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چکيده
اسيديتة خون خوني، گازهاي تنفس، شـرياني، تعداد خون فشـار ضربان قلب، روي بر كتامين آسـپرومازين- تركيب ارزيابي براي
ميليگرم ۰/۰۵) گرفتند. آسپرومازين قرار آزمايش كيلوگرم مورد بين ۱۸-۲۸ وزني با سالم ايراني رأس بز ۶ مقعدي، دماي و شرياني
تمام شـد . تجويز وريدي) داخل كيلوگرم، هر ازاي به ميليگرم ۱۱) كتامين تزريق از قبل دقيقه ۱۵ عضالني) كيلوگـرم، هر ازاي بـه
تكرار كتامين بيهوشي با القاي از پس ۶۰ و ۴۵ ،۳۰ ،۱۵ ،۵ زمانهاي در انجام شد و آسپرومازين تجويز از قبل اندازهگيريهاي پايه
متر سانتي ۵ طول به شکافي ليدوکائين، با بي حسي پس از خون و گرفتن نمونههاي شـرياني خون فشـار اندازه گيري براي گرديد .
گرفت. قرار کاروتيد در شـريان ۲ درهزار هپارين محلول با شده شسته سوند شرياني شد و شـريان کاروتيد راسـت داده در محل
قلمداد آماري معنيد ار نظر از ۰/۰۵ كمتر از P مقادير شـد و آناليز د ادهها اسـتفاده براي (T Student’s test آزمون( آماري تسـت از
۶۰ و ۴۵ ،۳۰ دقايق در شرياني فشارخون ميانگين نداشت. معنيد اري تغيير تنفس و قلب ضربان تعداد يافتهها اين گرد يد.براساس
نسبي فشار متوسط اما داشت معنيداري كاهش و ۴۵ ۵ در دقايق اكسيژن شرياني نسبي فشار متوسط د اشـت. معنيد اري كاهش
از بيهوشي كاهش پس زمان هاي تمام در دماي مقعدي ند اد ند. نشان را تغييرات معنيداري خون اسيد يتة مقادير اكسيژن شرياني و
تجربي اين مطالعة در ميگذارد اما تأثير هومئوسـتاز بيمار و فيزيولوژي روي بر بيهوشـي داروهاي اگرچه داد . نشـان را معنيداري
تحمل خوبي به را تغييرات اين دماي مقعدي، حيوانات و شرياني خون شـرياني، اكسيژن خون فشـار در عليرغم بعضي از تغييرات
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The effect of acepromazine-ketamine on arterial blood pressure and blood gases in goat.

By: Saberi Afshar, F, Associate Professor of Veterinary Surgery, Faculty of Veterinary Medicine. Shahid Chamran 
University, Ahvaz, Iran., Baniadam, A., Associate Professor of Veterinary Surgery, Faculty of Veterinary Medicine. 
Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran., Vali, M., Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine. Shahid 
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To evaluate acepromazine-ketamine combination on heart rate, arterial blood pressure, respiratory rate, blood gases, 

arterial blood pH and rectal tempetrature, six healthy Iranian goats weighing 18-28 kg were used. Acepromazine 

(0.05mg/kg IM) was administered 15 minute prior to ketamine injection (11mg/kg IV). All baseline measurements 

were taken before acepromazine administration and were repeated at 5, 15, 30, 45, 60 minutes intervals after induction 

of anesthesia with ketamine. Arterial catheter flushed with 2/1000 heparin solution were placed using local anesthesia 

in to the right carotid artery via a 5cm skin incision for measuring arterial blood pressure and collecting blood samples. 

Student’s T test (paired test) was used for the analysis of the data and P values of less than 0.05 were considered to be 

statistically significant. On the basis of these results heart rate and respiratory rate did not change significantly. Mean 

arterial blood pressure declined significantly at 30, 45 and 60 minutes. PO
2
 decreased significantly at 5 and 45 minutes 

but PCO
2
 and pH values did not change significantly. Rectal temperature decreased significantly at all times after 

anesthesia. Although anesthetic drugs affect on patient’s physiology and homeostatic but in this experimental study in 

spite of some changes on arterial blood pressure, PO
2
 and rectal temperature, the animals could tolerate them well and 

major problem did not occur with this anesthetic combination.
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مقدمه
داروهاي جديد و تزريقي ــاقي و استنش بيهوشي داروهاي انواع شد ن ساخته و علم بيهوشي ــرفت پيش اخير ــالهاي در س
كنند ة تبخير با ــاقي استنش بيهوشي جديد ــتگاه هاي دس همچون مختلف، ــتگاههاي دس روشها و ابداع عضالني، كنندة ــل ش
گازهاي تجزيه ــتگاه دس ،ECG و اندازهگيري فشار خون ــتگاههاي دس مثبت، ــار با فش مصنوعي ــتگاه تنفس دس قابل تنظيم،
در ۱۹۵۰ از سال فنوتيازين مشتقات .(۴) است كرده دگرگون را ــكي دامپزش ــي، بيهوش دقيق ــيار تزريق بس پمپهاي و خون
پيش د اروي عنوان به داروها اين زيادي دارد . مصرف آسپرومازين گروه اين از بين كه گرفت قرار ــتفاده اس مورد ــكي دامپزش
مزه با كريستاله پودر به شكل و بو بي زرد رنگ، د ارو اين ــوند. ميش استفاد ه ــي بهكار بردن داروهاي بيهوش از قبل ــي بيهوش
۱۰-۲۰) ٪۲ و ٪۱ زرد رنگ محلول صورت به ذوب ميشود. آسپرومازين گراد سانتي درجه د ماي ۱۳۵-۱۳۸ در است و تلخ
۰/۱ تا ۰/۰۵ ميزان به اين دارو ــت. اس ــد ه خوراكي تهيه ش ــتريل براي مصرف غير ميلي ليتر) اس هر در موثر ماد ه گرم ميلي
در ۱۹۶۵ ــال س ابتدا در هيد روكلرايد كتامين .(۲۰ ،۱۶ ،۱۲ ــود (۵، ميش ــتفاده اس بز ــفند و گوس د ر كيلوگرم ميليگرم بر
با جراحي اعمال بيشتر نشخواركنندگان در شد(۲۰). استفاده دامپزشكي بيهوشي در ۱۹۷۰ سال در سپس و انسان ــي بيهوش
همچنين و نفخ غذايي، مواد شدن ــپيره خطر آس همچون مسائلي دليل عمومي به بيهوشي و ــود موضعي انجام ميش ــي بيحس
موردنظر هدف و يا ــد نباش امكانپذير موضعي ــي بيحس روشهاي كه مواردي در بجز ــت، اس رايج كمتر اقتصادي، مالحظات
آرام درد ي، ضد ــد دارو با اثرات چن يا تركيب دو از ــكي دامپزش جراحي د ر معمول به طور امروزه كه آنجا از ــد. نكن ــن تأمي را
زياد اين حساسيت به دليل بز جراحي در اعمال به اينكه توجه با و مي شود، توأم استفاده به صورت كنند گي بيهوش بخشي و
تأثيرات حاصل از تا ــد گرفته ش تصميم بنابراين دارد ، عوارض كم با ــريع س و مطمئن ــي بيهوش احتياج به يك درد، به حيوان
كسب اطالعاتي بدن دماي و تنفسي قلبي-عروقي، ــتگاه د س روي بر ــپرومازين-كتامين آس داروئي تزريقي تركيب ــي بيهوش از

گيرد. عمومي قرار دامپزشكان جراحي و متخصصين پژوهشگران، مورد توجه بررسي اين است اميد شود.
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کار و روش مواد
۱۸-۲۸ وزن ماده با رأس ۳ نر و رأس ۳) بومي ايران نژاد رأس بز تعداد ۶
قبًال تاييد سالمتي آنها كلينيكي از نظر كه كيلوگرم) ۲۴ ميانگين و کيلوگرم
جداگانه روز يك در بيهوشي هر شدند و انتخاب مطالعه اين براي بود، ــده ش
شد غذايي داده بزها پرهيز به ــي بيهوش هر از ــاعت قبل س ۲۴ گرفت. انجام
ــالن جراحي در س ابتدا ــي بيهوش گرفت. قبل از قرار دام اختيار در آب تنها و

تعداد  وزن، دماي مقعدي، معتد ل، د ماي با و آرام، بدون استرس محيط در و
قسمت راست موهاي ــد. ش اندازه گيري دقيقه در تعداد تنفس و قلب ضربان
آسپتيك جراحي شرايط كه به اندازهاي ناودان ود اج مياني ناحيه در بز گردن
را کاروتيد شريان دسترسي به ــت و ــانتيمتري پوس س ۵ برش ايجاد بهمنظور
گرفت قرار جراحي روي ميز به نحوي دام ــيده شد . تراش كند ، فراهم درناحيه
يافتن به شريان ــت د س براي باشد. ــته داش قرار ميز روي آن چپ ــمت س كه
برش موضعي بي حسي از وداج، پس ناودان قسمت مياني مشترك در كاروتيد
با جناغي-رأسي عضلة شد. ايجاد پوست روي بر ــانتيمتر س ۵ اندازه به طولي
شريان كاروتيد به كنار واگوسمپاتيك از تنه ــد و ش زد ه كنار كندكاري عمل
دستگاه شريان کاروتيد نمودن ــخص از مش پس گرديد. جدا كندكاري روش
منظور جلوگيري پايان بيهوشي به تا گشت. آن متصل به سنج عقربه اي  فشار
متناوب طور سيسي به ۲۰ ــرنگ س از ــتفاده اس با در آنژيوكت لخته ايجاد از
هزار در هپارينه دو سالين از محلول ۵ سي سي تا ۳ حدود هرچند دقيقه يكبار
طريق عمل از شد. اين تزريق شريان داخل به حقيقت د ر داخل آنژيوكت يا به
سنج فشار سمت به سه راهي اين ــير مس حالي كه در سه راهي مياني ــير ش
خون شرياني نمونههاي گرفتن براي شد . انجام آنژيوكت طرف به مسدود بود ،
داروي تزريق از شد. قبل هپارينه استفاده ــي سيس استريل ۲ از سرنگهاي
و خوانده عقربهاي سنج فشار روي از شرياني خون فشار متوسط بيهوشي، پيش
خوني گازهاي آزمايش تجزيه براي شرياني خون سپس نمونه شد . يادد اشت
ساعت يک کمتر از مدت عايق حرارت در در ظرف يخ و کنار در گرديد و اخذ
صفر زمان عنوان آسپرومازين به از تزريق قبل (زمان ارسال شد آزمايشگاه به
د ستگاه تجزيه كننده توسط خوني گازهاي گيري اندازه ــد). ش گرفته نظر در
از ژاپن) انجام شد. پس Omron شرکت (ساخت ABL۵ گازهاي خوني مدل
به بلژيك) Kela شرکت (ساخت ٪۲ مالئات ــپرومازين آس فوق، انجام اعمال
حيوان ــائي غش نيم و وتري نيم عضلة د ر كيلوگرم بر ميليگرم ۰/۰۵ ــزان مي
طور به آسپرومازين بخشي آرام داده شد تا اثر فرصت دقيقه ۱۵ ــد. ش تزريق
(ساخت ٪۱۰ هيدروكلرايد آراميكتامين به سپس گردد. ايجاد حيوان د ر كامل
وريد وداج سمت كيلوگرم در بر ميليگرم ۱۱ به مقدار شرکت Rotex آلمان)

دام القاء شد. در سريع عمل يك بيهوشي اين با و راست تزريق گرديد
تزريق كتامين، از بعد دقيقه ۶۰ ،۴۵ ،۳۰ ،۱۵ ،۵ ــاي زمانه د ر ــه ترتيب ب
ثبتمتوسط فشارخونشرياني، گازهايخونيو نمونهخونشرياني برايتجزيه
از پس ــد. ش گرفته مقعدي و دماي دقيقه قلب د ر ضربان تعداد و تنفس تعداد
با چند شريان محل گرديد و خارج رگ درون از آنژيوكت دقيقه۶۰، پايان يافتن
بر روي اثر تركيب آسپرومازين- كتامين بدست آمده از شد. نتايج ــته بس بخيه
فشار فشارخون شرياني، ــط متوس بد ن، دماي تنفس، تعداد قلب، تعداد ضربان
pH شرياني ثبت و شرياني اكسيد كربن دي نسبي فشار نسبي اكسيژن شرياني،
مختلف زمانهاي در مذكور شدة گرفته اند ازه ميانگينهاي مقايسه براي گرديد .
p و ارزش شد استفاده (Student’s t testو) T آزمون آماري روش از با زمان صفر

گرد يد. معنيد ار محسوب آماري نظر از ۰/۰۵ از كمتر

نتايج
از بعد ــا دقيقة ۴۵ ت قلب تعداد ضربان ميانگين مطالعه اين ــاس اس بر
۶۰ دقيقة در قلب ضربان ــداد تع ميانگين يافت. تد ريج كاهش به ــي بيهوش
از زمان قبل به ــبت نس مقدار اين ولي يافت، د قيقة ۴۵ افزايش به ــبت نس
زمانها هيچ كدام از گرفته بين صورت اساس آناليز كمتر بود. بر ــي بيهوش

نشد. ديده معنيداري اختالف
ــه تدريج ب ــي بيهوش بعد از دقيقة ۴۵ تا ــرياني ش ــارخون فش ميانگين
يافت، افزايش ۴۵ ــة به دقيق ــبت ۶۰ نس د قيقة در مقدار كاهش يافت. اين
انجام آناليز ــاس اس بر بود . ــي بيهوش از قبل مقد ار زمان از هم كمتر باز ولي
در آن ميانگين با و ۶۰ ۴۵ ،۳۰ دقايق د ر فشارخون شرياني ميانگين شده،

.(p <۰ /۰۵) د اد اختالف معنيداري نشان بيهوشي از زمان قبل
قبل زمان به نسبت ــي بيهوش از بعد ۵ د قيقة در تعد اد تنفس ميانگين
تدريج به تا دقيقة ۶۰ تنفس تعداد ــپس س يافت. افزايش ــي کمي بيهوش از
شده آناليز انجام براساس شد. بيهوشي از قبل زمان از و كمتر يافت كاهش
را معنيداري ــالف اخت د قيقة ۵ مقدار با ۶۰ ۴۵ و ،۳۰ ،۱۵ ــق ــد ار دقاي مق

.(p <۰/۰۵) نشان داد
كاهش از بيهوشي بعد دقيقه ۵ شرياني اكسيژن ــبي نس ميانگين فشار
ميانگين يافت. كاهش ۵ د قيقة به ــبت نيز نس در دقيقة ۱۵ همچنين يافت.
افزايش ۱۵ دقيقة به ــبت ۳۰ نس در دقيقة ــرياني ش اكسيژن ــار نسبي فش
نسبي ميانگين فشار يافت. كاهش ۳۰ دقيقة به نسبت ۴۵ در دقيقة و يافت
اساس بر يافت. افزايش دقيقة ۴۵ به نسبت دقيقة ۶۰ در شرياني ــيژن اكس
با و ۴۵ ۵ در دقايق شرياني نسبي اكسيژن فشار ــده ميانگين انجام ش آناليز

.(p <۰/۰۵ ) داشت معني داري اختالف از بيهوشي قبل زمان مقد ار
شده بررسي زمانهاي در شرياني دياكسيدكربن نسبي فشار ميانگين
كدام هيچ صورت گرفته، بين آناليز اساس بر و ناچيزي داشته است تغييرات

.(p <۰/۰۵) نشد ديده معنيداري اختالف زمانها از
مختلف  در زمانهاي ــرياني ش pH ميانگين در جزيي تغييرات چه اگر
با معنيداري ــده اختالف ش انجام آناليز اساس بر ولي است ــاهده مش قابل

نشد. مشاهده از بيهوشي در قبل شرياني pH ميانگين
كاهش يافت و ۳۰ دقيقة تا بدن دماي ميانگين مطالعه ــاس اين بر اس
دقيقة دماي بدن در ميانگين يافت. افزايش ۳۰ زمان ۴۵ نسبت به زمان در
ــي بيهوش از قبل زمان مقدار به ولي يافت كاهش ۴۵ د قيقة به ــبت نس ۶۰
جزئي اختالفها ظاهر در که اين با گرفته، صورت آناليز ــاس اس بر ــيد. نرس
بد ن دماي در ميانگين معيار اندک، به انحراف توجه ولي با ميرسند نظر به
ــي بيهوش از قبل د ر دماي بد ن ميانگين با ۶۰ ۴۵ و ،۳۰ ،۱۵ ،۵ دقايق در

.(p>۰ /۰۵) شد ديده معنيداري اختالف
آورده ۱ ــماره ش جدول در تحقيق ــن اي ــت آمده از دس به ــج نتاي

است. شده

نتيجهگيري و بحث
بيهوشي يك عمليات جراحي ايجاد ــيترين شرايط جهت اساس از يكي
هر اندازه در ترديدي هيچ بدون و ميباشد. حيوان در مؤثر قابل اطمينان و
همان به گردد، بيشتري مبذول دقت عمل و طرز ــي بيهوش داروي انتخاب

آمد. خواهد به د ست و مطمئنتري بهتر نتايج نسبت
ــان نش قلب ضربان تعداد ــن ميانگي ــمارش ش از آمده ــت به دس نتايج

كتامين... آسپرومازين- اثر



۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

آبزيان۴۵ و د ام امور در

دقايق د ر ــب ضربان قل ــد، ميانگين تعداد ميد ه
آن ميانگين به ــبت نس ــي بيهوش از بعد مختلف
ندارد. ــيداري معن اختالف ــي بيهوش از در قبل
انجام همكاران بكراني و ــط كه توس مطالعهاي در
گوسفند به در -كتامين آسپرومازين تركيب شد،
هر كيلوگرم ازاي به ميليگرم ۰/۰۵ با دوز ترتيب
تا بدن، هركيلوگرم وزن ازاي ــرم به ميليگ ۱۱ و
ميانگين كاهش باعث ــي بيهوش از بعد ۳۰ دقيقة
ميانگين ۶۰ ــة دقيق ــد و تا ش قلب ضربان تعداد
به هيچگاه ولي يافت افزايش ــب قل ضربان تعداد
دقايق و بين نرسيد ــي بيهوش قبل از زمان مقدار
اختالف بيهوشي از قبل زمان با ۶۰ و ۴۵ ،۳۰ ،۱۵
روي كه ــهاي مطالع در ــد (۱). ش د يده معني دار
ــپرومازين-كتامين آس تركيب ــده، ش گربه انجام
همچنين در و ميشود قلب ضربان باعث كاهش
دچار هيپوولميك گربههاي روي بر ــي يك بررس
باعث ــپرومازين-كتامين آس تركيب خونريزي،
،۱۴) ــت اس ــده ش قلب ضربان كاهش معني دار
ــپرومازين- آس تركيب ديگري ــق تحقي در .(۲۱
ــث افزايش ضربان ــفند باع گوس روي بر كتامين
قلب ضربان ــش افزاي اين كه ــت، ــده اس ش قلب
افزايش از كمتر آسپرومازين-كتامين تركيب در
ميباشد، تنهايي به كتامين تزريق در قلب ضربان
را اپينفرين عروق انقباضي اثر ــپرومازين آس زيرا
بر محققين مختلف مطالعات .(۲۵) ميكند مهار
ميدهد. نشان را متفاوتي نتايج قلب ضربان روي
باعث ــپرومازين آس تحقيقات، ــي برخ ــاس اس بر
افزايش اين ميشود كه قلب تعداد ضربان افزايش
بلوك تا حدي به و بوده دليل كاهش فشارخون به
مربوط ميشود. سطحي عروق اتساع آدرنرژيك و
ــپرومازين را آس تحقيقات برخي كه ــي صورت در
علت ميشناسند. قلب ضربان كاهش براي عاملي
و واگي افزايش فعاليت به قلب را ضربان ــش كاه
ربط ميدهند(۲۰). قلب مستقيم عضلة دپرسيون
سمپاتيكي فعاليت روي بر ــپرومازين آس بنابراين
كتامين از ــي عصب واگ ناش فعاليت ــش كاه و
ضربان ــداد تع كاهش به ــر منج و ــه ميكند غلب
عروقي ــتگاه قلبي- نتيجه دس د ر ــود. ميش قلب
ميگيرد كه قرار ــپرومازين اثر آس ــعاع الش تحت
،۲۰) ميشود قلب ضربان تعداد كاهش به منجر

.(۲۸ ،۲۲
خون شرياني ــار فش ميانگين مطالعه اين در
خون ــار فش و ۶۰ با ميانگين ۴۵ ،۳۰ ــق دقاي در
معني داري ــي اختالف بيهوش از قبل در شرياني
ــر ب كه ــي ــد (p <۰/۰۵). در مطالعات ــده ش دي

تركيب است، ــده ش انجام خونريزي هيپوولميك دچار گربه هاي و ــالم س گربه ــگ، س روي
.(۱۴ ،۱۰ ،۹) است ــده ش شرياني خون ــار فش باعث كاهش معنيد ار ــپرومازين-كتامين آس
در صورت عضالني ــه كيلوگرم ب ازاي هر به ۱ ميلي گرم ــزان مي به تنهايي ــه ب ــپرومازين آس
به مدت اين اثر كه است شده شرياني ــارخون فش كاهش باعث تزريق از بعد د قيقه ۳ ــگ، س
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۴۶ آبزيان و د ام امور در

به ميزان آسپرومازين مطالعه همين د ر ولي ــت اس کشيده طول ــاعت س ۲
قابل تغيير وريد ي د اخل روش به كيلوگرم هر ازاي به ميلي گرم ۰ /۴ از كمتر
ايجاد نکرده است (۸). مورد مطالعه سگهاي شرياني توجهي در فشارخون
رفلكسهاي د پرسيون طريق از شرياني ــارخون روي فش بر آسپرومازين اثر
آلفا آدرنرژيك مغز، بلوك ــاقة هيپوتاالموس و س به ــته وابس عروقي محرك
مستقيم شل كنندگي اثر ــمپاتيك، س عصبي سيستم تون كاهش محيطي،
به بنابراين ميشود، اعمال قلبي مستقيم د پرسيون و عروقي صاف عضلة بر
اثرات تحتالشعاع كتامين مركزي سمپاتوميمتيكي اثرات كه ــد ميرس نظر
ــي بيهوش القاء هنگام قرار ميگيرد. كتامين ــپرومازين آس ــمپاتيكي ضد س
مييابد. ادامه عروقي طوالني مد ت انقباض با ــته كه داش عروقي ــاع اثر اتس
كتامين تزريق از پس بالفاصله را شرياني ــارخون كاهش فش مكانيسم، اين
به ــارخون كتامين، فش مدت طوالني ــي عروق انقباض با و ميكند ــه توجي
ــتقيم مس مركزي تضعيف انقباضي كتامين، دليل اثر مييابد . افزايش تد ريج
واكنشي صورت به ــپس س بارورسپتورها ــد. ــپتورها ميباش فعاليت بارورس
پايانههاي در نوراپينفرين ــتقيم پذيرش مس مهار با را ــمپاتيكي س عملكرد
ــمپاتوميمتيكي س فعاليت به منجر ميدهند كه افزايش آدرنرژيك ــاب اعص
انقباض اثرات ــپرومازين-كتامين، آس توأم مصرف هنگام ــود. ميش محيطي

.(۲۶ ،۱۸ ،۱۵) ميشود مهار عروقي كتامين
مطالعه اين د ر تنفس ــط تعداد متوس از شمارش ــت آمد ه دس به نتايج
افزايش بيهوشي از بعد دقيقة ۵ در ميانگين تعداد تنفس كه مي دهد نشان
و د اد نشان كاهش تعد اد تنفس ميانگين بيهوشي بعد از ۶۰ دقيقة تا و يافت
با ۶۰ و ۴۵ ،۳۰ و بين مقدار دقايق ۱۵، از بيهوشي شد. قبل زمان از كمتر
بر بررسي يک در .(p <۰/۰۵) معنيد اري ديده شد ۵ اختالف د قيقة مقدار
كاهش باعث آسپرومازين-كتامين تركيب كه است ــده ش گزارش گربه روي
انجام اسب گربه و روي كه بر ديگر مطالعاتي ــود(۳). در تنفس ميش تعداد
است شده تنفس تعداد كاهش باعث ــپرومازين-كتامين تركيب آس ــد ه، ش
قرمز گرگهاي روي بر كه ــري ديگ مطالعه در كه ــي صورت در .(۱۷ ،۹ ،۷)
تعداد افزايش باعث آسپرومازين - كتامين مد توميدين- تركيب شد ه، انجام
مد توميدين تحريكي اثرات خاطر به افزايش اين علت كه است ــده ش تنفس
خالل تعداد تنفس در كاهش مكانيسم .(۲۳) است شده تنفس گزارش روي
تنفس مراكز و كمورسپتورهاي محيطي پاسخ علت كاهش شايد به بيهوشي

دياكسيدكربن باشد (۷). نسبت به مركزي
ــط مقدار متوس د اد كه ــان نش حاضر مطالعة از آمد ه ــت دس به نتايج
از قبل زمان مقدار با ۴۵ ۵ و د ر د قايق ــرياني ش ــيژن اكس ــبي نس ــار فش
روي بر كه مطالعاتي در .(p <۰/۰۵) دارد ــيداري معن اختالف ــي بيهوش
كاهش باعث –كتامين آسپرومازين تركيب شده، انجام گربه و سگ اسب،
كه تحقيقي در .(۲۷ ــت (۱۰، ۱۷، اس شده اكسيژن شرياني نسبي ــار فش
است، شده انجام اسب روي تنهايي به آسپرومازين وريد ي مصرف متعاقب
.(۱۹ است (۱۸، مشاهده نشده ــرياني ش اكسيژن نسبي ــار فش در تغييري
توسط شده ايجاد دپرسيون به خاطر شرياني اكسيژن نسبي ــار فش كاهش
به يا و كتامين توسط شده ايجاد ــتيك آپنوس تنفس روش ــپرومازين و آس
.(۲۹ ،۲۴) ــت اس تجويز كتامين اثر ريوي در ــون جريان خ كاهش ــت عل
درنتيجه تهوية د اده، كاهش د قيقه اي تنفس را حجم مشتقات فنوتيازيني

.(۲۴) مييابد كاهش ريوي
ــبي  نس ــار ــط فش متوس مقدار اندازهگيري از ــده آم ــت دس ــه ب ــج نتاي

دي نسبي ميانگين فشار مي دهد، نشان مطالعه اين در دياكسيد كربن شرياني
ميانگين از بيهوشي در مقايسه با كربن شرياني در دقايق مختلف پس ــيد اكس
بررسي يك در ند ارد . د اري اختالف معني بيهوشي از قبل در خون شرياني فشار
باعث گوسفند در تركيب آتروپين-آسپرومازين -كتامين كه است شده مشاهد ه
۱۵ در افزايش بيشترين كه ميشود شرياني دياكسيدكربن نسبي فشار افزايش
اسب، تزريق روي ديگري مطالعة در همچنين .(۲۴) است بيهوشي دقيقه اول
ايجاد شرياني كربن دياكسيد نسبي فشار در توجهي قابل تغيير ــپرومازين آس
حجم كه افزايش جبراني است شده بيان چنين امر علت اين ــت، كه نكرده اس
در دي در نتيجه تغييري و شد ه دقيقه يك در تهوية مناسب آلوئولي جاري باعث
نسبي دياكسيد فشار افزايش .(۱۹ ،۱۸) است نشده ايجاد كربن شرياني اكسيد
كتامين تجويز اثر ريوي در خون جريان كاهش علت ميتواند به شرياني كربن
فشار افزايش ريوي، خون گردش و تهويه بين تعادل عدم اثر در همچنين باشد.
به چپ، سمت خوابيدن دام به حالت داريم. را ــرياني ش دياكسيد كربن ــبي نس
انتشار ريوي در تغيير منجر به است ممكن سمت چپ رية روي بر دليل فشار
اكسيژن كاهش فشار و دياكسيدكربن فشار افزايش نهايت و در تنفس عمق و

.(۲۹ گردد (۲۴، خون
مطالعه نشان اين در شرياني خون pH ميانگين از آمده ــت دس به نتايج
كاهش بيهوشي از بعد ۱۵ دقيقة ــرياني تا ش pH خون ميانگين مي دهد كه
به ۶۰ د قيقة در و ــد ميياب افزايش مقدار اين ــة ۶۰ دقيق تا ــپس س و يافته
از ــد ام بين هيچ ك مطالعه اين ــد. در مي رس ــي بيهوش قبل از ــدار زمان مق
گوسفند روي بر كه مطالعهاي ــد. در نش ــاهد ه مش معني دار اختالف زمانها
ــپرومازين-كتامين باعث كاهش ــن- آس آتروپي تركيب ــت، اس ــده ش انجام
و است شده ــي بيهوش القاء بعد از دقيقه ۱۵ در ــرياني ش خون pH معني د ار
شرياني افزايش خون pH ــي ۱۲۰ دقيقة بيهوش تا پايان دقيقه ۱۵ از مدت
.(۲۴) ــيده است رس ــي بيهوش ــرياني قبل از ش خون pH نزديك به و يافته
ــپرومازين مصرف آس متعاقب ــد ه، ش انجام گربه روي ۱۷ كه اي مطالعه در
بدن وزن كيلوگرم هر ازاي به ميليگرم دوزهاي ۰/۵ با ترتيب به ــن –كتامي
pH خون در تغييري ــچ بدن هي وزن هر كيلوگرم ازاي ــه ب ــرم ميليگ ۲۰ و

.(۷) است نشده ديده شرياني
هاسلباخ – هندرسون معادلة طبق

     
                                           
اسيدي به سوي را pH بد ن مايعات در كربن غلظت دياكسيد افزايش
ــار فش در نتيجه افزايش ميبرد. قليايي ــوي س به را pH آن غلظت كاهش و
به سمت و داده كاهش را ــرياني ش pH ــرياني، كربن ش ــبي دي اكسيد نس
معني داري اختالف هيچگونه مطالعه اين در که آنجا از .(۱۱) ميبرد اسيدي
وجود بنابراين عدم نداد شرياني رخ ــيد کربن اکس دي ميانگين تغييرات در

نبود. انتظار از نيز دور شرياني pH د ار در تغييرات معني
بدن بز ميانگين دماي از اندازهگيري آمده ــت بدس نتايج مطالعه اين در
د ر و كاهش يافت بد ن دماي ۳۰ د قيقة تا كه داد نشان ــي بيهوش القاء پس از
در دقيقة بدن ميانگين دماي افزايش يافت. كمي دقيقة ۳۰ به ۴۵ نسبت زمان
د ر نرسيد . بيهوشي قبل از مقدار به ولي كاهش يافت ۴۵ زمان به نسبت ۶۰
قبل زمان با ۶۰ و ۴۵ ،۳۰ ،۱۵ ،۵ دقايق در بد ن دماي ميانگين حاضر مطالعه
روي بررسي يك در .(p <۰/۰۵) ــد ش ديد ه معنيد اري اختالف ــي بيهوش از
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ــده ش بدن دماي معنيدار كاهش باعث ــپرومازين-كتامين آس تركيب گربه،
كتامين تغييري كه شده است د اد ه ــان نش روي بز بر مطالعهاي د ر ــت(۳). اس
باعث كتامين با و همراه به تنهايي زايالزين بدن ايجاد نميكند ولي دماي در
به هركدام كتامين ــپرومازين و ــود (۲). آس ميش بدن دماي كاهش معنيدار
هيپوتاالموس در بد ن حرارت درجه كنترل مركز ــرس باعث دپ جداگانه طور
طرفي د ارد . از ــال به دنب بدن را ــش درجه حرارت نتيجه كاه د ر و ــوند ميش
در بدن مركز كنترل دماي د ر كاتكوآلمينها كاهش و تخليه باعث آسپرومازين
بنابراين كاهش فعاليت عضالت اسكلتي ميشود. و عروق اتساع هيپوتاالموس،
ممكن همچنين كاهش يابد . ــود خ محيط اثر تحت دماي بدن ــت ممكن اس
بدن را حرارت درجه افزايش عضالني، به دليل افزايش فعاليت كتامين است

.(۲۰ ،۱۳ گردد (۶، سبب نيز
كتامين ــپرومازين- تركيب آس ــت كه اس مطلب اين بيانگر مطالعه ــن اي
مناسب، ريوي تهوية در اختالل عروقي، قلبي- دستگاه تضعيف ــبب س بز د ر
افت دماي بدن همچنين خون و دفع دي اكسيدكربن ــيژن، اكس كردن فراهم
شرياني خون فشار بر كردن نظارت راستا اين در ميگردد. بيهوشي خالل در
تعداد نظارت بر همچنين دارند، پايين خون حجم كه در بزهايي ــوص به خص
از تنفس عمق و تعداد و ــرياني ش دياكسيدكربن ــرياني، ش pH قلب، ضربان
كتامين آسپرومازين- تركيب از استفاده هنگام است. برخورد ار بااليي اهميت
احتياط دارند بايد تنفسي بيماريهاي و عروقي قلبي- كه بيماري بزهايي در
طرفي از پذيرد. مراقبتهاي الزم صورت حين بيهوشي در گيرد و الزم صورت
زياد صورت تغييرات در عاملي كه عنوان به حرارت بدن بر درجه كردن نظارت
اهميت داراي نيز دهد قرار تحتالشعاع را ــي پارامترهاي اساس مي تواند كليه
كامل احتياط بايد با اين رژيم بيهوشي هواي سرد با د ر بز كردن بيهوش است.
شود. د ام انجام ــتن نگهداش گرم جهت الزم تمهيدات اينكه يا و گيرد صورت
نميتوان فاكتورهاي مزبور ــن در نظرگرفت بدون كه ــد ميرس نظر به بنابراين
صورتي در ــا تنه رژيم ايمن يك و ــود ايجاد نم ــي ايمن را بيهوش رژيم ــك ي
كليه بر نظارت مستمر ــب، مناس داروي انتخاب بر عالوه كه ميگردد حاصل
باعث مذكور تركيب پذيرد. اگرچه انجام ــي تنفس و عروقي قلبي- فاكتورهاي
عروقي قلبي- د ستگاه با ــي مرتبط اساس پارامترهاي ــي در محسوس تغييرات
جهت تركيب را اين كامل نظارت با ميتوان ولي ــود، ميش بز د ر ــي تنفس و
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