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چکیده
منفی این روش، غیر تهاجمی است و اثرات . باشدعروق می همودینامیکیک روش مناسب جهت بررسی  رنگی، اولتراسونوگرافی داپلر

 گرممیلی 4/0(و دیازپام ) کیلوگرمبر  گرممیلی 15/0(ارزیابی اثرات آرامبخشی آسپرومازین هدف از انجام تحقیق حاضر،. جانبی ندارد
حاضر روي  يمطالعه. با تکنیک اولتراسونوگرافی داپلر رنگی بودهاي بومی سالم ودر گربه ،هاي عروقی طحالبر شاخص) کیلوگرمبر 
در گروه و وه اول تنها دیازپام در گر. وزنی مشابه انجام گرفت يدر یک محدوده و) ماده قالده 10قالده نر و 10(قالده گربه بومی  20

دقیقه بعد  60و  30، 10هاي در زمانو در هر دو گروه ،طحالسرخرگ و سیاهرگ هاي عروقی شاخص .دوم، آسپرومازین تزریق شد
،)PSV(حداکثر سرعت جریان خون در ابتداي سیستول قلبی: گیري شدندهاي مورد مطالعه، اندازهدر جمعیت گربه،از تزریق دارو

شاخص  ،)RI(شاخص مقاومت شریانی  ،)MV(متوسط سرعت جریان خون  ،)EDV(سرعت جریان خون در انتهاي دیاستول قلبی 
، PSVهاي عروق سرخرگی نتایج حاصل نشان داد که شاخص. )SWF(و شکل امواج اسپکترال) VF(حجم خون  ،)PI(ضربان شریانی 

EDV ،MV  وVF  دست آمده آسپرومازین ب دریافت کنندهترین تغییرات ایجاد شده در گروه بیش. دارنددار گروه، تفاوت معنی دوبین ،
بر حسب (19/16±12/1و  21/18±13/1به  10در دقیقه  83/11±12/1و  98/14±13/1ترتیب از به EDVو  PSVبه نحوي که مقادیر 

 VFو  EDV ،MV ،RI ،PIهاي عروق سیاهرگی، پارامترهايدر بررسی شاخص. افزایش پیدا کردند 60در دقیقه ) متر بر ثانیهسانتی
داري موجب حاضر نشان داد که آسپرومازین در مقایسه با دیازپام، به شکل معنی يمطالعهنتایج.دار داشتند، تفاوت معنیگروه دوبین 

تواند داروي مناسبی براي مقید کردن در نتیجه آسپرومازین نمی. شده بودطحال  سرخرگی در عروق يتررسانی بیشافزایش خون
هاي ناآرام در گربه ،ايعارضهگونه تواند بدون هیچدیازپام می ،مقابلدر . ها جهت ارزیابی اولتراسونوگرافی محوطه شکمی باشدگربه

. تجویز شود

گربه، داپلر رنگی،اولتراسونوگرافیآسپرومازین، دیازپام، عروق طحال، : کلمات کلیدي

مقدمه
بایک روشداپلر رنگی،روشبهاولتراسونوگرافی.
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هایی که عالیم تحلیل طیفی داپلر، با ارزیابی طیف فرکانس
سازند، اجازه ارزیابی جریان خون در عروق داپلر را می

 Bushong and(دسازمی پذیرامکانطبیعی و تنگ شده را 

Archer 1991( .
ند نتواعوامل مختلف میطیف وسیعی از داروها و 

بزرگ  .دنها شودر گربه بزرگ شدن طحالموجب 
ثیر داروهاي بیهوشی ممکن است أتحت ت ،شدگی طحال

در تفسیر رادیوگرافی اسپلنومگالی پاتولوژیک، اختالل 
چه طحال یک اندام حیاتی، براي ادامه اگر.ایجاد کند

رابطه شود، اما عملکردهاي مهمی در زندگی محسوب نمی
با سیستم لنفاوي و گردش خون و نیز نقش در روند 

عنوان مخزن خون، فیلتراسیون، فاگوسیتوز هماتوپویزز، به
 16، به نحوي که امکان ذخیره هاي ایمنی داردو فعالیت

 .درصد از حجم در گردش خون، در طحال وجود دارد
هاي قرمز را در بیماري مختلف آتوایمون طحال، گلبول

نظر به این). Couto and Hammer 2005(نماید یفیلتر م
در  ،سونوگرافی داپلراولتراکه بررسی عروق طحال توسط 

 بزرگ شدن طحالها از جمله تشخیص بسیاري از بیماري
هاي ریزي، بیماريناشی از هموبارتونلوز، موارد خون

هاي پارانشیمال طحال، مادرزادي، تومورها، بیماري
و نیز با باشدارزشمند می.... باکتریایی و هاي عفونت

تواند که تغییرات جریان خون در طحال میتوجه به این
به عنوان یک عالمت اولیه و مهم در نارسایی طحال مطرح 

تواند به عنوان یک شود، لذا دانستن پارامترهاي عروقی می
شاخص مهم و با ارزش جهت بررسی سالمتی طحال 

Bushong(مطرح باشد  and Archer 1991, Couto and 

Hammer 2005 .(
از مشتقات  ،)پرومازیناستیل(آسپرومازین مالئات 

این دارو، از طریق  .رودشمار میداروهاي فنوتیازینی به
 يذخیرهقابلیت شل کردن عضالت صاف کپسول طحال، 

خون این اندام را افزایش داده و در نتیجه موجب بزرگ 
بعضی از نژادهاي بزرگ سگ  .گرددشدگی طحال می

به  ،برنارد و نیز نژادهاي براکیوسفال نظیر باکسرمثل سنت
تواند همچنین این دارو می. باشنداین دارو حساس می

سبب افت شدید فشار خون، نامنظم شدن ضربان قلب و 
 Couto and Hammer(ایجاد تغییراتی در دماي بدن شود 

2005, Faghihi and Gandomi Sani 2013.( ،دیازپام
 ترین بنزودیازپین مورد استفاده در دامپزشکی استمعمول

مطرح ها گربه درداروي ضد تشنج انتخابی عنوان و به
 5/0تا  25/0مقدار است که براي درمان نگهدارنده به

بار در روز و یا در  2-3کیلوگرم، خوراکی، بر  گرممیلی
در مشکالت . شودباالتر استفاده می اژصرع پایدار با دوز

رفتاري حیوانات خانگی، نظیر حمالت ناشی از ترس و 
تواند می ،اضطراب و تمیز کردن بیش از حد بدن خود

عنوان یک همچنین از این دارو به. باشد يمفیدداروي 
دیازپام مشابه . شودبیهوشی استفاده میداروي پیش

رود و دارویی کار میز بهاکسازپام، براي تحریک اشتها نی
دارد عروق ترین اثر را بر همودینامیک است که کم

)Faghihi and Gandomi Sani 2013.(يدر زمینه
هاي عروقی و با استفاده از تکنیک داپلر، شاخصبررسی 

و Avizeh. انجام شده استدر گربه تحقیقات محدودي 
قالده سگ  10با مطالعه روي ، 2010در سال همکاران 

بومی جوان، اثرات آرامبخشی آسپرومازین و پروپوفول را 
ها مشخص در تحقیق آن. بررسی نمودندبر بافت طحال 

) بزرگ شدن طحالدلیل ایجاد به(گردید که آسپرومازین 
جهت ارزیابی  ،هاداروي مناسبی براي مقید کردن سگ

شکمی  يطحال از طریق رادیوگرافی محوطه ياندازه
، 2008در سال همکاران و Masoudifard. نیست

سرعت جریان خون در انتهاي دیاستول  هايشاخص
2جریان خون در ابتداي سیستول قلبی و) EDV(1قلبی

)PSV ( و  05/49در سرخرگ رانی خرگوش به ترتیب را
هاي اکثر گربه. گزارش نمودندمتر بر ثانیه سانتی 91/12

باشند، می3کوتاه اهلیایران از نژاد موخانگی موجود در 
اي حاضر، ارزیابی مقایسه يلذا هدف از انجام مطالعه

 يگرم به ازامیلی 15/0(بخشی آسپرومازین اثرات آرام

1- End Diastolic Velocity
2- Peak Systolic Velocity
3- Domestic short hair (DSH)
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 يگرم به ازامیلی 4/0(و دیازپام ) کیلوگرم، داخل عضالنی
هاي عروقی طحال در بر شاخص) کیلوگرم، داخل وریدي

کوتاه اهلی و با استفاده از تکنیک هاي موگربه
در این تحقیق، میانگین . اولتراسونوگرافی داپلر رنگی بود

هاي مختلف داپلر و نیز شکل و انحراف معیار شاخص
هاي ، در گروهبراي عروق طحالامواج اسپکترال داپلر 

-دار بودن اختالف شاخصو معنی تعیین گردیدمختلف

در . دست آمده بهاآنبین ،هاي اولتراسونوگرافی داپلر
طحال  يثیر را بر اندازهأترین تکه دیازپام، کمصورتی

بخشی مناسبی را ایجاد داشته باشد و در عین حال آرام
براي عنوان یک داروي مقیدکننده توان از آن بهنماید، می

نتایج  .، استفاده نمودرادیوگرافی و اولتراسونوگرافی
تواند در ارزیابی و تشخیص تحقیق حاضر همچنین می

. ها، کاربرد داشته باشدهاي مختلف طحال در گربهبیماري

مواد و روش کار
قالده نر و  ده(بومی  يقالده گربه 20تحقیق،در این 

يمحدوده باسال و  2تا  1با میانگین سنی ) قالده ماده ده
تعیین سن در . انتخاب شدند15/3تا  5/2بینوزنی 

ها با توجه به فرمول دندانی و بر اساس سایش گربه
 3هاي مورد مطالعه به مدت گربه. ها صورت گرفتدندان

هاي جداگانه هفته در بیمارستان دامپزشکی و در قفس
واکسیناسیون و تجویز (نگهداري شدند و معاینات معمول 

و  CBC(و آزمایشات الزم ) داروهاي ضد انگل
بدین . شدها انجام د سالمتی آنییأمنظور تبه) رادیوگرافی

سی خون گرفته شد سی 2منظور از هر قالده گربه حداقل 
ها در طول گربه. ها بررسی شدندو تابلوي خونی آن

هر کدام . غذایی مشابه برخوردار بودند يمطالعه، از جیره
ساعت قبل از آزمایش، از خوردن غذا منع  12ها، از گربه

ها خالی باشد و شرایط جهت انجام آن يشدند تا معدهمی
پس از تأیید . اولتراسونوگرافی استاندارد فراهم گردد

هاي مورد مطالعه، در وضعیت خوابیده به  سالمتی گربه
و پوست ها تراشیده شکم آن ي، ناحیهپشت قرار داده

ها مذکور با آب و صابون خوب شسته و از آن يناحیه
هاي گربه .به عمل آمد سونوگرافی به روش داپلراولترا

-تقسیممساوي گروه  دوبه شکل تصادفی به،مورد مطالعه

در .)قالده ماده در هر گروه 5قالده نر و  5(شدندبندي 
صورت داخل وریدي و با دوز تنها دیازپام به ،گروه اول

گروه دوم مشابه . کیلوگرم تزریق گردیدبر  گرممیلی 4/0
 به جاي دیازپام، که گروه اول بود با این تفاوت

کیلوگرم و بهبر  گرممیلی 15/0با دوز آسپرومازین
هاي شاخص .صورت داخل عضالنی تزریق گردید

دقیقه  60و  30، 10هاي عروقی در هر دو گروه در زمان
ذکر است که ه الزم ب. بررسی شدند) بعد از تزریق دارو(
امکان ها، گربه عدم تزریق داروهاي آرامبخش بهدلیل به

هاي مورد نظر، در زمان صفر فراهم بررسی شاخص
جهت شروع کار، ابتدا توسط دستگاه . نگردید

 8با ترانسدیوسر خطی (اولتراسونوگرافی مورد نظر 
هاي مورد مطالعه،  از هر کدام از گربه ،)مگاهرتز

سونوگرافی معمولی انجام شده و سپس اولتراسونوگرافی 
 . نظر طحال انجام گردید به روش داپلر از عروق مورد

 يبدین منظور حجم نمونه را انتخاب نموده و زاویه
سپس به دو . شددرجه تنظیم می 60عروق مورد نظر، زیر

که : روش دستی ) الف: آمد گیري به عمل می روش اندازه
پس از رسم منحنی طیفی رگ مربوط، قسمت زیر منحنی 

صورت دستی کشیده شده و اعداد مورد نظر را به ما به
صورت که به: روش اتوماتیک) ب. داد نشان می

هاي عروقی مورد مطالعه را  اتوماتیک، دستگاه شاخص
اولتراسونوگرافیدستگاهازتحقیقایندر. دادنشان می

Madison 8000مدل Liveوجنوبیکرهکشورساخت
ورنگیداپلرامکاناتباتزهرمگا8خطیترانسدیوسر

در اولتراسونوگرافی داپلر، .  شداستفادهپالسیداپلر
: بررسی شدندهاي عروقی طحال و به شرح زیر شاخص

جریان خون در ابتداي  )متر بر ثانیهسانتی(حداکثر سرعت
سیستول قلبی، سرعت جریان خون در انتهاي دیاستول 
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که با محاسبه (1قلبی، متوسط سرعت جریان خون
، )آیددست میمساحت واقع در زیر یک موج اسپکترال به

از  EDVکه حاصل تفاضل (2شاخص مقاومت شریانی
PSV  تقسیم برPSV که (3شاخص ضربان شریانی ،)است

حجم  ،)است MVتقسیم بر  PSVاز  EDVحاصل تفاضل 
ضرب سطح مقطع شریان طحال که حاصل() VF(4خون
و شکل امواج  )لیتر در دقیقه استیبر حسب میل MVدر 

به جز متغیر آخر که از نوع  .شریان طحال 5اسپکترال
باشد، بقیه متغیرها از نوع کمی پیوسته اي میکیفی رتبه

 يدر خاتمه با تهیه. )Hanson et al. 2001(هستند
 .شد میانگین از هر دو روش، نتیجه نهایی یادداشت می

ها، ابتدا مقطع طولی عروق  ضمناً در هر کدام از نمونه
مشخص شده و سپس با چرخاندن ترانسدیوسر به میزان 

آمد و دست میدرجه، مقطع عرضی رگ به 90
هاي عروقی صورت  هاي مورد نظر از شاخص گیري اندازه

هاي عروقی مورد مطالعه، بر سرعت شاخص. گرفتمی
. گردیدثبت میمکعبمتریلیمتر بر ثانیه و محسب سانتی
براي دو  ،tدست آمده با استفاده از آزمون نتایج به

وابسته، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل و نمونه مستقل 
اثر اصلی  و در این مطالعه، فاکتورهاي زمان. قرار گرفتند

 16ي نسخه SPSSافزار ، با استفاده از نرمحیوان ها دردارو
دار قلمداد معنی 05/0تر از کم Pمقادیر .بررسی شدند

. شدند

نتایج
انحراف معیار  ±در تحقیق حاضر، میانگین     

در  ،هاي داپلر در سرخرگ و سیاهرگ طحال شاخص
، 10در دقایق و ) و دیازپامآسپرومازین (هاي مختلف گروه

نتایج حاصل نشان داد .آورده شدنددست هب  60و  30
و  PSV ،EDV ،MVهاي عروق سرخرگی که شاخص

1- Mean Velocity
2- Resistance Index
3- Pulsatility Index
4- Volume Flow
5- Spectral Wave Forms

VF  دارنددار ، تفاوت معنیمختلف گروه دوبین
)05/0P< .(هاي ترین تغییرات ایجاد شده در شاخصبیش

دیده ) آسپرومازینگروه (1، در جدول ثبت شدهمختلف 
از ترتیب بهEDVو  PSVشود، به نحوي که مقادیر می
به  10يدر دقیقه 83/11±12/1و  13/1±98/14
در ) متر بر ثانیهسانتی(19/16±12/1و  13/1±21/18

، MVروند تغییرات براي . افزایش پیدا کردند 60يدقیقه
 86/6±09/1به  10در دقیقه  24/13±09/1از (کاهشی بود 

تغییرات ایجاد شده در ).  متر بر ثانیهسانتی 60در دقیقه 
تر و حتی در ، روند مالیم)دیازپام(دوگروه هاي گربه

 PSVنحوي که مقادیر به، ددندامواردي کاهشی را نشان 
در  70/13±12/1و  42/16±13/1ترتیب از به EDVو 

بر حسب (24/14±35/2و  98/15±54/2به 10يدقیقه
روند .تغییر پیدا کردند 60يدر دقیقه) متر بر ثانیهسانتی

در  25/15±09/1از (، نیز کاهشی بود MVتغییرات براي 
بر حسب  60يدر دقیقه 65/14±63/2به  10يدقیقه
 PSVروند تغییرات براي پارامترهاي ). متر بر ثانیهسانتی

، در حالیداد، روند کاهشی را نشان 3در جدول  EDVو 
. داد، روند افزایشی را نشان 4که این تغییرات در جدول 

هاي عروق سیاهرگی، پارامترهايدر بررسی شاخص
EDV ،MV ،RI ،PI  وVF دار ، تفاوت معنیبین دو گروه

ي فوق، گیري شدههاي اندازهشاخص). >05/0P(داشتند 
داري نداشتند بین دو جنس نر و ماده تفاوت معنی عمدتاً

)05/0P>(دار داشت، تنها موردي که تفاوت معنی، 
دست آمده ه اطالعات ب يکلیه. سرخرگی بود PIشاخص 

تصاویر مربوط به .اندآورده شده4تا  1در جداول 
در قسمت زیر ) 8تا  1شماره (اولتراسونوگرافی داپلر 

:آورده شده است
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هاي مورد مطالعه  هاي داپلر در سرخرگ طحال گربه انحراف معیار شاخص ±میانگین : 1جدول 
60و  30، 10در گروه آسپرومازین در دقایق 

**PSV*EDV*MV*RIPIVFجنسیت)دقیقه(زمان 

10
98/14±13/1نر A12/1±83/11 A09/1±24/1303/0±21/014/0±42/014/0±55/0 A

06/18±49/1518/1±16/1725/1±17/1ماده A06/0±09/013/0±43/0 A05/0±64/0 C

30
54/16±21/1نر B06/1±59/13 B22/1±14/1504/0±18/003/0±43/007/0±65/0 B

55/17±65/1608/1±60/1813/1±31/1ماده A04/0±10/017/0±53/ B02/0±78/0 D

49/17±22/1نر60 B19/4±57/14 B04/1±96/1505/0±17/017/0±46/011/0±66/0 B

86/14±19/1609/1±21/1812/1±13/1ماده B03/0±11/004/0±52/ B06/0±84/0 D

).p>05/0(باشد دار در هر ستون میاختالف معنی يدهندهتفاوت بین حروف بزرگ، نشان
.باشدمیثانیهبرمترسانتیفوق،هايشاخصواحد *
.باشدمیمکعبمترمیلیفوق،هايشاخصواحد**

هاي مورد مطالعه  هاي داپلر در سرخرگ طحال گربه انحراف معیار شاخص ±میانگین : 2جدول 
60و  30، 10در گروه دیازپام در دقایق 

**PSV*EDV*MV*RIPIVFجنسیت)دقیقه(زمان 

10
17/0±25/1503/0±70/1309/1±42/1612/1±13/1نر A14/0±38/0 A14/0±51/0

95/12±41/1ماده A26/1±65/11 A15/1±42/12 A02/0±10/007/0±44/0 C33/0±61/0

30
10/0±94/1403/0±40/1476/2±07/1646/2±65/2نر B09/0±46/0 B14/0±51/0

39/15±42/2ماده B31/2±43/13 B55/2±04/14 B05/0±13/011/0±41/0 C16/0±59/0
07/0±53/1403/0±66/1463/2±80/1542/2±63/2نر60 B07/0±38/0 A21/0±55/0

98/15±54/2ماده B35/2±24/14 B71/2±65/14 B04/0±11/009/0±51/0 D12/0±67/0
).p>05/0(باشد دار در هر ستون میاختالف معنی يدهندهحروف بزرگ، نشانتفاوت بین 

.باشدمیثانیهبرمترسانتیفوق،هايشاخصواحد*
.باشدمیمکعبمترمیلیفوق،هايشاخصواحد**

هاي مورد مطالعه  هاي داپلر در سیاهرگ طحال گربه انحراف معیار شاخص ±میانگین : 3جدول 
60و  30، 10آسپرومازین در دقایق در گروه 

**PSV*EDV*MV*RIPIVFجنسیت)دقیقه(زمان 

10
16/0±83/701/0±16/703/1±50/895/0±97/0نر A11/0±37/0 A14/0±55/0 A

15/0±01/705/0±68/614/1±86/763/0±45/0ماده C14/0±44/0 C19/0±53/0 C

30
13/0±60/707/0±46/728/0±61/845/0±13/0نر B18/0±48/0 B13/0±63/0 B

10/0±53/703/0±22/783/0±04/885/0±51/0ماده D15/0±49/0 C20/0±69/0 D

12/0±18/702/0±74/683/0±70/788/0±87/0نر60 B14/0±48/0 B14/0±60/0 B

13/0±87/609/0±62/641/0±59/737/0±28/0ماده C08/0±57/0 D12/0±70/0 D

).p>05/0(باشد دار در هر ستون میاختالف معنی يدهندهحروف بزرگ، نشانتفاوت بین 
.باشدمیثانیهبرمترسانتیفوق،هايشاخصواحد*

.باشدمیمکعبمترمیلیفوق،هايشاخصواحد**
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هاي مورد مطالعه  هاي داپلر در سیاهرگ طحال گربه انحراف معیار شاخص ±میانگین : 4جدول 
60و  30، 10دیازپام در دقایق در گروه 

**PSV*EDV*MV*RIPIVFجنسیت)دقیقه(زمان 

10
19/0±49/504/0±42/503/1±72/606/1±05/1نر A15/0±25/014/0±43/0

27/0±14/008/0±05/709/0±07/716/1±20/814/1±06/1ماده A13/0±47/0

30
14/0±05/603/0±20/609/1±23/710/1±11/1نر B14/0±31/014/0±49/0

34/0±16/017/0±30/609/0±56/615/1±85/722/1±05/1ماده B10/0±50/0
14/0±90/603/0±75/609/1±89/712/1±13/1نر60 B14/0±30/014/0±51/0

37/0±17/013/0±51/609/0±12/616/1±40/706/1±05/1ماده B05/0±59/0
).p>05/0(باشد دار در هر ستون میدهنده اختالف معنیتفاوت بین حروف بزرگ، نشان

.باشدمیثانیهبرمترسانتیفوق،هايشاخصواحد*
.باشدمیمکعبمترمیلیفوق،هايشاخصواحد**

مقطع عرضی سرخرگ طحال در گربه نر گروه : 1تصویر 
)60دقیقه (آسپرومازین

مقطع عرضی سیاهرگ طحال در گربه نر گروه :2تصویر 
)60دقیقه (آسپرومازین

ه موج اسپکترال سیاهرگ طحال در گربه نر گرو:3تصویر 
)60دقیقه (آسپرومازین

موج اسپکترال سرخرگ طحال در گربه نر گروه :4تصویر 
)30دقیقه (آسپرومازین
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گربه نر گروه مقطع عرضی سرخرگ طحال در : 5تصویر 
)30دقیقه (دیازپام 

مقطع عرضی سیاهرگ طحال در گربه نر گروه : 6تصویر 
)30دقیقه (دیازپام 

موج اسپکترال سیاهرگ طحال در گربه نر گروه :7تصویر 
)30دقیقه (دیازپام 

موج اسپکترال سرخرگ طحال در گربه نر گروه :8تصویر 
)30دقیقه (دیازپام 

بحث
هاي عروق حاضر نشان داد که شاخص ينتایج مطالعه

دریافت گروه  دوبین  VFو  PSV ،EDV ،MVسرخرگی 
، به دار داشتند، تفاوت معنیدیازپامو آسپرومازین يکننده

، سرعت جریان گروه آسپرومازینهاي نحوي که در گربه
تر از گروه بیشداري شکل معنی به،خون در بافت طحال

دقیقه پس از تزریق  60این روند تغییرات تا . دیازپام بود
مشکالتی که دارو، مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به 

، امکان ها وجود داشتدر مقید کردن طوالنی مدت گربه
 .فراهم نگردید ترطوالنیمدت بررسی اثرات داروها براي 

در واقع هدف از بررسی اخیر، اثبات اثر داروها بر گردش 
هاي عروق در بررسی شاخص.ل بودخون طحا

 دوبین  VFو  EDV ،MV ،RI ،PIسیاهرگی، پارامترهاي 
-یافتهعدم تغییر . دار داشتندگروه مختلف، تفاوت معنی

هاي قبلی دار در گروه دیازپام نسبت به زمانمعنی هاي
توان به اثرات کوتاه مدت دیازپام نسبت داد، خود را می

دوز دیازپام، نتوانست اثرات به نحوي که تزریق تک 
در واقع . رسانی طحال ایجاد نمایدداري را بر خونمعنی

سرخرگ طحال EDVو  PSVهاي عدم تغییر در شاخص
 ي، حاکی از خاتمه)2جدول (دیازپام  گروههاي در گربه

با توجه  ،با این وجود. باشددقیقه می 60اثر دارو در زمان 
ها از حالت آرامبخشی، با داروي به برگشت سریع گربه
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دیازپام و نیز خود آسپرومازین، بهتر است این داروها در 
ه به زمان کوتاهی براي بمواردي استفاده شود که تنها 

نیاز بوده و بتوان سریعاًدست آوردن اطالعات 
عبارت دیگر، در موارد به .را تهیه نمود هارادیوگراف

هاي سریالی از برداريکسحاجب، ع يرادیوگرافی با ماده
که مگر این ،هاي مختلف و نظیر آن سودمند نیستاندام

روش تزریق . با انفوزیون وریدي مستمر دارو همراه باشد
داخل وریدي دیازپام نیز یکی دیگر از معایب تجویز آن، 

Couto(هاي شرور و مهاجم است خصوص در گربههب

and Hammer 2005, Bednarski 2007.( بسیاري از
 .دانندمحققین آسپرومازین را داروي طوالنی اثر می

کاهش فشار خون سرخرگی و نیز کاهش غلظت 
ساعت طول  2، تاهموگلوبین ناشی از این دارو در سگ

 8فقط  ،کاردي حاصل از آنکه براديکشد، در حالیمی
Wilson(کشدثانیه طول می et al. 2004( .

که براي  الزم است،داپلرهاي در خصوص شاخص
ابتدا  ،سونوگرافی داپلراولترادست آمده از هتفسیر مقادیر ب

با  از طرفی. در هر مورد موجود باشد نرمالمقادیر 
، هنوز مقادیر ثابت و کتب و منابع معتبر جستجوي

 ،عالوه بر آن. مشخص در اکثر حیوانات وجود ندارد
حتی در صورت وجود مقادیر مورد اشاره، توصیه شده 

مربوط به  هاياستاندارد ابتدا، مرکز تشخیصیکه هر است 
. خود را تهیه کرده و در تفسیر نتایج از آن استفاده نماید

کنون در که تابا توجه به موارد فوق و در نظر داشتن این
عروق هاي شاخص ،در ایران هاي نژاد مو کوتاه اهلیگربه

دست ه توان از مقادیر بانجام نشده است، لذا می ،طحال
هاي طبیعی در عنوان شاخصبه ،آمده در این تحقیق

طحال .ها کمک گرفتمقایسه با سایر موارد بیماري از آن
 يعضوي زبانی شکل است که در سمت چپ محوطه

زنده و سالم ماندن بسیاري از حیوانات،  .شکمی قرار دارد
متعاقب برداشتن طحال باعث شده است که طحال به

عنوان عضوي غیر ضروري از نظر حیات موجودات زنده 
طحال اعمال بسیار مهمی را از  ،با این وجود. مطرح شود

-، ذخیره)هاي خونیولید برخی سلولت(قبیل هماتوپویز 

اگوسیتوز و فعالیت سازي خون، تصفیه کردن خون، ف
عنوان به ،طحال يتغییر در اندازه. ایمنی بر عهده دارد

ترین عضو سیستم رتیکولواندوتلیال، متعاقب بزرگ
هاي عفونی، انگلی و نئوپالستیک در بسیاري از بیماري

باعث شده است که این عضو به ،انسان و دیگر موجودات
رونددنبال کردنعنوان یک شاخص در تشخیص و 

نظر قرار  مد،بزرگ شدن طحالمولد هايدرمان بیماري
عنوان به ،گیري طحالعبارت دیگر، از اندازهبه. گیرد

هاي مختلف استاندارد در تشخیص بیماريیک روش
O'Brien(شود استفاده می et al. 2004(.
از پارامترهایی هستند که  RIو PSV ،EDV ،PIمقادیر 

تري براي مشخص در اولتراسونوگرافی داپلر به میزان بیش
در انسان و حیوانات مورد  ،هاي سرخرگینمودن بیماري

عنوان به PSVبه خصوص مقدار . گیرنداستفاده قرار می
گیري در یکی از معتبرترین پارامترهاي قابل اندازه

در ص استنوز عروق اولتراسونوگرافی داپلر جهت تشخی
 EDVهمچنین، اگر میزان . انسان معرفی گردیده است

تر متر در ثانیه بیشسانتی 80سرخرگ کاروتید در انسان از 
عنوان شاخص مهم جهت تشخیص استنوز، باشد، به

Tublin(معرفی شده است et al. 1999(.ي در مطالعه
هاي عروق دست آوردن شاخصه منظور بحاضر، به

هاي سالم تحت تجویز گربه روش داپلر،و به طحال
. قرار گرفتند ،دیازپام و آسپرومازین بخشآرام داروهاي

ه ترین تغییرات ایجاد شده در گروه آسپرومازین ببیش
ترتیب از به EDVو  PSVدست آمد، به نحوي که مقادیر 

به  10در دقیقه  83/11±12/1و  13/1±98/14
در ) متر بر ثانیهسانتی(19/16±12/1و  13/1±21/18

. افزایش پیدا کردند 60دقیقه 
عنوان یک داروي آرامبخش اثر آسپرومازین به

طحال، از سالیان سال پیش، شناخته  يفنوتیازینی بر اندازه
بزرگ شدن چه معتقدند که مکانیسم ایجاد اگر. شده بود
متعاقب تجویز این داروها شناخته نشده است، اما  طحال،

طور کلی بلوك اعصاب آلفا یک آدرنرژیک و در نتیجه هب
دانند، که ریالکس مستقیم عضالت صاف را مسوول می
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هاي عضالت صاف موجود در تر شدن رشتهباعث طویل
تري گلبول کپسول طحال و در نتیجه پذیرش مقدار بیش

شل عبارت دیگر، هر دارویی که سبب به .شودقرمز می
تواند به پرخونی غیر فعال می ،گرددعضالت صاف  شدن

Couto(یا پاسیو طحال منجر شود  and Hammer 2005(  .
تحقیقات انجام شده روي طحال و به روش  يدر زمینه

تحقیقات محدودي در دامپزشکی انجام شده است،  ،داپلر
صورت روتین هاما در پزشکی تحقیقات وسیع بوده و ب

دلیل کپسول هب حجم و وزن طحال،. شودم میانجا
االستیکی و پارانشیم نرم آن، به حجم در گردش خون 

راحتی با افزایش سرعت جریان خون ه بستگی داشته و ب
 Ferrandis.شودبزرگ می) در اثر داروها و دیگر عوامل(

هاي سرخرگ طحال شاخص، 2013در سال و همکاران 
+ را متعاقب تجویز داروهاي آرامبخش آسپرومازین

بوتورفانول + انول در مقایسه با دکسمدتومیدینبوتورف
روش داپلر صورت ها که بهتحقیق آن. بررسی کردند

در ) PIو  RI(هاي عروقی گرفت نشان داد که شاخص
-شکل معنیبه ،گروهی که آسپرومازین تجویز شده بود

تر به رسانی بیشکه حاکی از خون استتر داري بیش
 ،2012در سال  و همکاران Baldo. بافت طحال است

اثرات چندین داروي بیهوشی از جمله آسپرومازین را بر 
 CTقالده سگ بیگل و به روش  10بافت طحال در 

ها نشان داد که نتایج تحقیق آن. بررسی کردند
داري نسبت به آسپرومازین نیز به شکل معنی

بزرگ شدن منجر به  ،هیدرومورفون و دکسمدتومیدین
بزرگ شدن دیگر محققین نیز بر اثرات . دگردمیطحال 
اند داشتهکید أناشی از آسپرومازین در سگ تطحال 

)Nyland and Matton 2002(.Hanson  در و همکاران
قالده گربه مبتال به  101، با مطالعه بر روي 2001سال 

سونوگرافی همراه با اولترابیماري طحال و به روش 
: بیوپسی و در مواردي جراحی به نتایج زیر دست یافتند

هاي ماست قالده، تومور سلول 30لنفوسارکوم طحال در 
قالده، هماتوپویزز خارج مدوالري و هیپرپالزي  27در 

قالده،  6تلیال در قالده، تومورهاي اپی 27لنفوئید در 

، یتوز بدخیمقالده، هیستوس 4ال در تومورهاي مزانشی
هر کدام یوگرانولوماتوز رولیفراتیو و التهاب پبیماري میلوپ

، سندرم مورد، اریترولوسمی2در طور جداگانه به
، هر ائوزینوفیلیک، هماتوما و التهاب گرانولوماتوز طحال

قالده  3. گزارش گردید مورد1در  طور جداگانهکدام به
طحال  بافتمورد غیر طبیعی در تر از یک بیش ،گربه

از دو روش  ،1996در سال و همکاران  Xavier. داشتند
براي 2متريو گراوي 1فلومتري ترانزیت تایم اولتراسونیک

ثبت جریان خون سرخرگی و سیاهرگی طحال با داروهاي 
ها تحقیق آن. استفاده کردند) نفریننوراپی(وازواکتیو 

هم مرتبط نشان داد که مقادیر ثبت شده تا حدود زیادي با 
. داري بین دو روش وجود نداشتتفاوت معنی لیبوده و

Laurenson از تکنیک  ،2011در سال  و همکاران
در تشخیص ) تغییر در اکوژنیسیته بافت(اولتراسونوگرافی 

. کمک گرفتند) بینابینی(هاي ماست تومور سلول ياولیه
Rossi  از روش  ،2008در سال و همکاران

در تشخیص ضایعات ندوالر طحال اولتراسونوگرافی 
چه اگر که ها نشان دادتحقیق آن. استفاده کردند

و دیگر  ولتراسونوگرافی در تشخیص تومورهاا
اما در کنار  ،باشداختصاصی نمی ،هاي طحالابنورمالیتی

، آزمایش خون، بیوپسی دقیق يتاریخچههاي بالینی، یافته
که اینضمن . و جراحی بسیار کمک کننده است

اولتراسونوگرافی در تفریق ضایعات کانونی و چند کانونی 
ذکر گردید قبالًگونه که همان. بسیار کمک کننده است

Avizeh روي ده  با مطالعه، 2010در سال و همکاران
 25تا  20و با وزن ) سال 4تا  1(قالده سگ بومی جوان 

، 10دار طحال را در دقایق کیلوگرم، بزرگ شدگی معنی
 3/0(عضالنی آسپرومازین داخل پس از تجویز  60و  30

مشاهده کردند، اما پس از تجویز ) بر کیلوگرم گرممیلی
-بزرگ)IVکیلوگرم بر  گرممیلی 8(وریدي پروپوفول 

نشان داد که ها تحقیق آن. داري دیده نشدشدگی معنی

1- Flow-differential technique
2- Gravimetric method
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در موارد (تواند براي ارزیابی طحال تجویز آسپرومازین می
تکنیک با استفاده از . گمراه کننده باشد) بیماري

اولتراسونوگرافی داپلر رنگی و پالسی جریان خون طبیعی 
در سگ و  ،هاي داخلی طحالها و سیاهرگسرخرگ

Hudson(شود ی یافت مییاههاي بالغ گزارشگربه et al. 

1995, Thrall 2007.(
گیري شده سرعت که مقادیر اندازهتوجه به اینبا 

تشخیص  برايعنوان ابزاري بهتواند می،جریان خون
مقادیر طبیعی  يمفید واقع شود، لذا تهیه یعوارض عروق

جهت تشخیص  ،سرعت جریان خون در عروق مختلف
و در  است، بسیار مهم و با ارزش ي مختلفهابیماري
تا میزان سرعت جریان حاضر سعی بر این شد  يمطالعه

هاي در طحال گربه ،هاي مرتبط با آنخون و شاخص
هاي تا از شاخص شوندگیري بررسی و اندازه،مورد مطالعه

ها کمک در موارد بیماريبتوان  ،دست آمدهه طبیعی ب
. گرفت

اطالعات پایه از سیگنال داپلر براي هر یک از عروق 
هاي گیرد، زیرا سیگنالکید قرار أبایست مورد تبدن می

داپلر چه در انسان و چه در حیوانات براي هر یک از
اختصاصی داشته و تغییر شکل در منحنی  يعروق جنبه

.پاتولوژي اهمیت داشته باشد يرگ ممکن است از جنبه
 ،ايطور قابل مالحظهروش تصویربرداري داپلر رنگی، به

مربوط به جریان هاي زمان بررسی را در بسیاري از بیماري
توانند نواحی دچار مشکل ابتدا می. دهدخون، کاهش می

 ،از روي نگاشت جریان، شناسایی شوند، پس از آن
-هاي کمی رایج داپلر در این نواحی انجام میگیرياندازه

هاي فوق براي تفسیر نیاز به تجربه و روش البته؛پذیرد
اضافه گردد بایست این نکته نیز می. تخصص ویژه دارند
تر در ویژه در دامپزشکی کمها بهکه برخی تکنیک

که بیماران دسترس است و یا بسیار گران است، ضمن این
. گاما قرار گیرند يممکن است در معرض خطر اشعه

حاضر نشان داد که آسپرومازین در يمطالعهنتایج 
داري موجب افزایش مقایسه با دیازپام، به شکل معنی

 گردد؛می گربهتر در عروق طحالرسانی بیشخونسرعت 
تواند داروي مناسبی براي مقید در نتیجه آسپرومازین نمی

 يها جهت ارزیابی اولتراسونوگرافی محوطهکردن گربه
گونه تواند بدون هیچمی ، دیازپاممقابلدر . شکمی باشد

هاي ناآرام بالینی در گربه يپیش از معاینه ،ايعارضه
دار دیازپام بر اثرات کوتاه مدت و غیرمعنی.شود تجویز
شود که بتوان از آن به طحال، باعث میبافت رسانی خون

به ،عنوان یک داروي مناسب و جایگزین آسپرومازین
در  ،هاي ناآرامحرکت نمودن گربهمنظور مقید کردن و بی

هاي طحال مورد نیاز است، مواردي که ارزیابی بیماري
.توصیه نمود

و قدردانی تشکر
معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز، در  ينویسندگان مقاله، مراتب تشکر و قدردانی خود را از حوزه
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Comparative evaluation of acepromazine and diazepam effects on 
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Abstract
Color doppler ultrasonography is a suitable method for assessment of vascular 

hemodynamics. This procedure is non-invasive and has no side effects. The purpose of the 
present survey was the evaluation of acepromazine (0.15 mg/kg) and diazepam (0.4 mg/kg) 
effects on spleen vascular indices in healthy native cats by color doppler ultrasonography 
technique. The present study was done on twenty native cats (10 male and 10 females) and in 
a similar weight range. In the first group, diazepam was injected and in the second group, 
acepromazine only. Vascular indices of spleen (artery and vein) were measured in two groups 
in times 10, 30 and 60 minute (after administration of the drug) in the studied. Peak systolic 
velocity (PSV), end diastolic velocity (EDV), mean velocity (MV), resistive index (RI), 
pulsatility index (PI), volume flow (VF) and spectral wave forms (SWF). The obtained results 
showed that arterial vascular parameters of PSV, EDV, MV and VF had a significant 
difference between two groups. The most changes were seen in the treated group with 
acepromazine, so that PSV and EDV indices were increased from 14.98±1.13 and 11.83±1.12
in minute 10 to 18.21±1.13 and 16.19±1.12 in minute 60 (according to cm/see). In survey of 
vascular indices of vein, parameters of EDV, MV, RI, PI and VF were significant between 
two groups. In conclusion, the present results showed that acepromazine compared with 
diazepam, was caused more perfusion in splenic arterial vascular significantly. As a result 
acepromazine cannot be an appropriate drug for restraint of cats for ultrasonography 
evaluation of abdominal cavity, but diazepam can be administered without side effects in 
restless cats.

Key words: Acepromazine, Diazepam, Splenic vessels, Color doppler, Ultrasonography, Cat
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