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چکیده

زمینه مطالعه :بیماریهای تولید مثلی از مهمترین و مخاطره برانگیزترین مشکالت ایگواناهای ماده میباشند .تخم ماندگی یکی از بیماری
تولید مثلی میباشد که در این بیماری ایگوانای ماده در گذاشتن یک یاچند تخم دچار مشکل میشود،که اغلب نگهداری نامناسب این حیوانات
در شرایط خانه علت اصلی این عارضه میباشد .تمایز حاالت فیزیولوژی و پاتولوژی تولید تخم ،نظیر تخم ماندگی در ایگوانا بسیار دشوار است و
نیاز به مطالعات گسترده دارد.
هدف :در مطالعه حاضر ارزش تشخیصی دو تکنیک تصویربرداری رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی در عارضه تخم ماندگی در ایگوانای سبز
مقایسه شده اند.
روش کار :از دو روش تصویربرداری تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال و اولتراسونوگرافی به عنوان روشهای غیر تهاجمی و به منظور ارزیابی
تخم ماندگی در ایگوانای ماده استفاده شد .اولتراسونوگرافی با رهیافت شکمی و در نماهای استاندارد صورت گرفت .حالت گماریهای رادیوگرافی
نیز به صورت پشتی-شکمی و جانبی بود.
نتایج :اولتراسونوگرافی اطالعات بیشتر و دقیق تری نسبت به رادیوگرافی که شاید تنها در تشخیص حضور تخمهای با پوسته کلسیفیه
و بارداری ایگوانا مفید باشــد ،دراختیار میگذارد .تخمها و فولیکولهایی با اکوژنیســیته و اندازه متفاوت ،حاشیههای نامنظم تخمها و مایع آزاد
اکوژن درمحوطه شکمی نشانههایی میباشد که در اولتراسونوگرافی ایگواناهای ماده متعاقب تخم ماندگی مشاهده میشود .از میان نشانههای
اولتراسونوگرافی ،مهمترین و قابل اعتمادترین نشانه بیماری تخم ماندگی ،وجود مایع آزاد اکوژن در حفره سلومی میباشد ،در حالیکه رادیوگرافی
قادر به نشان دادن این مایع در حفره سلومی ایگواناهای سبز تخم مانده نمی باشد .از بین دو نمای رادیوگرافی نیز ،نمای پشتی-شکمی نسبت به
نمای جانبی اطالعات بیشتری در مورد وضعیت تخمها و فولیکولها ارائه میدهد.
نتیجه گیری نهایی :در مجموع در صورت مشکوک بودن به بیماری تخم ماندگی در ایگوانای سبز ،اولتراسونوگرافی نسبت به رادیوگرافی قابل
اعتمادتر است و محکمترین نشانه نیز مشاهده مایع آزاد اکوژن در محوطه شکمی میباشد .درنهایت هردو روش اولتراسونوگرافی و رادیوگرافی
دیجیتال به عنوان مکمل در تشخیص بیماری تخم ماندگی در ایگوانای ماده سبز توصیه میشود.
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مقدمه
مارمولکهــا بزرگترین گروه خزندگان هســتند و در کل کره زمین به غیر

دارویی موفق نبود ،درمان جراحی توصیه میشود (.)11

از مناطق بســیار ســرد به این دلیل که نمیتوانند دمای بدن خود را تنظیم

با توجه به اهمیت بالینی عارضه تخم ماندگی در ایگوانای سبز به دلیل

کننــد حضور دارند .آنها روی زمیــن ،زیر زمین ،روی درختان و به صورت

به خطر انداختن جان حیوان و همچنین آســیب دیدن دستگاه تناسلی آن

نیمهآبــزی زندگــی میکننــد و از توانایی دویــدن و ســرخوردن برخوردار

و افزایــش خطر انقراض نســل این گونه ،در مطالعــه حاضر از دو تکنیک

میباشند .مارمولکها دارای یک سر مشخص ،فک پایینی قوی ،پاهای 3

تصویربرداری رادیوگرافی و اولتراســونوگرافی به منظور تشــخیص سریع

تا  5انگشتی ،بدن دراز فلسدار ،یک دم بلند و در برخی گونهها پلکهای

عارضه تخم ماندگی در ایگوانای سبز استفاده شده است.

دارای قابلیت جابهجایی هستند .برخی از آنها در صورت تهدید دم خود را
طی فرآیند اتوتومی جدا میکنند (.)1
از میان  4000گونه مارمولک ،کمتر از  30گونه آنها به عنوان حیوان
خانگی اســتفاده میشــوند و برخی از آنها نیز جهت حفاظت از گونههای
وحشــی در اسارت تکثیر داده میشــوند .تولد و نوع تولید مثل مارمولکها
بسیار متنوع است ،آنها میتوانند تخمگذار مثل ایگوانای سبز (Iguana
 )iguanaو شیطان خاردار ( ،)Moloch horridusزندهزا نظیر سقنقور
زبان آبــی ( )Blue-tongued skinkو یا بکــرزا مثل مارمولکهای دم
شالقی ( )Cnemidophorus tigrisباشند .جهت موفقیت در نگهداری
و ســامت مارمولکها در اسارت باید به نوع غذا و محیط نگهداری توجه
ویژهای داشت (.)7
ت ظاهری نر و
تعیین جنسیت برخی گونههای خزندگان به دلیل شباه 
ماد ه دشــوار است .البته انواعی که از نظر جنسی دو شکل ظاهری متفاوت
دارند را میتوان پس از بلوغ براساس ویژگیهای ظاهری از یکدیگر متمایز
کرد کــه از جمله این خزندگان میتوان به ایگوانا اشــاره نمود ( .)7مادهها
نســبت به نرها دارای ســر و غبغب کوچکتری هستند .سن بلوغ ایگواناها
بســته به منطقه زندگی و اسارت متفاوت است ،به گونهای که در زیستگاه
طبیعیشان در سن  3تا  4سالگی و در اسارت زودتر در  1/5تا  2سالگی به
بلوغ میرسند .مادهها یک جفت تخمدان دارند که در نزدیکی کلیهها قرار
گرفته اســت و تخمکها روی آن قرار میگیرند .تخمدان سمت راست در
مجاورت بزرگ ســیاهرگ خلفی اســت و با رگهای خونی ظریفی تغذیه
میشــود .منبع خونی تخمدان سمت چپ در نزدیکی غده آدرنال چپ قرار
گرفته است (.)7
در کل میتوان مجاری تخم بر خزندگان را به پنج قسمت ایسموس،
اینفاندیبولوم ،ناحیه واژنی ،ناحیه رحمی و مجاری تخمبر تقســیم کرد .اما
این نواحی در ایگوانای سبز شکل سادهای داشته و نمیتوان آنها را از نظر
آناتومی تفکیک نمود( .)11بیماریهای تولید مثلی از مهمترین و مخاطره
برانگیزترین مشــکالت ایگواناهای ماده میباشد .اگر حیوان خیلی ناتوان
نباشــد ،درمان دارویی و ماساژ فیزیکی جهت کمک به عبور تخمها توسط
دامپزشک مجرب در زمینه خزندگان میتواند صورت پذیرد .درمان دارویی
شــامل تجویز کلســیم گلوکانات ،مایعات زیرپوستی و اکسیتوسین و مهیا
کردن گرم و مرطوب اســت که شاید به خروج تخم کمک کند .اگر درمان

مواد و روش کار
در این مطالعه از  10ایگوانای ماده بالغ مشکوک به عارضه تخم ماندگی
و  10ایگوانای ماده ،بالغ و ســالم دارای تخم به منظور ارزیابی و مقایســه
یافتههای رادیوگرافی دیجیتال و اولتراسونوگرافی استفاده شده است.
رادیوگرافی :به منظور رادیوگرافی از ایگوانای سبز ماده یک روش مقید
کردن مناسب پیچیدن و بستن چشم آنها با کمک پارچهای کتانی است.
البته اگر حیوان آرام و بی حرکت باشد بدون نیاز به مقید کردن و بستن چشم
روی کاست قرار گرفته و تصاویر رادیوگرافی تهیه میشود.برای این منظور
دو نمای عمود بر هم پشتی-شکمی و جانبی تهیه میشود .برای تهیه نمای
پشتی-شکمی ،ایگوانا به شــکم روی کاست متناسب با اندازه حیوان قرار
گرفته و اشعه به صورت عمودی به حیوان تابانده میشود .در نمای جانبی،
ایگوانا روی پایهای قرار میگیرد و دســتها و پاها در دو طرف پایه آویزان
میشــوند تا اندامهای حرکتی سبب پوشــاندن حفره سلومی نشوند و روی
نتایج تأثیر منفی نداشــته باشد .در این حالت تیوب اشعه ایکس به صورت
افقی و موازی با سطح زمین تابیده میشود.
در این مطالعه دستگاه تولیداشعه ایکس ثابت  Toshibaمدل -DC
 .12Mو کاســتهای رادیوگرافی دیجیتــال  Direct view Classicدر
اندازههــای  10*8 Inchو  12*10و  17*14بســته بــه اندازه طول ایگوانا
مورد اســتقاده قرار گرفت .میلی آمپر و کیلوولتاژ مورد استفاده  500 mAو
 70-50 Kvو مدت زمان تابش روی  0/04 sبرای همهی ایگواناها تنظیم
شده بود .فاصله کانونی تا کاست رادیوگرافی نیز برای همه موارد 100 cm
تنظیم شــده بود .در این راستا از نرم افزار Clear Canvasورژن  3جهت
پردازش تصاویر ،اندازهگیری طول پوزه تا ابتدای دم ایگوانا (Snout-Vent
 )Lengthو اندازهگیری طول و عرض فولیکولها و تخمهای ایگواناهای
ماده سالم و بیمار استفاده شد .به گونهای که از ابتدای استخوان پوزه تا نقطه
میانی لگن بین دو استخوان فمور به عنوان  SVLدر نظر گرفته شد .از سوی
دیگر میانگین طول و میانگین عرض حداقل سه فولیکول و یا تخم ایگوانا
با استفاده از ابزار ذکر شده نسبت به  ،SVLبررسی شد.
اولتراسونوگرافی :به منظور انجام اولتراسونوگرافی از ایگواناهای ماده
دارای تخم ،فرد نگهدارنده حیوان ،با یک دســت اندام قدامی و با دســت
دیگر اندام خلفی را در کنار بدنش و باالتر از ســطح زمین در حالت آرامش
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در این بررســی از ترانسدیوسر خطی مولتی فرکانس ( 6 MHzتا )12
متصل به دستگاه اولترا سونوگرافیGE 2003 ,PRO 730 VOLUSON
استفاده شد .از ژل اولتراسونوگرافی نیز جهت ثبت کردن تصاویر با کیفیت
بهتر استفاده شد .زمان انجام اولتراسونوگرافی هر کدام از ایگواناها کمتر از
 15 minطول میکشید .اگر نیاز بود که ایگوانایی مدت زمان بیشتری در
اتاق اولتراسونوگرافی بماند ،در زیر آن یک پد گرم کننده قرار میگرفت و
از ژل گرم شــده نیز جهت انجام اولتراسونوگرافی استفاده میشد تا حیوان
هیپوترم نشــود .از نرمافــزار  Clear Canvasورژن  3جهت اندازهگیری
طول و عرض تخمها یا فولیکولها با کمک کالیپر و مشاهده تصاویر بهره
برده شد.از طرفی اولتراسونوگرافی تمام ایگواناهای بررسی شده بدون نیاز به

تصویر  .۱نحوه مقید کردن و انجام سونوگرافی جهت بررسی دستگاه تولیدمثل ایگوانای سبز.

آرامبخشی و در هوشیاری کامل صورت گرفت (تصویر .)1

نتایج
تعداد مراجعات ایگواناهای خانگی دچار مشــکالت تولید مثلی جهت
تصویربرداری تشــخیصی در بهار ،تابستان و پاییز در حداقل (تیر  1مورد)،
(اردیبهشــت 1مورد) و (آذر  1مورد) و در زمســتان در حداکثر (دی  2مورد،
بهمن  1مورد و اســفند  4مورد) ،مشــاهده شــدند .نهایتا مشخص شد که
اولتراسونوگرافی اطالعات بیشتر و دقیق تری را نسبت به رادیوگرافی ارائه
میدهد .رادیوگرافی شاید تنها در تشخیص حضور فولیکولهای بزرگ بدون
پوســته و تخمهای با پوسته کلسیفیه شده مفید باشد اما اولتراسونوگرافی
میتواند عالوه بر تشخیص وجود فولیکولها در ابعاد مختلف ،سالم بودن
تصویــر  .2تخــم نیمــه کلســیفیه شــده دارای ســایه اکوســتیک و محتویاتهایپواکوئیک و
دیوارههایپراکوئیک .ترانسدیوسر خطی  7مگاهرتز ،عمق.4 cm

فولیکولها و وجود و اکوژنیســیته مایعات احتمالی در حفره ســلومی را نیز
نشــان دهد .در این ارتباط یافتههــای مربوط به هر کدام از این دو تکنیک
تشخیصی در زیر آورده شده است.
ارزیابی تخمها در رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی :بر اساس مشاهدات
صورت گرفته در این مطالعه دانسیته فولیکولها و تخمها پیش از کلسفیه
شدن در رادیوگرافی مشابه بافت نرم بود .فرایند کلسیفیکاسیون در تخمهای
ایگواناهای بررسی شده به طور کامل صورت نگرفته بود و تنها الیه نازکی
از بافت با اپاسیته باالتر در اطراف تخمها در رادیوگرافی سه مورد از بیماران
و دو مورد از ایگواناهای سالم دیده میشد که تفاوت چندانی با هم در میزان
مینرالیزه شدن نشان نمیدادند .سونوگرافی یک مورد از ایگواناهای سالم که
دارای تخم نیمه کلسیفیه شده بود ،بیانگر محتویاتهایپواکوییک با دیواره
نسبتاهایپراکوییک و سایه اکوستیک به دلیل نیمه کلسیفیه شدن تخمها

تصویر  .3نمای پشتی-شــکمی ایگوانای ماده دارای تخم ســالم ،عدم وجود شــکل مشخص
تخمها را میتوان به خوبی مشــاهده نمود .مرز تخمهای نیمه کلســیفیه با رنگ قرمز نشــان
داده شده است.

نگه داشــته تــا در نماهای طولی ،عرضی و پشــتی از ناحیه خلفی تصاویر
سونوگرافی تهیه شود.

بود (تصویر .)2
بررسی خصوصیات هندسی تخمها در رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی:
تخمهــای نیمــه کلســیفیه مشــاهده شــده در دو نمــای رادیوگرافــی و
اولتراسونوگرافی به دلیل تعداد و تراکم باال در کنار یکدیگر فشرده شده بودند
که چنین فشردگی موجب به هم خوردن شکل فضایی تخم یا فولیکولهای
نزدیک به تخم گذاریشده بود .بنابراین تقریبا شکل فضایی هیچکدام از
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تصویر  .4مایعات اطراف فولیکولها در ســونوگرافی با اســتفاده از ترانسدیوســر خطی  7مگاهرتز در نمای طولی .در تصویر "الف" مایعات غیر اکوژن در ایگوانای سالم و در تصویر "ب" مایعات اکوژن و
ناهمگون در ایگوانای مبتال به تخمماندگی با فلش نمایش داده شدهاند :1 .فولیکولها.

تخمهای ایگواناها شــبیه یکدیگر نبود .از آنجایی که اندازهگیری حجم یا

تعــداد زیاد تخمها یــا فولیکولها و روی هم قرار گرفتن ســایه آنها مرز

مساحت شکلهای هندسی مانند دایره ،بیضی و کره بر اساس ابعاد صحیح

این ســاختارها به خوبی دیده نمیشــود و پدیده روی هم افتادگی سایهها

این اشکال در حالت طبیعی معنی پیدا میکند بنابراین در زمان فشردگی که

( )Superimpositionدر تصاویر رادیوگرافی ایجاد میشود که تشخیص

تخمها شکل طبیعی خود را از دست میدهند نمیتوان آنها را به اشکال

آنها را از یکدیگر دشوار میکند از سوی دیگر در رادیوگرافی فولیکولهای

هندسی منظم شبیه دانست ،هرچند که شکل هندسی آنها بیشتر بیضوی

کوچک قابل رویت در تصاویر نیستند زیرا کنتراست مناسبی با سایر اندامها

میباشــد(تصویر  .)3با این وجود تا حد ممکــن میانگین بزرگترین طول و

در حفره ســلومی ایجاد نمی کنند .در یک ایگوانای ســالم فولیکولهایی

عرض تخمها و فولیکولهای مشاهده شده ثبت گردید.

بــا طول تقریبی  1/4 cmو در یــک ایگوانای بیمار فولیکولهایی با طول

ارزیابــی مایعــات اطرافــی تخمهــا و فولیکولهــا در رادیوگرافــی و

تقریبی  1 cmدر رادیوگرافی ســایه منفرد و مجزا جهت رویت شدن ایجاد

اولتراســونوگرافی :مایعــات اطرافــی تخمهــا و فولیکولهــا در نماهای

نمی کنند ،این در حالیست که اولتراسونوگرافی این فولیکولها را با کیفیتی

رادیوگرافی تهیه شده از ایگواناهای ماده مبتال به تخم ماندگی و ایگواناهای

کامال مناسب از لحاظ شکل ،اندازه و اکوژنیسیته به تصویر میکشید.

سالم بررسی شده تفاوت چندانی با هم نداشته و از یکدیگر قابل ارزیابی و

در حیوانات مورد مطالعه نشــانههای رادیوگرافی اصلی در ایگواناهای

تفکیک نبودند .اما در ســونوگرافی ،در هفت مورد از ده مورد بیمار بررســی

مبتال به تخم ماندگی شــامل بد شــکلی لگن و سایر استخوانها متعاقب

شــده مایعات اکوژن در محوطه بطنی مشــاهده شــد که در سه مورد پس

بیمــاری متابولیک قدیمی ،تعــداد زیاد و اندازه بزرگ تخمها ،یبوســت و

از تشــخیص قطعی ،با تجویز دارو القای تخم گــذاری صورت گرفت و در

همچنین عفونتهای تنفسی و استخوانی بود .نشانههای اولتراسونوگرافی

ســه مورد دیگر نیز تخمدانها و فولیکولها با جراحی خارج شــدند که در

نیز شــامل مشــاهده مایعات آزاد با اکوژنیســیته باال در محوطه ســلومی،

یکی از موارد جراحی شــده پریتونیت ناشــی از پارگی پوسته زرده تخم نیز

فولیکولهای غیر هم شکل با اکوژنیسیتههای متفاوت و استاز پیش از تخم

رخ داده بــود و در دو مورد دیگر جراحی شــده نیز شــواهد حاکی از اســتاز

گذاری بود.

فولیکولــی پیش از تخمکگذاری نمایــان بود .در حالیکه در موارد ســالم

در حیوانات سالم نیز فولیکولهای هم شکل هیپواکوئیک دارای زرده

مایعی در حفره سلومی مشــاهده نگردید .بدین ترتیب میتوان ناهمگونی

هیپراکوئیک ،تخمهای کلسیفیه با سایه صوتی و عدم وجود مایعات آزاد از

اکوژنیسیته( )Heterogeneous Echogenicityمایع اطرافی تخمها و

نشانههای اصلی اولتراسونوگرافی بودند.

فولیکولها را با اســتاز پیش و پس از تخمگذاری و همچنین پریتونیت در
ارتباط دانست (تصویر .)4
بررســی کیفی و توصیفی تصاویر رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی اخذ
شــده :نماهای رادیوگرافی مورد بررسی در ایگواناهای مورد مطالعه شامل
نماهای پشتی-شکمی و جانبی بود .هرچند که نمای پشتی-شکمی نسبت
بــه نمای جانبی اطالعات کاملتری در رابطه با شــکل ،اندازه و دانســیته
تخمهــا یا فولیکولها در اختیار میگــذارد .چرا که در نمای جانبی به دلیل

بحث
بیماریهای تولیدمثلی در حیوانات در خطر انقراض ،از اهمیت خاصی
برخوردار میباشد و میتواند اغلب به دلیل وخامت باعث از دست رفتن توان
باروری و حتی مرگ حیوان گردد ،از این رو باید تشــخیص آنها ســریع و
صحیح و با نهایت دقت صورت پذیرد .ایگواناها در اســارت ممکن است به
دلیل کاهش فعالیت بدنی و کمبودهای تغذیهای بیشــتر دچار تخمماندگی

سارنگ سروری و همکاران ،تشخیص تخم ماندگی در ایگوانای سبز

شوند و در صورت رخ دادن درمان آن ،در صورت لزوم جراحی ،عقیم شدن
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ایگوانا ماده است ،اما در عوض حیوان از مرگ نجات مییابد( .)4باید در نظر

روشهــای غیرتهاجمــی مختلفــی نظیــر مالمســه ،رادیوگرافــی،

داشت که تشخیص بر درمان مقدم بوده و تکنیکهای تصویربرداری در این

اولتراســونوگرافی و نگهداری موقت از مادههای تخمدار در محیط بســته

مهم از اصول پایه تشخیصی میباشند .از آنجایی که نیاز مبرمی به توصیف

به طور گسترده جهت بررسی وضعیت تولیدمثلی خزندگان و نحوه تکامل

نشــانههای رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی به صورت دقیق و قابل اعتماد

فولیکولها و تخمهای آنها مورد اســتفاده قرار گرفته است .از طرفی هر

در عارضه تخمماندگی ایگواناهــای ماده وجود دارد ،این مطالعه به منظور

کدام از این روشها محدودیتهای خاص خودش را دارد .مالمسه میتواند

ارزیابی نشــانههای دقیق تر و قابل اعتمادتر رادیوگرافی و ســونوگرافی در

موجب تشخیصهای منفی کاذب شود و یا به تخمها یا فولکیولها آسیب

راستای افزایش دانش توصیفی این عارضه انجام پذیرفت.

برســاند و از ســوی دیگر نمیتواند تعداد و اندازه تخمها را مشــخص کند.

مشــکالت تولیدمثلی در خزندگانی که در اسارت نگه داری میشوند

از رادیوگرافی میتوان جهت تعیین تعداد و اندازه تخمها اســتفاده کرد اما

بســیار رایج بوده و در این میان رایجترین این بیماریها اســتاز فولیکولی

میتواند برای شــخص نگه دارنده و بیمار خطرناک باشــد و از طرفی نمی

پیــش از تخمکگذاری و اســتاز پــس از تخمکگذاری یــا همان عارضه

توانــد وجود مایعات بــا میزان کم را تایید کند .نگهــداری از حیوان ماده با

تخمماندگی میباشــد که اغلب به دلیل نگهداری نامناســب این حیوانات

وجودی که اطالعاتی در مورد تعداد تخمها یا وضع نتاج فراهم میکند اما

رخ میدهد و دلیل اصلی تغییرات پاتولوژیکی در دستگاه تولیدمثلی مادهها

ممکن اســت با ایجاد اســترس به دلیل نگه داری در محیط بسته عواقبی

است .تخمماندگی در مقاالتی که از نزدیک خزندگان وحشی را مورد بررسی

نظیر تخمماندگی برای حیوان داشــته باشــد .اما اولتراســونوگرافی روشی

قرار دادهاند حاکی از آن اســت که این عارضه رخدادی طبیعی در طبیعت

غیرتهاجمی برای حیوان و شخص مقید کننده بوده و از آن میتوان جهت

نمیباشد و تنها در  ٪ 10خزندگان اسیر رخ میدهد که در مارها  ،٪ 42در

بررســی حضور و اندازه تخمها ،مراحل رویانی مختلف و حضور مایعات با

الکپشــتها  ٪ 39و در مارمولکها  ٪18پیش میآید .در مطالعه دیگری

اکوژنیسیته مختلف بهره برد .البته با وجود این که رادیوگرافی برای ارزیابی

نیز ٪ 20کل ایگواناهای ســبزی که به یک بیمارستان دامپزشکی مراجعه

تخمها با پوسته کلسیفیه شده اهمیت بسیاری دارد ،اولتراسونوگرافی روش

کرده بودند دچار تخمماندگی بودند(.)5،6

انتخابی برای بررســی محتویــات و محل تخمهــا و فولیکولها و حضور

رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی از ابزارهای مهم در بررسی مورفولوژی

مایعات در محوطه سلومی میباشد( .)6در مطالعه حاضر نیز اولتراسونوگرافی

و عملکرد دستگاههای تنفس،گوارشــی ،ادراری ،اسکلتی و تولیدمثلی ،و

در یک مورد بیمار و یک مورد سالم توانایی تشخیص فولیکولها را داشت،

همچنین تشــخیص بیماریهای عفونی خزندگان محســوب میشــوند.

ت که رادیوگرافی به دلیل داشتن ماهیت بافت نرم و کوچک
این در حالیس 

رادیوگرافی رایجترین روش تصویربرداری در خزندگان به شــمار میرود و

بودن فولیکولها قابلیت تشخیص و تفریق آنها با سایر اندامهای محوطه

به دلیل ساختار آناتومی دستگاه ادراری و تناسلی خزندگان و معاینه بالینی

سلومی را نداشت.

محدود این ساختارها ،تکنیکهای تصویر برداری تشخیصی برای بررسی

در مطالعــه  Mehlerو همکاران در ســال  ،2012با ایگوانای ســبز

ارگانها اهمیت ویــژهای دارند( .)10کاربردیترین روشهای تشــخیصی

دوسالهای روبرو شدند که دارای عالئم اتساع شکم ،بی حالی و بی اشتهایی

تخمماندگی رادیوگرافی و اولتراســونوگرافی میباشــند .البتــه باید توجه

و کم آبی بود .در تصاویر رادیوگرافی از محوطه سلومی حیوان تعداد زیادی

داشت که بسیاری از خزندگان (همه مارها و اکثر مارمولکها) ممکن است

اشکال نامتناسب کوچک ( )0/5-1 cmبا اپاسیته بافت نرم در ناحیه حاشیه

تخمهایی با پوسته نازک که مقدار کمی کلسیم در آنها رسوب کرده است

خلفــی ریهها تا کانال لگنی دیده میشــد .در اولتراســونوگرافی حیوان نیز

تولید کنند که به راحتی در رادیوگرافی قابل ردیابی نیستند و در این حالت

تودههای کروی کوچکی با اکوژنیســیتههای مختلف به صورت خوشهای

اولتراسونوگرافی ابزاری دقیقتر خواهد بود .از سوی دیگر تمایز بین حالت

در محوطه شکمی خلفی مشاهده میشد .در نهایت پس از جراحی برداشت

طبیعی تشکیل تخم و عارضه تخم ماندگی کار بسیار دشواری است ،چون

تخمدان مشخص کردند که عارضه باقی ماندن تخم پس از تخمکگذاری

تخمگذاری ایگواناها به حضور جنس نر وابســته نیست و در درجه نخست

بــه دلیل چرخش  360درجهای دو فولیکــول به دور محور خونی خود بوده

به جثه حیوان بســتگی دارد و نه ســن ،به عالوه بلوغ جنســی در اســارت

است(.)8

ســریعتر از طبیعت رخ میدهد که با گرفتن یک سابقه خوب ،رادیوگرافی

در مطالعــه  Gartrellو همــکاران در ســال  ،2002دو روش غیــر

و اولتراسونوگرافی میتوان به تشخیص قطعی تخم دار بودن حیوان رسید.

تهاجمی رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی جهت ارزیابی وضعیت تولید مثلی

عالوه بر این میتوان با مالمسه محوطه سلومی نیز در صورت بزرگ بودن

سوســمار بچهزا ( )Tiliqua nigroluteaبا هم مقایسه شدند .چون این

کافــی تخمها ،به وجود این ســاختارها پی برد اما ایــن امر ضرورت انجام

گونــه بچهزا بود از رادیوگرافی جهت تشــخیص مادههــا در مرحله پس از

رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی را برطرف نمیکند ،به دلیل آنکه باید تخمها

تخمکگذاری و همچنین در اواخر بارداری زمانی که اسکلت جنینها شکل
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گرفته باشد در تشخیص بارداری و شمارش جنینها میتوان بهره برد .آنها

و یــا رادیوگرافی نمیتوان در این خصوص پیشبینی مناســبی ارایه نمود،

اولتراسونوگرافی را در تمایز دادن بین مراحل پیش و پس از تخمکگذاری و

بلکه توصیه میشــود حداقــل دو بار با فاصله زمانی مناســب هر دو روش

همچنین نشان دادن فولیکولها در اوایل و اواسط بارداری مفید دانستند .بر

تصویربرداری اولتراسونوگرافی و رادیوگرافی دیجیتال در تشخیص عارضه

این اساس آنها این دو روش تشخیصی را در تعیین مراحل بارداری مناسب

تخم ماندگی در ایگوانای ماده سبز انجام پذیرد.

دانستند و اعالم نمودند که استفاده از هر دو روش با هم بیشترین اطالعات

تشکر و قدر دانی

را در زمینــه وضعیت تولیدمثلی ارائــه میکنند ( )2که این نتایج با نتایج به
دست آمده در مطالعه حال حاضر نیز هماهنگی دارد.
 Gilmanو همکاران در ســال  ،2007از اولتراســونوگرافی به منظور
ارزیابی اندازه فولیکــول و تخمها ،حجم تخمها و تعداد آنها در ایگوانای
وحشی در دورههای زمانی مختلف استفاده کردند که در آن تمامی نماهای
عرضی ،طولی و پشــتی گرفته و طول و عرض تخمها و فولیکولها ثبت
شــد و ســپس جهت اطمینان از دقت تکنیک اولتراســونوگرافی و بررسی
نتایج حیوانات یوتانایز گردیدند .در همهی حیواناتی که آنها بررسی کردند
ظاهر فولیکولها از آن اکوئیک (تیره) تا هیپراکوئیک (روشن) متفاوت بود.
آنها پوســته داشــتن تخم را از روی تفاوت آن اکوئیــک بودن آلبومین و
هیپراکوئیک بودن زرده تشخیص دادند ،این در حالیست که در مطالعه حال
حاضر تشخیص بر مبنای رادیواپک بودن بیشتر حاشیه تخمها در تصاویر
رادیوگرافی و همچنین داشــتن سایه اکوستیک در اولتراسونوگرافی بود .از
طرفــی آنها تائیــد کردند که بهترین روش برای بررســی تعداد تخمها یا
فولیکولها حرکت ترانسدیوسر در جهت عرضی از سینه تا لگن و برعکس
و ســپس حرکت دادن ترانسدیوســر در جهت طولی و سپس مقایسه تعداد
تخمها بین این دو جهت اســت .در حالی که اگر تعداد تخمهای شــمرده
شــده در هر کدام از جهات برابر نبود باید شــمارش را دوباره تکرار کرد (.)3
بر اساس یافتههای مطالعه حال حاضر رادیوگرافی برای شمارش تخمهایی
که پوســته کلسیفیه شده دارند دقیق تر بوده و از سوی دیگر نمای پشتی-
شکمی نسبت به نمای جانبی اطالعات بیشتری را در اختیار میگذارد.
آنهــا همچنین اعالم کردند کــه اندازهگیری ابعــاد تخمها به دلیل
داشتن دیواره قابل انعطاف بسیار دشوار بوده و این کار باید در اولین حرکت
ترانسدیوسر در جهات عرضی و طولی به آرامی انجام شود و از اندازهگیری
ابعاد تخمهایی که فشــرده شــدهاند پرهیز گردد ( .)3در تحقیق حاضر نیز
به دلیل اینکه تخمها شــکل هندسی مختلفی در تصاویر اولتراسونوگرافی
داشتند ،اندازهگیری ابعاد آنها دارای ارزش تشخیصی نبود.
نتیجــه گیری نهایــی :بر طبق نتایج به دســت آمــده از این مطالعه،
اولتراسونوگرافی روشی مطمئن برای تشخیص تخمها و همچنین تشخیص
و تمایز فولیکولها از یکدیگر و بررســی شکل آنها میباشد اما نمیتواند
اطالعــات دقیقــی درباره ابعاد و تعــداد آنها به دلیل فشــرده قرار گرفتن
فولیکولها در کنار یکدیگر ارائه دهد .به نظر میرسد با توجه به یافتههای
ســایر محققین ،بررسی دورهای رشد و تمایز فولیکولها و تشکیل تخم در
ایگواناهای ماده اهمیت بسیاری دارد و تنها با انجام یک بار اولتراسونوگرافی

نویســندگان این مقاله برخود واجــب میدانند که از همکاریهای بی
دریغ رزیدنت محترم بخش رادیولوژی ســرکار خانم دکتر یاســمین والی و
کارشــناس بخش رادیولوژی جناب آقای مهندس داوود فســخودی کمال
تشکر را داشته باشند.
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________________________________________________________________
Abstract:

BACKGROUND: Reproductive diseases are among the most important life threatening prob-

lems in captive female iguanas. Egg binding is a reproductive disorder in which female iguana
cannot lay one or more of its eggs, mainly caused by improper husbandry. Physiological and
pathological process of egg production such as egg binding in iguanas has to be assessed more.
OBJECTIVES: In this study, diagnostic value of two modalities, radiography and ultrasonography, have been compared for evaluation of egg binding in green iguana.
METHODS: In this study ultrasonography and digital radiography were used as non-invasive methods to evaluate and describe dystocia in captive female green iguanas. Ultrasonography was performed in ventral aspect of abdomen in two sagittal and transverse planes. While
radiographic images were taken in both dorso-ventral (DV) and lateral projections.
RESULTS: Ultrasonography provided more accurate and informative results than digital
radiology. Radiography can be used to detect gravidity and presence of large eggs or follicles.
Heterogeneous echogenic eggs or follicles, with different egg size, irregularity in egg borders
and echogenic free fluid in celomic cavity were detected in egg-bound green iguanas. Among
these ultrasongraphic evidences, the strongest sign was presence of echogenic free fluid in
celomic cavity. However digital radiography is unable to delineate fluids in celomic cavity
following egg binding in green female iguanas. Among two radiographic positioning, dorsoventral view provides more information than lateral images.
CONCLUSIONS: In conclusion, when we encounter a female green iguana with clinical
signs of egg binding, ultrasonography has more advantages than radiography, however both
modalities can be informative.
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Figure Legends and Table Captions
Figure 1. Ultrasonography approach for evaluation of genital system in green iguana.
Figure 2. Semi calcified egg with hyperechoic wall and hypoechoic contents. Linear transducer- 4 cm depth.
Figure 3. DV projection from green iguana with normal eggs. Semi calcified eggs are encircled with red line.
Figure 4. Fluid surrounding follicles. A: anechoic free fluid in normal iguana and B: echogenic free fluid in egg-bound iguana. 1: Follicles.
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