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و فشار داخلی چشم  (PD) قطر مردمکروی  درصد 2 هوماتروپین موضعی بررسی اثر

(IOP در ) های سالماسبچشم 

 

 1یاصغر، احمد *1ییعظماسعید ، 1ییرضاسپیده 
 

 .ایران -گروه علوم درمانگاهی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران .6

 
 

 6046تیرماه  66 پذیرش:                      6044ماه دی 61دریافت: 

 هاایآسایب( یک بیماری چشمی مهم است که باا مازمش شادن Equine recurrent uveitisآیتیس راجعه اسب ) یووه          

تریش علت نابیناایی شود و در نتیجه شایعدر رفتگی لنز، گلوکوم و تخریب شبکیه می التهابی باعث تغییرات ثانویه چشمی مانند

اتساع مردمک و شل شدن عضالت مژگاانی در التهاا   بایک داروی میدریاتیک  عنوانبههوماتروپیش ها در جهان است. بدر اس

فشاار داللای چشام  روی %2قطره چشمی هومااتروپیش  تأثیربررسی  پژوهشهدف از ایش . شودمیحاد مجرای عنبیه استفاده 

(Intra Ocular Pressure ) ساالم و از ناژاد  ظاهربهاسب  رأس 24الم است. به همیش منظور تعداد های ساسب درو قطر مردمک

و  IOP هایشاال در هار مرحلاه انتخاا  شادند.  کیلوگرم 224-364وزنی  حدودهو م سال 1 -60سنی  محدودهلون با  دو

لاریش قطاره، دقیقاه بعاد از آ 624و  14، 34، 61ساپس باه فاهاله  ؛گیری شادانادازه ،اندازه مردمک، قبل از مصارف قطاره

مطالعاه  تحاتهاای تیمار و شاهد در اسبکه بیش گروه  ها، نتایج نشان دادپس از بررسی آماری داده ؛ها تکرار شدندگیریاندازه

دقیقاه در  14و  34، 61هاای در زماان IOPکاهش موجب هوماتروپیش  ورد ی وجود دادارمعنیآماری تفاوت  IOPش تعییبرای 

با توجه باه دار نبود. قطر مردمک معنیروی اثرات داروی هوماتروپیش  پژوهش حاضردر  .(P< 41/4د )شمقایسه با گروه کنترل 

، مطالعاات های مباتال باه ایاش بیمااریدر اسب ERUداروی هوماتروپیش در درمان بیماری  تأثیردر لصوص  آمدهدستبهنتایج 

 تکمیلی بیشتر ضروری است.

 .هوماتروپیش، فشار دالل چشم، قطر مردمک، اسب آیتیس راجعه،: یووهکلیدی هایهواژ

 

 مقدمه

 ،(Equine recurrent uveitisآیتیس راجعه اسب )یووه

تریش بیمااری چشام اساب شایع عنوانبهدر سراسر جهان 

تا به اماروز ناشانالته بااقی  ERU . علت دقیقاستمطرح 

مشااابه انسااان  شاانالتیآسیب سااازوکارهایمانااده اساات. 

نهاد شده است. در میاان عوامال محیطای پیش ERU برای

لپتوساپیرا مختلف به نقش اجرام عفونی لاهه عفونات باا 
تأکیاد بیشاتری  ERU شناسایآسیبدر روند  اینتروگانس

تاریش فارم بیمااری شاایع ERUفرم کالسایک  شده است.

های التهابی فعال در چشام و باه دنباال آن است و با دوره

د از فعال حا. فهمراه است هایی با حداقل التها  چشمدوره

ERU التها  عنبیه، اجسام مژگاانی و کوروییاد  سببالباً غ

آ به قرنیه، اتاقک قادامی، عدسای، درگیری یووه تدریجبهو 

هوماتروپیش مشاتق  (.62و  6)انجامد شبکیه و زجاجیه می

 دآتروپیش را دار دهمیکشده از تروپان آلکالویید که قدرت 

 عنوانباهتروپیش اسات. هومااتروپیش مشابه آ آن و عملکرد

میاادریاتیک باارای شاارایو قباال و بعااد از اعمااال جراحاای 

با بالک آیتیس درمان یووه. هوماتروپیش در شوداستفاده می

هاای موساکارینی در عضاالت مادور عنبیاه باعاث گیرنده

شل شدن عضاالت اجساام و  میدریازیس یا اتساع مردمک

ایاش  (.8و  1) د شادلواها مژگانی در نتیجاه سایکلوپلژیا

قطر مردماک  روی با هدف بررسی اثر هوماتروپیش پژوهش

 انجام شد. سالم ظاهربههای اسب در چشم IOPو 
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 کار مواد و روش

 دو نژاد از سالم ظاهربه اسب رأس 24 پژوهش ایش در

 میاانگیش و (سال 60تا  1) سال 1/7سنی  میانگیش با لون

 یکساان شارایو در که (364تا  224)کیلوگرم  272وزنی 

 لحاا  از هااشدند. اسب انتخا  ،بودند فیزیولوژیک و بدنی

 مکمل و دارو مصرف و قبلی بیماری هرگونهنبود  تاریخچه،

 تحات ،مشخصاات ثبات باا ساپس و شدند بررسی غذایی

 یهااساطبل در هااسب گرفتند. قرار عمومی بالینی معاینه

 جاو، شاامل متناساب جیاره باا وند شد دارینگه انفرادی

 دالال در هاااسب شروع، از شدند. قبل تغذیه کاه و یونجه

 فرهات هااآن به دقیقه 24و  گرفتند قرار های معاینهنرده

 ایاش در سازگار شوند. جدید محیو و شرایو با تا شد داده

 زیارا ؛نشاد اساتفاده مردمک گشادکننده داروی از پژوهش

 دهاد. وضاعیت رقارا تاأثیر تحت را آزمایش بالقوه تواندمی

 ملتحماه، بافات رنا  چشام، کامل تحرک حیوان، بینایی

 گارفتش قارار حالات ساوم، پلاک و قرینه ظاهری وضعیت

 قادامی اقاکتا چشم، کره سالمت وضعیت ها،مژه و هاپلک

 اندازه نظر از مردمک ریزی، معاینهلون وجود نظر از چشم

 لاتماه در و دیگار چشم با مقایسه نور به رفلکس شکل، و

 گردیاد. بررسای نیز آن احتمالی کدورت و عدسی مشاهده

 64گاروه  2 باه تصاادفی هورتبه هاپژوهش اسب ایش در

 2 دوزتاکهاورت ه تقسیم شدند. در گروه تیمار، با سیأر

هاا چکاناده و دالل چشم اسب درهد 2هوماتروپیش  قطره

 اشاک مصانوعی قطاره 2گاروه شااهد  هایدر چشم اسب

مردماک  قطرو  IOP هایشال له در هر مرح شد. ریخته

دقیقااه بعااد از آلااریش  624و  14، 34، 61ی هااادر زمااان

 Tonovetل دما ICAREی چشام تونومتر ستگاهد قطره، با

 Vernierل دیجیتاا کاولیس دستگاه وفنالند  کشور التس

 کاهیشا باه توجاه . بااگیری شاداندازه چیش کشور لتسا

 سار آوردن اییشپ و اردد IOP روی منفی تأثیر سر موقعیت

 مهام بناابرایش ،لواهاد شاد چشم کره فشارسبب افزایش 

 توناومتری انجاام حاال در قلب محور از ترباال سر که است

و  SPSS-24نرم افازار با هاداده از حاهل پس نتایج، سباشد

 .شد وتحلیلیهتجز طرفهیک واریانس آنالیز

 

 نتایج

 گاروه درماانی های( چشمPDتغییرات قطر مردمک )

هاای ( و چشام%2)قبل و بعد از ریختش قطره هوماتروپیش 

همچنیش میانگیش آورده شده است.  6 شکلشاهد در گروه 

هاای شااهد از نظار ( در چشامPDتفاوت قطار مردماک )

 (.P> 41/4است )نبوده  دارمعنیآماری 

 

 
 مطالعهتحت  یهادر اسبی مختلف( هازمان شاهد )در و تیمار گروه دو بیش (PD) قطر مردمک میانگیش مقایسه -1شکل 

a,b ی ندارددارآماری معنی التالف هامقایسۀ میانگیش آزمون اساس بر مشترک های دارای حرفستون. 

 

 هااای( در چشامIOPتغییارات فشاار داللای چشام )

و ( و بعاد از ریخاتش قطاره هومااتروپیش )قبل مطالعه شده

ر کاه طوشده است. همان درج 2 شکلهای شاهد در چشم

در  شاود چکانادن قطاره هومااتروپیشدیده می 2شکل در 
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 34، 61هاای در زمان IOPکاهش سبب  چشم گروه تیمار

که ایش کاهش از  دقیقه در مقایسه با چشم شاهد شد 14و 

 (.P< 41/4) بوددار نظر آماری معنی

 

 
 مطالعهتحت  هایدر اسبهای مختلف( زمان اهد )درش و تیمار گروه دو ( بیشIOPمیانگیش فشار داللی کره چشم ) مقایسه -2شکل 

a,b ی ندارند.دارآماری معنی التالف هامقایسۀ میانگیش آزمون اساس بر مشترک های دارای حرفستون 

 

 بحث

کاه آیاا  است تعییش ایش پژوهش حاضرهدف از انجام 

 تااأثیر یااک داروی ساایکلوپلژیک، عنوانبااه هوماااتروپیش،

 هومااتروپیش ؟یاا لیار گاانی داردمژ عضلهروی  مستقیمی

 هیدروبروماید شاکل باه و اسات آتروپیش از مشتق دارویی

 همانناد آن اثااار و دارد مصارف کلینیاک در هوماتروپیش

کاه باا مهاار  اسات آن از تارضاعیف لایکش است آتروپیش

های عضالت عنبیاه و اجساام مژگاانی باه تحریکاات پاسخ

لااج تطااابق یاز( و فباعااث گشاااد شاادن مردمااک )میاادر

 14تااااا  34آن  عضالناای فلاج اثار وشده )سیکلوپلژی( 

 در (.66و  64گااردد )ماای کاماال تجویااااز از پااس دقیقااه

اعاث افازایش ب %2هوماتروپیش  قطره تجویز حاضرپژوهش 

دقیقه پاس از ریخاتش  14و  34های قطر مردمک در زمان

 ر مطالعاه. ددار نباوداگرچه ایش افازایش معنای ؛قطره شد

Wolf  بررسی اثرات داروهای ساولفات  منظوربهو همکاران

و هیدروبرومایاد  %6و متیل آتاروپیش نیتارات  %6آتروپیش 

ز یکساان روی چشام وبا در نظار گارفتش د %6هماتروپیش 

نتایج نشان داد که در شرایو یکسان هماتروپیش اثر ن، انسا

داروی  2میاادریاتیک و ساایکلوپلژیک کمتااری نساابت بااه 

باا آن  نتاایج و باود تراما بهبود اثرات آن سریع ارد،دیگر د

با بالک  داروهای سیکلوپلژیک سو بود.ما هم نتایج پژوهش

هاای موساکارینی در عضاالت مادور عنبیاه باعاث گیرنده

شال شادن سابب و شاده میدریازیس یا اتسااع مردماک 

تطاابق یاا هماان عضالت اجسام مژگانی و در نتیجه فلاج 

 ،س مطابق باا انتظاارات مااپ ،(61) لواهد شدسیکلوپلژیا 

کاه اگار رود مایاثر میدریاتیک هوماتروپیش سریع از بایش 

شود توهیه می ،افزایش یابدبخواهیم اثرات میدریاتیک آن 

 بایاداما  ؛انجام گیرد امر ایش ،ز دارووو افزایش د که با تکرار

 د کاه منجار باهنباشا ه نحویکه تجویز دارو بنیم توجه ک

 نشاان داد Gunaydinمطالعه . نتایج گردد سیب به حیوانآ

 ساابب هوماااتروپیش ازجملااهکااه داروهااای ساایکلوپلژیک 

میدریازیس و سیکلوپلژی باا اساتراحت اجساام مژگاانی و 

عروقای،  -اثارات قلبای ازجملاهاماا عوارضای  ،شدهعنبیه 

گارد  از راه و گوارشای در هنگاام جاذ   ، مغزیتنفسی

عاوار  جمله ایش از  (.2) لون سیستمیک لواهند داشت

 تاألیرتاب و ، هااتساع برونش، توان به آریتمی دهلیزیمی

ساندرم میاساتنی مچنایش ، هتخلیه معده اشااره کارددر 

و  8 ،1) گراویس در تجاویز موضاعی مشااهده شاده اسات

میانگیش فشاار داللای چشام  کاهشپژوهش  ایش در (.60

(IOPبعد ) به یهاول اندازه به نسبت هوماتروپیش با درمان از 

 و Herringمطالعااه  بااا کااه دار بااودمعناای آماااری لحااا 

عاه باا مطال ولای ،(0است )سو هم 2444ال در س همکاران
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Stadtbaumer دارد مغااایرت 2441سااال در  همکاااران و 

شاد.  مشااهده نیز انسان چشم در ناسازگاری همیش ؛(63)

 اسات ممکاش آتاروپیش کاه ندددا نشان همکاران و هریس

 در (.0) شااود باااز زاویااه گلوکااوم رد IOPش افاازایساابب 

 کاودک 126 همکااران و Wuبزرگ،  مقیاس در ایمطالعه

تحات  درهاد 6ا تا 6/4 آتاروپیش هایزود با را بیشنزدیک

 طاول ناه کاه نادگرفت نتیجاه و دادناد قرار وتحلیلیهتجز

 ار IOPی آماار طورباه آتاروپیش تجمعای زود ناه و درمان

 %2هومااتروپیش  وضاعیتجاویز م(. 61) دهادنمای افزایش

 هااایاسااب بیشااتر رد IOPر گیااچشاام کاااهش موجااب

 عامال یاک توانادمای . آتروپیششودمی چشمی تنسینرمو

 اسات ایش بر باشد. اعتقاد اسب در مگلوکو درمان در بالقوه

 را رسیدست است ممکش آتروپیش از ناشی میدریازیس که

. بخشااد بهبااود اسااب در یوواسااکلرال لروجاای مجاارای از

 جسام و عضاالت عنبیاه اسافنکتر کاردن شل با آتروپیش

و  supraciliaryمژگااانی، لااروج مااایع زاللیااه را از فضااای 

 ایاش رسادمی نظر به کند.تسهیل می باالی مشیمیهفضای 

 در بیشاتری نقاش هااگوناه سایر به نسبتدر اسب  مسیر

 آتاروپیش کاهیاش ابا توجه به  اما ،دارد مایع زاللیه زهکشی

 ،ببارد بااال هاااساب برلی در ار IOPت اس مکشم موضعی

شود  استفاده احتیاط با ،گونه ایش در گلوکوم درمان در باید

 و هاااا، داروهاااای میااادریاتیکگوناااه اکثااار در (.7و  0)

 دارند. اتساع مردماک مصرف منع گلوکوم در سیکلوپلژیک

معمولی لاروج ماایع  مسیرهای است ممکش لاص طور به

 مخااطره باه را بایش عنبیاه و قرنیاه( هزاوی زاللیه )سالتار

 و دهادمی کااهش مایع زاللیاه را لروج نتیجه یندازد، درب

 در آتاروپیش داروی حاال، ایش کند. بامی تشدید را گلوکوم

 طریاق از مایع زاللیه مایع زاللیه )لروجی لروجی تسریع

 از چشام زاویاه بایش عنبیاه و قرنیاه( از غیار سالتارهایی

 ،موجاود هاایمحدودیت باتوجه به(. 2) است شده شنالته

 کوتااه در نسابتاً گیاریپای زماان و حجم نموناههمچون 

 دوره یاک در اسات ممکاش جاانبی عوار  حاضر، مطالعه

هاای پاژوهشبنابرایش بایاد  ؛ودش آشکار ،گیریپی طوالنی

 باه منظاور ز مناسابوبیشاتری بارای بررسای و تعیایش د

  جاانبی انجاام میدریازیس طوالنی مدت با کمتریش عوار

 گیرد.
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          Recurrent equine uveitis (ERU) is an important eye disease that causes secondary ocular changes such as 

lens dislocation, glaucoma, and retinal damage as chronic inflammatory lesions become chronic, making it the 

most common cause of blindness in horses worldwide. Homatropin is used as a mydriatic drug with pupil 

dilation and ciliary muscle relaxation during acute iris inflammation. The aim of this study was to evaluate the 

effect of Homatropin 2% eye drops on pupil diameter and intraocular pressure (IOP) in healthy horses. For this 

purpose, 20 apparently healthy horses of cross breed with an age range of 5-14 years and a weight range of 310-

220 kg were selected. At each stage, IOP parameters and pupil size were measured before dropping, then 

repeated 15, 30, 60 and 120 minutes after the last drop. Data were then analyzed using one-way ANOVA 

analysis. The present study showed that there was a statistically significant difference between the treatment and 

control groups in the studied horses to determine IOP and homatropin decreased IOP at 15, 30 and 60 minutes 

compared to the control group (P <0.05). In this study, the effects of homatropin on pupil diameter were not 

significant. A supplementary study on the efficacy of homatropin in the treatment of EUR disease in horses with 

this disease is recommended. 
Keywords: Recurrent uveitis, Homatropin, Intraocular pressure, Pupil diameter, Horse. 
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