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بررسی اثرات تجویز اپیدورال دیکلوفناک سدیم بر برخی از فراسنجههای
هماتوبیوشیمیایی ،عالیم حیاتی ،فعالیت الکتریکی قلب و بی دردی در گوسفند
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پذیرش 91 :مردادماه 5011

چکیده
این پنووهش بنرای بررسنی بنیدردی و اثنرا انان ی دیکلوفننا سندی بنه رو اپیندورال روی عالین حینایی ،فراسننهههنای
همایوبیوشیمیای و مولفههای الکتروکاردیوگرافی در گوسفندان نواد لری انهام شد 5۱ .راس گوسفند ماده غیر آبست سنال (9/2±11/06
سال) به طور یصادفی به سه گروه یقسی شدند و لیدوکائی ( 1میلی گرم به ازای کیلوگرم) ،دیکلوفننا سندی ( 1میلنی گنرم بنه ازای
کیلوگرم) یا یرکیب لیدوکائی ( 1میلی گرم به ازای کیلوگرم)  -دیکلوفنا سدی ( 1میلی گرم به ازای کیلوگرم) را در فضای بنی مرنره
یک و دو دمی دریافت کردند .زمان شروع بیحسی و طول مد بی حسی در نواحی دن ه ،مقعد ،پرینه ،فرج و ناحیه داخلی رانها با یسنت
سوزن بررسی شد .عالی حیایی ق ل و در زمانهای  11 ،61 ،01 ،91 ،51 ،1و  521دقیقه ،پس از یزریق اپیدورال ث ت شد ،همچننی در
زمان های  61 ،91و  521دقیقه نوار قل ی ،درصد اش اع اکسیون شریانی و نمونه خون وریدی از یمام گوسفندان اخذ گردید .زمنان شنروع
بی حسی و طول مد زمان بی حسی در گروه دیکلوفنا سدی نس ت به دو گروه دیگر به طور معنیداری به یرییب طوالنییر و کویاهینر
بود ( .)P <1/11نتایج مطالعه حاضر نشان داد دیکلوفنا سدی همراه با لیدوکائی کیفیت بی حسی اپیدورال در گوسفند را افزایش می-
دهد و اثر منفی روی مولفههای نوار قل ی و غلظت اکسیون اش اع شریانی ندارد ،اما مواب کاهش غلظت همایوکریت ،یعنداد گل نولهنای
قرمز و گل ولهای سفید خون می شود ،بنابرای به کارگیری دیکلوفنا سدی در بی حسی اپیدورال یوام با لیدوکائی یا منفرد در گوسفند
یوصیه نمیشود.
واژههای کلیدی :بی حسی اپیدورال ،گوسفند ،همایولوژی ،الکتروکاردیوگرافی.

مقدمه
بی حسی ناحیهای و موضعی منهر به فقندان حنس در
بخش مورد بیحسی از طریق بلو انتقنال ایمپنالسهنای
عص ی بی بخنش منورد نظنر در بندن و سیسنت عصن ی
مرکزی میشود و در ای شنرای دام کنامال هشنیار اسنت
( 2،5و .)9بنیحسنی اپیندورال ینک رو بلنو مرکنزی
 neuraxialاست که در دامهای بزرگ به منظنور رهیافنت-
های یشخیصی و درمانی در اختالال یولید مثلی و اصالح
پروالپس واژن یا رکتوم از آن استفاده میشود .ای رو از
دهه  11میالدی در آمریکای شمالی و اروپا به کنار گرفتنه
شد؛ اگرچه با ابداع فنون ادیدیر ،یهریزا پیشنرفتهینر و
رهیافتهای ایم یر استفاده از ای رو در ادامه با کاهش

چش گیری موااه شد ،اما در اواخنر دهنه  ۱1منیالدی بنا
یشخیص اثرا القای بیدردی بسنیاری از داروهنا بنر روی
طنننان نخنناعی اسننتفاده از این رو بننیحسننی از سننوی
پزشکان و دامپزشکان با استق ال بیشتری موااه شد (1 ،0
و .)6لیدوکائی رایجیری داروی بنیحسنی موضنعی بنرای
بیحسی اپیدورال است؛ چرا کنه دارای شنروع اثنر سنری ،
طول اثر متوسن و مسنمومیت نسن تا پنایینی اسنت (،)7
ممک است طول دوره بیحسی ناشی از لیندوکائی بنرای
یعدادی از فرآیندهای یشخیصی-درمانی کافی ن اشد و نیاز
به دوز مهدد داشته باشد که در ای صور خطنرا بنروز
عدم یعادل ،زمی گیری و مسمومیت را مییواند بنه دن نال
داشته باشد ()۱؛ بدی منظور بنرای النوگیری از مصنر
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دوز مهنندد لینندوکائی  ،داروهننای مختلفننی از املننه بننی
حننسکنننندههننای موضننعی ،آلفننا-دو ( )2αآگونیسننتهننا،
داروهای ضند الترنان (اسنتروئیدی و غینر اسنتروئیدی) و
کتامی در مطالعا برای بررسی اثرا آنها در بیحسی
اپیدورال استفاده شده است ( 51،1 ,2 ,5و.)55
از امله داروهایی که اخیراً در یرکیب با لیندوکائی در
بیحسی اپیدورال مورد پووهش قرار گرفتنهانند ،داروهنای
ضنند الترننان غیننر اسننتروئیدی ( )NSAIDهسننتند (.)9
NSAIDها به عنوان ضد التران ،ضد درد و ضند ینبهنای
قدریمندی شناخته شده هستند .مطالعا و شواهد یهربی
اخیر نشان میدهد که آثار قدریمند و مرکنزی این دسنته
دارویی بر درد وابسته یا غیر وابسته به نقش ضند الترنابی
ای داروهاسنت (NSAID .)52هنا بنا النوگیری از یرشن
آنزی سیکلواکسیوناز ( )COXو یولیند پروسنتاگالندی هنا
باعث کاهش فعالیتهای دردنا ( )nociceptiveپیرامنونی
شده و حساسیت رشتههای عص ی آوران ( )afferentنس ت
به برادیکینی ( )bradykininو پیش ماده substance ( P
 )Pرا به حداقل میرساند ()59؛ عالوه بر آن پنووهشهنای
یهربی ثابت کنرده کنه یهنویز نخناعی ( )intrathecalاین
دسته دارویی در انسنان و حیواننا اثربخشنی بناالیری در
مقایسه با رو یهنویز عمنومی دارو دارد (56 ،51،50 ,0
و .)57دیکلوفنا سدی یک داروی غینر مخندر از دسنته
ضد الترانهای غیر استروئیدی است کنه الترنان و درد را
کاهش می دهد .یاکنون هیچ پووهشی در دامپزشکی اثرا
لیدوکائی در یرکیب با دیکلوفنا سدی را در بنیحسنی
اپیدورال بررسی نکرده است ،همچنی اطالعا محندودی
راا به یرکینب NSAIDهنا بنا لیندوکائی در بنیحسنی
اپیدورال واود دارد ،بنابر ای هد از ای پووهش بررسنی
و مقایسه بیدردی و اثرا اان ی این داروهنا روی عالین
حیایی برخی فراسنهههای همایوبیوشیمیای و مولفنههنای
الکتروکاردیوگرافی در گوسفندان نواد لری است.
مواد و روش کار
یمامی مراحنل پنووهش حاضنر بنه یاییند گنروه علنوم
درمانگاهی دانشنکده دامپزشنکی دانشنگاه لرسنتان رسنید
( )LU-9311511041-20و کلیه دستورالعملهنای مربنو
به رعایت اخالق در پووهشهای یهربی بر حیوانا در نظر
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گرفتننه شنند .بننا مرااعننه بننه مزرعننه یحقیقننایی دانشننکده
کشاورزی دانشنگاه لرسنتان  5۱راس گوسنفند مناده غینر
آبست سال بر اساس یاریخچه ،معاینا فیزیکی و بررسنی
یننابلوی خننونی انتخننان و پننس از وزنکشننی بننا یننرازوی
دیهیتال ،یعیی س با یوانه بنه فرمنول دنندانی ( )5۱و
یعیی امتیاز وضعیت بدنی (براساس نمره بندی  )1-1وارد
مطالعه شدند .گوسفندان به صور یصادفی در یکی از سه
گروه  6راسی شامل )5 :لیدوکائی ) ،1 mg/kgلیندوکائی
 %2انسننتیتو پاسننتور ،ایننران) )2 ،دیکلوفنننا سنندی (
BIOVET Pharmaceutical ،BIODIC 5% ،1mg/kg
 )Vietnam ،Companyو  )9لیدوکائی -دیکلوفنا سندی
( ،1 mg/kgلیدوکائی  ،1 mg/kg × %2دیکلوفنا سندی
 )%1قرار گرفتند pH .داروهای اسنتفاده شنده بنه صنور
منفرد و پس از یرکیب بنا  9یکنرار بنا  pHمتنر دیهیتنال
رومیننزی ( SevenCompact S220, Mettler Toledo,
 )Switzerlandاندازهگیری و ث ت گردید.
ق ننل از آغنناز مطالعننه ،گوسننفندان بننه داخننل سننالنی
سرپوشیده و مهزا انتقال داده شندند و پنس از  91دقیقنه
استراحت عالی حیایی (دمای مقعدی ،یعداد ینفس ،یعداد
حرکا شکم ه و ضربان قلنب) و درصند اشن اع اکسنیون
شننریانی بننا پننالس اکسننیمتننر ( Shanghi International
 )holding Corp, GMBH, Chinaث ت گردید و سپس بنه
منظنننور ث نننت فعالینننت الکتریکنننی قلنننب از دسنننتگاه
الکتروکناردیوگرام ( )KENZ Cardico, 302, Germanyبنا
استفاده از اشتقاق قاعدهای رأسی ( ،)Base-Apexاسنتفاده
شد .در ادامه نمونه خون وریدی از هر دام اخذ شنده و بنه
درون لولههای حاوی ماده ضد انعقاد ( ،EDTA-K2یهرینز
گستر ،یرران ،ایران) و فاقد ماده ضند انعقناد ( Plain tube,
 )London, UKمنتقل شد .پس از شناسنایی فضنای بنی
مرره ای شماره یک و دو دمنی ،پوشنش خنارای در این
ناحیه یراشیده و به رو اراحی با استفاده از بتنادی 51
درصد (برسادی  ،ارا  ،ایران) موض ضد عفونی و استریل
شد .پنس از مقیند سنازی دام در حالنت ایسنتاده ،سنوزن
شماره  G5۱به طول  9/۱سنانتیمتنر در فضنای اپیندورال
وارد شد و به منظور ارزیابی انایگنذاری صنحی سنوزن
یست انداخت قطنره ( )hanging drop methodو ینا عندم
مقاومت حی یزریق بررسی شد .در ادامه بنا ارینب کنردن
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سوزن به سمت قندام ،یمنام دارو بنه صنور آهسنته و در
مد زمان حدود  91ثانیه یزرینق گردیند .بعند از یزرینق
اپیدورال برای یعیی زمان شروع بیحسی در دن ه ،مقعند،
پرینه ،فرج و ناحیه داخلی رانها هنر  91ثانینه ینک بنار و
برای یعیی طول بی حسی هنر  2دقیقنه ینک بنار ،یسنت
سوزن انهام میگرفت .برای بررسنی کیفینت بنیحسنی از
یست سوزن و یخریش سنط پوسنت (عمنق عضنالنی˃5
سانتی متر) با سوزن شماره  2( G21الی  9بار یکرار در هر
موض ) استفاده گردید .در ادامه ضربان قلب ،یعداد ینفس،
حرکا شکم ه و دمای مقعدی در زمنانهنای ،91 ،51 ،1
 11 ،61 ،01و  521دقیقه پنس از یهنویز اپیندورال ث نت
شد ،عالوه بر آن در زمانهای  61 ،91و  521دقیقنه پنس
از یهویز اپیدورال نوار قل ی ،درصد اش اع اکسیون شنریانی
و نمونه خون وریدی از یمام گوسفندان اخذ گردید.
نمونههای خون در کننار ینب بنه آزمایشنگاه منتقنل و
بالفاصله با دستگاه خودکنار شمارشنگر سنلولی (NIHON
KOHDEN, Celtec α VET MEK-6550, Tokyo,
 )Japanمقادیر یام گل ولهای سفید ( ،)WBCگل نولهنای

قرمننز ( ،)RBCهمایوکریننت ( )PCVو هموگلننوبی ()Hb
اندازه گیری شد ،سپس گستر خونی روی الم یریه شند
و پس از یث یت و رنگ آمیزی در زیر میکروسنکو ننوری
با لنز  511آغشته به روغ ایمرسیون مشاهده و شنمار
یفریقی گل ول های سفید انهنام شند .پنس از سنانتریفیوژ
لولههای حاوی خون فاقد ماده ضد انعقاد در دور  9111به
مد  51دقیقه (،)ROTOFIX 32A, Hettich, Germany
سرم ادا شد و به درون میکروییون انتقال یافنت .غلظنت
سرمی گلوکز (پارس آزمنون ،یرنران ،اینران) و کنورییزول
( Competitive ELISA, Boster Biological
 )Technology, Pleasanton, CA, USAبنننر اسننناس
دستورالعمل شرکت سازنده کیت سنهیده شد.
یوزی ن دادههننای حاصننل از ای ن پننووهش بننا آزمننون
 Kruskal-Wallisدر ننرم افنزار آمناری Ver. ( MedCalc
 )19.2, Ostend, Belgiumبررسی شد .دادههایی که یوزی
نرمال داشتند بنر حسنب مینانگی و فاصنله اطمیننان 11
درصنندی ( )confidence intervalاز میننانگی  ±انحننرا
معیار و دادههایی که فاقد یوزین نرمنال بودنند بنر حسنب
میانه و دامنه میان چارکی بیان شدند .در ادامه با آزمنون-
هنای  Repeated measure ANOVAو  Duncanیغیینرا

عالی حیایی ،فراسنهههای همایوبیوشیمیایی و مولفههنای
الکتروکنناردیوگرام در بننی ییمارهننای مننورد مطالعننه در
زمانهای متفناو بررسنی گردیند .در این رو  ،ابتندا از
آزمون  .Levenesبرای بررسی ه قوارگی واریانس ییمارهنا
استفاده و در ادامه آزمون کرویت ( )Sphericityانهام شند
و نتایج آن بر اساس دو آزمنون  Green houseو Huynch-
 Feldtارزیابی گردید .زمان آغاز و دوره بیحسنی اپیندورال
مابی دامهنای ینک گنروه بنا آزمنون  paired sample-tو
مابی گروههای مورد مطالعه با آزمون آنالیز وارینانس ینک
طرفننه ( )one way ANOVAهمننراه بننا آزمننون یعقی ننی
 Bonferroniبررسی شد .در یمامی آزمونها سنط معننی
داری  1/11در نظر گرفته شد.
نتایج
میانگی و انحرا معیار  pHداروهای مورد اسنتفاده در
ای پووهش برای لیدوکائی  ،دیکلوفنا سندی و یرکینب
لینندوکائی -دیکلوفنننا سنندی بننه یرییننب برابننر بننا
 7/6۱±1/52 ،6/55±1/17و  7/27±1/5۱بنننود .پنننس از
سانتریفیوژ هیچگونه یغییر رنگ ،کدور و رسون فیزیکنی
در خصوص یرکیب لیدوکائی -دیکلوفنا مشناهده نشند.
میانگی و انحرا معیار وزن ،امتیاز وضعیت بندنی و سن
گوسننفندان در مطالعننه حاضنننر بننه یریینننب برابننر بنننا
 19/11±1/۱7کیلننوگرم 9/11±1/0 ،و  9/20±1/6سننال
بود .اختال آماری معنیداری بنی گنروههنای مختلنا از
نظر س  ،وزن و امتیاز وضعیت بدنی دیده نشد (.)P>1/11
گوسفندان همه گروههای مورد مطالعه به خوبی بنیحسنی
اپینندورال را یحمننل کردننند و هننیچ مننوردی از واکنننش
ناخواسته ،آلرژیک و یا صندما فیزیکنی-عصن ی متعاقنب
یزریق داروهای مذکور مشاهده نشد.
در بررسی شروع بیحسی دن نه مشنخص شند کنه در
گروه دیکلوفنا سدی با یأخیر معنیداری نس ت به سنایر
گروهها شروع می شنود ( ،)P< 1/11همچننی در مقایسنه
طول دوره بیحسی دن ه ،مد زمنان بنیحسنی دن نه در
گننروه دیکلوفنننا سنندی بننه طننرز معنننیداری کمتننر از
گروههای دیگر بود ( .)P< 1/11بنه یریینب در گنروههنای
لیندوکائی -دیکلوفنننا سنندی  ،لینندوکائی و دیکلوفنننا
سدی شروع بی حسی ناحینه مقعند سنری ینر و دوره بنی
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حسی طوالنییر بود که ای اختال از نظر آماری معنیدار
اسننت ( ،)P< 1/11همچنننی در خصننوص زمننان آغنناز
بیحسی ناحیه پرینه ،بی همنه گنروههنا اخنتال آمناری
معنیداری وانود داشنت ( )P< 1/11و یریینب شنروع آن
بدی صور بود که بیحسنی ابتندا در گنروه لیندوکائی -
دیکلوفنا سدی (دقیقنه  ،)0/۱9±1/71سنپس در گنروه
لیننندوکائی (دقیقنننه  )7/۱9±5/57و در نراینننت گنننروه
دیکلوفنا سدی (دقیقنه  )57/57±2/50رخ داد؛ اگرچنه
طوالنییری زمان بیحسی ناحیه پرینه نیز مربو به گروه
لیدوکائی -دیکلوفنا سدی (دقیقنه  )۱9/67±0/92بنود،
اما از ای حیث اختال آماری معنیداری ن ود (.)P>1/11
نتایج نشان داد ینرا در گروه دیکلوفننا سندی عندم
یعادل دیده نشد ،اما در دیگر گروههای منورد مطالعنه این
یافته رویت گردیند کنه در گنروه لیندوکائی -دیکلوفننا
سدی شدیدیر از گروه لیدوکائی بود ( .)P< 1/11علیرغ
ای که شروع بنیحسنی ناحینه ران در گنروه لیندوکائی -
دیکلوفنا سدی (دقیقه  )55/11±5/26نس ت به گروه -
لیدوکائی (دقیقه  )59/67±5/69سری یر بود ،اما اخنتال
معنیداری واود نداشت ( .)P>1/11طول دوره بنیحسنی
ناحیه ران در گروه لیدوکائی -دیکلوفننا سندی (دقیقنه
 )91/1±9/01بننه طننور معنننیداری طننوالنییننر از گننروه
لیننندوکائی (دقیقنننه  )29/67±9/9۱بنننود (،)P< 1/11
همچنی از نظر زمان آغاز و طنول دوره بنیحسنی ناحینه

فرج گروه لیدوکائی -دیکلوفنا سدی سری ینری شنروع
بیحسی و طوالنییری بازه زمنانی را ث نت کنرد و از این
نظر با سایر گنروههنا اخنتال آمناری معننیداری داشنت
(.)P< 1/11
نتایج ادول  2نشان میدهد یأثیر گذر زمان بر حهن
گل ولهنای قرمنز معننیدار اسنت ( )P< 1/11و یغیینرا
حه گل نولهنای قرمنز در گنروه دیکلوفننا سندی بنه
صور افزایشی و در گروه لیدوکائی -دیکلوفنا سدی به
صور کاهشی بود .در گروه لیدوکائی -دیکلوفنا سندی
با گذر زمان از حه  PCVکاسته شد و بی فاکتور زمان و
یاثیر یزریق دارو اری نا معننیداری وانود داشنت (1/11
< ،)Pاما در خصوص غلظت هموگلوبی نه ینرا یغییری در
خصوص اثر یزریق دارو دیده نشد ،بلکه گذر زمان نینز اثنر
معنننیداری روی غلظننت هموگلننوبی نداشننت (.)P>1/11
پووهش حاضر مشنخص کنرد بنا گنذر زمنان یغییراینی در
حه یام گل ولهای سفید دیده میشود که ای یغیینر در
گروه لیندوکائی -دیکلوفننا سندی کاهشنی بنود (1/11
< .)Pشمار یفریقی گل ولهای سفید نیز نشنان داد کنه
کننناهش حهن ن معننننیدار ( )P< 1/11مونوسنننیتهنننا و
نویروفیلهای باند در یمامی گروههای مطالعه دیده شد ،اما
در خصوص حه ائوزینوفیل ،لمفوسنیت و نویروفینلهنای
سگمانته ای یغییرا معنیدار ن ود (.)P>1/11

جدول  -7درصد اکسیون اش اع و غلظت فراسنهههای بیوشیمیایی در گروههای لیدوکائی  ،لیدوکائی -دیکلوفنا

سدی و دیکلوفنا

سدی ق ل و پس

از یزریق اپیدورال

شاخص

گروه

زمان صفر

دقیقه 91

دقیقه 61

لیدوکائی
دیکلوفنا
لیدوکائی  -دیکلوفنا

۱9/67±1/52
۱9/1±51/16
72/67±59/11

۱0/5±0/99
۱5/57±7/۱6
79/1±52/۱1

۱6/۱9±0/12
۱1/1±7/97
72±55/12

۱1/67±0/11
70/57±7/12
79/99±52/01

گلوکز
()mg/dl

لیدوکائی
دیکلوفنا
لیدوکائی  -دیکلوفنا

۱7/67±7/07
۱7/5±1/76
۱1/5±۱/10

17/1±52/15a
۱5/2±51/۱1b
۱6/1±51/۱b

511±1/11a
۱7/67±6/12b
۱۱/9±59/96b

51۱/99±7/76a
۱9/1±1/92b
12/57±51/6۱b

کورییزول
()nmol/L

لیدوکائی
دیکلوفنا
لیدوکائی  -دیکلوفنا

6/01±1/2۱
6/62±1/79
6/59±1/11

6/۱2±5/56
1/19±1/29
1/19±5/51

6/25±1/21
1/12±1/1۱
1/62±1/22

SPO2

()%

مقادیر بر حسب میانگی  ±انحرا معیار بیان شده است.
حرو متفاو اختال آماری معنیداری با یکدیگر از نظر گروه مورد مطالعه دارند (.)P≤0.05
۲2

دقیقه 521

1/11±1/55
1/02±1/52
1/79±5/16
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جدول  -۲مقادیر فراسنهههای همایولوژیکی در گروههای لیدوکائی  ،لیدوکائی -دیکلوفنا

گروه

شاخص

زمان صفر

سدی و دیکلوفنا

دقیقه 91
۱/06±5/51
۱/۱2±1/10
55/۱1±2/10 a

سدی ق ل و پس از یزریق اپیدورال

دقیقه 61
7/7۱±1/7۱
1/76±2/1۱b
55/02±2/5a

دقیقه 521

لیدوکائی
گل ننول قرمننز
دیکلوفنا
()106/µl
لیدوکائی  -دیکلوفنا

۱/61±5/27
۱/65±5/57
59/00±9/29

لیدوکائی
گل ول سفید
دیکلوفنا
()103/µl
لیدوکائی  -دیکلوفنا

50/۱2±0/62b 51/67±0/09b
51/19±0/05b
51/52±1/00
b
b
b
50/1±0/01
51/11±1/75
51/5±1/15
50/29±1/95
51/۱2±51/11a 22/61±51/29a 21/57±55/79a 26/67±59/11

b

a

۱/96±5/29
۱/69±5/51b
51/01±5/10c

PCV
()%

لیدوکائی
دیکلوفنا
لیدوکائی  -دیکلوفنا

21/29±2/12
20/1۱±2/25
9۱/72±۱/71

20/71±2/10b
21/71±5/۱2b
9۱/16±0/21a

21/7۱±1/7b
21/7±2/۱5b
92/2±0/22a

20/0۱±2/79b
21/2±2/۱1a
21/7±0/99b

ائوزینوفیل
()%

لیدوکائی
دیکلوفنا
لیدوکائی  -دیکلوفنا

1/59±1/11
1/52±1/17
1/56±1/17

1/5۱±1/5
1/55±1/5
1/52±1/160

1/50±1/16
1/51±1/55
1/1۱±1/106

1/59±1/5
1/51±1/5
1/17±1/10

لنفوسیت
()%

لیدوکائی
دیکلوفنا
لیدوکائی  -دیکلوفنا

1/20±1/51
1/25±1/17
1/51±1/11

1/2۱±1/51
1/92±1/17
1/20±1/59

1/27±1/51
1/21±1/5
1/95±1/56

1/91±1/52
1/95±1/11
1/21±1/17

مونوسیت
()%

لیدوکائی
دیکلوفنا
لیدوکائی  -دیکلوفنا

1/51±1/11
1/5۱±1/16
1/55±1/10

1/5۱±1/56
1/11±1/11
1/52±1/11

1/52±1/19
1/55±1/10
1/5±1/1۱

1/55±1/17
1/5±1/1۱
1/11±1/10

نویروفیل باند
()%

لیدوکائی
دیکلوفنا
لیدوکائی  -دیکلوفنا

1/12±1/12
1/15±1/12
1/15±1/12

1/19±1/12
1/12±1/12
1/119±1/15

1/11±1/12
1/116±1/15
1/116±1/12

1/02±1/5
1/01±1/5
1/19±1/5

1/0±1/51
1/06±1/12
1/15±1/51

1/09±1/57
1/1±1/51
1/01±1/51

لیدوکائی
نویروفینننننننل
دیکلوفنا
سگمانته ()%
لیدوکائی -دیکلوفنا

1/129±1/129
1/09±1/50
1/00±1/5
1/16±1/11

مقادیر بر حسب میانگی  ±انحرا معیار بیان شده است.
حرو متفاو اختال آماری معنیداری با یکدیگر از نظر گروه مورد مطالعه دارند (.)P>1/11

در گروه لیدوکائی  ،گذر زمان باعث افنزایش معننیدار
در غلظت گلنوکز ( )P>1/11شند ،امنا در دیگنر گنروههنا
اختال معنیداری رویت نشد ( .)P>1/11یغییرا غلظنت
کننورییزول نیننز نشننان داد در گننروههننای لینندوکائی و
لیدوکائی -دیکلوفنا سندی  ،افنزایش معننیداری ایهناد
میشود ( ،)P>1/11اما در گروه دیکلوفنا سدی ؛ اگرچنه
با افزایش غلظت همراه بود ،اما ای افزایش از نظنر آمناری
معنیدار ن ود ( .)P>1/11یأثیر گنذر زمنان و دارو نینز بنر

غلظت اکسیون اش اع معنیدار ن ود (( )P>1/11ادول ،)5
همچنی نتایج نشان داد با واود ای که غلظت کورییزول
در گوسفندان گروه دیکلوفننا سندی 1/19±1/29( 91
نننانومول در لیتننر) و  1/12±1/1۱( 61نننانومول در لیتننر)
دقیقه پس از یزریق کمتر از سایر گروهها بود ،اما اخنتال
معنیداری نداشت (.)P>1/11
همانطور که در نمنودار  2aدینده منیشنود در گنروه
لیدوکائی با گذر زمان یعداد ضنربان قلنب کناهش معننی
۲7
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داری یافت ( ،)P>1/11ولی در سایر گنروههنا یغیینری
دیننده نشنند ( .)P>1/11در گننروه لینندوکائی -دیکلوفنننا
سدی  ،یأثیر گنذر زمنان بنر یعنداد یننفس معننیدار بنود
( )P>1/11بدی صور که با گذشت زمان یعداد حرکنا
ینفسی کاهش منییافنت (نمنودار  .)2bدر منورد حرکنا
شکم ه (نمودار  )9cهیچ اختال آماری معنیداری از نظر

یاثیر دارو و گذر زمان در بنی گنروههنای مختلنا وانود
نداشت ( ،)P>1/11همچنی گذر زمان بنر دمنای مقعندی
یاثیر معنیداری ( )P>1/11داشت و در گنروه لیندوکائی ،
افزایش دمای مقعدی و در گروه دیکلوفنا سدی  ،کاهش
معنیدار ( )P>1/11دمای مقعندی ث نت گردیند (نمنودار
.)2d

نمودار  -7یغییرا مربو به یعداد ضربان قلب ( ،)aیعداد ینفس ( ،)bحرکا شکم ه ( )cو دمای مقعدی ( )dق ل ( )1و پس از یزریق
اپیدورال ( 11 ،61 ،01 ،91 ،51 ،1و  521دقیقه) لیدوکائی (LID؛ دایره یوپر نارنهی و خطو س ز رنگ) با دوز  1میلیگرم به ازای هر
کیلوگرم ،دیکلوفنا سدی (DIC؛ دایرههای یو خالی و خطو آبی رنگ) با دوز  1میلیگرم به ازای هر کیلوگرم و لیدوکائی -دیکلوفنا
سدی (LID-DIC؛ دایرههای یوپر آبی رنگ و خطو زرد رنگ) با دوز  1میلیگرم به ازای هر کیلوگرم .نماد ستاره نشان دهنده واود
اختال آماری معنیدار در سط  1/11بی گروه لیدوکائی با سایر گروهها در واحد زمان دارد.

نتایج بررسی فعالیت الکتریکنی قلنب و آریتمنیهنا در
شکل  5قابل مشاهده اسنت .ننوع داروی منورد اسنتفاده و
گذر زمان روی دامنه امواج  Pو  Tیاثیر معنیداری نداشنت
( ،)P>1/11همچنی نتنایج نشنان داد کنه هنیچ اخنتال
آماری بی گروههای مختلا در مورد طول امواج ،R ،Q ،P
 Sو  Tواود ندارد ( .)P>1/11در بررسنی کمنپلکسهنای
۲۲

 QS ،RSو  QRSنیز اختال آماری از نظنر طنول و دامننه
در بی گروههای منورد بررسنی دینده نشند ( .)P>1/11از
نظر دامنه و طول فواصل  Q-T ،R-Rو  P-Rهنیچ اخنتال
آماری در بی گروههای مختلا واود نداشنت (،)P>1/11
اما نتایج آزمون آماری نشنان داد بنا گنذر زمنان یغیینر در
دامنه فواصل  P-Rمعننیدار نیسنت ( .)P>1/11در منورد
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فاصله  Q-Tنیز؛ اگرچه گروهبندی و زمان به ینرنایی اثنری
نداشتند ،اما ینداخل زمنان×گنروه اثنر معننیداری داشنت
( .)P>1/11در ارزیابی مولفههای  S-Tو  T-Pنیز هیچ گونه
اختال آماری در واحد زمان و در مقایسنه گروهنی دینده
نشد ( ،)P>1/11اما یغییرا شندیدی روی قطعنا  S-Tو
 P-Pدر گوسفندان گروه لیدوکائی دیده شد.
ارزیننابی مورفولننوژی امننواج نیننز نشننان داد در گننروه
دیکلوفنا سدی  ،فراوانی امواج  Tدو قلهای کمتر از سنایر
گروهها بود ،اما در مورد موج  Pدر یمامی گروهها به صور
یک قلهای مث ت و دو قله ای مث ت-مث ت یا منفی -مث ت

دیده شد که فراوانی آن در بنی گنروههنا اخنتال آمناری
نداشت ( .)P>1/11یمامی آریتمیهای مشاهده شده از نوع
فیزیولوژیک بود و آریتمنیهنای سینوسنی ،پنیش آهننگ
سنننرگردان ( ،)Wandering Pacemakerیننناکی کننناردی
سینوسی و نوسنانا الکتریکنی ()Electrical Alternance
در یمامی گروهها دیده شد (شکل  ،)5اما  61دقیقه پس از
یزریق داروی دیکلوفننا سندی ینا یرکینب لیندوکائی -
دیکلوفنا سدی از یعداد ای آریتمیهنا کاسنته و ینا بنه
طور کامل از بی رفتند در حالی کنه در گنروه لیندوکائی
یغییری دیده نشد.

شکل  -7بررسی انواع آریتمی در گوسفندان گروه لیدوکائی با دوز  1میلیگرم به ازای هر کیلوگرم ( ،)aلیدوکائی با دوز  1میلیگرم به
ازای هر کیلوگرم-دیکلوفنا سدی با دوز  1میلیگرم به ازای هر کیلوگرم ( )bو دیکلوفنا سدی با دوز  1میلیگرم به ازای هر کیلوگرم
( )cدر زمان  61دقیقه پس از یزریق اپیدورال .سم لهای متفاو نشان دهنده واود نوسانا الکتریکی (دایره یوپر) ،پیش آهنگ سرگردان
(ستاره) و آریتمی سینوسی (پیکان) است .ضمنا نوار قل ی مربو به گروه لیدوکائی دچار یاکی کاردی سینوسی نیز است( .اشتقاق قاعده-
ای-راسی ،سرعت  21میلیمتر بر ثانیه و حساسیت  51میلی ولت به ازای هر میلیمتر)

۲2
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بحث
بننا یواننه بننه ای ن کننه القننای بننیهوشننی عمننومی در
نشخوارکنندگان چندان کار سناده ای نیسنت و عنالوه بنر
هزینه بر بنودن بنا خطراینی از ق ینل فلهنی انندام ،نفنب،
آسپیراسیون منواد غنذایی بنه دسنتگاه ینفسنی ،پنومنونی
استنشاقی و خفگی مییواند همراه باشد ،در نتیهه به دلیل
ساده و ک هزینه بودن ،قابلیت به کارگیری در دام ایستاده
و یوانایی مناسب در کنترل درد نواحی خلفی مثنل مقعند،
فرج ،پرینه ،دم ،کارییههای خلفی ،ناحینه یناسنلی در دام-
هننای نننر بننیحسننیهننای ناحیننهای و موضننعی نسن ت بننه
بیهوشی عمنومی همنواره اراحینت داشنته اسنت (,9 ,5
.)51
 Bighamو همکاران در سال  2111بنه دن نال یهنویز
اپینندورال یرکیننب لینندوکائی -آن مقطننر ( 5میلننیلیتننر
لیدوکائی  2درصد به ازای هر  7کیلوگرم  5 +میلنیلیتنر
آن مقطر) ،یرکیب لیدوکائی -منیزی سنولفا ( 5میلنی-
لیتر لیدوکائی  2درصد به ازای هر  7کیلوگرم  5 +میلی-
لیتر سولفا منیزینوم  51درصند) در بنز بنه این نتیهنه
رسننیدند کننه زمننان شننروع بننیحسننی در گننروه یرکیننب
لیدوکائی -منیزی سولفا به طور معنیداری طوالنییر از
یرکیننب لینندوکائی -آن مقطننر بننود ،همچنننی یرکیننب
لینندوکائی -منیننزی سننولفا طننول دوره بننیحسننی
طوالنییری نس ت به یرکیب لیدوکائی -آن مقطنر داشنت
( Torad .)1و همکاران در سنال  2156بنا بررسنی یزرینق
اپیدورال لیدوکائی ( 1/22میلیگرم به ازای هر کیلوگرم)،
نال وفی ( 1/0میلیگرم بنه ازای هنر کیلنوگرم) و یرکینب
لیدوکائی ( 1/55میلیگرم به ازای هر کیلوگرم)-ننال وفی
( 1/2میلیگرم به ازای هر کیلوگرم) در االغ به ای نتیهنه
رسیدند که شروع بیحسی لیندوکائی خیلنی سنری ینر از
یرکیب لیدوکائی -نال وفی و نال وفی بود ( ،)56همچنی
طول دوره بیحسنی در گنروه ننال وفی نسن ت بنه گنروه
یرکیب لیدوکائی -نال وفی و لیدوکائی به طور معنیداری
بیشتر بود و میزان عدم یعادل در گروه یرکیب لیدوکائی -
نننال وفی و لینندوکائی متوس ن بننود .در مطالعننه دیگننری
 Habibianو همکنناران در سننال  2155در بررسننی اثننرا
بیدردی لیدوکائی ( 2/۱6میلیگرم به ازای هنر کیلنوگرم
وزن بدن) ،یرامادول ( 5میلیگرم به ازای هنر کیلنوگرم) و
۲2

یرکیب لیدوکائی -یرامادول روی بنرههنا نشنان دادنند کنه
طول دوره بیحسنی در گنروه یرامنادول نسن ت بنه گنروه
لینندوکائی و یرکیننب لینندوکائی -یرامننادول بننه طننور
معنیداری بیشتر و طول دوره بیحسی یرکیب لیدوکائی -
یرامادول طوالنییر از لیدوکائی بود ( .)21در طی مطالعنه
 Shokryو همکاران در سال  215۱روی اثرا بنیدردی و
یسکینی یزریق اپیدورال لیندوکائی ( 1/22میلنیگنرم بنه
ازای هر کیلوگرم) ،زایالزی ( 1/5میلنیگنرم بنه ازای هنر
کیلننوگرم) و یرکیننب لینندوکائی -زایالزینن در گنناومیش
رودخانهای مشنخص شند کنه شنروع بنیحسنی در گنروه
لیدوکائی سری یر از لیدوکائی -زایالزی و زایالزی است،
اما دوره زمنانی بنیحسنی در گنروه لیندوکائی -زایالزین
طننوالنیینر از سننایر گننروههننا بننود ( Imani Rastabi .)6و
همکاران در سال  215۱با مطالعه بر اثرا یزریق اپیدورال
لینندوکائی ( 1/2میلننیگننرم بننه ازای هننر کیلننوگرم)،
دگزامتازون ( ۱میلیگرم بنه ازای هنر کیلنوگرم) ،یرکینب
لیدوکائی -دگزامتازون و یرکیب لیدوکائی -اپی نفنری (1
میکروگرم به ازای هنر کیلنوگرم) در گناو ،بنه این نتیهنه
رسیدند که بیحسی موضنعی در گنروه دگزامتنازون دینده
نمیشود و از نظنر زمنان شنروع بنیحسنی بنی گنروههنا
(لیدوکائی -اپی نفری و لیندوکائی -دگزامتنازون) یفناویی
نداشت .ای پووهش نشان داد طول فلهنی دم و بنیدردی
مقعنند ،پرینننه ،فننرج و سننط داخلننی رانهننا در گننروه
لیدوکائی -دگزامتازون بنه طنور معننیداری طنوالنیینر از
لیندوکائی بنود ( Samimi .)1و همکناران در سنال 2151
دریافتند که از نظر زمان شنروع و طنول دوره فلهنی دم و
بیدردی پرینه بی گوساله شترهای گروههنای لیندوکائی
( 1/22میلی گرم به ازای هر کیلنوگرم) ،دیومیندی (در دو
دوز  21یا  11میکروگرم به ازای هنر کیلنوگرم) و یرکینب
لینندوکائی ( 1/22میلننی گننرم بننه ازای هننر کیلننوگرم)-
دیومیدی ( 11میکروگرم بنه ازای هنر کیلنوگرم) پنس از
یزریق اپیدورال اختالفی واود ندارد ،اما گوسالههنایی کنه
یرکیب لیدوکائی -دیومیدی را دریافت کرده بودند ،دارای
یسکی طوالنییر و بیدردی پرینه بیشتری نس ت به سایر
گروههنا بودنند ( Safari-nikroo .)55و همکناران در سنال
 2121با بررسی اثرا بی دردی ناشی از یزرینق اپیندورال
لیندوکائی ( 1/22میلنی گنرم بنه ازای هنر کیلنوگرم) بننه
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صور اداگاننه ینا در یرکینب بنا ملوکسنیکام (1/21
میلی گرم به ازای هر کیلوگرم) و متامیزول سدی ( 0میلی
گرم به ازای هر کیلوگرم) در گاو هلشتای مشاهده کردنند
که لیندوکائی بنه ینرنایی بنیدردی مناسن ی را از لحنا
میزان و طول دوره اثر ایهناد کنرد ،ولنی در یرکینب بنا دو
داروی ملوکسننیکام و متننامیزول سنندی اثننرا بننیحسننی
رضایت بخشی دیده نشد ( .)25نتایج پووهش حاضر نشنان
داد یرکیب دارویی لیدوکائی -دیکلوفنا سندی ننه ینرنا
باعث شروع سری یر بیحسی مقعدی و طول دوره آن می-
شود ،بلکه آغاز بیحسی ناحیه پرینه نیز در این گنروه بنه
طرز معنیداری سری یر از دیگر گنروههنای منورد مطالعنه
است .در ای خصوص نتایج ما از نظر طول دورههنای بنی-
حسی در یوافق با برخی مطالعا است که در آنهنا داروی
لیدوکائی با داروهای دیگر یرکیب شده است (۱ ,2و ،)51
اما در خصوص شروع بنی حسنی و بنی دردی در یضناد بنا
نتایج دیگر پنووهشهاسنت ( Lauretti .)55و همکناران در
سال  511۱در دو بیمار که در مرحله پایانی سرطان بودند
با یزریق اپیدورال یرکیب دیکلوفنا سدی ( 71میلیگرم)
و مورفی ( 1میلیگرم) به صور روزانه یوانستند بیدردی
قابل یواری ایهاد کنند و نتایج ای پنووهش مویند اثنرا
بیدردی باالی دیکلوفنا سدی در زمان یزریق اپیندورال
است ( Kilci .)51و همکاران نیز در سنال  2156بنه یناثیر
یزریق یک دوز و یا ده دوز متنوالی دیکلوفننا سندی (6
میکروگرم) به صور نخاعی برای کنترل دردهای احشایی
در مو پرداختند که نتایج آنها نشان داد نه ینرنا باعنث
کنترل درد و بی دردی مطلنوبی منیشنود ،بلکنه مقاومنت
نس ت به دارو نیز در دوزهای مکرر دیده نشد (.)50
بررسننی اثننرا فارماکوکینتیننک دیکلوفنننا سنندی
متعاقب یزریق عضالنی و وریدی نشان داده که نیمنه عمنر
دارو بننننه دلیننننل برقننننراری سننننیکل رودهای-ک نننندی
( )enterohepatic circulationکویاه است و چون به وسیله
صفرا یراو میشود ،لذا روزانه باید  2الی  9مری ه یزرینق
شود یا اثر بخشی الزم را بنر شناخصهنای بیوشنیمیایی و
همایولوژیکی داشته باشد ( ،)22اما در پنووهش حاضنر در
گروه دیکلوفنا سدی  ،افزایش یعداد گل ولهای سفید در
مقایسه با گروه لیدوکائی دیده شند .نتنایج منا نشنان داد
حه فشرده سلولهای خونی و یعداد گل ولهای سفید در
گروه لیدوکائی -دیکلوفننا سندی کناهش منییابند کنه

می یواند نتیهه بس عروقی و یا اابهایی مایعا از بخنش
خنارج عروقنی بنه داخنل عروقنی باشند ( .)29 ,22یعنداد
گل ولهای قرمز در گروه دیکلوفنا افزایش یافنت ،امنا در
گروه لیدوکائی -دیکلوفنا سدی  ،با کناهش همنراه بنود.
ای ایفاق می یواند نتیهه انق نا طحنال بنر اثنر افنزایش
فعالیت سمپاییکی در گروه دیکلوفنا باشد و علت کاهش
آن در گروه لیدوکائی -دیکلوفنا سندی بنر اثنر کناهش
فعالیننت سننمپاییکی و مرنناار گل ننولهننای قرمننز بننه
بخشهای ذخیرهای مانند طحنال باشند؛ اگرچنه برخنی از
مطالعا خال ای یافته را نشان داده و علت آن را کاهش
خونسازی به دن ال مصر دیکلوفننا سندی در انسنان
دانسته اند ( ،)20همچنی افزایش یعنداد مونوسنیتهنای
خون گوسفندان در ای پووهش مییوانند بنه دلینل القنای
گرانولوسیتوز به دن ال مصر دیکلوفنا سندی بنه علنت
فعالیت متابولیکی واسطههای واکنشی ناشی از شکلگیری
آنزی میلوپراکسیداز در نویروفینلهنای فعنال شنده باشند
( Odette .)21و همکاران در سنال  2159در طنی بررسنی
بیدردی ناشی از یزریق اپیدورال بوپیواکائی ( 5میلیگرم
به ازای هر کیلوگرم) ،بوپیواکائی  -مورفی ( 1/5میلیگرم
به ازای هر کیلوگرم) ،بوپیواکنائی -دکنسمدیومیندی (0
میکروگرم به ازای هر کیلوگرم) در اراحی اریوپندی لگن
در سگ هنا بنه این نتنایج دسنت یافتنند کنه اسنتفاده از
داروهای آگونیست گیرنده آلفا-دو موانب دهیدرایاسنیون
یحت بالینی و هیپوولمی میشود که متعاقنب آن افنزایش
متوس  PCVرا به دن ال دارد ( .)26در پووهش حاضنر در
گروه لیندوکائی بنا گنذر زمنان افنزایش غلظنت گلنوکز و
کورییزول خون مشاهده شند .پنووهشهنا نشنان داده کنه
افزایش غلظت گلوکز و کورییزول بنه عننوان انندیسهنای
واود درد و استرس شناخته شده کنه بنه دن نال اثنر روی
محننننور هیپوینننناالموس-هیپننننوفیز-فننننوق کلیننننوی
( )hypothalamic–pituitary–adrenal axisسنننننن ب
آزادسازی هورمون  ACTHو کایکوالمی ها میشود که ای
یغییرا منتج به یسریل یولید گلنوکز در ک ند منیگنردد
( .)27مطالعننه  Safari-nikrooو همکنناران در سننال 2121
نشنان داد اسننتفاده از متنامیزول سنندی و ملوکسنیکام بننه
صور منفرد و یا در یرکیب بنا لیندوکائی اثنر سنوئی بنر
فراسنننهههننای همننایولوژیکی ننندارد و در یضنناد بننا نتننایج
پووهش حاضر در خصوص دیکلوفننا سندی بنود (،)25
۲2

دوره  - 51شماره 2
اثرا یهویز اپیدورال دیکلوفنا

سدی در گوسفند

همچنی در پووهش کنونی گنذر زمنان روی اکسنیون
اش اع ،یأثیرگذار ن ود که در مطابقت بنا نتنایج  Condinoو
همکاران در سال ،2151در گوسالههاست(.)2۱
نتایج پووهشها در خصوص یناثیر رژین هنای داروینی
گوناگون بنه صنور اپیندورال بنر روی عالین حینایی در
علفخواران بالغ متفاو است .در یحقینق حاضنر در گنروه
لیدوکائی کاهش ضنربان قلنب رخ داد کنه این یافتنه در
مغایر با دیگر مطالعا بود کنه ث نا و افنزایش ضنربان
قلب را گزار کنردهانند ( .)51 ,۱ ,2 ,5در این پنووهش
یعداد ینفس در گروه لیدوکائی -دیکلوفنا سدی کناهش
معنیداری ،داشنت کنه مغنایر بنا نتنایج  Imani Rastabiو
همکناران در سنال  215۱و  Samimiو همکناران در سنال
 2151است که بیان کردهاند یعداد ینفس ثابنت منیمانند
(1و  .)55در اینن خصننوص نتننایج پننووهش  Bighamو
همکاران در سال  2151نشان داد یزرینق اپیندورال داروی
لیدوکائی به صور منفرد و یا در یرکیب بنا یرامنادول در
گاو روی یعداد ضنربان قلنب ،یننفس و دمنای بندن یناثیر
معنیداری نمیگذارد ( ،)۱امنا در پنووهش حاضنر ،دمنای
مقعدی گوسفندان گروه لیدوکائی افزایش یافت کنه این
یافتننه در یضنناد بننا نتننایج دیگننر پننووهشهننا روی االغ و
نشخوارکنندگان بنود (21 ,56 ,۱و  .)21علنت این منورد
مننییواننند بننه دلیننل واکنننشهننای آلرژیننک و آزادسننازی
هیستامی باشند ،همچننی در گنروه دیکلوفننا سندی
دمای مقعدی کاهش یافت که یوایه آن منییوانند اثنرا
ضنند الترننابی داروی دیکلوفنننا سنندی و الننوگیری از
عملکرد آبشار اسید آراشیدونیک و پروستاگالندی ها باشند
()59؛ اگرچه به دلیل امعیت پایی هر گنروه ،نمنیینوان
یفسیر دقیقی از آریتمیهای قل ی ارائه کنرد ،ولنی در کنل
یغییرا پایولوژیکی در فعالینت الکتریکنی قلنب حیواننا
مشنناهده نشنند .لینندوکائی اثننر کمننی روی آریتمننیهننای
سینوسی داشت کنه بنا یوانه بنه فقندان اثنر روی بافنت
دهلیزی قلب حیوانا سال ای اثر قابنل پنیشبیننی بنود.
داروها نه همیشه ،ولی گاهی مییوانند باعث کاهش لنرز
دهلیننزی ( )atrial flutterشننوند ،همچنننی لینندوکائی
یغییننری در زمننان هنندایت الکتریکننی دهلیننزی-بطنننی
( )atrioventricular conductionو یحرینک پنذیری قل نی
( )cardiac refractorinessندارد کنه این نتیهنه پنووهش
۲2

کنونی را اث ا منی کنند در حنالی کنه اسنترس ناشنی از
یزریق ،دستکاری ،نمونهگیری ،یحریک عصب واگ و عدم
یعادل الکترولیتی حی انهام پووهش حاضر یغییرایی را در
ریت قل ی در زمان های مختلا ایهاد کرد ( ،)27عالوه بنر
آن نتننایج اینن پننووهش ثابننت کننرد کننه یزریننق داروی
دیکلوفنا سدی به صور اپیدورال با دوز  1میلیگرم به
ازای هننر کیلننوگرم وزن بنندن از رخننداد نوسننانا شنندید
قطعا  S-Tو  P-Pدر گوسفند الوگیری میکنندSafari- .
 Nikooو همکنناران در سننال  2121نشننان دادننند یزریننق
اپینندورال ملوکسننیکام و متننامیزول سنندی در یرکیننب بننا
لیدوکائی در گاو اثری بر عملکرد قل ی ،هدایت الکتریکنی
و آریتمیهای قل ی ندارد که در یوافنق بنا نتنایج پنووهش
حاضر بر روی گوسفند است ( Odette .)25و همکناران در
سال  2159نیز در یافتههای الکتروکاردیوگرافی ث ت شنده
پس از یزریق اپیدورال بوپیواکائی به صور منفرد ینا در
یرکیب با دکسمدیومیدی و منورفی در سنگ ،دریافتنند
که دپرس قل ی-عروقی ،رفلکنس بنرادی کناردی ،آریتمنی
سینوسی و بلو دهلیزی -بطنی صور گرفنت ( ،)26امنا
در پووهش صور گرفته در گوسنفند فقن آریتمنیهنای
فیزیولوژیک به دن ال یزریق اپیندورال دیکلوفننا سندی ،
دیده شد.
نتنایج پنووهش حاضنر نشننان داد ننه ینرنا اسننتفاده از
یرکیننب دارویننی لینندوکائی -دیکلوفنننا سنندی  ،کیفیننت
بیحسی و دوره آن در ناحیه پریننه بنا وانود کناهش دوز
لیدوکائی را افزایش میدهد ،بلکه اثر منفی روی عملکنرد
الکتریکی قلب نداشته است ،اما با یواه به آن که بر اساس
نتنایج پننووهش حاضنر اسننتفاده از دیکلوفننا سنندی بننه
صور اپیدورال با دوز  1میلیگنرم بنه ازای هنر کیلنوگرم
وزن بدن مواب کاهش چش گیری در غلظت همایوکریت،
یعداد گل ولهای قرمز و گل ولهای سفید خون منیشنود،
بنابرای با یواه به ای یغییرا ایهاد شده به کارگیری آن
در بیحسی اپیدورال یوام با لیدوکائی یوصنیه نمنیشنود.
پیشنراد میشود در پووهشهنای آینی از این دارو بنا دوز
پایی یر و در یرکیب با داروهای آلفا-دو آگونیست اسنتفاده
شود و حتی می یوان از گروههایی با امعیت بیشنتر بنرای
حصننول نتننایج و آنالیزهننای آمنناری دقیننقیننر و بررسننی
فراسنهههای بیوشیمیایی گستردهیر استفاده کرد.
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Summary
This study was performed to evaluate analgesia and side effects of diclofenac sodium on vital signs,
hematobiochemical parameters and electrocardiographic indices in Lori sheep after epidural
anesthesia. Eighteen non-pregnant healthy sheep (3.00±2.46 years old) haphazardly separated into

three groups and received the lidocaine (5 mg/kg), diclofenac sodium (5 mg/kg) or lidocaine (5 mg/kg)
plus diclofenac sodium (5 mg/kg) via epidural injection into the first intercoccygeal space. Analgesia
onset time and duration were recorded by needle testing on the tail, anus, perineum, vulva and inner
thighs. Vital signs were recorded after epidural administration at 5, 15, 30, 45, 60, 90, and 120
minutes. Also, electrocardiography, blood oxygen saturation levels and venous blood samples were
taken from all sheep at 30, 60 and 120 minutes. Onset and duration of analgesia in the diclofenac
group was significantly longer and shorter than the other groups (p<0.05), respectively. The results of
this study showed that diclofenac sodium with lidocaine increases the quality of epidural analgesia in
sheep and has no negative effect on electrocardiogram (ECG) components and arterial oxygen
saturation (SPO2). But it decreases packed cell volume concentration (PCV), red blood cells (RBC)
and white blood cells (WBC) count. Therefore, due to these changes, using of diclofenac sodium for
epidural anesthesia in sheep is not recommended with or without lidocaine.
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