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 حسي قرنيه در سگزمان بي مدت
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خالصه

استفاده از  گیري فشار داخلی چشم در حیوانات نیاز بهبراي اندازه باشد. علت اصلی ايجاد گلوکوم افزايش فشار داخلی چشم می    
د اين داروها ممکن است باعث تغییر فشار داخلی چشم شده و در تشخیص اين بیماران تداخل ايجا باشد. حسی موضعی میداروهاي بی

م ايجاد ترين اثر را روي فشار داخلی چشحسی موضعی که کمحاضر، تولید و استفاده از داروهاي بی يمطالعهلذا هدف از انجام  کنند. 
ها روي ثر آنادرصد تولید شده و  4/0درصد و بوپیواکايین  1چشمی دو داروي لیدوکايین  يدر اين مطالعه فرم قطره باشد. کنند، می

از  لیدوکايین در چشم راست نیمی يبدين صورت که قطره گرفت.  ژاد بومی مورد بررسی قرارقالده سگ بالغ ن 20فشار داخلی چشم در 
و در  فشار داخلی چشم قبل از چکاندن دارو ها و چشم چپ نیمی ديگر و در چشم مقابل نرمالین سالین به عنوان کنترل چکانده شد. سگ

ک هفته بعد، ي وت اخذ شد. و تونوپن iCareدو دستگاه تونومتر  يدارو به وسیلهبعد از چکاندن  40 و 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5، 0دقايق 
هاي کدام از دستگاهلیدوکايین تغییري در فشار داخلی چشم با هیچ يقطره اثر قطره بوپیواکايین تولید شده به روش مشابه بررسی گرديد. 

ايش اين افز iCareبوپیواکايین باعث افزايش موقتی فشار چشم به محض چکاندن دارو شد که با دستگاه  يهِقطر  تونومتر نشان نداد.
وت تغییر ( ولی بالفاصله بعد از آن به حد نرمال برگشت؛ با اين حال نتايج به دست آمده با دستگاه تونوپن=014/0Pبود )دار معنی
شود گیري مینتیجه  دقیقه به دست آمد. 5/17دقیقه و بوپیواکايین  7/14در اثر لیدوکايین حسی قرنیه مدت زمان بی نداد.  داري نشانمعنی

توانند حتی میچشمی تولید شده لیدوکايین و بوپیواکايین تغییر چندانی در فشار داخلی چشم ايجاد نکردند، به را يکه قطره با توجه به اين
داخلی  باشد، الزم است فشارتا کم میحسی ايجاد شده نسبولی چون مدت زمان بیگیري فشار داخلی چشم استفاده شوند جهت اندازه

گیري شود.چه زودتر اندازه چشم هر
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شده و باعث جلوگيري از هدایت ایمپالس عصبي به 

ثره ؤاین داروها در غلظت م شوند. پذیر ميصورت برگشت
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و  هاي اتونوميکباعث جلوگيري از انتقال ایمپالس

اساس  بنابراین بر شوند. سوماتيک )حسي و حرکتي( مي

رساني شده ممكن است عملكرد عصب عصب و ناحيه

حسي و یا فلجي عضالت اعصاب اتونوميک از بين رفته، بي

پذیر بوده و عملكرد این داروها برگشت اسكلتي رخ دهد. 

-افتد و هيچبرگشت هدایت عصبي خود به خود اتفاق مي

گونه مدرکي دال بر آسيب ساختاري به سلول عصب یا فيبر 

  .(Riviere and Papich 2018) وجود ندارد

حسي موضعي در بسياري از اعمال داروهاي بي    

تونومتري، آزمون تشخيصي و درماني در چشم از جمله 

تخریش قرنيه و ملتحمه، بخيه قرنيه، خارج کردن جسم 

خارجي، دستكاري مجاري اشكي بيني و تزریق داخل 

دردي این داروها براي افزایش بي شوند. چشمي استفاده مي

قرنيه حين عمل و نگهداري بيهوشي عمومي در سطح پایين 

ز برخي از با این حال استفاده مداوم ا شوند. استفاده مي

 Gelatt et) تليوم قرنيه داردها اثرات توکسيک روي اپيآن

al. 2012). 

حسي موضعي از یک گروه داروهاي بيبه طور کلي     

یک گروه  ياند که به وسيلهآمينوهيدروفيليک تشكيل شده

آروماتيک حالل در چربي متصل  يآميدي یا استري به حلقه

-آميدي یا استري تقسيماست و بر اساس همين گروه شده 

از ميان داروهاي گروه استري پروپاراکایين  شوند. بندي مي

و تتراکایين و از گروه آميدي ليدوکایين و بوپيواکایين را 

تر چه تعداد کربن در انتهاي آميني بيش هر  توان نام برد.مي

در حال حاضر دو داروي  تر است. باشد اثر دارو طوالني

حسي موضعي تراکایين به طور رایج در بيپروپاراکایين و ت

 Riviere and)شوند چشم در انسان و حيوان استفاده مي

Papich 2018). 

 فشار بافتي محتویات داخل چشم، فشار داخلي چشم    

چشم در یک  يکنترل فشار داخلي کره شود. ناميده مي

صحيح فيزیولوژیک جهت حفظ شرایط آناتوميكي  يدامنه

مقدار  الزم براي شكست نور و بينایي ضروري است. 

و  15-25ها بين طبيعي فشار داخلي چشم در بيشتر گونه

باشد متر جيوه ميميلي 15-18ها بين در سگ اختصاصاً

(Gelatt et al. 2012) . يفشار داخلي چشم به وسيله 

شود که انواع مي گيرياندازهتر دستگاهي به نام تونوم

گيري آن مختلفي داشته و استاندارد طالیي براي اندازه

 .Gelatt et al. 2012, Acott et al) استتونومتر گلدمن 

2014, Boey and Mansberger 2014, Twa 2018) ولي ،

به علت گراني و دشواري استفاده از آن تونومترهاي سبک 

یكي از این  اند. وليد شدهتر تبا روش استفاده راحت

باشد که به روش ریباند مي iCareها، تونومتر تونومتر

(Rebound) گيري فشار داخلي کند و براي اندازهکار مي

 رد. يگچشم در انسان و دامپزشكي مورد استفاده قرار مي

هاي این نوع تونومتر این است که به علت یكي از مزیت

گيري سریع خيلي کوچک و اندازه (Probe)داشتن پروب 

حس فشار داخلي چشم، براي استفاده از آن نيازي به بي

بنابراین در مواردي که اثر  باشد. کردن سطح چشم نمي

حسي موضعي روي فشار داخلي چشم بررسي داروهاي بي

باشد زیرا هرگونه تغييري که این شود بهترین دستگاه ميمي

ایجاد کنند به طور خالص  داروها روي فشار داخلي چشم

وت تونوپن توسط این دستگاه مشخص خواهد شد. 

(Tono-Pen Vet)  نيز تونومتر دیگري است که براي

گيري فشار داخلي چشم به سهولت قابل استفاده است اندازه

 Leiva et)و براي استفاده آن در حيوانات تنظيم شده است 

al. 2006). 

 به نياز حيوان در چشم خليدا فشار گيرياندازه براي    

 داروها این . باشدمي موضعي حسيبي داروهاي از استفاده

 در و شده چشم داخلي فشار کاهش باعث است ممكن

 ایجاد تداخل مبتال به گلوکوم بيماران تشخيص در نتيجه

 موضعي حسيبي داروهاي دنبال به دانشمندان لذا . کنند

 یا نكند ایجاد چشم داخلي فشار در تغييري که هستند

 حسيبي حال عين باشد؛ در داشته آن روي را اثر کمترین

 Eskandariو  Sarchahi  .کند ایجاد تريطوالني موضعي

 داروي دو که دادند نشان سگ در 2019 سال در

 در رایج طوربه  حاضر حال در که تتراکایين و پروپاراکایين

 روي را اثر ترینبيش شوند،مي استفاده چشم حسيبي

 داروي دو که حالي در دارند، چشم داخلي فشار کاهش
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 . دارند آن روي تريکم ثيرأت بوپيواکایين و ليدوکایين

 چشمي يقطره فرم بوپيواکایين و ليدوکایين داروهاي

( تزریقي) غيرموضعي شكل به حاضر حال در و ندارند

 .شوندمي استفاده

 مطالعاتي روي اثربا توجه به جستجوهاي انجام شده،     

حسي داروهاي ليدوکایين و بوپيواکایين روي چشم و بي

کنون اثر  حسي انجام شده است ولي تامدت زمان ایجاد بي

فرم چشمي این دو دارو روي فشار داخلي چشم بررسي 

مي نشده است، لذا در این مطالعه ما بر آن شدیم که فرم چش

وليد کمتري دارند ت وءاین دو دارو با توجه به این که اثر س

ها روي فشار داخلي چشم و مدت زمان ایجاد شده و اثر آن

 و در صورت به گيرد قرارحسي قرنيه مورد ارزیابي بي

چشمي این  يدست آوردن نتایج مثبت، توصيه شود قطره

 دو دارو توليد و مورد استفاده قرار گيرد.

 

 مواد و روش کار
چشمي ليدوکایين و بوپيواکایين  يقطره يمنظور تهيه به    

از فرم تزریقي )فاقد نگهدارنده( این دو دارو به عنوان منبع 

هاي تجاري سپس از محلول ثره استفاده شد. ؤم يماده

 ، بوریک اسيد و سدیم کلراید با نسبتاسيد هيالورونيک

 يقطره pHتنظيم  ثره افزوده شد. ؤم يمشخص به ماده

با اضافه کردن سدیم  7-8/7 يچشمي در محدوده

آمده  هيدروکسيد صورت گرفت و سپس داروي به دست

 ميكرون سرسرنگي استریل شد.  2/0زیر هود و با فيلتر 

 pH 2/7درصد با  1چشمي ليدوکایين  يبدین ترتيب قطره

حاصل  pH 7درصد با  4/0چشمي بوپيواکایين  يو قطره

چكان استریل ریخته شده و  مورد استفاده شده و در قطره

 قرار گرفت. 

سپس جهت بررسي اثر این داروها روي فشار داخلي     

کنندگي و همچنين اثرات حسچشم، بررسي ميزان اثر بي

قالده سگ نژاد بومي موجود در  20ها تعداد جانبي آن

پناهگاه حيوانات مهر شهر مشهد که از لحاظ باليني و 

ها ماده قالده از سگ 10  ودند، انتخاب شدند.چشمي سالم ب

کيلوگرم با  25ها ميانگين وزني سگ قالده نر بودند.  10و 

کيلوگرم(  18ترین و کم 35ترین )بيش 7/4انحراف معيار 

-)بيش 4/12ماه با انحراف معيار  23ها و ميانگين سني آن

 ماه( بود. 8ترین و کم 66ترین 

ها کامل و دقيق چشم يمعاینه ها باسالمت چشمي سگ    

شامل تاباندن نور از جانب به قرنيه، نوار فلورسئين، 

مورد  (Panoptic)افتالموسكوپي مستقيم و پان اپتيک 

قبل از شروع کار چندین نوبت فشار  بررسي قرار گرفت. 

گيري ها به روال اندازهگيري شد تا سگداخلي چشم اندازه

در این مطالعه از دو دستگاه تونومتر، تونومتر  عادت کنند. 

 ,TA01i Tonometer, iCare)کر ساخت فنالند آي

Finland )وت ساخت شرکت ریچرت و تونومتر تونوپن

 (Tono-Pen Vet, Reichert, New York, USA)آمریكا 

 Figureگيري فشار داخلي چشم استفاده شد )براي اندازه

1.)  

 

 
Figure 1: Restraint of dogs and tonometry with iCare (A) and Tono-Pen Vet (B) tonometers. 
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 بدین  چشمي ليدوکایين بررسي شد. يابتدا اثر قطره    

چشم چپ ها و در گونه که در چشم راست نيمي از سگ

در چشم مقابل،   نيمي دیگر دو قطره ليدوکایين چكانده شد.

فشار   دو قطره نرمال سالين به عنوان کنترل چكانده شد.

چشم در هر دو چشم دارو و کنترل قبل از چكاندن دارو، 

بالفاصله بعد از چكاندن دارو )در لحظه صفر( و در دقایق 

هر دو دستگاه  يبه وسيله 40و  35، 30، 25، 20، 15، 10، 5

iCare از  نيز هيقرن يحسيکنترل ب وت اخذ شد. و تونوپن

گيري هاي اندازه)در زمان قهيدق 5هر  ايهيرفلكس قرن قیطر

 نبررسي شد به این صورت که بعد از چكاندفشار چشم( 

گيري فشار چشم، بالفاصله یک تكه پنبه تميز دارو و اندازه

و پلک زدن حيوان مشاهده  شدميبا سطح قرنيه تماس داده 

دارو و زمان  نعد از چكاندبحسي زمان ایجاد بي د. گردیمي

  .مورد بررسي قرار گرفتبرگشت حس قرنيه با این روش 

هاي مختلف و آمده براي هر سگ در زماننتایج به دست

  هاي مشخص ثبت گردید.براي هر دارو و دستگاه در جدول

شد و سپس همين روند  ها استراحت دادهیک هفته به سگ

 با توجه به این  براي قطره چشمي بوپيواکایين تكرار شد.

که فشار داخلي چشم در ساعات اوليه روز مقادیر بيشتري 

، لذا (Gelatt et al. 2012)نسبت به ساعات پایاني روز دارد 

بعد از  2-5در این مطالعه فشار چشم هر روز در ساعات 

 روز روي آن اثر نداشته باشد. هظهر اخذ شد تا تغييرات شبان

اثرات جانبي داروها )ليدوکایين و بوپيواکایين( نيز در طول 

 بندي گردید.درجه Table 1مطالعه بررسي و طبق 
 

Table 1: Classification of side effects of ophthalmic drugs (Sarchahi et al. 2012; Lee et al. 2013) 
Criterion Score Signs 

The eyelids are completely open and in a natural position 0 
Eyelid spasm The opening of the eyelids is reduced by 1/3 (one third) 1 

The opening of the eyelids is reduced by 2/3 (two thirds) 2 
The eyelids are completely closed 3 

The conjunctiva is normal 0 

Conjunctival 

hyperemia 

Mild hyperemia; Redness of the eyelid conjunctiva and 

some around the eyeball 1 
Moderate hyperemia; Clear redness of the eyelid 

conjunctiva and 3/4 (three-quarters) of the area around 

the eyeball 
2 

Severe hyperemia; Both the global and the eyelids 

conjunctivae are dark red with hyperemia around the 

globe. Petechial bleeding in the conjunctiva and third 

eyelid may be seen 
3 

 

مورد  SPSS 24افزاز آوري شده توسط نرمهاي جمعداده    

جایي که برخي  از آن تجزیه و تحليل آماري قرار گرفتند. 

ها توزیع غيرنرمال داشتند، براي بررسي آماري از از داده

هاي غيرپارامتریک استفاده گردید؛ بنابراین باتوجه به روش

ها به یكدیگر، اثر هر دارو در طول زمان با وابستگي داده

گرفت  مورد بررسي قرار (Friedman test)« فریدمن»روش 

دار بودن براي مقایسه دوگانه از روش و در صورت معني

فشار  يمقایسه استفاده شد.  (Wilcoxon test)« ویلكاکسان»

چنين چشم دارو با چشم کنترل در مورد هر دو دارو، هم

شار داخلي چشم بين دو گروه دارویي با آزمون ف يمقایسه

ارتباط بين فشار   مورد بررسي قرار گرفت.« ویلكاکسان»

-ضریب هم»ها با آزمون داخلي چشم و وزن و سن سگ

و  (Pearson correlation coefficient)« بستگي پيرسون

ها با آزمون ارتباط بين فشار داخلي چشم و جنس سگ

 Spearman correlation)« منبستگي اسپيرضریب هم»

coefficient)  .اثرات جانبي داروهاي  يمقایسه بررسي شد

ليدوکایين و بوپيواکایين به طور جداگانه در مورد هر دارو 

هاي دارو با زمان قبل از چكاندن دارو با آزمون در چشم

ها بر داده ویلكاکسان مورد بررسي آماري قرار گرفت. 

قالده سگ ارائه  20انحراف معيار براي  ±اساس ميانگين 

در نظر گرفته شده  05/0داري، کمتر از اند و سطح معنيشده

 است.
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 نتايج
 بررسي آماري نشان داد که سن و جنس حيوان با ميزان    

 فشار داخلي چشم با هر کدام از داروها و با هر کدام از

 (.<05/0Pدار ندارد )گيري ارتباط معنيهاي اندازهدستگاه

 

 نتايج داروی ليدوکايين

و  iCareگيري فشار داخلي چشم با تونومتر نتایج اندازه    

 Figures 2هاي مختلف به ترتيب در وت در زمانتونوپن

بررسي آماري فریدمن نشان داد که  است. آورده شده  3 &

فشار داخلي چشم در اثر چكاندن ليدوکایين تغييري نكرده 

براي =P 392/0و  iCareبراي تونومتر  =054/0Pاست )

بررسي دوگانه با تست ویلكاکسان نيز نشان  وت(. تونوپن

هاي دارو نسبت به داد که فشار داخلي چشم در چشم

گيري با هر هاي اندازهکدام از زمان هاي کنترل در هيچچشم

 (.  <05/0Pداري ندارد )کدام از تونومترها اختالف معني

 

 
Figure 2: Mean (± SD) values of intraocular pressure in the eyes treated with lidocaine and control eyes 

measured by iCare tonometer. There was no significant change in intraocular pressure at any time after 

drug instillation compared to pre-treated and control eyes (P>0.05). 

 

 
Figure 3: Mean (± SD) values of intraocular pressure in eyes treated with lidocaine and control eyes 

measured by Tono-Pen Vet. The values of intraocular pressure in the treated eyes did not show any 

significant changes compared to pre-treated and control eyes (P>0.05). 
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 اروی بوپيواکاييننتايج د

 iCareگيري فشار داخلي چشم با تونومتر نتایج اندازه    

آورده  Figure 4هاي قبل و بعد از چكاندن دارو در در زمان

بررسي آماري فریدمن نشان داد که فشار داخلي  است.  شده

کرده است داري تغيير هاي دارو به طور معنيچشم در چشم

(012/0P= .)  بررسي دوگانه با آزمون ویلكاکسان نشان داد

که داروي بوپيواکایين به محض چكاندن دارو )لحظه صفر( 

دار فشار چشم نسبت به قبل از چكاندن باعث افزایش معني

سپس فشار داخلي چشم  (. =014/0Pاست ) دارو شده

هاي کدام از زمانشروع به کاهش نموده است ولي در هيچ

بعد از آن نسبت به زمان قبل از چكاندن دارو اختالف 

، 10( با این حال، در دقایق <05/0Pدار نداشته است )معني

هاي کنترل نشان نسبت به چشمداري کاهش معني 35و  15

 (.=036/0Pو  =003/0P=  ،006/0Pدهد )به ترتيب مي

 

 
Figure 4: Mean (± SD) values of intraocular pressure in eyes treated with bupivacaine and control eyes 

measured by iCare tonometer. 
* Bupivacaine caused a significant increase in intraocular pressure compared to pre-treated values (P=0.014). 

a: Intraocular pressure significantly decreased in treated eyes compared to control eyes (P=0.003, P=0.006 and P=0.036, 

respectively). 
 

 گيري فشار داخلي چشم با تونومترنتایج اندازه    

هاي قبل و بعد از چكاندن داروي وت در زمانتونوپن

بررسي آماري  است. آورده شده  Figure 5بوپيواکایين در 

فریدمن نشان داد که فشار داخلي چشم در اثر چكاندن 

( ولي =073/0Pداري نداشته است )بوپيواکایين تغيير معني

بررسي دوگانه با آزمون ویلكاکسان نشان داد که فشار 

مان با بوپيواکایين در دقایق هاي درداخلي چشم در چشم

هاي کنترل داري نسبت به چشممعنيکاهش  15و  10، 5

و  =027/0P= ،047/0Pدهد )به ترتيب نشان مي

046/0P= .) 
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Figure 5: Mean (± SD) values of intraocular pressure in eyes treated with bupivacaine and control eyes 

measured by Tono-Pen Vet. The intraocular pressure values in the treated eyes did not show significant 

changes compared to pre-treated values. 
a: The intraocular pressure significantly decreased at times 5, 10 and 15 in the treated eyes compared to the control eyes 

(P=0.027, P=0.047 and P=0.046 respectively). 

 

 

 حسي و اثرات جانبي داروهامدت زمان اثر بي

حسي هر دو دارو بالفاصله بعد از چكاندن باعث بي    

حسي قرنيه توسط داروي ميانگين بي قرنيه شدند. 

و داروي  8دقيقه با انحراف معيار  7/14ليدوکایين 

دست آمد  به 2/10دقيقه با انحراف معيار  5/17بوپيواکایين 

مشاهده داري بين دو دارو که از نظر آماري اختالف معني

 (. <05/0P) نگردید

آزمون ویلكاکسان نشان داد که داروي ليدوکایين اثرات     

 =317/0Pها نداشت )پرخوني داري روي چشمجانبي معني

( و فقط در یک قالده سگ در =180/0Pو اسپاسم پلک 

لحظه صفر پرخوني خفيف ملتحمه و در یک سگ دیگر 

ز ا دقيقه بعد از چكاندن دارو مشاهده شد.  2اسپاسم پلک 

هاي دارو باعث طرف دیگر، داروي بوپيواکایين در چشم

ید اسپاسم شدید پلک بالفاصله بعد از چكاندن دارو گرد

این  (. >001/0P( )7/2±47/0)ميانگين و انحراف معيار 

اسپاسم تا حدود یک دقيقه بعد ادامه داشت و سپس از بين 

 بعد از چكاندن دارو با زمان 5که در دقيقه  طوريرفت به 

داري وجود نداشت قبل از چكاندن دارو اختالف معني

(05/0P> ؛ همچنين پرخوني خفيف ملتحمه بالفاصله بعد)

از چكاندن دارو مشاهده گردید )ميانگين و انحراف معيار 

89/0±5/0( )016/0P= این پرخوني حدود یک دقيقه ،)

که اختالف  طوريادامه پيدا کرد و سپس برطرف شد به 

بت به قبل از چكاندن دارو وجود نداشت داري نسمعني

(05/0P>.) 

 

 بحث 
جهت اخذ فشار داخلي چشم در حيوانات به دليل عدم     

-ها با کلينيسين، نياز به استفاده از داروهاي بيهمكاري آن

در حال حاضر دو داروي تتراکایين  باشد. حسي موضعي مي

انسان و حسي چشم در و پروپاراکایين به طور رایج در بي

-هاي انجام شده نشان ميپژوهش شوند. حيوان استفاده مي

دهند که این دو دارو باعث کاهش فشار داخلي چشم شده 

و در نتيجه ممكن است در تشخيص بيماران مبتال به 

گلوکوم تداخل ایجاد نمایند؛ از طرف دیگر نشان داده شده 

روي  که داروهاي ليدوکایين و بوپيواکایين کمترین اثر را
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 ,Sarchahi and Bozorgi 2012)فشار داخلي چشم دارند 

Sarchahi and Eskandari 2019, Emrarian and 

Sarchahi 2020) .  داروهاي ليدوکایين و بوپيواکایين فرم

قطره چشمي نداشته و در مطالعات ذکر شده از فرم تزریقي 

 ياین دو دارو در چشم استفاده شده است ولي در مطالعه

ها روي چشمي این دو دارو توليد و اثر آن يقطره حاضر

حسي قرنيه در سگ فشار داخلي چشم و مدت زمان بي

 مورد بررسي قرار گرفت. 

    Sarchahi  وEskandari  و  2019در سالEmrarian  و

Sarchahi  دادند  در سگ و خرگوش نشان 2020در سال

که دو داروي پروپاراکایين و تتراکایين که در حال حاضر به 

شوند، بيشترین اثر حسي چشم استفاده ميطور رایج در بي

که دو  حالي را روي کاهش فشار داخلي چشم دارند، در

داري روي آن ثير معنيأداروي ليدوکایين و بوپيواکایين ت

یقي دو داروي خود از فرم تزر يها در مطالعهآن ندارند. 

هاي دیگري گزارش ليدوکایين و بوپيواکایين استفاده کردند. 

نيز مبني بر استفاده از فرم تزریقي ليدوکایين و بررسي اثر آن 

و  Lermanبراي مثال  روي فشار داخلي چشم وجود دارد. 

Kiskis  و  1985در سالAbdulla  وFlaifil  1992در سال 

گزارش کردند که استفاده وریدي از ليدوکایين تزریقي از افزایش 

 کند. گذاري ناي جلوگيري ميفشار داخلي چشم متعاقب لوله

Al-Ali  و  2014و همكاران در سالBayley  وRead  در سال

درصد به  2گزارش کردند که تزریق چشمي ليدوکایين  2018

 شود. ار داخلي چشم نميروش ساب تنون باعث افزایش فش

کاهش فشار  2016و همكاران در سال  Hassaneinهمچنين 

نایي قبل  يداخلي چشم را متعاقب چكاندن ليدوکایين در لوله

حاضر نيز  يدر مطالعه از خارج کردن آن گزارش کردند. 

ليدوکایين چشمي توليد شده تغييري در فشار  يقطره

 عات قبلي همخواني دارد. داخلي چشم ایجاد نكرد و با مطال

حسي قرنيه حاضر ميانگين مدت زمان بي يدر مطالعه    

دقيقه بود که برخالف  7/14ایجاد شده توسط ليدوکائين 

حسي که فرم انتظار افزایش چنداني نسبت به مدت زمان بي

 کند نداشت. تزریقي این دارو در استفاده موضعي ایجاد مي

فرم  2019در سال  Eskandariو  Sarchahiي در مطالعه

حسي قرنيه در دقيقه باعث بي 20تزریقي داروي ليدوکایين 

 2020در  Sarchahiو  Emrarian يدر مطالعه  سگ شد.

حسي سطح دقيقه باعث بي 5/7شكل تزریقي ليدوکایين 

حسي در  علت کاهش مدت بي  قرنيه در خرگوش گردید.

تواند در سگ ميقبلي  يحاضر نسبت به مطالعه يمطالعه

حاضر  يبه دليل  کاهش غلظت دارو باشد زیرا در مطالعه

که در  حالي درصد دارو استفاده گردید در 1از غلظت 

  درصد استفاده شده بود. 2قبلي از غلظت  يمطالعه

نشان داد  2000و همكاران در سال  Kallioپژوهشي توسط 

که اضافه کردن هيالورونيداز به ترکيب دو داروي ليدوکایين 

ثري در چشم انسان ایجاد کرده و ؤحسي مو بوپيواکایين بي

در  گيرد. حسي به خوبي صورت ميتوزیع داروي بي

 (Peribulbar)ها از روش تزریق اطراف چشمي آن يمطالعه

 استفاده شده بود.  (Retrobulbar)و تزریق پشت چشمي 

Sun  اي روي خرگوش، در مطالعه 1999و همكاران در سال

حسي، سميت و اثر زمان شروع اثر دارو، مدت زمان بي

هاي مختلفي از ترميمي براي قرینه را روي محلول

هاي مختلف بررسي کرده و pHها و ليدوکایين در غلظت

 pHظت مشابه اما نشان دادند که محلول ليدوکایين در غل

ها نشان آن کند. تري ایجاد ميحسي طوالني( بي8/6باالتر )

درصد به طور متوسط  4دادند که محلول بافري ليدوکایين 

درصد به  4دقيقه اما محلول غير بافري ليدوکایين  25/56

 شود. حسي قرنيه ميدقيقه باعث بي 25/36طور متوسط 

و اثر ترميمي در محلول تفاوتي از لحاظ سميت براي قرنيه 

هاي بافر با محلول غير بافري ليدوکایين و همچنين غلظت

ها ليدوکایين یک آن يدر مطالعه مختلف آن مشاهده نشد. 

حسي سطح دقيقه بعد از چكانده شدن در چشم باعث بي

ثر در طوالني شدن ؤبنابراین یكي از عوامل م قرنيه شد. 

باشد و استفاده شده ميحسي غلظت داروي مدت زمان بي

هاي حسي طوالني الزم است از غلظتدر صورت نياز به بي

 بيشتر استفاده شود.

اثرات ضد ميكروبي ليدوکایين نيز در پژوهشي دیگر     

و همكاران در سال  Parr  مورد بررسي قرارگرفته است.

هایي مثل نشان دادند که ليدوکایين باعث مهار باکتري 1999
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و  استافيلوکوکوس اورئوس، ياشرشيا کال

 شود.مقاوم به ونكومایسين ميهاي انتروکوکوس

دهد حاضر نشان مي ينتایج مطالعات گذشته و مطالعه    

داروي ليدوکایين کمترین اثر سوء را روي چشم داشته و 

عالوه بر آن اثرات مثبت روي بافت پوششي قرنيه دارد 

(Shah et al. 2010) ضدباکتریایي داشته و ؛ همچنين اثرات

 .Parr et al)کند هاي چشمي جلوگيري مياز عفونت

ترین اثر را روي فشار از طرف دیگر، ليدوکایين کم . (1999

داخلي چشم به خصوص در دقایق اوليه پس از چكاندن 

چشمي این دارو در  يبنابراین استفاده از قطره دارو دارد. 

لذا   کند.خل ایجاد نميتشخيص بيماران مبتال به گلوکوم تدا

تر ترکيبي از ليدوکایين به دست اگر بتوان با دستكاري بيش

توان توصيه تر شود، ميحسي آن طوالنيآورد که مدت بي

چشمي تتراکایين و پروپاراکایين  ينمود که جایگزین قطره

 شود.

، داروي بوپيواکایين به محض Figures 4 & 5با توجه به     

دار در فشار داخلي باعث افزایش معنيچكاندن در چشم 

است؛ این افزایش چشم نسبت به قبل از چكاندن دارو شده 

ه نشان داده شده است ولي ب iCareتونومتر  يوسيلهه ب

این  وت نشان داده نشده است. تونومتر تونوپن يوسيله

چكاندن  يتواند به علت اسپاسم پلک در لحظهافزایش مي

مقادیر فشار داخلي چشم در دقيقه  دارو ایجاد شده باشد. 

به ميزان فشار داخلي چشم قبل از چكاندن دارو برگشته  10

حسي دارو( )مدت زمان بي 5/17این ميزان تا دقيقه  است. 

همچنين مقادیر فشار داخلي چشم  تغييرات ناچيزي دارد. 

 10، 5در دقایق هاي درمان با داروي بوپيواکایين در چشم

-دار نسبت به چشم کنترل در همين زمانکاهش معني 15و 

تواند به علت کاهش مختصر فشار در چشم ها دارد که مي

این   درمان و افزایش مختصر فشار در چشم کنترل باشد.

تغييرات بسيار جزئي بوده و اختالفات کوچكي نيز بين دو 

لحاظ آماري شود که از گيري مشاهده ميدستگاه اندازه

 باشد.پوشي ميدار نيست و قابل چشممعني

    Sarchahi  وEskandari  اي در مطالعه 2019در سال

در  2020در سال  Sarchahiو  Emrarianروي سگ و 

اي روي خرگوش نشان دادند که داروي بوپيواکایين مطالعه

ترین اثر را روي فشار نسبت به تتراکایين و پروپاراکایين کم

ها در این مطالعات از فرم تزریقي آن داخلي چشم دارد. 

مطالعات دیگري نيز   داروي بوپيواکایين استفاده کردند.

جهت بررسي اثر فرم تزریقي بوپيواکایين روي فشار داخلي 

و همكاران در  Nocitiبراي مثال،  است. چشم انجام شده 

ين و روپيواکایين را به دو داروي بوپيواکای 2001سال 

تزریق کردند و نتيجه  (Retrobulbar)چشمي  صورت پشت

تري روي فشار داخلي چشم گرفتند بوپيواکایين اثر کم

ها شل شدن آن يدر مطالعه نسبت به روپيواکایين دارد. 

پس  15چشم، علت کاهش فشار در دقيقه  يعضالت کره

و همكاران  Shilo-Benjamini از تزریق عنوان شده است. 

بوپيواکایين را به صورت پشت چشمي  2014در سال 

(Retrobulbar) يچشمي به منظور مقایسه يو اطراف کره 

این دو روش در گربه تزریق کردند و نتيجه گرفتند در روش 

چشمي متعاقب تزریق بوپيواکایين فشار  ياطراف کره

 یابد.داخلي چشم افزایش مي

دقيقه  5/17بوپيواکایين توليد شده حاضر  يدر مطالعه    

 Sarchahi يدر مطالعه حسي سطح قرنيه گردید. باعث بي

 22فرم تزریقي بوپيواکایين  2019در سال  Eskandariو 

 يدر مطالعه حسي سطح قرنيه در سگ شد. دقيقه باعث بي

توليد  pH 7درصد با  4/0چشمي بوپيواکایين  يحاضر قطره

شده و روي سگ مورد ارزیابي قرار گرفت که نسبت به 

آن افزایش پيدا کرده اما غلظت آن  pHفرم تزریقي دارو، 

تر شده است و احتماال علت عدم افزایش طول مدت کم

 يتر قطرهحسي نسبت به فرم تزریقي، غلظت پایينبي

و  Liu باشد. حاضر مي يچشمي مورد استفاده در مطالعه

اي روي خرگوش نشان در مطالعه 1993كاران در سال هم

تري نسبت به دادند که بوپيواکایين اثرات توکسيک کم

تليوم قرنيه داشته، همچنين اثر پروپاراکایين روي اپي

کند با این مطالعه بيان مي ترميمي بعد از کراتكتومي دارد. 

محلول بوپيواکایين مدت زمان اثر آن افزایش  pHافزایش 

 pHدرصد با  75/0ها بوپيواکایين آن يدر مطالعه  یابد.مي

و همكاران در سال  Sun مورد بررسي قرار گرفت.  5/6
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اي روي خرگوش نشان دادند که محلول در مطالعه 1999

تري نسبت به محلول غير حسي طوالنيبافر بوپيواکایين بي

ها همچنين آن کند. بافري آن در غلظت مشابه ایجاد مي

حسي نتيجه گرفتند که با افزایش غلظت دارو طول مدت بي

ها مشخص شد آن يدر مطالعه کند. افزایش پيدا مي

بوپيواکایين سميتي براي قرنيه نداشته و اثر ترميمي روي آن 

 دارد. 

چشمي  يحاضر، قطره يطبق نتایج مطالعه بر    

 داري روي فشار داخلي چشمبوپيواکایين باعث تغيير معني

دار چكاندن دارو افزایش معني يشود و تنها در لحظهنمي

فشار داخلي چشم نسبت به قبل از چكاندن دارو وجود 

 يدارد که به دليل اسپاسم شدید پلک است که تنها در لحظه

لذا با  تر از یک دقيقه بعد برطرف شد. صفر رخ داد و کم

ه که این دارو سميت بسيار کمي براي قرني توجه به این

داشته و حتي در مواردي اثر ترميمي دارد )بر اساس نتایج 

و همكاران(، و با توجه به  Sunو همكاران و  Liuمطالعات 

شود که اثري روي فشار داخلي چشم ندارد، پيشنهاد مي این

تري روي مدت زمان اثر مطالعات فارماکولوژیكي بيش

 این دارو و عوارض جانبي آن انجام شود.حسي بي

شود که داروهاي ليدوکایين و گيري ميدر نهایت نتيجه    

ترین اثرات سوء را براي چشم داشته و در بوپيواکایين کم

ترین که کم مواردي اثرات مفيد نيز دارند و با توجه به این

کنند، لذا ممكن تغيير را در فشار داخلي چشم ایجاد مي

ایر است در تشخيص بيماران مبتال به گلوکوم بهتر از س

بنابراین در صورت  حسي موضعي عمل نمایند. داروهاي بي

حسي توليد ترکيبي از ليدوکایين و بوپيواکایين که بتوانند بي

توان توصيه نمود که استفاده از تري ایجاد نمایند ميطوالني

چشمي این داروها جایگزین استفاده از قطره  يقطره

این حال جهت با   چشمي پروپاراکایين و تتراکایين شود.

تري انجام این توصيه هنوز نياز به مطالعات تكميلي بيش

 باشد.مبني بر افزایش طول مدت اثر این دو دارو مي
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Abstract 
    The main cause of glaucoma is an increase in intraocular pressure (IOP). In order to measure the intraocular 

pressure in animals, it is necessary to use topical anesthetics. These drugs may lead to changes in intraocular 

pressure and, as a result, interfere with the diagnosis of increased IOP. Thus the objective of this study was to 

production and use topical anesthetic drugs that have minimal effect on intraocular pressure. In this study, the 

ophthalmic drop forms of lidocaine 1% and bupivacaine 0.4% were formulated and their effects on IOP and 

duration of corneal anesthesia investigated in 20 mixed breed adult dogs. Two drops of lidocaine were instilled in 

the right eye of the half of the dogs and the left eye of the other half of the dogs. In the fellow eyes normal saline 

were instilled as controls. Intraocular pressure was taken before and at the minutes 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 

after instilling the drug with two iCare and Tono-Pen Vet tonometers. With one week interval, the effects of 

bupivacaine drops were investigated in a similar manner. Lidocaine drops showed no change in intraocular 

pressure with both devices. Bupivacaine drops caused a temporary increase in IOP immediately after instillation, 

which was significant with iCare (P=0.014), then returned to normal values thereafter; However, the results 

obtained with the Tono-Pen Vet did not show a significant change. The duration of corneal anesthesia was found 

to be 14.7 minutes for lidocaine and 17.5 minutes for bupivacaine. It is concluded that because lidocaine and 

bupivacaine eye drops have not significantly changed the IOP, they can easily be used to measure the intraocular 

pressure and since the duration of corneal anesthesia is relatively short, it is necessary to measure intraocular 

pressure as soon as possible. 
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