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مقدمه :پژوهش حاضر با هدف ارزيابى ارتباط بين گلوكز و كلسيم خون با رويداد بيماريهاى مرتبط با زايمان )متريت ،كيست تخمدانى ،جفت ماندگى
و سخت زايى يا يكى از اين بيماريها( و تعيين بهترين نقطه برش اين متابوليت ها براى پيشگوئى احتمال رويداد بيماريهاى مذكور انجام پذيرفت.
روش كار :به اين منظور تعداد  ٤١گاو شيرى چند شكم زاييده از يك گاودارى اطراف شهركرد انتخاب شدند .از هر گاو در دو هفته قبل و دو هفته
پس از زايمان ،نمونه خون گرفته شد .طى معاينات پس از زايمان اطﻼعات مربوط به وضعيت سﻼمتى گاوها تا يكماه پس از زايمان مورد بررسى قرار
گرفت .بحث و نتيجه گيرى :در اين مطالعه ،ميزان ابتﻼ به متريت  ٥) ٪١٢/٢مورد( ،كيست تخمدانى  ١١) ٪٢٦/٨مورد( ،جفت ماندگى ٤) ٪٩/٨
مورد( و سخت زايى  ٢) ٪٤/٩مورد( بود .نتايج اين مطالعه نشان داد كه غلظت گلوكز در قبل و پس از زايمان هيچ ارتباطى با رويداد بيماريها ندارد ،در
حاليكه مقادير پايين كلسيم در هفته دوم پس از زايمان با افزايش متريت ،جفت ماندگى يا رويداد يكى از بيماريهاى مذكور در ارتباط است .با استفاده
از آناليز آمارى منحنى راك ،مشخص شد كه كلسيم در هفته دوم پس از زايمان ) (P<0.05براى پيشگوئى احتمال رويداد اين بيماريها مناسب
است .بهترين نقاط برش محاسبه شده براي اين پارامتر كه گاوهاي سالم و بيمار را مشخص مى كند 85/7 dl/mg ،براى متريت با حساسيت
و ويژگى  ٨٠٪و  5/7 dl/mg ،%٧٢/٢براى جفت ماندگى با حساسيت و ويژگى  ٪٧٥و  ٪٨٩/٢و  mg/dl 9/7براى ابتﻼ به هر يك از اين
بيماريها با حساسيت و ويژگى  ٪٩١/٧و  ٪٧٩/٣بود .نتايج اين مطالعه نشان داد كلسيم سرم شاخص مناسبى براى پيشگويى وضعيت سﻼمتى گاوها
مى باشد و پايين بودن غلظت كلسيم در هفته دوم پس از زايمان ،با افزايش رويداد بيماريها در ارتباط است.
كلمات كليدى :گلوكز ،كلسيم ،متريت ،جفت ماندگى ،دوره انتقال

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

اثر ديازينيوم ديوﻻت آهسته رهش در ايجاد آنژيوژنز پس از القاى انفاركتوس ميوكارد در مدل حيوانى خرگوش
مهدى صدقى
دامپزشك بخش خصوصى ،سمنان ،ايران
بيمارى ايسكميك قلب شايع ترين علت مرگ مى باشد كه از رايج ترين علل آن كاهش ميزان جريان خون كرونر و آترواسكلروز است .كوشش
هاى بسيارى جهت محدود كردن ناحيه انفاركته كه در پى انسداد شريان كرونر اتفاق مى افتد صورت گرفته است كه عﻼوه بر درمان اساسى
رپرفيوژن،عوامل فارماكولوژيك متعدد و استراتژى هاى مختلفى طى سالهاى گذشته بر روى مدلهاى حيوانى و انسانى مورد بررسى قرار گرفته اند
تا بتوانند در درمان انفاركتوس حاد ميوكارد كمك كننده باشند ولى تعداد اندكى از آنها در كارآزمايى هاى بالينى مؤثر بوده اند.با توجه به اينكه در
ايسكمى و انفاركتوس قلبى وجود آنژيوژنز از عوامل مؤثر در بهبود پيش آگهى مى باشد ،بيمارانى كه كلترال هاى زيادترى دارند ايسكمى و سكته
هاى قلبى را بهتر تحمل مى كنند .از همين رو ما در اين مطالعه تﻼش كرديم كه بتوانيم رگ هاى كلترال را در قلب ايسكميك افزايش دهيم.
ديازينيوم ديوﻻت ماده اى است كه به خوبى  Noآزاد مى كند و با تزريق آن به داخل رگ سبب رگ زايى بهتر قلب مى شود.در اين پژوهش
تعداد  ١٠عدد خرگوش در دو گروه هدف و كنترل در مركز تحقيقات بيمارستان قلب تهران مورد جراحى توراكوتومى و القاى انفاركتوس از طريق
ليگاتورسازى  LADقرار گرفتند .در خرگوش هاى گروه هدف بﻼفاصله پس از مشاهده ايسكمى ماده ديازينيوم ديوﻻت به ميزان  ٣سى سى
داخل بافت و نواحى اطراف تزريق گرديد .به منظور ارزيابى ميزان كاهش ناحيه انفاركته از طريق آنژيوژنز خرگوش ها از لحاظ هيستولوژيكى و
اكوكارديوگرافى مورد مطالعه قرار گرفتند.پس از چهار هفته خرگوش ها مورد بررسى اكوكارديوگرافى قرار گرفتند و سپس بافت قلب در ناحيه
ايسكميك براى بررسى هيستوپاتولوژى به آزمايشگاه فرستاده شد.مشاهدات بدست آمده از تحقيقات هيستوپاتولوژى شامل تشكيل بافت جوانه اى
و درجات مختلفى از آنژيوژنز در گروه ديازنيوم در مقايسه با گروه كنترل بوده است لذا با افزايش ميزان آنژيوژنز مطمئناً بازگشت بخش آسيب ديده
قلبى به حالت قبل از انفاركشن بيشتر خواهد بود ،هدفى كه در اين مطالعه با تجويز ديازينيوم به دنبال آن بوديم.شاخص اجكشن فراكشن هم به
طور معنادارى ) (p<0/005در گروه هدف  ٦٥و در گروه كنترل  ٤٣اندازه گيرى شد كه نشان دهنده بهبود اين شاخص در گروه هدف بوده است.
از آنجاييكه ديازينيوم ديوﻻت به فرم آهسته رهش واجد ماندگارى باﻻترى در خون بوده و اثرات قابل توجهى در ايجاد آنژيوژنز و در نتيجه كاهش
ناحيه ايسكميك در قلب دارا مى باشد در آينده نزديك بعنوان درمان دارويى در بيمارستانها و مراكز درمانى مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
كلمات كليدى :آترواسكلروز،آنژيوزنز،ايسكمى ميوكارد،ديازينيوم ديوﻻت
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