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     پژوهشی  
  
  
  ازنــــــدرانـکــــــی مــــــــوم پـزشـلـشـــــگاه عـــه دانـلــــمج

   )46-54     (1387 سال     فروردین و  اردیبهشت    63  شماره   دهم جهدوره 

46  1387فروردین و اردیبهشت  ، 63هم ، شماره دجه دوره                                                           مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران            

   اشک در ترکیبات بیوشیمیایی بر اثرات آیوهگزول بررسی
  نمونه حیوانی بزرگ

  
  (.B.Sc)***محمدرضا ضیائی درونکالیی           (.Ph.D)**محمدرضا حق شناس  (.Ph.D)*نائینی ابوتراب طباطبایی 

  (D.V.M., Ph.D. Resident)*****+نوید ضیائی درونکالیی   (.Ph.D)****ناصر اوجی
 

  چکیده
اری اشکی، استفاده از مواد حاجب ـم و مجـهای چش اریـهای تشخیصی کارآمد در بیم یکی از روش :و هدفقه ساب

داکریوسیستوگرافی آسان، ارزان و تکنیک خاص . باشد  می(Dacryocystography)اشکی تصویربرداری از کیسه و 
اجب گوناگونی برای داکریوسیستوگرافی  مواد ح.استاشکی  - برای تعیین محل بیماری در دستگاه بینیپرتونگاری

 .شود ها استفاده می طورکلی برای این عمل از مواد حاجب با اسموالریتی پایین و نیز حداقل رقت آنه ب. استفاده می گردند
های به عمل آمده، تأثیر مواد حاجب بر ترکیبات اشک دقیقاً ارزیابی نگردیده است؛ لذا در این  تا کنون بر اساس بررسی

  .تحقیق سعی بر آن بوده تا جزئیات اثر آیوهگزول بر ترکیبات اشک مورد ارزیابی قرار گیرد
ها تحت داکریوسیستوگرافی  آزمودنی.  رأس االغ نر وماده سه تا پنج ساله انتخاب گردیدند10تعداد  : ها مواد و روش

های اشک قبل از عمل و در  و الکتروفورز پروتئینمیزان پروتئین تام، لیزوزیم، سدیم و پتاسیم . با آیوهگزول قرار گرفتند
برای تعیین پروتئین  . هفته پس از داکریوسیستوگرافی اندازه گیری و مورد ارزیابی واقع شدند2 ساعت و 2های زمانی  فاصله

  .استفاده گردید (Lowry)ها از روش لوری  تام نمونه
گیـری عناصـر در      هـای انـدازه    یکی از دقیـق تـرین روش      . شد ارزیابی   (Shugar) فعالیت آنزیم لیزوزیم با روش شوگار     

 در ایـن تحقیـق از روش جـذب اتمـی بـا شـعله                . جذب اتمی است   طیف سنجی ها و ترشحات بدن حیوانات استفاده از         بافت
 به منظور نزدیک تر شدن به اجزای مـوثر بـر افـزایش یـا کـاهش                های اشک و     گیری مقدار سدیم و پتاسیم نمونه      برای اندازه 

 یل سولفــات پلـی اگریـل      سـ  ژل سدیــم دو د     رار گرفـت، از الکتروفـورز     ـابی قـ  ـوری مورد ارزی  ـام که به روش ل    ـن ت ـپروتئی
(SDS-PAGE)     هـای تحقیـق حاضـر از        بـه منظـور تجزیـه و تحلیـل آمـاری داده           . استفاده شد   درصد 5 -20 در شیب غلظت

   . مکرر استفاده شدگیری های توصیفی و اندازه روش
لیتـر قبـل از    گـرم در میلـی    میلـی 88/5  ±15/2نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار مقدار پروتئین تـام   : ها یافته

داری  باشد که دارای اخـتالف معنـی    پس از دو هفته می36/7  ±68/3 پس از دو ساعت و 10/4  ±96/0تجویز آیوهگزول، 
گـرم پـروتئین     واحـد در میلـی  39/858  ±88/170زیم اشک قبل از تجویز گیری مقدار لیزو نتایج حاصل از اندازه. باشد نمی

. داری نداشتند  گردید که اختالف معنی54/702  ±50/360 و پس از دو هفته19/1013  ±67/178اشک و پس از دو ساعت
فته تجـویز   و پس از دو ه40/3508  ±52/1372 و پس از دو ساعت 90/3084  ±44/725مقادیر سدیم اشک قبل از تجویز 

 و پـس از دو سـاعت   37/863  ±55/52لیتر، و مقادیر پتاسیم اشک قبل از تجویز   میکروگرم در میلی20/8026  88/2953±
داری  لیتر گردیدنـد کـه دارای اخـتالف معنـی      میکروگرم در میلی20/1564  ±41/276 و پس از دو هفته 84/753  81/46±
از نظـر تعـداد بانـد       . باشد   باند پروتئینی قابل تشخیص می     10ی اشک نشان داد، حداقل      ها  نتایج الکتروفورز پروتئین  . باشند می

  . تفاوتی مشاهده نگردید،های صفر، دو ساعت و دو هفته پس از عمل های زمان الکتروفورزی موجود در نمونه
مواد (رسد احتماالً آیوهگزول  میدار نشدن تغییرات پارامترها در غالب موارد، به نظر  با توجه به نتایج و معنی : استنتاج

تواند از آن برای تشخیص   میپرتونگاربرای استفاده در داکریوسیستوگرافی منعی نداشته باشد و ) حاجب با پایه آبی
  .ضایعات مجرای اشکی و چشم استفاده نماید

  

  آیوهگزول، داکریوسیستوگرافی، پروتئین، الکتروفورز، لیزوزیم :دی ـواژه های کلی
  

  com.gmail@nd.ziaei: mail -E  71345-1731 صندوق پستی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز -نوید ضیائی درونکالیی دکتر :ول ئولف مسم +
  روس شناسی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمتخصص وی **          متخصص جراحی، استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز *

  یار دانشگاه شیرازدانشمتخصص و جراح چشم، فلوشیپ حدقه و پالستیک پلک و ابرو،  ****                     کارشناس جهاد کشاورزی مازندران، بابلسر ***
  دستیار بخش جراحی و رادیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز *****
  8/3/87:             تاریخ تصویب9/2/86:            تاریخ ارجاع جهت اصالحات 10/1/86: ریافت ریخ دتا
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 هگزول بر اشکویاثرات آ

  

٤٧  1387فروردین و اردیبهشت  ، 63هم ، شماره هجد دوره                                                            مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران            

  مقدمه
،  (Dacryocystography)پرتونگاری کیسه اشکی 
 اشکی با ماده حاجب -مشاهده مستقیم دستگاه بینی

 برای پرتونگاریاین روش تکنیک خاص . )1(است
. )2(ی در این دستگاه استن محل بیمارـتشخیص و تعیی

در سال در انسان داکریوسیستوگرافی برای اولین بار 
 در سگ صورت 1961 سال  و در دامپزشکی در1909

داکریوسیستوگرافی برای تعیین محل . )1(پذیرفته است
کامل، اتساع یافتگی،  انسداد، تمایز انسدادهای ناقص و

 برداری هنمونها، عدم رشد و تعیین محل  انحرافات، تنگی
داکریوسیستوگرافی آسان، ارزان و . گیرد انجام می

بیماری در   برای تعیین محلپرتونگاریتکنیک خاص 
  .)1،2(باشد  میاشکی -دستگاه بینی

های نوین تشخیص،  روزمرگی استفاده از تکنیک
ها  تر آن گاه غبار کم رنگی بر برخی انواع دیرینه گه

ن است هنوز پوشانده است؛ در حالی که بعضاً ممک
. های تشخیصی باشند ترین روش یا روش اختصاصی
، دستاورد علمی صده اخیر علوم، از زمره پرتونگاری

گاه در این گروه  های مقدم تشخیصی است که گه روش
گیرد؛ از سوی دیگر، دیرینگی استفاده از چنین  جای می

ابزارهای تشخیصی ممکن است گاهی سبب پوشیده 
سبت به عوارض ناخواسته ناشی از توجهی ن ماندن یا بی

توان به عوارض  ها نیز گردد که از آن جمله می آن
محتمل بر اثرات ناخواسته مواد حاجب رادیوگرافی بر 

 مواد .)3( مثل دستگاه اشکی را نام بردها اندامبرخی از 
حاجب گوناگونی برای داکریوسیستوگرافی استفاده 

  . گردند می
ه  درآبی است که بآیوهگزول ماده حاجب محلول

 شود  تشخیصی استفاده میپرتونگاریطور گسترده در 
 از مواد حاجب با اسموالریتی پایین و به طور کلی .)5،6(

وسیستورینوگرافی یها برای داکر نیز از حداقل رقت آن
تری  ای کم شود، چون تحریک وتخریب غده میاستفاده 

 نسبت به سایر مواد حاجب معمول مورد استفاده در
که   با توجه به این.کند  انسان ایجاد میپرتونگاری

 ،آیوهگزول ماده حاجبی مناسب برای مطالعات فوق
معرفی شده است و در داکریوسیستوگرافی نیز مورد 

اگرچه گزارش شده است ماده  (گیرد استفاده قرار می
 (Contrast)ادضت ، باال داردچسبندگیکه  حاجب روغنی

های به  ا کنون بر اساس بررسی ت)نماید بهتری ایجاد می
ترکیبات اشک دقیقاً  عمل آمده، تأثیر این دارو بر

ارزیابی نگردیده است؛ لذا در این تحقیق تأثیر این دارو 
  .بر ترکیبات اشک مورد مطالعه قرار گرفت

  

  مواد و روش ها
برای انجام مطالعه تعداد ده رأس االغ از جنس نر و 

پس از .  انتخاب گردیدند سال5 تا 3ماده و محدوده سنی
ها  ها از نظر بالینی و پاراکلینیکی، چشم تأیید سالمتی االغ

. دقیقاً معاینه گشتند و کامالً سالم تشخیص داده شدند
ها، رفلکس پلکی، رفلکس مینس و  برای معاینه چشم

 ها سپس آزمودنی. معاینه چشم با افتالمسکوپ انجام گردید
عمل داکریوسیستوگرافی با استفاده از ایوهگزال تحت 

در مطالعه حاضر داکرسیستورینوگرافی . قرار گرفتند
 )1 شمارهجدول( 240ها با استفاده ازآیوهگزول آزمودنی

  .گردید احتمالی این ترکیب انجام جانبی وبررسی عوارض
به دلیل تنگی منافذ اشکی باالیی و پایینی در االغ، 

 .ام گردید انج(retrograde)از عقبداکریوسیستوگرافی 
ی ــایینـذ پــ از منفریدــروگـی رتــوگرافـوسیستـریـداک

اجرای  در.  انجام شد5مجرای اشکی با کاتتر فرنچ 
لیتر ماده حاجب   میلی5/4-6داکروسیستورینوگرافی االغ

 استفاده شد؛ در انتخاب حجم تجویزهای آیوهگزول
 2ها با  شده است تاچشم آزمودنی عمل ای فوق به گونه

 پرتوشناسیدستگاه . لیتر از ماده حاجب آغشته شود یمیل
   ثابت100-کار،فیلیپس مدل سوپر ام منتخب برای اجرای
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             ابوتراب طباطبایی نائینی و همکاران              هشی    پژو  
  

 

48  1386 فروردین و اردیبهشت ، 63هم ، شماره هفد دوره                                                کی مازندران                        مجله دانشگاه علوم پزش 

   حاجب مورد استفاده در داکروسیستوگرافیهماد :1شمارهجدول 
  

  نوع ماده حاجب
 )بر اساس پایه(

 ترکیبات نام تجاری
  غلظت ترکیبات

)mg/ml( 

  غلظت ید
)mgI/ml( 

 کارخانه سازنده

  518  آیوهگزول )آیوهگزول( آمینپک
 2/1 ترومتامول 

 بیآ

 1/0 ادتات سدیم کلسیم 

240  
  

  نیکومد ایمیجینگ 
  ای اس،

  اسلو
 نروژ

  
  

سر ( تا هدف لولهفاصله  .ساخت کشور آلمان بوده است
پرتو بر اساس .  سانتی متر در نظر گرفته شد55-60) االغ

  :  تابانده شد2شماره جدول 
  
  مشخصات پرتوتابانده شده برای داکوسیستوگرافی : 2مارهشجدول 

  

  مشخصات پرتو
 هدف

KV mAs Sec 
 16/0 20 80 سر االغ

  
 سانتی Agfa, USA (40 × 30(از کاست و فیلم 

- فرهان(متری و داروی ظهور و ثبوت تولید داخلی 
به . یدها استفاده گرد برای ظاهرسازی رادیوگرف) ایران

ستورینوگرافی در االغ طی مراحل طور خالصه داکروسی
  :گردید ذیل انجام می

   آماده سازی حیوان برای داکروسیستورینوگرافی -1
  آرام بخشی -الف
  هوشی  بی-ب

  

   اخذ رادیوگراف ساده-2
   نمای جانبی-الف
  شکمی - نمای پشتی-ب
  شکمی - نمای مورب جانبی پشتی-ج

  

   داکروسیستورینوگرافی-3
 (retrograde) بعق ازارسال کاتتر  -الف

مجرا با سالینِ استریلِ بـه وسـیله         شست و شوی   -ب
  سرنگ و همان کاتتر

 تزریق ماده حاجب بـه وسـیله سـرنگ و همـان             -پ
  کاتتر 

در برخی مـوارد    ( فوق   پرتونگاری اخذ نماهای    -ت
  )مورب

  

 تــشریح پرتونگــاریهــا،  پــس از تهیــه رادیــوگراف
  .های مختلف مجرا استخراج گردید قسمت
  

قبل از عمل به عنوان شاهد، دو های اشک  هنمون
وسیستورینوگرافی برای ارزیابی یساعت پس از داکر

تأثیر کوتاه مدت دارو و دو هفته پس از عمل برای 
  .ارزیابی تأثیر بلند مدت دارو تهیه شدند

  وپرتونگاریرهگیری کلی اثرات مواد حاجب 
 گیری تغییرات محتملِ  با اندازه،ها امکان تحریک آن

 آزمایش و بررسی قرار وارده بر پروتئین تام، مورد
ها از روش لوری  برای تعیین پروتئین تام نمونه. گرفت

)Lowry's, 1951(در این روش ایجاد .  استفاده گردید
کمپلکس رنگی و شدت رنگ ایجاد شده بستگی به 

  .)7(غلظت پروتئینی موجود در نمونه دارد
زیم با روش در تحقیق حاضر فعالیت آنزیم لیزو

. )8(ارزیابی و مقایسه گردید) Shugar's, 1952(شوگار 
 بر روی باکتری )9(خاصیت باکتریولیتیک لیزوزیم از

برای مناسبی ماده میکروکوکوس لیزودیکتیکوس که 
 جهت ارزیابی فعالیت آن آنزیم استفاده ،باشد آن می

در این روش سوسپانسیونی از باکتری کشته . شده است
 و تغییرات جذب نور پس از اضافه شود میهیه یا زنده ت
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 اثرات آپوهگزول بر اشک

  

49  1387فروردین و اردیبهشت  ، 63هم ، شماره دجه دوره                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                         

 فعالیت یا عدم فعالیت ،کردن آنزیم به این سوسپانسیون
یک واحد لیزوزیم برابر کاهش . دهد انسان میآنزیم 

 برابر pH نانومتر در 450 در دقیقه در 001/0کدورت 
گراد تحت شرایط خاص   درجه سانتی25 و دمای 0/7

  .)8(باشد می
 سنجی طیف ازسدیم وپتاسیم اشک یریگ اندازه برای

روش کار در  .استفاده شده است جذب اتمی با شعله
سدیم گیری  سدیم وپتاسیم اشک مانند اندازه گیری اندازه

  استانداردهایدر ابتدا. گردد می پتاسیم پالسما عمل و
ها در اشک   آنطبیعیسدیم و پتاسیم با توجه به مقدار 

 کردن دستگاه از بالنک برای صفر .انسان تهیه گردید
های استفاده شده  طول موج. آب دو تقطیره استفاده شد

پس . باشند  نانومتر می5/766 و پتاسیم 0/589برای سدیم 
از رسم نمودار استاندارد توسط دستگاه با استفاده از 

 )طور جداگانه درخصوص هرعنصر به(های استاندارد  رقت
البته از . پتاسیم شدگیری میزان سدیم و  اقدام به اندازه

های طرح، بر اساس غلظت پیش فرض این عناصر  نمونه
ها با آب دو  رقت. در اشک انسان، رقت تهیه گردید

 تهیه شستـه شده با اسیـدایش ـای آزمـه ره در لولهـتقطی
  .)10(شدند

دن به ـتر ش منظور نزدیک ه حاضر بهـدر مطالع
 که به )11(ماجزای موثر بر افزایش یا کاهش پروتئین تا

روش لوری مورد ارزیابی قرار گرفت، از الکتروفورز 
SDS-PAGE درصد و رنگ 5-20 در شیب غلظت 

-SDSاصول انجام  .استفاده گردید آمیزی کوماسی بلو

PAGE در ژل دارای شیب، مشابه انجام این روش در 
ها در نحوه   باشد و تنها تفاوت آن ژل با غلظت ثابت می
از نظر عملی شیب غلظت . تآماده سازی ژل اس

.  درصد قابل تهیه است3-30اکریل آمید در دامنه  پلی
با این حال انتخاب محدوده این شیب متأثر محدوده 
وزنی مخلوط پروتئینی مورد مطالعه و یا اجزای مورد 

به منظور انجام الکتروفورز . باشد نظر در این مخلوط می

 پروژه  برای انجام5 -20اشک در شیب غلظت، شیب 
 ابتدا ،برای تهیه ژل دارای شیب غلظت. انتخاب گردید

در این (بایستی دو محلول اکریل آمید با غلظت مختلف 
. آماده نمود)  درصد20 درصد و 5های  تحقیق با غلظت

، )دو ظرف مرتبط(ساز  سپس با استفاده از ظرف شیب
یکی از این دو محلول به تدریج در دیگری حل و 

) در این تحقیق(التیک یا نیروی ثقل توسط پمپ پریست
  .ای گردد وارد قاب شیشه

های تحقیق  به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده
گیری مکرر استفاده  های توصیفی واندازه حاضر از روش

ای  افزار رایانه آماری فوق از نرم های دراجرای روش. شد
  . استفاده گردید(SPSS, ver 12)علوم اجتماعی 

  

  یافته ها
های اشک قبل از داکریوسیستوگرافی، دو  نمونه

ساعت و دو هفته پس از عمل، تهیه و مقادیر پروتئین 
تام، لیزوزیم، سدیم و پتاسیم و الگوی الکتروفورز 

مقدار . گیری ومقایسه گردیدند های اشک اندازه پروتئین
پروتئین اشک االغ ایرانی به روش لوری برای باالترین و 

گرم   میلی2/3 و 1/8روتئین به ترتیب ترین سطح پ پایین
ه  ب88/5 ± 15/2معیار   انحراف±لیتر با میانگین  در میلی

میانگین و انحراف معیار مقدار پروتئین . دست آمد
 هفته بعد از عمل 2 ساعت و 2های  اشک پس از زمان

گرم در   میلی36/7 ± 68/3 و 10/4 ± 96/0به ترتیب 
داری با قبل از   معنیلیتر اشک شدند که اختالف میلی

  ).<05/0P(عمل وجود نداشت 
زان ـر روی میـام شده بـگیری انج براساس اندازه

ه ـ جذب اتمی با شعلطیف سنجیسدیم اشک به روش 
لیتر  رم در میلیـروگـ میک00/2142 و 50/3845ر ـمقادی
ترین سطح سدیم  نـرین و پاییـرای باالتـرتیب بـبه ت

 انحراف معیار ±میانگین اشک در االغ ایرانی، با 
. دست آمد هلیتر ب  میکروگرم در میلی44/725±90/3084
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 انحراف معیار سطح سدیم اشک پس از ±میانگین 
 هفته بعد از عمل به ترتیب 2 ساعت و 2های  زمان

 میکروگرم 20/8026±88/2953 و 52/1372±40/35084
داری را نشان داده  لیتر شدند که افزایش معنی در میلی

  ).>05/0P(ت اس
 جذب طیف سنجیمیزان پتاسیم اشک به روش 

لیتر   میکروگرم در میلی95/805 و 9/936اتمی، مقادیر 
به ترتیب برای باالترین و پایین ترین سطح پتاسیم اشک 

 37/836±55/52معیار   انحراف±در االغ ایرانی با میانگین
 انحراف معیار مقدار پتاسیم ±میانگین . دست آمده ب

 هفته پس از عمل 2 ساعت و 2های  س از زماناشک پ
میکروگرم 20/1564±41/276و 84/753±81/46ترتیب به

داری با  لیتر گردیدند که واجد اختالف معنی در میلی
  ).>05/0P(باشند  مقادیر قبل از تجویز دارو می

در خصوص فعالیت ویژه آنزیم لیزوزیم اشک به 
گرم  ر میلی واحد د05/647 و1000روش آنزیمی، مقادیر

ترین  پروتئین اشک به ترتیب مربوط به باالترین و پایین
 انحراف ±سطح آنزیم در اشک االغ ایرانی با میانگین 

 واحد در میلی گرم پروتئین 39/858 ± 88/170معیار 
 انحراف معیار فعالیت ±میانگین . اشک به دست آمد

اعت و ـ س2ای ــه ک پس از زمانــزوزیم اشــم لیـآنزی
 هفته بعد از عمل داکریوسیستوگرافی به ترتیب 2

 واحد در 54/702 ± 50/360 و 19/1013 ± 67/178
داری با  گرم پروتئین اشک گردید که اختالف معنی میلی

  ).<05/0P(وسیستوگرافی نداشته است یقبل از داکر
 SDS-PAGEهای اشک با روش در الکتروفورز نمونه

 باند 10آمیزی با کوماسی آبی حداقل  پس از رنگ
 تصویرپروتئینی قابل تشخیص بود که در جدول و 

 حداقل وزن مولکولی .اند  نشان داده شده1شماره 
 کیلو 10های قابل تشخیصی بر روی ژل حدود  پروتئین

. ون بودــو دالتــ کیل150اً ـر آن تقریبـون و حداکثـدالت
های  های نمونه نــرزی پروتئیروفوــوی الکتــبین الگ

ه پس از ـ هفت2اعت و ـ س2ر، ـهای صف اشک در زمان
داکریوسیستوگرافی از نظر تعداد باند حاضر تفاوتی 

  .مشاهده نشد
  

  
  

، لیزوزیم، سدیم  پروتئینتلفیقی Error-barنمودار  : 1  شمارهنمودار
   اشک در تیمار ماده حاجب آیوهگزولو پتاسیم

)Normal = ر طبیعی قبل از چکاندن ماده حاجب ، یدامق   
Aqu2H =  ساعت و 2بعد از گذشت   
Aqu2W =  هفته2بعد از گذشت (  

  

گزارش وضعیت باندهای مشاهده شده حاصل از  : 3  شمارهجدول
  SDS-PAGEالکتروفورز نمونه های اشک به روش 

  

 ردیف
  دست آمدهه وزن مولکولی باندهای ب

)Kilo-Dalton( 

1 10 

2 15 ~ 

3 18 ~ 

4 20 ~ 

5 35-30 ~ 

6 40 

7 50 

8 70-60 ~ 

9 120-100 ~ 

10 150 
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وضعیت باندهای مشاهده شده حاصل از الکتروفورز  :1  شمارهتصویر

  SDS-PAGE نمونه های اشک به روش
  مارکر، = اولین ستون سمت راست (

Normal =  ،الکتروفورز قبل از چکاندن ماده حاجب  
Aqu2H = ساعت از چکاندن ماده حاجب با پایه آبی، 2وفورز بعد از گذشت الکتر 
Aqu2H =  هفته از چکاندن ماده حاجب با پایه آبی2الکتروفورز بعد از گذشت .  

  

  بحث
ل ــــام عمــجـن در انــاده از داروی مطمئـفـاست

ن روش ـه ایـول اولیـی از اصـی، یکـداکریوسیستوگراف
طور ه رویی است که بآیوهگزول دا. باشد تشخیص می

 ای برش نگاری رایانه و پرتونگاریگسترده در مطالعات 
شود ولی در منابع، تا کنون از تأثیر این دارو  استفاده می

طور کیفی ه ب. بر ترکیبات اشک مستنداتی یافت نگردید
تأثیر این دارو بر میزان راحتی و دید بیماران در مورد 

ی انجام گردیده که پس از داکریوسیستوگرافی، مطالعات
لذا در . )12(های فوق نداشته است تأثیرات سویی از جنبه

 این مطالعه تأثیر این دارو بر ترکیبات مهم اشک مورد
ترکیب پروتئین اشک ممکن است . بررسی قرار گرفت

 وافزایش آن در بیماری )11(طی بیماری چشمی تغییرکند
اشک دارای . )13(چشم خشک نشان داده شده است

ار جزئی، ـزان بسیـباشد که به می های متعددی می وتئینپر
 از سرم و ما (Filteration) پاالیشیک درصد، از طریق 

ی تولید ـط غدد اشکـد، توسـ درص99بقی، در حدود 
  .)14(گردند می

های ترشحی غده اشکی فرآورده بسیار  سلول
. )15(کنند ها تولید می ها و پروتئین ای از آب، یون پیچیده

حسی و خودکار  پروتئین اشک تحت تأثیراعصاب ظتغل
 و (Microtrauma)صدمات بسیار کوچک . باشد می

های سطح چشم باعث افزایش نشت ترکیبات  آزردگی
پالسمایی و محتویات سلول بافتی به داخل اشک 

در این تحقیق نشان داده شده که . )16(گردند می
تأثیری گونه  کار برده شده هیچه آیوهگزول با غلظت ب

بر روی مقدار پروتئین اشک در کوتاه مدت و بلند 
ترکیبات انسان و حیوانات اهلی در. مدت نداشته است

لیزوزیم، یک . باشند می اشک خود دارای لیزوزیم
پروتئین باکتریولیتیک در اشک است که توسط غدد 

 میزان آن در ،گردد و با افزایش سن اشکی ترشح می
بد؛ و میزان آن در جنس نر یا موجودات زنده کاهش می

م ـزان لیزوزیـمی. )17(داردـداری ن یـاده تفاوت معنـو م
هایی نظیر التهاب ملتحمه و کراتیت در  اشک در بیماری

حد طبیعی است ولی در کراتیت هرپسی کاهش نشان 
در بیمارانی که دارای انسداد کامل یا ناقص . )18(دهد می

وزیم اشک افزایش اشکی هستند میزان لیز -مجرای بینی
کوهان  شتربیها مانند  گونه دراین میان برخی. )19(یابد می

(Lama)های باالی لیزوزیم  ، بز و گوسفند دارای غلظت
 جایی از آن. )20،21(باشند تر می و گاو دارای غلظت پایین

 )22( و عفونت)21(که غلظت لیزوزیم در شرایط التهاب
رسد، ارزیابی  نظر میه  چنین ب،یابد چشم افزایش می

ا ـی و یـاخت وضعیت طبیعـسطح آن در اشک به شن
 و Gionfriddo. کننده باشد ی در چشم کمکـغیرطبیع

نشان دادند که به دلیل مقادیر باالی ) 2000(همکاران 
، این حیوان (Lama)کوهان  شتر بیلیزوزیم در اشک 
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. گردد برخالف گاو به بیماری چشم صورتی مبتال نمی
 از مطالعه حاضر نشان داد که مقادیر نتایج حاصل

تر   به مراتب کم)21(لیزوزیم اشک الما، گوسفند و گاو 
  .باشد از لیزوزیم االغ در حالت طبیعی می

.  آب است،های اصلی غده اشکی یکی از فرآورده
 حرکت مجرای آنآب از فضای بینابینی غده به سمت 

خلوط های ترشحی م کند و در آنجا با دیگر فرآورده می
 انجام تاثیر پدیده اسمزآب تحت  جایی هاین جاب .شود می
های آسینی به  هایی که از سلول شود که خود به یون می

از این رو .  وابسته است،شوند  سرازیر میمجراداخل 
پردازند در واقع به  حرکت آب می که به غالب مطالعاتی
های  های غشایی که در تبادالت یونی سلول مطالعه کانال

شوند و لذا به طور   معطوف می،آسینی نقش دارد
  .)15(دهند غیرمستقیم حرکت آب را مورد بحث قرار می

تر یاد شده،  های پیش  ساعت اول، با مکانیسم2طی 
 رقت یونی حادث شده را ،هجوم پالسما و اجزای آن

این فرضیه با توجه به . دهد تحت تاثیر و پوشش قرار می
السما و اشک از قوت باالتری ها در پ مقایسه غلظت یون

 مقدار افزایش  پتاسیم وگردد و افت اولیه برخوردار می
اسموالریتی مایع . گردد به خوبی توجیه میسدیم نیز 

، )Na+) mM 7/128و حاوی  mosM 300اشکی حدود 
K+) mM 17( ،Cl-) mM 3/141 ( و بیکربنات)mM 

HCO3؛ 4/12
 این مایع اسموالریتی مشابه با. است) -

 +Kکمتر، ) mM 140پالسما  (+Naپالسما دارد، ولی 
 -Clتر و به میزان بسیار باالتری  بیش) mM 4پالسما (
 مقادیر باالتر. شود در آن یافت می) mM 100پالسما (

Na+، K+ و Cl- بازتاب مسیری است که به موجب آن 
 غده مجرایکند و وارد  تلیوم حرکت می آب از اپی

دار مقادیر سدیم و پتاسیم در  معنی افزایش .)15(گردد می
  از اثرناشیرسد   هفته بعد، به نظر می2برداری  نمونه
  د از ـه بعـ هفت2ی ـرا طـد؛ زیــزول باشـی آیوهگـشیمیای

  

 اثرتحریک حاصل از اخذ نمونه به احتمال ،برداری نمونه
بنابراین با توجه به افزایش . زیاد برطرف شده است

 هفته 2برداری  م و پتاسیم در نمونهدار مقادیر سدی معنی
بعد، احتماالً بتوان چنین نتیجه گرفت که ماده حاجب 

) دست کم ناچیز(آیوهگزول دارای اثرات بلند مدت 
  .روی ساختارهای اشکی باشد

های گوناگون استفاده شده برای  از میان تکینیک
تحقیق درخصوص ترکیب پروتئینی اشک انسان، 

و دسیل سولفات پلی اکریل الکتروفورز ژل سدیم د
)SDS-PAGE (های ممتاز محسوب می  از روش

از مزایای آنالیز الکتروفورزی اشک، غیر . )11(گردد
تهاجمی بودن آن به منظور استفاده در تشخیص برخی 

در تحقیق حاضر از ژل گرادینت . )13(های است بیماری
نظر به جدا شدن .  درصد استفاده شده است20-5

 احتماالً شیب ،ح متعدد در مطالعه حاضرباندهای واض
غلظت انتخاب شده برای جداسازی اجزای پروتئین 

میزان غلظت ترکیبات مختلف . اشک مناسب بوده باشد
 در شرایط التهابی چشم در IgGموجود در اشک مانند 

با توجه به مشاهده باندهای . )23(یابد اشک افزایش می
 2 ساعت و 2قبل، های  دست آمده در زمانه پروتئینی ب

گونه تفاوتی در  هفته بعد از داکریوسیستوگرافی، هیچ
  .های اشک مشاهده نگردید الکتروفورزی پروتئین الگوی

با توجه به نتایج مقادیر پروتئین تام، میزان لیزوزیم، 
 و الکتروفورز) سدیم وپتاسیم(های اشک میزان الکترولیت

ل با توجه رسد، آیوهگزو های اشک، به نظر می پروتئین
داری که در   معنیبه تغییرات بسیار محدود و عمدتاً غیر

های کوتاه مدت و بلندمدت بر روی اشک داشته،  زمان
دارای تأثیر ناچیزی بر ساختار چشم بوده است و با 

توان آن را برای مطالعات  اطمینان از سالمت دارو می
 .کار برده داکریوسیستوگرافی ب
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  سپاسگزاری
مقاله از آقای دکتر محمود امین الری نویسندگان 

  استاد محترم بخش بیوشیمی برای همکاری و شورای 

  
محترم پژوهشی دانشگاه شیراز به خاطر حمایت از این 
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