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   بختياري-هاي طبيعي اولتراسونوگرافي چشم در گوسفند نژاد لري يافته
  

  4 مرتضي طيبي و3حسين غضنفري ،2سارنگ سروري، 1مهرداد يادگاري
  

  30/11/90: تاريخ پذيرش      25/9/89:  تاريخ دريافت
  

  خالصه
هاي چـشمي ضـرورت    در بسياري از بيمارياستفاده از اولتراسونوگرافي براي معاينه و تشخيص عوارض ساختارهاي دروني چشم         

ه  بختياري انجام نشده اسـت، بـ       -هاي طبيعي چشم گوسفند نژاد لري      اي مدون در خصوص اندازه      با توجه به اينكه تاكنون مطالعه      دارد و 
 بـا اسـتفاده از       . چشم در اين نژاد باشـد      هاي  برخي بيماري   براي تشخيص و عوارض    مناسبتواند معياري    ها مي  دست آوردن اين اندازه   
 تـصاوير پس از توصيف     . تياري سالم مورد مطالعه قرار گرفت      راس گوسفند نژاد لري بخ     20هاي راست و چپ      اولتراسونوگرافي، چشم 
گيـري شـدند، كـه        مقادير ضخامت عدسي، عمق اتاقك قدامي، عمق زجاجيه، طول محور قدامي خلفي چشم اندازه              ،اولتراسونوگرافي چشم 

هاي  اندازه . دست آمد ه  بمتر   تينسا 16/2±25/0 و 09/1±12/0 ،23/0±18/0 ،79/0±96/0ها به ترتيب     حراف معيار اين اندازه   ميانگين و ان  
داري بين چشم راست و چپ و همچنين          اختالف معني   نشان داد كه    بختياري -دست آمده از اولتراسونوگرافي چشم گوسفند نژاد لري       ه  ب

در ارزيـابي   اسـتاندارد هـاي   شـاخص تـوان بـه عنـوان      ايـن تحقيـق مـي       از  از نتـايج حاصـل      .)≤05/0P( نـدارد جنس نـر و مـاده وجـود         
  . بختياري استفاده نمود-اولتراسونوگرافي چشم گوسفند نژاد لري 

  
   بختياري- لري گوسفند،چشم، اولتراسونوگرافي  :كلمات كليدي

  
  مقدمه

م  بختياري از جملـه نژادهـاي مهـ        –گوسفند نژاد لري        .
 نژادهــاي گوشــتي و از ءگوســفند در ايــران اســت و جــز

  .)1( شـود  دار ايـران محـسوب مـي     بزرگترين نژادهاي دنبه  
ــه و   ــراي معاين ــونوگرافي ب ــتفاده از اولتراس ــشخيص اس ت

ــشم    ــي چ ــاختارهاي درون ــوارض س ــسياري از  ،ع در ب
ــاري ــاي چــشمي ضــرورت دارد  بيم ــت . ه ــاي  از قابلي ه

اختارهاي داخلـي چـشم     اولتراسونوگرافي در ارزيـابي سـ     
 ، ضخامت قرنيه، اتاقك قدامي چـشم      گيرياندازتوان به    مي

طول محور قـدامي     ، عمق زجاجيه چشم   ،عدسيضخامت  
  .اشـــاره كـــردحجـــم كـــره چـــشم  خلفـــي چـــشم، -

ي در ارزيابي برخي از اختالالت چشمي از        اولتراسونوگراف
، جـدا   عدسـي در رفتگـي     ،)آب مرواريـد  ( كاتاراكت قبيل

 

 
    واحد شهركرد گروه علوم درمانگاهي، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه آزاد اسالمياستاديار 1

   دانشگاه تهران گروه علوم درمانگاهي، دانشكده دامپزشكي، دانشيار 2

  گروه علوم درمانگاهي دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرداستاديار  3

  دامپزشكي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركردآموخته دانشكده دانش 4

خـونريزي در اتاقـك      ،يه، جدا شدگي مشيميه   شدگي شبك 
عفونـت   ،خلفي چـشم، التهـاب قـسمت قـدامي ملتحمـه          

هـاي   نئوپالسـم  ،كوچكي غير طبيعي چـشم     ،خلي چشم دا
هـاي وارده بـه      آسـيب   و داخل چشمي، اجـسام خـارجي     

  ).3(  كاربرد داردعصب چشم
 - نـژاد لـري     خـصوص گوسـفند    تحقيقات فراواني در      

هـاي    شاخص در خصوص ولي   ، است بختياري انجام شده  
 بختياري كه   -اولتراسونوگرافي چشم در گوسفند نژاد لري     

ميزان رشـد و ميـزان توليـد شـير           ، اقتصادي بازدهحاظ  به ل 
اطالعـاتي   ،)1 (شود مي نژادهاي برتر ايران محسوب    ءجز

ـ .  وجود ندارد  توانـد   هـا مـي    وردن ايـن انـدازه    آدسـت   ه  ب
  هــا و عــوارض  يمعيــاري بــراي تــشخيص بعــضي بيمــار
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در اين مطالعـه انـدازه و ابعـاد           . باشد گوسفند چشمي در 
 بختياري بـا    -ساختارهاي طبيعي چشم گوسفند نژاد لري       

 .ديعيين گردتتراسونوگرافي استفاده از اول
  

  مواد و روش كار
 به ظاهر   س گوسفند نژاد لري بختياري بالغ      رأ 20تعداد      

به طور    كيلوگرم، 32 ± 5ي   ساله با ميانگين وزن    1-2سالم،  
پـس از كـاهش      . انتخـاب شـدند    مساوي از هر دو جنس    

هاي محيطي و قرار گرفتن حيوان در محيطـي آرام           استرس
و با نور مناسب در حالت ايستاده و بدون استفاده از مقيـد             

اقـــدام بـــه  ،اي قرنيـــهاز روش ، هـــاي شـــيميايي كننــده 
ــشم ــونوگرافي چ ــا اولتراس ــ ه ــورد نظ ــفندان م ــا  ر گوس ب

بـا دسـتگاه    مگـاهرتز    9 ترانسديوسر خطي و بـا فركـانس      
ــونوگرافي  ــدMEDISON,EX8000اولتراسـ ــراي   . شـ بـ

هـاي سـهمي     اولتراسونوگرافي چشم در اين تحقيق اسكن     
  تـصاوير  بررسـي پـس از      .استاندارد از چـشم تهيـه شـد       

اولتراسونوگرافي چشم، ضـخامت عدسـي، عمـق اتاقـك          
خلفي چشم بـر   - قداميامي، عمق زجاجيه، طول محور  قد

 ميـانگين و   .گيـري شـدند   روي تصاوير ضبط شده انـدازه     
 و  د محاسـبه شـ    كـدام از متغيرهـا    انحراف معيار براي هـر      

و چـشم    گوسفندان نـر و مـاده        متغيرهاي محاسبه شده در   
 SAS9 افزاري با كمك بسته نرم   چپ هر گوسفند     راست و 

هـا   نگين جهت مقايسه ميا    .مورد آزمون آماري قرار گرفت    
  .از آزمون دانكن استفاده گرديد

  

  نتايج
 بختياري  -در اولتراسونوگرافي چشم گوسفند نژاد لري         

 ناحيـه شـامل قرنيـه، كپـسول     4 اصلي از   چهار اكوژنيسيته 

قدامي عدسي، كپسول خلفي عدسـي و مجموعـه شـبكيه،           
، دش در تصاوير ديده     اكوژنيكمشيميه و صلبيه به صورت      

  :تارهاي قابل مشاهده عبارت بودنـد از      همچنين ساير ساخ  
 اتاقك قدامي، مركز    ،اجسام مژگاني و عنبيه، ديسك بينايي     

در برخي    .شدند در تصاوير ديده مي    كه   عدسي و زجاجيه  
 اليه نازك قابل رويت بود      سهاز تصاوير، قرنيه به صورت      

هاي خارجي و داخلي آن اكوژن و اليـه ميـاني يـا              كه اليه 
  .)1 تصوير( بوداقد اكو و سياهرنگ همان استروما ف

 

 
ساختارهاي مشاهده شده در اولتراسونوگرافي : 1تصوير 

  بختياري-چشم گوسفند نژاد لري

  
اندازه و ميانگين ساختارهاي داخلي چشم با استفاده از             

 كه هـيچ كـدام از       هاي آماري بيان شده به دست آمد       روش
تالف متغيرهــا در چــشم راســت و چــپ بــا يكــديگر اخــ

هاي چـشم در    گيري اندازه ، همچنين در  )≤05/0P( نداشتند
داري بين هيچ يك از      ياختالف معن  دو جنس نر و ماده نيز     

  ).1جدول ( )≤05/0P(پارامترها وجود نداشت 
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  ده راس گوسفند نژاد لري بختياري درچپ و راست در دو جنس نر و ماده ميانگين اندازه گيري ساختارهاي چشم : 1 جدول

  چشم راست
  20تعداد نمونه 

  چشم چپ
  20تعداد نمونه 

 نر چشم گوسفندان
  10تعداد نمونه 

  چشم گوسفندان ماده
  10تعداد نمونه 

  هاي چشم
  راست و چپ

  پارامتر  40تعداد نمونه 

 انحرافميانگين
 معيار

انحراف ميانگين
 معيار

P 
value انحرافميانگين  

انحراف ميانگين  معيار
 معيار

P 
value انحرافانگينمي 

 معيار

  96/0  79/0  83/0  14/0  79/0  14/0  78/0  87/0  09/0  79/0  10/0  79/0 ضخامت عدسي
عمق اتاقك 

 قدامي
24/0  02/0  23/0  02/0  09/0  24/0  02/0  23/0  02/0  17/0  23/0  18/0  

  13/0  09/1  96/0  18/0  09/1  18/0  09/1  91/0  13/0  09/1  15/0  09/1 عمق زجاجيه
طول محور 

 خلفي - قدامي
 چشم

16/2  28/0  15/2  22/0  98/0  15/2  40/0  15/2  32/0  27/0  16/2  25/0  

  

  بحث
اولتراسونوگرافي به عنوان يـك روش غيـر تهـاجمي و              

  .رودارزشمند براي ارزيابي ساختاري چشم به شـمار مـي          
را  طبيعي ساختارهاي مختلف چشم      بعادااولتراسونوگرافي  

هـا و   از ناهنجـاري   در تشخيص بسياري     و  نموده مشخص
، آيدميهاي چشم كه در اثر عوامل مختلفي بوجود         بيماري

  . )3( كاربرد دارد
هاي طبيعـي اولتراسـونوگرافي      دست آوردن شاخص  ه  ب    

چشم در حيوانات مختلف مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و              
  .تحقيقات فراواني در اين باره وجود دارد

سونوگرافي و سنجش    استفاده از اولترا   با كه    تحقيقي در    
 سالين انجام شد،  نرمال وري در   با تكنيك غوطه   وبيولوژي  

گاو  60 گوسفند بالغ و60هاي نرمال    چشمكمي  به ارزيابي   
 داخل چشمي   ساختار 5  فوق در تحقيق   .بالغ پرداخته شد  

ضـخامت   عمـق اتاقـك قـدامي،     از قبيل ضـخامت قرنيـه،     
 چشم، خلفي   -عمق زجاجيه و طول محور قدامي      ،عدسي

ها  چشم  .ه است در گوسفند و گاو مورد ارزيابي قرار گرفت       
هاي گاو وگوسفند جدا و منجمد شـده و          بالفاصله از الشه  

 انجام گرفتـه  B- Mode و A- Mode گيري به روش اندازه
 گيري پارامترهاي داخل چشمي،  بين اندازهيكه تفاوت  است

  ).2( ه استبا اين دو روش وجود نداشت

سي تـصاوير اولتراسـونوگرافي     ربه بر   ديگر قيق تح در      
و هـاي طبيعـي چـشم گـاو          گيري شاخص  به منظور اندازه  

لـشتاين  وه  نـژاد   گـاو  راس 30 در  بين ابعاد چشم   اختالف
 بـالغ   جرسـي   نـژاد   گاو راس 8 و)  چشم 60(بالغ  فريزين  

اختالف اندازه محور طولي      .ه است ه شد پرداخت ) چشم 16(
دار  معنـي  جرسي با گاو    ن فريزين لشتايو ه كره چشم در گاو   

 نــژاد اگــر چــه عمــق اتاقــك خلفــي در گــاو ،ه اســتبــود
 ، جرسي  در گاو نژاد    .ه است  كوچكتر بود  لشتاين فريزين وه

  ).6( ه استنازكتر بود  قرنيه و بزرگترعدسيضخامت 
هاي  سونوگرافي، چشم  با استفاده از      ديگر اي لعهدر مطا     

 قرار  ارزيابيلم مورد    راس اسبچه خزر سا    6راست و چپ    
 و مقادير ضخامت عدسي، عمق اتاقك قدامي،        ه است گرفت

عمق زجاجيه، طول محور قـدامي خلفـي چـشم بـر روي             
، كه ميانگين و انحراف     هگيري شد  تصاوير ضبط شده اندازه   

، 94/2±02/0،  44/10±54/0ها به ترتيـب      معيار اين اندازه  
  در مطالعه دست آمد ه  متر ب   ميلي 3/0±14/33 ،3/0±57/18

دست آمده از اولتراسـونوگرافي چـشم       ه  هاي ب  ، اندازه فوق
داري را با سـاير نژادهـاي اسـب          اسبچه خزر تفاوت معني   

داري بين چشم راسـت و       اختالف معني   داده است و   نشان
  .)5( ه است نيز ديده نشدچپ
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ــق     ــريدر تحقي ــه   ديگ ــونوگرافي  ب ــابي اولتراس ارزي
بـا   سـاس اخـتالف سـن،     پارامترهاي چشم در سـگ بـر ا       

نتـايجي    .ه است ته شد پرداخ اسكن دامنه روش  استفاده از   
نشان داده اسـت   ه،به دست آمدياد شده   كه در طي تحقيق     

ــه در ســگ  ــه ضــخامت قرني ــاي  ك ــازكتر از 20ه  روزه ن
 و پارامترهـاي چـشم چـپ و راسـت           ههاي بالغ بـود    سگ

 هاي بالغ  ضخامت قرنيه در سگ    . ندا  هاختالف جزئي داشت  

هـاي   تـر از قـسمت      و قسمت ميـاني نـازك      هيكدست نبود 
  ).4( ه استپيرامون بود

تــوان بــه عنــوان  از نتــايج حاصــل از ايــن تحقيــق مــي    
 در ارزيـابي سـاختارهاي داخلـي        هـاي اسـتاندارد    شاخص

ــاً  تــشخيص برخــي از عــوارض چــشمي چــشم و متعاقب
  . بختياري استفاده نمودـگوسفند نژاد لري 

  
  نيتشكر و قدردا

از زحمات سركار خانم دكتر طاهره نظري به خاطر انجام كارهاي آماري اين تحقيق و پرسـنل محتـرم كلينيـك دامپزشـكي                   
  .مينماي دانشگاه آزاد واحد شهركرد تقدير و تشكر مي
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