار  .)2همانگونه که در نممودار  2مالحظمه
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معیار فشار داخلی کره چش اسبهای مورد مهالعه در سنین م تلف (بر حسب میلیمتر جیوه).

 :a,b,c,dستونهای دارای حرو

از ر

مشتر بر اساس آزمون مقایسۀ میانگینها فااد اختال

دیگر میانگین میمزان فشمار داخمل چشم

آماری معنیدار میباشند.

از لحاظ فشار داخلی کره چش اختال

معنیداری بمین

چپ  34/2±6/9میلیمتر جیوه و در مورد چش راسمت

چش چپ و راست اسمبهمای ممورد مهالعمه بمرآورد

 33/2 ±6/6میلیمتر جیوه محاسبه گردیمد (نممودار .)3

نگردید.

نمودار  -3میانگین±انحرا
 -aستونهای دارای حر

معیار فشار داخل کره چش بر اساس چش مورد مهالعه (بر حسب میلیمتر جیوه).
مشتر بر اساس آزمون مقایسۀ میانگینها فااد اختال

آماری معنیدار میباشند.
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امما ر ،االغ و اسممب مینیمماتوری از نظممر آنمماتومیکی و

بحث و نتیجهگیری
در مهالعه حاضر بین متغیرهای اسبهای نر و ماده

فیزیولوژیکی دارای اختال

هستند و تغییرات بین گونه

و فشار داخلی چش چپ و راسمت ارتبمام معنمیداری

ها در خصموص  IOPدر منمابب بمه ثبمت رسمیده اسمت

وجود نداشت در حالیکمه تغییمرات  IOPدر گمروههمای

(.)Hibbs et al., 2019

سنی م تلف مورد بررسمی امرار گرفمت بمه موریکمه

در این ارتبام متوسط فشار داخل کره چش اسب-

میانگین فشار داخل کره چشم در محمدوده سمنی 6-8

ها توسط نمالینگر و همکماران در سمال  2005بمهمیمزان

آمماری معنمیداری

( 5±21/9 mm/Hgمحدوده  10-34میلیمتر جیموه) بمه

داشت .تونمومتری در حیوانمات ممیتوانمد تحمت تمثثیر

روش تونمممومتری برگشمممتی گمممزارش شمممده اسمممت

بسممیاری از عوامممل ماننممد خصوصممیات رفتمماری ،تغییممر

( .)Knollinger et al., 2005در مهالعمه مما نیمز فشمار

وضعیت سر و بلفارواسپاس باشد .همچنمین فشمار کمره

بیعی داخل کمره چشم انمدازهگیمری شمده در هممین

چش در اسبهایی که تحت استرس و یا هیجانزدگمی

محدوده بود (نمودار  .)1همچنین در مهالعه انجامشمده

ارار میگیرند ،میتواند تا  8/8میلمیمتمر جیموه افمزایش

توسط پالمر و همکاران در سال  2003نیز فشار داخلمی

یابد .سایر عواملی که ممکن است فشمار کمره چشم را

کره چش در اسبان بالغ در محمدوده 16/32-4 mmHg

تحت تاثیر ارار دهند شامل بلو های عصبی موضعی و

گممزارش گردیممد ( .)Plummer et al., 2003سممایر

استفاده از آرامب شها هسمتند کمه ممکمن اسمت بمرای

مهالعات همسو با این مهالعه در االغهای مینیماتوری بما

معاینات کامل چشمی مورد استفاده ارار گیرنمد  .نتمایج

اسممتفاده از روش تونممومتری برگشممتی مقممدار mmHg

سال با سایر گروههای سنی اختال

مهالعمممات هیمممب

و همکممماران در ممممورد بلمممو

( 25/5±75/7محمممدوده  )14/37-34/15 mmHgو بمممه

عصب  auriculopalpebralکه یک عصب حرکتی است

روش تونممومتری گلممدمن مقممدار 20/5±69/06 mmHg

و اجازه نمیدهد که ارنیه یا ملتحمه چشم را بماز کنمد،

(محدوده  )33/12-38/82 mmHgمیباشمد ( Hibbs et

نشان داده که تثثیر آن بر روی  IOPمتغیمر بموده اسمت.

 .)al., 2019لذا به نظر میرسد که میتوان این را را به

پیشنهاد شده است که بلو عصبی  APبا از بمین بمردن

صحیح برای فشار داخل کره چشم در

تنش پلک میتواند باع

عنوان یک مال

کاهش فشار شود  .در حالیکه

اسبچه خزر پذیرفت .نتایج مهالعه حاضر نشمان داد کمه

 APتغییر نکمرده

فشار داخلی کره چش در اسبچه خمزر بسمیار شمبیه بمه

در مهالعه دیگری میزان  IOPاز بلو

اسمت ( .)Komáromy et al., 2006انمدازهگیمری فشمار

سایر نژادهای اسب و دیگر گونههای تمکسممیان ممی-

داخل چشمی برای چندین گونه حیموانی گیماهخموار از

باشد .همچنین در مهالعه حاضمر بمین متغیرهمای گمروه

جمله اسب ،اسب مینیاتوری ،پونی ،گاو ،گوسفند ،المما،

سنی و فشار داخلمی چشم ارتبمام معنمیداری وجمود

گورهخر ،گوزن و خرگوش به ثبت رسمیده اسمت ولمی

داشت ،به وریکه فشار داخل چشمی بما افمزایش سمن

هیچ محدوده مرجعی در متون دامپزشمکی بمرای انمدازه

افزایش نشان داد و بیشترین افزایش ه در گمروه سمنی

گیری مقادیر  IOPدر اسبچه خزر وجمود نمدارد .اسمب،

بمهتمدریج فشمار

152

 8-6سال مشاهده گردید ولمی سمپ

دوره  ،14شماره  ،2پیاپی  ،54تابستان  ،1399صفحات147-154 :

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

چش کاهش یافمت کمه ممیتوانمد ناشمی از الگموی U

به نظر میرسد که نتایج بهدست آمده از مهالعمه حاضمر

معکوس و یا کاهش تولید مایب زاللیه باشمد ( Wong et

میتواند برای مراجعه مت صصین داخلمی و دامپزشمکان

 .)al., 2009; Cetin et al., 2014گمزارش گردیمده در

بالینی به عنوان معیار اابل ارجاع فشار داخل کره چشم

انسان و حیوانات با افمزایش سمن ،سمالیانه  1میلمیمتمر

اسبچههای خزر سال ممورد اسمتفاده امرار گیمرد تما بمر

جیوه از فشار داخلی چش کاسته میشود (Cetin et al.,

اساس آن بتوانند بیماری گلوکوم را به سرعت تش یا

در برخی مهالعمات گمزارش شمده کمه

داده و اسبچههای خزر مبتال به افزایش فشار داخل کمره

 .)2014بالعک

فشار داخلی چش با افزایش سن افزایش مییابد که این

چش را به مواب درمان نمایند.

امر ممیتوانمد ناشمی از چماای ،افمزایش فشمار خمون و
نوسانات فشار نبض باشد ( Leske et al., 1983; Carel

 .)et al., 1984; Bonomi et al., 1998از ر

سپاسگزاری

دیگر با

بممدینوسممیله نگارنممدگان از مممدیریت باشمممگاه

توجه به اینکه در مهالعه حاضر میزان فشار داخمل کمره

سوارکاری پارت از بابت در اختیار اراردادن نمونههمای

چش در بین اسبهای نر و ماده و چش چپ و راست

دامی تشکر و ادردانی مینماید.

فااد اختال

آماری معنمیدار بمود لمذا ممیتموان عاممل

جنسممیت و جریممان تقمما عی در چش م را از معیارهممای
مقایسه حذ

نمود و تنها به نژاد و سمن حیموان جهمت

ارزیممابی وضممعیت فشممار داخممل کممره چشم در حالممت
سممالمت و بیممماری توجممه نمممود ( Plummer et al.,

تعارض منافع
نویسندگان اعالم ممیدارنمد کمه همیچگونمه تاماد
منافعی ندارند.

.)2003
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