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چکیده
هدف از مطالعهی حاضر بررسی اثر میدازوالم بر مسمومیت ناشی از لیدوکائین در ماکیان بود .تعداد  48قطعه مرغ ( Gallus gallus
 )domesticusتخمگذار نژاد لوهمن در دو گروه (تعداد= )24و چهار زیر گروه (تعداد= )6تقسیم شدند .مرغها در دو گروه  Iو  IIانفوزیون
لیدوکائین را به ترتیب با سرعت  15و  25میلیگرم بر کیلوگرم در دقیقه دریافت کردند 10 .دقیقه قبل از تجویز لیدوکائین ،در هر زیر
گروه ،یکی از درمانهای نرمال سالین یا میدازوالم با دوز  0/5 ،0/25و  1میلیگرم بر کیلوگرم در عضلهی سینهای تزریق شد .با وقوع
عالی م مربوط به مسمومیت (تشنج و یا ایست تنفسی) انفوزیون لیدوکائین قطع و کل دوز لیدوکائین تجویز شده محاسبه میشد .در گروه

 ،Iواکنش تشنج در زیر گروه نرمال سالین در دوز  38/0±13/0میلیگرم بر کیلوگرم و در سه زیرگروه دیگر ایست تنفسی (بدون بروز
تشنج) ،به ترتیب در دوزهای  39/9±15/3 ،36/1±12/4و  37/1±9/1میلیگرم بر کیلوگرم رخ داد .همچنین در گروه  ،IIواکنش تشنج در

زیر گروه نرمال سالین در دوز  23/4±4/8میلیگرم بر کیلوگرم و در سه زیرگروه دیگر ایست تنفسی (بدون رخداد تشنج) ،به ترتیب در
دوزهای  31/3±3/8 ،31/1±3/8و  28/2±5/3میلیگرم بر کیلوگرم مشاهده شد .پرندگانی که لیدوکائین را با سرعت پایینتری دریافت
نموده بودند ،واکنش مسمومیت را به صورت معنیداری در دوزهای باالتری نشان دادند .بر پایهی نتایج حاصل از این مطالعه ،در
انفوزیون وریدی لیدوکائین با سرعت پائینتر ،میدازوالم مرغها را در برابر واکنش تشنج ناشی از مسمومیت با داروی بیحسی لیدوکائین
محافظت نمود ،اما تأثیری در تغییر آستانهی مسمومیت نداشت.
کلمات کلیدی :میدازوالم ،لیدوکائین ،مسمومیت ،ماکیان

مقدمه
علیرغم استفادهی وسیع از انواع داروها و روشهای

در پرندگان ،میتوان از بیحسی موضعی همراه با بیهوشی

بیحسی موضعی در گونههای مختلف حیوانی ،استفاده از

عمومی نیز استفاده نمود که منجر به کاهش دوز داروهای

آنها در پرندگان محدود بوده است .عالوه بر امکان به

بیهوشی و در نتیجه عوارض ناشی از آن در پرندگان می-

کارگیری بیحسی موضعی در برخی جراحیهای کوچک

گردد .ضمن این که در برخی مطالعات از بیحسی موضعی

*نویسنده مسئول  :ناصر وصال ،استاد گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران

E-mail: nv1340@shirazu.ac.ir

© 2020 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the
terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0
license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
26

نشریه دامپزشكي ایران ،دوره هفدهم ،شماره  ،2تابستان 1400

بررسی اثر میدازوالم بر مسمومیت ناشی از تجویز دوزهای باالی . . .

همراه با آرامبخشی برای برخی اعمال دردناک در پرندگان

یک داروی بنزودیازپینی محلول در آب است که برای بافت

بهره برده شده است ( .)Lee and Lennox, 2016مهمترین

غیر محرک بوده و میتوان آن را به صورت عضالنی و

دلیل عدم به کارگیری وسیع داروهای بیحسی موضعی در

وریدی تجویز کرد ( .)Rankin, 2015متعاقب مسمومیت

پرندگان ،اعتقاد به مسمومیتزایی باالتر آنها نسبت به

با داروهای بیحسیهای موضعی ،تجویز میدازوالم دوز

پستانداران است ( Hawkins and Pascoe, 2007; Machin,

جهت جلوگیری از بروز تشنج در سگ و همچنین کاهش

 .)2005aدر پرندگان حداکثر دوز لیدوکائین  1-4میلیگرم

میزان وقوع تشنج یا مرگ و میر در موش ،در مقایسه با

بر کیلوگرم) و حداکثر دوز بوپیواکائین  2میلیگرم بر

دیازپام مؤثرتر بوده است

( ;de Jong and Bonin, 1981

( ;Hawkins and Pascoe, 2007

.)Horikawa et al. 1990

کیلوگرم ذکر شده است

 .)Machin, 2005a; Divers, 2014با این حال ،با توجه به

از آن جایی که بر اساس دانش نویسندگان ،مطالعهای در

نتایج مطالعات اخیر ،به نظر میرسد مسمومیت با داروهای

خصوص اثرات داروهای بنزودیازپینی بر بروز مسمومیت

بیحسی موضعی در پرندگان در دوزهای باالتری نسبت به

با داروهای بیحسی موضعی در پرندگان در دست نیست،

( Brandão et al.

لذا هدف از مطالعهی حاضر بررسی اثر میدازوالم بر بروز

آنچه قبالً تصور میشد ،رخ میدهد

مسمومیت ناشی از تجویز دوزهای باالی لیدوکائین در

.)2015; Imani et al. 2013
اثرات توکسیک داروهای بیحسی موضعی در پرندگان

ماکیان تعیین شد.

شبیه همان عالیمی است که در پستانداران دیده میشود.
تشنج ( )convulsionو ایست تنفسی ()respiratory arrest
در دوزهای بیش از حد داروهای بیحسی موضعی در
پرندگان گزارش شده است

( Hawkins and Pascoe,

2007; Imani et al. 2013; Paul-Murphy and

 .)Fialkowski, 2001از سایر عالیم مسمومیت با بی-
حسیهای موضعی در پرندگان میتوان به افسردگی ،خواب
آلودگی ( ،)drowsinessلرزش عضالنی (،)muscle tremor
اُفت فشار خون ،آریتمی قلبی و عالیم عصبی از قبیل
آتاکسی ،نیستاگموس و مرگ در موارد مسمومیت شدید
اشاره کرد (.)Machin, 2005b
برای کنترل یا درمان اثرات توکسیک داروهای بیحسی
موضعی به استفاده از داروهای بنزودیازپینی ،اکسیژن-
درمانی ،مایعدرمانی ،تجویز اپینفرین و محلولهای حاوی
چربی ) (lipid emulsionاشاره شده است (.)Garcia, 2015
در مطالعات قبلی ،استفاده از بنزودیازپینها توانسته است
دوز داروی بیحسی موضعی مورد نیاز جهت ایجاد تشنج
در میمون رزوس را افزایش دهد ()Ausiksch et al. 1976
یا مانع بروز اثرات تشنجی ناشی از مسمومیت با این داروها
در موش صحرایی شود ( .)Sawaki et al. 2000میدازوالم

مواد و روش کار
در این مطالعه  48قطعه مرغ

( Gallus gallus

 )domesticusتخمگذار نژاد لوهمن ( )Lohmannبا سن 55
هفته و وزن  1/45±0/17کیلوگرم مورد استفاده قرار گرفتند.
تمامی مرغها از محل فارم دانشکده دامپزشکی تهیه شدند.
ال علیه بیماریهای رایج منطقه واکسینه شده
این مرغها قب ً
بودند .سالمت مرغهای مورد استفاده با معاینهی فیزیکی
کامل تأیید شد .پرندگان در یک محل مناسب و تحت تغذیه
یکسان و استاندارد نژاد خود نگهداری میشدند .دمای محل
نگهداری پرندگان بین  20-25درجهی سانتیگراد و نوردهی
به میزان  16ساعت روشنایی و  8ساعت خاموشی برای همه-
ی پرندگان مورد مطالعه اعمال میشد .به منظور ایجاد
سازگاری با محل ،مرغها  2هفته قبل از انجام مطالعه به محل
نگهداری منتقل شدند .قبل از شروع بررسی به هیچ یک از
پرندگان پرهیز غذایی داده نشد و تمامی عملیات در صبح
(بین ساعت  9-12صبح) انجام گرفت .کمیتهی پژوهش و
مراقبت از حیوانات دانشکده ،تمامی اعمال مورد استفاده در
مطالعهی حاضر را تأیید نموده است.
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هادی ایمانیراستابی و ناصر وصال

پس از انتقال پرندگان به محل انجام مطالعه 10 ،تا 15

شد .به منظور اخذ  ،ECGالکترودهای دستگاه به بال راست

دقیقه به هر پرنده زمان داده میشد تا با محیط سازگار شود.

و چپ و پای چپ متصل شدند و از دستگاه

سپس پرنده در وضعیت خوابیده به پشت مقید میشد .پس

الکتروکاردیوگرافی متصل به نرم افزار ( Animal Bio Amp

از آمادهسازی محل ،یک عدد آنژیوکت شمارهی  22در

 ،)ML-136 and Recorder ML-826, Australiaلید  ،IIبا

ورید بازویی سمت راست قرار داده میشد .در این مطالعه،

سرعت  50میلیمتر بر ثانیه ( )50 mm/sو حساسیت 20

پرندگان به  2گروه ( Iو ( )IIتعداد پرنده در هر گروه=)24

میلیمتر بر میلیولت ( )20 mm/mVاستفاده شد .ضربان

و  4زیر گروه مختلف تقسیم شدند (تعداد پرنده در هر زیر

قلب پرندگان نیز در این زیر گروهها در زمانهای پیش از

گروه= .)6در زیر گروه اول نرمال سالین و در زیر گروههای

تجویز میدازوالم 5 ،و  10دقیقه پس از تجویز میدازوالم،

دوم ،سوم و چهارم به ترتیب داروی میدازوالم

بالفاصله پیش از تجویز لیدوکائین ،پیش از بروز عالئم

( )Midazolex, Exir, Boroujerd, Iranبا دوز 0/5 ،0/25

مسمومیت ،در هنگام بروز عالیم مسمومیت ،پس از

و  1میلیگرم بر کیلوگرم در عضلهی سینهای سمت راست

برطرف شدن عالئم و در زمان ریکاوری کامل بر اساس

تزریق شد .حجم تمامی داروها برابر با حجم تزریقی

 ECGثبت شده ،اندازهگیری و ثبت شد.

میدازوالم  1 mg/kgتنظیم شد و به منظور اجتناب از

به منظور ارزیابی آماری از نرمافزار  SPSSنسخه 11/5

سوگیری ،همهی تزریقات توسط یک فرد و به صورت کور

( )SPSS, MicroMaster, Richboro, PA, USAاستفاده

انجام گردید .ده دقیقه پس از تجویز درمان مورد نظر،

شد .ابتدا نرمال بودن توزیع دادهها با آزمون کولموگروف-

( Lidocaine hydrochloride, Sina darou,

اسمیرنوف ( )Kolmogorov-Smirnovارزیابی شد .برای

 )Tehran, Iranاز ورید بازویی کاتترگذاری شده و از طریق

مقایسهی دوز مسمومیتزای لیدوکائین و تغییرات ضربان

پمپ تزریق ( )Infusion Pump, SP-100; JMS, Japanبا

قلب در زیر گروههای چهارگانه از آنالیز واریانس یکطرفه

دو سرعت  15و  25میلیگرم بر کیلوگرم در دقیقه (به

( )ANOVAو در صورت معنیداری از تست تعقیبی

ترتیب در گروه  Iو  )IIتا زمان بروز واکنش مسمومیت

 Duncanاستفاده شد .همچنین به منظور مقایسه ضربان

(تشنج یا ایست تنفسی) تجویز شد .بر اساس نتایج مطالعه

قلب بین زیرگروه سالین و میدازوالم  1 mg/kgاز

اولیه ،تشنج به از دست رفتن هوشیاری ،حرکات غیرارادی

 Student`s t-testاستفاده شد P>0/05 .به عنوان سطح

سر و گردن و باز و بسته کردن دهان و ایست تنفسی به

معنیداری در نظر گرفته شد .دادهها به صورت میانگین و

قطع حرکات تنفسی پرنده به میزان حداقل  20ثانیه اطالق

انحراف معیار نشان داده شده است.

لیدوکائین %2

شده است .در صورت وقوع ایست تنفسی ،تالش برای
احیای پرنده با باز کردن دهان ،زدن لوله نایی و فشار

نتایج

متناوب روی قفسه سینه به مدت حداقل  5دقیقه انجام می-

نتایج مربوط به دوز مسمومیتزای گروههای تحت

گرفت .همزمان با بروز عالئم مسمومیت تجویز لیدوکائین

درمان در  Table 1نشان داده شده است .مطابق با نتایج

قطع شده ،عالیم مسمومیت و زمان بروز نشانهها ثبت و

حاصله ،در گروه  ،Iتمامی پرندگانی که نرمال سالین

دوز داروی تجویز شده محاسبه شد.

دریافت کرده بودند ،تشنج را به عنوان اولین واکنش

در مطالعهی حاضر از زیرگروه نرمال سالین و میدازوالم

مسمومیت با لیدوکائین نشان دادند .در یک مورد نیز

 1هر دو گروه  Iو  ،IIاز ابتدای مقید کردن پرنده تا انتهای

بالفاصله پس از بروز تشنج ،ایست تنفسی مشاهده شد .در

زمان ریکاوری ،الکتروکاردیوگراف ( ،)ECGجهت

همین گروه ،در تمامی پرندگانی که یکی از سه درمان

شمارش ضربان قلب و بررسی آریتمیهای احتمالی ،گرفته

میدازوالم را دریافت کرده بودند ،ایست تنفسی به عنوان
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اولین واکنش مسمومیت ثبت شد و هیچگونه واکنش

مقایسهی دوز مسمومیتزای لیدوکائین در دو سرعت

تشنجی مشاهده نشد .در گروه  IIنیز تمام پرندگان دریافت

تجویز  15 mg/kg/minو  25 mg/kg/minنشان داد که در

کننده نرمال سالین دچار تشنج شده و در سه مورد نیز پس

صورت تزریق دارو با سرعت پایینتر ،تحمل پرنده در برابر

از بروز تشنج ،ایست تنفسی رخ داد .همچنین در همهی

مسمومیت افزایش یافته و عالیم مسمومیت در دوز باالتر

پرندگان تحت درمان با میدازوالم (به جز یک مورد در گروه

مشاهده میشود ( .)P<0/05دوز مسمومیتزای لیدوکائین

میدازوالم  )0/25تنها ایست تنفسی (بدون بروز تشنج)

در سرعت تجویز  38/00 ± 13/00( 15 mg/kg/minمیلی-

مشاهده شد.

گرم بر کیلوگرم) حدود  62/4درصد بیشتر از دوز آن در
سرعت  23/4 ± 4/8( 25 mg/kg/minمیلیگرم بر

Table 1. The incidence of seizure and
respiratory arrest during intravenous infusion
of lidocaine at the rate of 15 (group I) and 25
(group II) mg/kg/min after intramuscular
administration of either saline or midazolam
0.25, 0.5 and 1 mg/kg (n=6).
Respiratory
Group
Seizure
arrest

مقایسهی دوز مسمومیتزای

کیلوگرم) بوده است.

لیدوکائین در چهار زیر گروه درمانی در گروه  Iتفاوت
معنیداری را نشان نداد ( .)P>0/05در گروه  IIدوز
مسمومیتزای لیدوکائین در زیرگروههای میدازوالم 0/25
و  0/5در مقایسه با دوز مسمومیتزای لیدوکائین در

1

6

Saline

6

-

Midazolam
0.25

6

-

Midazolam 0.5

که نرمال سالین و میدازوالم  1میلیگرم بر کیلوگرم دریافت

6

-

Midazolam 1

کرده بودند ،واکنش مسمومیت در گروه  Iنسبت به گروه II

3

6

Saline

به صورت معنیداری در دوزهای باالتر لیدوکائین مشاهده

6

1

Midazolam
0.25

شد ( .)P<0/05مقایسهی میانگین دوز مسمومیتزا بین دو

6

-

Midazolam 0.5

6

-

Midazolam 1

زیرگروه نرمال سالین به صورت معنیداری باالتر بود
( .)P<0/05در مقایسهی میان دو گروه  Iو  ،IIدر پرندگانی

I

II

گروه ،میزان باالتر آن را در گروه  Iنسبت به گروه  IIنشان
داد (.)Table 2( )P<0/05

Table 2. The toxic dose of lidocaine (mg/kg) following intravenous infusion at the rate of 15 (group I) and
25 (group II) mg/kg/min after intramuscular administration of either saline or midazolam 0.25, 0.5 and 1
)mg/kg (n=6
Mean

Midazolam 1

Midazolam 0.5

Midazolam 0.25

Saline

Group

† 37.7 ± 12.5

† 37.1 ± 9.1

39.9 ± 15.3

36.1 ± 12.4

† 38.00 ± 13.00

I

28.5 ± 4.4

28.2 ± 5.3

* 31.3 ± 3.8

* 31.1 ± 3.8

23.4 ± 4.8

II

)† Significantly different from group II, * Significantly different from saline in group II (p < 0.05

 Figure 1 & 2تغییرات ضربان قلب را در زیرگروههای

دو گروه  Iو  ،IIضربان قلب پرندگان پس از تجویز سالین

سالین و میدازوالم  1 mg/kgگروههای  Iو  IIنشان میدهند.

یا میدازوالم تا زمان کاهش تغییر معنیداری نداشت اما به

در زیر گروههای نرمال سالین و میدازوالم  1 mg/kgهر

دنبال تجویز لیدوکائین و در زمان پیش از بروز واکنش
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mg/kg ضربان قلب بین زیر گروه نرمال سالین و میدازوالم

 در.)P<0/05(  کاهش معنیداری را نشان داد،مسمومیت

 کاهش معنیدار آن را در زمان بروز تشنج، در هر دو گروه1

 ضربان قلب در زمانهای پیش،II  وI زیر گروه سالین گروه

یا ایست تنفسی نسبت به زیر گروه نرمال سالین نشان داد

 در حین بروز عالیم و پس از قطع واکنش،از بروز عالیم

 الزم به ذکر است که ضربان قلب در هر دو.)P<0/05(

مسمومیت نسبت به زمان بالفاصله پیش از تجویز

 دقیقه پس از ریکاوری کامل10 گروه تحت مطالعه ظرف

لیدوکائین و زمان ریکاوری کامل به صورت معنیداری

 به استثناء کاهش.پرنده به محدودهی طبیعی بازگشت

1 mg/kg  در زیر گروه میدازوالم.)P<0/05( پایینتر بود

 مرغهاECG  هیچگونه آریتمی قلبی در،ضربان قلب

 ضربان قلب در زمان بروز واکنش،II  وI نیز در هر دو گروه

.مشاهده نشد

مسمومیت نسبت به تمامی زمانهای دیگر به صورت
مقایسهی تغییرات

.)P<0/05( معنیداری پایینتر بود

400

*
Beats/min

300

‡
*

**

200

**

**
†

100

*

Saline
Mid 1

0

Time
Figure 1. Heart rate changes following intravenous infusion of lidocaine at the rate of 15 mg/kg (group I)
after intramuscular administration of either saline or midazolam 1 mg/kg (n=6)
* Significantly different from before lidocaine administration and full recovery, ** Significantly different
from before lidocaine administration and full recovery in Midazolam 1, † Significantly different from other
time points in Midazolam 1, ‡ Significantly different from midazolam 1 (p<0.05). (Mid/Saline: before
administration of saline or midazolam, 5, 10 min: 5 and 10 minutes after administration of saline or
midazolam, Lid: immediately after lidocaine administration, Pre: before toxicity, Toxicity: during the
toxicity period, Recovery: after disruption of toxicity signs, Full recovery: Complete recovery)
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بررسی اثر میدازوالم بر مسمومیت ناشی از تجویز دوزهای باالی . . .

400

‡
*

*

*

300

Mid 1

**

**

200

**
†

Beats/min

Saline

100
0

Time
)Figure 2. Heart rate changes following intravenous infusion of lidocaine at the rate of 25 mg/kg (group II
)after intramuscular administration of either saline or midazolam 1 mg/kg (n=6
* Significantly different from before lidocaine administration and full recovery, ** Significantly different
from before lidocaine administration and full recovery in Midazolam 1, † Significantly different from other
time points in Midazolam 1, ‡ Significantly different from midazolam 1 (p<0.05). (Mid/Saline: before
administration of saline or midazolam, 5, 10 min: 5 and 10 minutes after administration of saline or
midazolam, Lid: immediately after lidocaine administration, Pre: before toxicity, Toxicity: during the
)toxicity period, Recovery: after disruption of toxicity signs, Full recovery: Complete recovery

بحث
روش انفوزیون وریدی داروهای بیحسی موضعی برای

مسمومیت با لیدوکائین ذکر شده است که به دلیل دپرس

تعیین دوز ،اثرات و عوارض مسمویت با این داروها در

انتخابی اعصاب مهاری در سیستم اعصاب مرکزی

سگ ( ،)Lemo et al. 2007گربه (،)Chadwick, 1985

و در نتیجه فعالیت خارج از کنترل اعصاب تحریکی

اسب ( ،)Meyer et al. 2001گوسفند

)(CNS
CNS

( Morishima et a.

روی میدهد ( .)Becker and Reed, 2006در مرحلهی بعد

( Brandao et al. 2015, DiGronimo et al.

و با افزایش دوز دارو ،کلیه اعصاب مهاری و تحریکی بلوک

 )2017استفاده شده است .علت به کارگیری این روش

شده و حالت ایست تنفسی و کُما روی میدهد .دوز

برای تعیین دوز مسمومیتزای داروهای بیحسی موضعی،

تشنجزای لیدوکائین به دنبال تجویز وریدی دارو در سگ،

میتواند به دلیل زیست فراهمی (100 )bioavaibility

گربه ،اسب و گوسفند در محدوده  5/8-11/7میلیگرم بر

درصد تزریق وریدی نسبت به روشهای تزریقی دیگر از

کیلوگرم گزارش شده است ( Chadwick, 1985; Lemo et

جمله زیرپوستی و داخل عضالنی و در نتیجه امکان تعیین

.)al. 2007; Meyer et al. 2001; Morishima et al. 1981

حداقل دوز مسمومیتزا باشد .عالوه بر آن ،از آن جایی

بر همین اساس ،معموالً حداکثر دوز مجاز برای انجام

که بیشترین علت بروز مسمومیت با داروهای بیحسی

تکنیکهای بیحسی موضعی در حیوانات اهلی ،که طبعاً به

موضعی ،تزریق غیرعمدی داخل وریدی دارو است ،لذا

صورت غیر وریدی (از جمله زیرجلدی ،عضالنی ،در

مطالعهی اثرات مسمومیتزا در درروش داخل وریدی

اطراف اعصاب و در فضای اپیدورال) تجویز میشود،

اهمیت دارد.

حدود  6-10 mg/kgتوصیه شده است ).(Garcia, 2015

 )1981و مرغ

تشنج به عنوان اولین واکنش خطرناک متعاقب

در پرندگان اگر چه برخی مؤلفین حداکثر دوز مجاز
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لیدوکائین را  4 mg/kgعنوان کردهاند ( ،)Divers, 2014اما

( )circadian rhythmsنتایج را تحت تأثیر قرار ندهد.

تجویز لیدوکائین با دوز  2 mg/kgو بوپیواکائین با دوز

مطالعات انجام شده در موش صحرایی نشان داده است که

( brachial

زمان تجویز دارو در طی  24ساعت شبانه روز میتواند

 )plexus blockدر مرغ ،هیچ گونه عالیمی مبنی بر

پارامترهای فارماکوکینتیک لیدوکائین ،و از جمله نیمه عمر

( Figueiredo et

آن ،و در نتیجه احتمال بروز مسمومیت را تحت تأثیر قرار

 .)al. 2008شایان ذکر است که داروهای بیحسی مورد

دهد ( .)Bruguerolle et al. 1983سرعت باالی متابولیسم

استفاده در مطالعهی مذکور حاوی اپینفرین بوده که با

در مرغها به همراه کاهش سریع غلظت خونی داروی بی-

ایجاد انقباض عروقی از جذب سریع سیستمیک دارو و در

حسی موضعی و حجم توزیع ()volume of distribution

نتیجه ایجاد غلظت پالسمایی مسمومیتزا جلوگیری می-

باالی آن به عنوان دالیل اصلی افزایش دوز مورد نیاز برای

نماید .در یک مطالعه در ماکیان ،دوز تشنجزای لیدوکائین

ایجاد واکنش مسمومیت در مرغ ذکر شدهاند ( Imani et al.

 30/51±5/15میلیگرم در کیلوگرم تعیین شد که بیشترین

.)2013

 5 mg/kgبه روش بی حسی اعصاب بازوئی
مسمومیت سیستمیک ایجاد نکرده است

دوز گزارش شده در میان تمامی گونههای حیوانات اهلی

تجویز بنزودیازپینها به عنوان مؤثرترین انتخاب در

است ( .)Imani et al. 2013مطابق با نتایج مطالعات پیشین،

مدیریت انواع تشنج با دالیل مختلف و از جمله تشنج ناشی

در مطالعهی حاضر نیز ،متوسط دوز مربوط به بروز

از مسمومیت با داروهای بیحسی موضعی مطرح است

مسمومیت در هر دو گروه ( 37/7 ± 12/5میلیگرم بر

( .)Sawaki et al. 2000مطالعات متعدد ،خاصیت ضد

کیلوگرم برای گروه  Iو  28/5 ± 4/4میلیگرم بر کیلوگرم

تشنجی بیشتر میدازوالم نسبت به دیازپام را متعاقب

برای گروه  )IIباالتر از مقادیر حداکثر توصیه شده برای

مسمومیت با بیحسیهای موضعی نشان دادهاند ( de Jong

لیدوکائین در پرندگان ( 4میلیگرم بر کیلوگرم) است.

 .)and Bonin, 1981; Horikawa et al. 1990به دلیل

نیمه عمر دفعی ( )elimination half-lifeلیدوکائین در

خاصیت محلول بودن در آب و خواص ضد تشنجی بهتر

مرغهای بیهوش شده با ایزوفلوران ( 25/5دقیقه) ،تقریباً دو

میدازوالم نسبت به دیازپام ،در مطالعهی حاضر از این دارو

برابر سریعتر از انسان و سگ و  4برابر سریعتر از گربه و

به منظور بررسی اثرات آن بر بروز واکنشهای مسمومیت

الزم به ذکر است که

متعاقب تجویز دوزهای باالی لیدوکائین استفاده شد .اگر

متابولیسم لیدوکائین در طی بیهوشی استنشاقی به دلیل

چه در پرندگان از میدازوالم و دیازپام به تنهایی (به عنوان

کاهش جریان خون کبدی ( ،)Hepatic blood flowکاهش

آرام بخش و ضداضطراب) و یا به همراه کتامین (برای

مییابد بنابراین احتماالً متابولیسم و دفع لیدوکائین در پرنده

بیهوشی) با دوز  0/3-8 mg/kgبه صورت عضالنی یا

هوشیار سریعتر انجام میشود (.)Da Cunha et al 2011

وریدی استفاده شده است .با توجه به این که در مطالعهی

در یک مطالعهی انجام شده بر روی اطفال ،تجویز میدازوالم

حاضر تنها ارزیابی اثر میدازوالم بر آستانهی واکنش

به عنوان پیش بیهوشی تأثیری بر فارماکوکینتیک لیدوکائین

مسمومیت با لیدوکائین مد نظر بود و همچنین به منظور

یا بوپیواکائین نداشته است ( ،)Giaufre et al. 1990در

اجتناب از اثرات سوء احتمالی دارو ،از سه دوز پائینتر

حالی که تجویز وریدی و همزمان میدازوالم و لیدوکائین

میدازوالم یعنی  0/5 ،0/25و  1میلیگرم بر کیلوگرم استفاده

در خرگوش ،غلظت پالسمایی و نیمه عمر لیدوکائین را

شد .دوز میدازوالم برای کنترل تشنج در پرندگان

کاهش داده است ( .)Orszulak-Michalak et al. 2002در

 0/25گزارش شده است (.)Bowles et al. 2007

مطالعهی حاضر تمامی عملیات بین ساعت  9-12صبح

بنزودیازپینها اثرات فارماکولوژیکی خود را از طریق

انجام گرفت تا نوسانات ریتمیک در طی ساعات شبانه روز

واسطهی عصبی گابا ( )GABAاعمال میکنند .این داروها

خرگوش گزارش شده است.
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با کاهش فعالیت نورونی در دستگاه عصبی مرکزی و تسهیل

حیوانات نسبت داده شد ( .)Imani et al. 2013عنوان شده

انتقال گابا از محل گیرندههای آن میتوانند تشنج را مهار

است که سد خونی -مغزی پرندگان به اندازهی پستانداران

کنند ( .)Sawaki et al. 2000در مطالعهی انجام شده در

تکامل یافته نیست که همین موضوع میتواند در معرض

موش صحرایی نیز تجویز میدازوالم تقریباً به طور کامل

قرارگیری مغز نسبت به غلظتهای باالتری از بیحسیهای

مانع از بروز تشنج ناشی از لیدوکائین شده است اما به

موضعی را موجب گردد (.)Stewart and Wiley, 1981

واسطهی تشدید دپرس تنفسی ناشی از لیدوکائین توسط

در مطالعهی حاضر از دو سرعت مختلف جهت تجویز

میدازوالم ،در میزان مرگ ناشی از لیدوکائین تغییری ایجاد

داروی لیدوکائین استفاده شد تا تأثیر احتمالی سرعت

نکرده است ( .)Torbiner et al. 1989نکتهی جالب توجه

تجویز نیز مورد بررسی قرار گیرد .به دلیل عدم امکان

در مطالعهی مذکور این که ایست تنفسی معادل مرگ در

مقیدسازی کامل پرنده بدون استفاده از داروهای آرامبخش

نظر گرفته شده است .در مطالعهی حاضر ،تمامی پرندگانی

یا بیهوشی و در نتیجه نگهداری دشوار مسیر عروقی و ایجاد

که داروی میدازوالم را دریافت کرده بودند ،ایست تنفسی،

واکنش مسمومیت در محدودهی زمانی مطالعات دیگر،

و نه تشنج ،را به عنوان اولین واکنش مسمومیت نشان دادند

سرعت ( 15گروه  )Iو ( 25گروه  )IIمیلیگرم بر کیلوگرم

که این نتایج مطابق با یافتههای دیگر محققین در موش و

در دقیقه استفاده شد تا بروز عالیم مسمومیت در یک

سگ است ( de Jong and Bonin, 1981; Horikawa et al.

محدودهی زمانی کمتر از  5دقیقه مشاهده شود .به طورکلی

.)1990

بین میزان و سرعت جذب سیستمیک داروهای بیحسی

در مطالعهی حاضر پرندگانی که نرمال سالین دریافت

موضعی با ایجاد غلظت پالسمایی مسمومیتزا رابطهی

کرده بودند همگی دچار تشنج شدند .در چهار مرغ

مستقیمی وجود دارد .به عبارت دیگر هر چه دارو کمتر و

دریافتکنندهی سالین بالفاصله پس از بروز تشنج یا

کندتر وارد گردش خون عمومی شود ،غلظت پالسمایی

همزمان با آن ،ایست تنفسی نیز مشاهده شد .در مسمومیت

دارو کمتر بوده ،فرصت بیشتری برای جذب ریوی

با داروهای بیحسی موضعی ،معموالً ابتدا سیستم عصبی

( )pulmonary uptakeدارو و متابولیزه شدن آن توسط کبد

مرکزی ( )CNSو سپس سیستم قلبی -عروقی ()CVS

وجود خواهد داشت و غلظت پالسمایی دارو به حد

درگیر میشوند .گزارش شده است که داروهای بیحسی

مسمومیتزا نخواهد رسید (.)Garcia, 2015

موضعی یک اثر دو فازی را روی سیستم عصبی مرکزی

بر اساس نتایج حاصله ،کاهش سرعت تجویز دارو از

دارند به این صورت که ابتدا به دنبال بلوک مسیرهای

 25 mg/kg/minبه  15 mg/kg/minباعث افزایش حدود

مهاری ،یک حالت تحریکی به وجود آمده و سپس با مهار

 62/4درصدی دوز مورد نیاز دارو برای ایجاد مسمومیت

تمام مسیرهای عصبی ،دپرس  ،CNSایست تنفسی و کُما

سیستمیک میشود .در یک مطالعهی انجام شده در افراد

رخ میدهد ( .)Odedra and Lyons, 2010بنابراین معموالً

داوطلب توسط  ،)1975( Scottبا افزایش سرعت تجویز

دوزی از لیدوکائین که موجب بروز تشنج میشود در

اتیدوکائین بروز عالیم مسمومیت در دوزهای پایینتر دارو

مقایسه با دوز ایجاد کننده ایست تنفسی ،پائینتر است

گزارش شده است .در سال  Hassio1988و همکاران

( .)Morishima et al. 1981با این حال ،در مطالعهای که

عنوان نمودهاند که در انسان بین شدت و میزان وقوع عالئم

پیرامون بررسی مسمومیت با لیدوکائین در ماکیان انجام شد،

عصبی ناشی از مسمومیت با لیدوکائین با غلظت پالسمایی

عالئم تشنج و ایست تنفسی ،همزمان یا با اختالف زمانی

دارو مرتبط نیست و لذا بروز عالیم عصبی بیشتر با قرار

اندکی از هم رخ دادند .دلیل این موضوع به تفاوتهای

گرفتن سریع مغز در معرض دارو مرتبط است و نه صرفاً

آناتومیکی یا فیزیولوژیک مغز مرغها نسبت به سایر

یک غلظت پالسمایی معین .بنابراین در تجویز سریع
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لیدوکائین مغز به طور ناگهانی در معرض مقادیر باالی دارو

ضربان قلب و حدود  4درصد فشار خون را کاهش داده

قرار میگیرد و در نتیجه یک حالت تحریکی در مغز به

است که از نظر بالینی تغییرات قابل توجهی محسوب نمی-

وجود آمده و واکنش تشنج سریعتر بروز میکند.

شود .البته باید توجه داشت که اثرات مشاهده شده مربوط

در مطالعهی حاضر درگروه  ،Iتفاوتی میان دوز تشنج-

به لیدوکائین به تنهایی نیست و مجموع اثرات هر دو داروی

زای لیدوکائین و دوز ایجاد کنندهی ایست تنفسی مشاهده

لیدوکائین و ایزوفلوران را شامل

میشود ( Brandão et al.

نشد .به عبارت دیگر ،اگرچه تجویز میدازوالم مانع از بروز

.)2015

تشنج ناشی از لیدوکائین شده است اما اثر تجمعی این دو

تجویز وریدی لیدوکائین در گربه باعث کاهش تعداد

دارو بر سیستم تنفسی ،احتمال بروز ایست تنفسی را تشدید

ضربان قلب وابسته به دوز شده است بدون این که در ECG

کرده است .در زیر گروه سالین ،در یک مرغ از گروه  Iو

تغییری ایجاد نماید ( de Jong et al. 1982, Pypendop and

در  3مرغ از گروه  ،IIتشنج و ایست تنفسی به طور همزمان

 .)Ilkiw, 2005در سگ تجویز دوزهای مختلف لیدوکائین

روی داد که میتواند بیانگر نزدیکی فاصله زمانی رخداد

( )10-100 μg/kg/minبرای مدت  12ساعت هیچ نوع

دو واکنش تشنج و ایست تنفسی در مرغها باشد .با این

آریتمی ایجاد نکرده است ( .)MacDougall et al. 2009در

حال در گروه  ،IIبروز ایست تنفسی در زیرگروههای

خرگوش نیز تجویز وریدی تک دوز لیدوکائین ()5 mg/kg

میدازوالم  0/25و  0/5به صورت معنیداری در دوزهای

منجر به کاهش  14درصدی تعداد ضربان قلب شده است

باالتر (حدود  33درصد) نسبت به بروز تشنج در مرغهایی

( .)Beltrame et al. 1984اگرچه مکانیسم کاهش ضربان

که سالین دریافت کرده بودند رخ داد .به نظر میرسد

قلب ناشی از لیدوکائین روشن نیست اما ممکن است به

میدازوالم به خوبی توانسته است بروز تشنج در دوزهای

دلیل دپرس انتقال ایمپالسهای عصبی داخل قلبی یا تأثیر

پایینتر لیدوکائین را مهار کند اما در دوزهای باالتر ،اثر

بر تون اعصاب سمپاتیک مرکزی باشد

( de Jong et al.

تجمعی دو دارو منجر به ایست تنفسی شده است .تجویز

.)1982; Pypendop and Ilkiw, 2005

دوز باالی لیدوکائین در موش صحرایی بیهوش شده با

در گوسفند و سگ تشنج ناشی از لیدوکائین (تجویز به

تزریق داخل صفاقی پنتوباربیتال ،بدون ایجاد تشنج ،منجر

صورت بولوس) باعث افزایش تعداد ضربان قلب و فشار

به ایست تنفسی شده است ( .)Daos et al. 1962نکته

خون شده که پس از قطع تشنج به حالت اولیه بازگشته

جالب توجه این که تجویز اکسیژن اگرچه زمان بروز ایست

است

قلبی را به تعویق انداخته است اما در زمان ایجاد ایست

) .Rutten et al. 1989از طرف دیگر تجویز لیدوکائین در

تنفسی تغییری ایجاد نکرده است .در مطالعهی انجام شده

سگ بیهوش شده با پنتوباربیتال منجر به کاهش ضربان قلب

در موش ،پیشدرمانی با میدازوالم حدود  11درصد دوز

شده است ) .(Liu et al. 1982بنابراین به نظر میرسد

( de Jong and

عواملی از قبیل تجویز لیدوکائین به صورت بلوس یا تزریق

تشنجزای لیدوکائین را افزایش داده است
.)Bonin, 1981

در مطالعهی حاضر ،ضربان قلب پرندگان در هر دو
زیرگروه سالین و میدازوالم  ،1پس از تجویز لیدوکائین

;(Kotelko et al. 1984; Feldman et al. 1989

دایمی و همچنین تجویز همزمان داروهای آرامبخش و
بیهوشی میتواند با تأثیر بر میزان وقوع و شدت تشنج،
تغییرات ضربان قلب را تحت تأثیر قرار دهد.

روند کاهشی داشت و پس از بروز عالیم مسمومیت (اعم

در مطالعهی حاضر ،ضربان قلب پرندگان در گروه

از تشنج یا ایست تنفسی) کاهش معنیداری را نشان داد.

میدازوالم  ،1 mg/kgکاهش بیشتری را پس از وقوع

تزریق وریدی لیدوکائین با دوز  6 mg/kgدر طی  2دقیقه

واکنش مسمومیت نسبت به گروه سالین نشان داد .دیازپام

در مرغهای بیهوش شده با ایزوفلوران ،حدود  9درصد

افزایش ضربان قلب حاصل از تجویز دوزهای باالی
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( de Jong and

تشنجزای لیدوکائین وریدی در مرغ (حدود ،)38 mg/kg

لیدوکائین را در گربهها بالک کرده است

 Wiktorowska .)Heavner, 1973و همکاران ()1999

به نظر نمیرسد حساسیت پرندگان نسبت به مسمومیت با

کاهش معنیدار ضربان قلب را در خرگوشهایی که

لیدوکائین ،در مقایسه با پستانداران ،بیشتر باشد )2 .عالوه

میدازوالم و لیدوکائین را به صورت همزمان دریافت کرده

بر تشنج ،ایست تنفسی یکی از عوارض جدی مسمومیت

بودند گزارش کردهاند و آن را به اُفت فشار خون ناشی از

با لیدوکائین در پرندگان است که حتی ممکن است همزمان

تجویز میدازوالم نسبت دادهاند .به نظر میرسد در مطالعهی

با تشنج روی دهد )3 .کاهش سرعت تزریق یک دوز معین

حاضر کاهش بیشتر ضربان قلب در گروه میدازوالم

لیدوکائین میتواند مانع از بروز مسمومیت شود یا آن را به

 ،1 mg/kgنتیجهی تأثیر مستقیم میدازوالم بر سیستم قلبی-

تعویق اندازد )4 .اگرچه تجویز پیشگیرانهی میدازوالم قادر

عروقی مرغها بوده است که موجب تشدید اثرات لیدوکائین

است تقریباً به طور کامل بروز تشنج ناشی از لیدوکائین در

شده است.

پرندگان را مهار نماید اما از طرف دیگر ،به خصوص در

در مطالعهی حاضر در بررسی  ECGهای زیرگروههای

دوز باال ،میتواند احتمال بروز ایست تنفسی را تشدید کند.

نرمال سالین و میدازوالم  ،1 mg/kgآریتمی قلبی مشاهده

اگر چه به مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است اما به

نشد .در مطالعاتی که جهت بررسی تغییرات  ECGبه دنبال

نظر میرسد دوز مناسب میدازوالم در محدودهی -0/5

ایجاد مسمومیت با لیدوکائین در سگ ،گوسفند و اسب

 0/25میلیگرم بر کیلوگرم قرار دارد )5 .در صورتی که

انجام شده است نیز مطابق با نتایج این مطالعه هیچ آریتمی

پرنده قبالً داروهای بنزودیازپینی دریافت کرده باشد ،تنها

( Feldman et al. 1989; Kotelko et

عالمت مسمومیت با داروهای بیحسی موضعی ،ایست

 .)al. 1984; Meyer et al. 2001; Rosen et al. 1985شایان

تنفسی خواهد بود .شایان ذکر است که نتایج این بررسی

ذکر است که کاهش رخداد آریتمی های قلبی متعاقب پیش

صرفاً مربوط به مرغ گوشتی ،به عنوان یک مدل پرنده ،بوده

درمان با دیازپام در مسمومیت با لیدوکائین در گربهها

و ممکن است به سایر گونههای پرنده (مانند پرندگان قفسی

گزارش شده است (.)de Jong and Heavner, 1973

و زینتی یا پرندگان شکاری) که از نظر وزن ،میزان

گزارش نشده است

بر اساس نتایج این مطالعه )1 :با در نظر گرفتن دوز

متابولیسم و نوع تغذیه متفاوت هستند ،قابل تعمیم نباشد.

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز برای تأمین هزینههای این پژوهش

تشکر و قدردانی میشود.

تعارض منافع
نویسندگان مقاله هیچ

گونه تعارض منافعی ندارند.

منابع مالی
منابع مالی این پژوهش در قالب طرح پژوهشی شماره

 92-GR-VT-29توسط دانشگاه شیراز تأمین شده است.
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Abstract
The aim of the present study was to evaluate the effect of midazolam on lidocaine-induced toxicity in chickens.
Forty-eight healthy, Lohmann broiler chickens (Gallus gallus domesticus) divided into two groups (n=24) and
four subgroups each (n=6). The birds in group I and II received lidocaine with infusion rates of 15 and 25
mg/kg/min, respectively. Ten minutes before lidocaine administration, in each subgroup, one of the treatments of
normal saline or midazolam at the dose rate of 0.25, 0.5 and 1.0 mg/kg were injected into the pectoral muscle.
With occurrence of the signs related to the toxicity (convulsion and/or respiratory arrest), lidocaine infusion was
disrupted and the administered dose of lidocaine was calculated. In group I, convulsion was observed at the dose
of 38.0 ± 13.0 mg/kg in the birds received normal saline while in midazolam-treated birds, respiratory arrest
without convulsion occurred at the dose of 36.1 ± 12.4, 39.9 ± 15.3, and 37.1 ± 9.1 mg/kg, respectively. In group
II, convulsion occurred saline-treated animals at the dose of 23.4 ± 4.8 mg/kg. The birds that received midazolam
showed respiratory arrest without convulsion at the dose of 31.1 ± 3.8, 31.3 ± 3.8 and 28.2 ± 5.3 mg/kg,
respectively. The birds which received lidocaine at the lower infusion rate showed toxicity signs at the significantly
higher doses. Based on the results of the current study, at lower infusion rate, premedication with midazolam
protected chickens against convulsion but it had no effect on the threshold of toxicity (respiratory arrest) following
administration of high doses of lidocaine.
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