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وراپامیل و وراپامیل  -حسی اپیدورال خلفی با لیدوکائین، لیدوکائینبی يمقایسه
گاومیش يدر گوساله

3شهرزاد شعبانی و 2نرگس کاووسی ،*1راستابیهادي ایمانی
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چکیده
تعداد . گاومیش است يوراپامیل و وراپامیل در گوساله-حسی اپیدورال با لیدوکائین، لیدوکائینحاضر ارزیابی بی يهدف از مطالعه

یکی از سه درمان  کیلوگرم به سه گروه تقسیم شده و 60-90ماه و وزن  5-7گاومیش از هر دو جنس با سن  يرأس گوساله 16
، mg5/2(و وراپامیل ) LID-VER،6=، تعدادmg/kg2/0-mg5/2(وراپامیل -، لیدوکائین)LID، 6=، تعدادmg/kg2/0(لیدوکائین 

تغییرات  همچنین حسی پرینه وفلجی دم و بی يزمان شروع و طول دوره.به صورت اپیدورال دریافت نمودندرا ) VER، 4=تعداد
تر از گروه داري کمبه صورت معنی LIDزمان شروع فلجی دم در گروه . ثبت شدحرارت مقعدي يضربان قلب، تعداد تنفس و درجه

LID-VER  وVER  05/0(بودP< .(هاي مورد مطالعه نشان نداد داري را بین گروهحسی پرینه تفاوت معنیزمان شروع بی)05/0P> .(
 66ي پرینه در حسی کامل ناحیهبی).<05/0P(تندشداداري بین سه گروه نحسی پرینه تفاوت معنیفلجی دم و بی يهمچنین طول دوره

-ضربان قلب در گروه.بود درصد VER ،25دیده شد، در صورتی که این عدد براي گروه  LID-VERو  LIDهاي گروه گوساله درصد
. )P>05/0(زمانی پس از تزریق دارو نسبت به زمان پایه نشان داد  ينقطه چندینداري را درکاهش معنی VERو  LID-VERهاي 

نتایج  يبر پایه).<05/0P(داري را با زمان پایه نداشتند حرارت مقعدي در سه گروه مورد مطالعه تفاوت معنی يتعداد تنفس و درجه
، متعاقب تجویز در فضاي اپیدورال در نسبت به لیدوکائین تنهامزیتیحاصل از این مطالعه، وراپامیل به تنهایی و در ترکیب با لیدوکائین 

.هاي گاومیش کاهش دادضربان قلب را در گوساله ،همچنین تجویز اپیدورال وراپامیل.نداشتهاي گاومیش، گوساله

گاومیش يحسی اپیدورال خلفی، لیدوکائین، وراپامیل، گوسالهبی:کلیديکلمات 

مقدمه
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نواحی خلفی بدن شامل دم، مقعد، فرج و پرینه جهت 
هاي مربوط به مامایی و یا جراحی در حیوان انجام پروسه
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حسی موضعی بررسی به تنهایی یا همراه با داروهاي بی
,Garcia 2015(شده است  Gomez de Segura et al.

1993, Marsico et al. 1999( .
ترین اثر خود را با حسی موضعی بیشداروهاي بی

هاي سدیمی وابسته به ولتاژ و به دنبال آن ك کانالوبل
ممانعت از تولید و انتقال پیام عصبی در طول عصب، 

Odedra and Lyons(کنند اعمال می نشان داده . )2010
هاي کلسیمی و توانند کانالها میداروشده است که این 

ك کنند وپتاسیمی موجود در غشاي سلولی را نیز بل
)Komai and McDowell 2001, Scholz 2002, Xiong 

and Strichartz -هاي کلسیمی میك کانالوبل. )1998

تواند هدایت آکسونی و انتقال سیناپسی پیام عصبی را 
 Laurito et(مختل کرده و در ایجاد بی دردي مؤثر باشد 

al. هاي کلسیمی با ك کانالوبل ،عالوه بر آن.)1994
ممانعت از ورود کلسیم به درون سلول، مانع از فعالیت 

هاي نخاعی آسپارتات در نورون- دي-متیل-هاي انگیرنده
مانع از بروز حساسیت مرکزي نسبت به تحریک شده و 

.Choe et al(گردد عصبی می 1998(.
هاي کلسیمی، کانال يکنندهكووراپامیل یک داروي بل

 .ورود کلسیم و آنتاگونیست کلسیم است يکنندهوكبل
داروهاي ضد آریتمی است  IVياین دارو متعلق به رده

)Gordon and Kittleson -این دارو در بیماري از. )2008

-ریتمیر خون و دیسهاي قلبی ایسکمیک، افزایش فشا

Miller and Adams(شود هاي قلبی در انسان استفاده می

مطالعات گوناگونی نقش مثبت وراپامیل را در . )2009
حسی موضعی و کاهش افزایش طول اثر داروهاي بی

 Choe(اند مصرف داروهاي ضد درد در انسان نشان داده

et al. 1998, Lalla et al. از آن جایی که بر  .)2010
اي به بررسی اثر اساس دانش نویسندگان، تاکنون مطالعه
حسی موضعی در این دارو در ترکیب با داروهاي بی

حاضر  يحیوانات نپرداخته است، لذا هدف از مطالعه
-حسی اپیدورال با لیدوکائین، لیدوکائینارزیابی بی
.گاومیش تعیین شد يوراپامیل در گوسالهوراپامیل و 

مواد و روش کار
 5رأس نر و  11(گاومیش  يرأس گوساله 16تعداد 
کیلوگرم مورد  60-90ماهه با وزن  5-7) رأس ماده

حیوانات بر اساس ظاهر فیزیکی و . استفاده قرار گرفتند
ها به گوساله. بالینی کامل، سالم ارزیابی شدند يمعاینه

داري جمعی در بهاربند یک مجتمع گاومیشصورت دسته 
در . نگهداري شده و دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند

حاضر، تمامی تزریقات در صبح انجام شد و  يمطالعه
.حیوانات قبل از انجام آزمون، پرهیز غذایی داده نشدند

دمی  -خاجی يدر زمان انجام آزمون، موهاي ناحیه
. سازي شدتراشیده شده و ناحیه به صورت آسپتیک آماده

با باال و پایین  دمی-اي خاجیسپس فضاي بین مهره
و  20گیج (یک سوزن مناسب . آوردن دم شناسایی گردید

تعیین . به فضاي اپیدورال هدایت شد )mm32طول
معلق و یا عدم وجود  يمحل صحیح سوزن با آزمون قطره

پس از اطمینان از . مقاومت در برابر تزریق دارو انجام شد
محل صحیح سوزن، حیوانات به صورت تصادفی به سه 
گروه تقسیم شده و یکی از سه درمان زیر را به صورت 

:اپیدورال دریافت نمودند
لیدوکائین  LID(:mg/kg2/0(لیدوکائین گروه

 ,Lignodic 2%, Caspian Tamin, Rasht(هیدروکلراید

Iran(- ماده 1نر و  5، 6=تعداد
 LID-VER(:mg/kg2/0(وراپامیل -لیدوکائین گروه

 ,Lekoptine(وراپامیل mg5/2+لیدوکائین هیدروکلراید 

5 mg/2 mL, Lek, Slovenia (- ماده  2نر و  4، 6=تعداد
 2، 4=تعداد -وراپامیل VER(:mg5/2(وراپامیل گروه

ماده 2نر و 
-ي حاضر فاقد اپیلیدوکائین مورد استفاده در مطالعه

در انتها حجم نهایی تمام .نفرین و مواد نگهدارنده بود
. رسانده شد mL5/2فاده از نرمال سالین به ها با استدرمان

 .ثانیه انجام گرفت 30تزریق داروها به آرامی و ظرف 
الزم به ذکر است تمام تزریقات توسط یک محقق انجام 

.شد
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حاضر زمان شروع فلجی دم، شروع  يدر مطالعه
يفلجی دم و طول دوره يحسی پرینه، طول دورهبی
زمان شروع فلجی دم و  .گیري شدحسی پرینه اندازهبی
سطحی و عمقی  pin prickحسی پرینه با انجام تست بی

. بار تا زمان شروع تعیین شدثانیه یک 30هر  25با نیدل 
حسی پرینه نیز با استفاده از فلجی دم و بی يطول دوره

دقیقه تا از بین رفتن  15روش قبلی و در فواصل زمانی 
پرینه  يحسی ناحیهمیزان بی. حسی تعیین گردیدکامل بی

 )2013(و همکاران  Vesalبندي نیز بر اساس سیستم امتیاز
 -1حسی، ایجاد بی عدم -0: دقیقه ارزیابی شد 15هر 
. حسی کاملبی -3حسی متوسط و بی -2حسی مالیم، بی

همچنین در این مطالعه تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس و 
، )قبل از تزریق دارو(0حرارت مقعدي در دقایق  يدرجه

قه پس از تزریق دقی 90و  75، 60، 45، 30، 20، 10، 5
ها توسط گیريتمامی اندازه .گیري و ثبت شددارو اندازه

ها را ثبت داده يدو محقق انجام شد و یک محقق وظیفه
.بر عهده داشت
22نسخهSPSSیابی آماري از نرم افزار زربه منظور ا

)IBM Corporation, NY, USA (ابتدا نرمال  .استفاده شد
اسمیرنوف -کولموگروف با آزمون هادادهتوزیع بودن 

)Kolmogorov-Smirnov( سپس جهت . ارزیابی شد
 يوزن حیوانات و زمان شروع و طول دوره يمقایسه

ضربان قلب، تعداد  يحسی پرینه و مقایسهفلجی دم و بی
ها از آزمون هحرارت مقعدي بین گرو يتنفس و درجه

و آزمون تعقیبی ) One-way ANOVA(طرفهیکواریانس 
LSDضربان  يهمچنین به منظور مقایسه. استفاده شد

-حرارت مقعدي درون گروه يقلب، تعداد تنفس و درجه

 repeated(تکراري  گیريها از آزمون واریانس با اندازه

measure (05/0ها داري دادهسطح معنی. استفاده شدP< 
.در نظر گرفته شد

نتایج
-در سه گروه مورد مطالعه تفاوت معنیوزن حیوانات 

، 05/0P>( :21/8±5/72(داري با یکدیگر نداشت

هاي کیلوگرم به ترتیب در گروه 3/76±9/9و  3/11±3/79
LID ،LID-VER  وVER .محل تزریق دارو در  یافتن

تمام حیوانات به . تمام حیوانات به راحتی انجام شد
دال بر بروز واکنش خوبی دارو را تحمل کرده و واکنشی 

حسی مسمومیت یا عدم تحمل حیوان در طول ارزیابی بی
.و روزهاي بعد از آن دیده نشد

-به صورت معنی LIDزمان شروع فلجی دم در گروه 

، )>05/0P(بود  VERو  LID-VERتر از گروه داري کم
-LIDگروه  زمان شروع فلجی دم بیندر کهحالیدر 

VER  وVER 05/0(داري مشاهده نشد تفاوت معنیP> (
حسی پرینه تفاوت زمان شروع بیهمچنین ). 1نمودار (

هاي مورد مطالعه نشان نداد داري را بین گروهمعنی
)05/0P>) ( حسی فلجی دم و بی يطول دوره). 1نمودار

داري را بین سه گروه نشان ندادند پرینه نیز تفاوت معنی
)05/0P>) ( فلجی دم در تمام حیوانات به جز ). 2نمودار

. به صورت کامل ایجاد شد VERیک گوساله در گروه 
درصد 66در ) 3امتیاز (ي پرینه حسی کامل ناحیهبی
و LID-VERو  LIDهاي گروه گوساله) چهار از شش(

مشاهده  VERهاي گروه گوساله )یک از چهار(درصد 25
.شد

فلجی دم و ) انحراف معیارمیانگین و (زمان شروع : 1نمودار 
-، لیدوکائین)LID(حسی پرینه در گروه لیدوکائین بی

).VER(و وراپامیل ) LID-VER(وراپامیل 
)P>05/0(دار با دو گروه دیگر معنیتفاوت*
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فلجی دم ) میانگین و انحراف معیار(يطول دوره: 2نمودار 
-لیدوکائین، )LID(حسی پرینه در گروه لیدوکائین و بی

)VER(و وراپامیل ) LID-VER(وراپامیل 

ضربان قلب، تعداد تنفس و دماي مقعدي در  تغییرات
ضربان قلب در گروه . نشان داده شده است 1جدول 

LID دقیقه نسبت به  75داري را در زمان کاهش معنی
هاي همچنین در گروه. )>05/0P(زمان پایه نشان داد 

LID-VER  وVER دار ضربان قلب در کاهش معنی
زمانی پس از تزریق دارو نسبت به زمان  يچندین نقطه

 يتعداد تنفس و درجه. )>05/0P(پایه مشاهده شد 
-حرارت مقعدي در سه گروه مورد مطالعه تفاوت معنی

ضربان قلب ). <05/0P(داري را با زمان پایه نشان ندادند 
 LID-VERداري را در گروه کاهش معنی 90يدقیقهدر 

همچنین تعداد . )>05/0P(نشان داد  VERنسبت به 
افزایش  90و  60، 30در دقایق  VERتنفس در گروه 

نشان داد  LID-VERو  LIDداري را نسبت به گروه معنی
)05/0P<( .حرارت مقعدي در گروه  يدرجهLID-VER 

پس  90و  75، 45، 20هاي داري را در زمانکاهش معنی
از تزریق دارو نسبت به دو گروه دیگر نشان داد 

)05/0P<(.

در گروه لیدوکائین ) RT(حرارت مقعدي  يو درجه) RR(، تعداد تنفس )HR(انحراف معیار ضربان قلب  ±میانگین : 1جدول 
)LID(وراپامیل -، لیدوکائین)LID-VER ( وراپامیل و)VER(

510203045607590پایهگروه
LID15±9420±9221±8616±8114±8113±7913±80*11±7013±81

HRLID-
VER

16±918±79*8±73*22±72*10±72*9±72*10±71*5±65a*8±66
VER3±877±835±803±77*1±74*8±69*8±73*9±7211±78

LID5±254±246±257±255±246±245±226±235±27
RRLID-

VER
4±207±226±204±196±234±217±257±219±23

VER6±287±312±297±30b8±3710±32b10±3612±32b10±37

LID7/0±9/386/0±1/394/0±1/394/0±3/393/0±1/394/0±2/394/0±3/394/0±3/394/0±2/39
RTLID-

VER
3/0±3/384/0±7/385/0±7/38c5/0±7/385/0±6/38c3/0±7/385/0±8/38c4/0±7/38c3/0±7/38

VER4/0±7/384/0±3/383/0±3/392/0±4/393/0±2/392/0±4/393/0±4/393/0±3/393/0±4/39
 LID-VER .cو  LIDدار با گروه تفاوت معنی LID .bدار با گروه تفاوت معنی a. دار با میزان پایه در هر گروهتفاوت معنی *

.)>VER)05/0Pو  LIDدار با گروه تفاوت معنی
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بحث
، نیاز به گاومیشهمزمان با گسترش تولید و پرورش 

هاي آن از طریق درمان دارویی یا جراحی مدیریت بیماري
-اپیدورال با ایجاد بیحسی بی. نیز افزایش یافته است

خلفی بدن، امکان مدیریت شرایط  يدردي در ناحیه
مربوط به مشکالت تولید مثلی یا موارد مورد نیاز به 

از آن جایی  .آوردجراحی را در حیوان ایستاده فراهم می
تجربی  يکه به دلیل خوي گاومیش، عمالً امکان مطالعه

طالعات مربوط به در حیوانات بالغ وجود ندارد، لذا اکثر م
گاومیش  ي، در گوسالهگاومیشحسی اپیدورال در بی

 يحاضر نیز از گوساله يدر مطالعه .انجام شده است
حسی اپیدورال خلفی استفاده گاومیش براي ارزیابی بی

.شد
-از داروها و ترکیبات مختلفی به منظور ارزیابی بی

 .گاومیش استفاده شده است يحسی اپیدورال در گوساله
حسی ترین داروي مورد استفاده در بیلیدوکائین بیش

در دسترس بودن،  .موضعی در انسان و حیوانات است
زایی اثر متوسط و مسمومیت يشروع اثر سریع، طول دوره

حسی متوسط، این دارو را به عنوان داروي انتخابی بی
Garcia(موضعی در حیوانات مطرح ساخته است  2015( .

حسی دردي و کیفیت بیبی يبه منظور افزایش طول دوره
موضعی معموالً از لیدوکائین همراه با ترکیبات دیگر، در 

حسی اپیدورال استفاده هاي گوناگون از جمله بیحسیبی
ترکیب لیدوکائین همراه با مدتومیدین، از . شودمی

 يگوسالهترامادول و نئوستیگمین در مطالعات مختلف در 
.Akbar et al(گاومیش استفاده شده است  2014, Atiba 

et al. 2015, Ghazy et al. حسی داروي بی. )2015
گاومیش ارزیابی شده است  يدیگري که در گوساله

بوپیواکائین است که در ترکیب با مدتومیدین و کتامین 
.Singh et al(مورد استفاده قرار گرفته است  2005( .

Singh  از دو داروي زایالزین و  2006و همکاران در سال
حسی اپیدورال دردي در بیکتامین به منظور ایجاد بی

بر اساس . گاومیش استفاده نمودند يخلفی در گوساله

اي است حاضر اولین مطالعه يدانش نویسندگان، مطالعه
حسی اپیدورال با بیاثرات  يکه به بررسی و مقایسه

وراپامیل و وراپامیل در حیوانات و - لیدوکائینلیدوکائین، 
.پردازدمی گاومیش ياز جمله گوساله

حاضر بر  يدوز لیدوکائین مورد استفاده در مطالعه
اساس دوزهاي استفاده شده در مطالعات پیشین در 

,Atiba et al. 2015(گاومیش انتخاب شد  يگوساله

Ghazy et al. 2015(.  وراپامیل نیز در مطالعات پیشین در
 حسی درجهت ارزیابی بیmg5–25/1يیک محدوده

مورد  اي گوناگونهاي موضعی و ناحیهحسیدر بی انسان
,Choe et al. 1998(است استفاده قرار گرفته Lalla et al. 

2010, Laurito et al. 1994, Tabaeizavareh et al. 
براي  ترین دوز مؤثرپایینجایی که آناز . )2012

بوده است و  mg5/2شده مطالعات ذکر در  وراپامیل
در  همچنین به منظور اجتناب از عوارض ناخواسته دارو

در  mg5/2دوز ، صورت استفاده از دوزهاي باالتر
. هاي گاومیش مورد بررسی قرار گرفتگوساله

حاضر زمان شروع فلجی دم در حیواناتی  يدر مطالعه
دقیقه  3/2±2/1که لیدوکائین اپیدورال دریافت نمودند، 

در سال و همکاران  Vesalهاي بود که مطابق با یافته
حسی پرینه همچنین زمان شروع بی. در گاو است 2013

هاي دیگر محققین در دقیقه تعیین شد که با یافته 4حدود 
-دقیقه را براي شروع بی 3-4گاومیش که زمان  يگوساله

اند، حسی اپیدورال پس از تجویز لیدوکائین گزارش کرده
.Akbar et al(همخوانی دارد  2014, Atiba et al. 2015,

Ghazy et al.  يزمان شروع فلجی دم، در مطالعه. )2015
تر از دو داري کمبه صورت معنی LIDحاضر، در گروه 

داري بین سه گروه مورد بود، اما تفاوت معنیگروه دیگر 
طول .حسی پرینه مشاهده نشدمطالعه در زمان شروع بی

دقیقه  LID ،3/6±8/63حسی پرینه در گروه بی يدوره
در و همکاران  Ghayzهاي تعیین شد که نزدیک به یافته

پس از  2015در سال و همکاران Atibaو  2015سال 
هاي گاومیش است، اپیدورال در گوسالهتجویز لیدوکائین 
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دقیقه را گزارش  68±13و  67±9هاي که به ترتیب زمان
فلجی دم و  يطول دورهحاضر  يدر مطالعه. اندنموده

داري را بین سه گروه آزمون حسی پرینه تفاوت معنیبی
دهد که حاضر نشان می ينتایج مطالعه .نشان نداد

. وراپامیل، زمان شروع فلجی دم را به تأخیر انداخته است
و  LID-VERحسی پرینه نیز در گروه زمان شروع بی

VERتر از گروه طوالنیLID  بود، اگرچه این تفاوت
داري که تفاوت معنیهمچنین با این. دار نبودمعنی

حسی پرینه فلجی دم و بی يمشاهده نشد، اما طول دوره
تر از گروه وراپامیل، کوتاه يو گروه دریافت کنندهدر د

این نتایج بر خالف نتایج . لیدوکائین بود يدریافت کننده
تأثیر مثبت وراپامیل بر  مبنی برمطالعات محققین دیگر 

.Choe et al(حسی موضعی است بی 1998, Lalla et al. 

حاضر با مطالعاتی که  يبا این حال نتایج مطالعه. )2010
عدم تأثیرگذاري وراپامیل در کاربرد همزمان با داروهاي 

اند، مطابقت دارد حسی موضعی را گزارش نمودهبی
)Laurito et al. 1994, Tabaeizavareh et al. 2012( .

Laurito  در بیماران انسانی، ،1994در سال و همکاران
را در گروه تر تر و درد بیشاثر کوتاه يطول دوره

وراپامیل تنها و ترکیب وراپامیل و  يکنندهدریافت
لیدوکائین در مقایسه با لیدوکائین تنها، در تزریق 

عدم این محققین . اندزیرپوستی این داروها گزارش نموده
حسی موضعی را تأثیرگذاري یا تأثیر منفی وراپامیل بر بی

زیکی به ادم و اریتماي موضعی و تداخالت احتمالی فی
. اندشیمیایی وراپامیل نسبت داده

پرینه در دو  يحسی کامل ناحیهحاضر، بی يدر مطالعه
 VERو در گروه  درصد 66در  LID-VERو  LIDگروه 

-با این که میزان بی. حیوانات مشاهده شد درصد 25در 

 66اما همچنان  ،حسی کامل در دو گروه اول باالتر است
 .بخشی به حساب آوردمیزان رضایتتوان را نمی درصد

حاضر  يحسی کامل در مطالعهعلت پایین بودن میزان بی
ممکن است مربوط به تکنیک مورد استفاده در تزریق 

هاي آناتومیکی و متابولیکی یا خلق و اپیدورال و تفاوت
در این. خوي گاومیش نسبت به دیگر حیوانات باشد

حسی تر در بیبیشصورت احتماالً به منظور موفقیت 
هاي باالتري از دارو است اپیدورال، نیاز به دوز یا حجم

گیري حیوان را که البته بایستی احتمال عدم تعادل یا زمین
حاضر،  يشایان ذکر است در مطالعه. نیز مد نظر قرار داد

حسی در تزریق چه وراپامیل تنها، موجب ایجاد بیاگر
حسی ش گردید، اما بیهاي گاومیاپیدورال در گوساله

. گاو مورد آزمون ایجاد شد کامل تنها در یکی از چهار
این براي اطمینان از اثرات وراپامیل در استفاده تنها از بنابر

.شودآن، انجام مطالعات بیشتر قویاً توصیه می
 VERو  LID-VERهاي تعداد ضربان قلب در گروه

زمانی پس از  يچندین نقطهداري را درکاهش معنی
این کاهش . تزریق دارو نسبت به زمان پایه نشان داد

توان به اثرات وراپامیل بر دستگاه قلبی ضربان قلب را می
وراپامیل داراي اثرات گشادکنندگی . عروقی نسبت داد

عروقی، کاهش ضربان قلب و کاهش قدرت انقباضی قلب 
Saseen(است  وراپامیل رسد این به نظر میبنابر .)2009

پس از جذب از فضاي اپیدورال و ورود به جریان خون 
هاي سیستمیک، موجب کاهش ضربان قلب در گوساله

حاضر وضعیت  يچه در مطالعهاگر. گاومیش شده است
فشار خون حیوانات بررسی نشد، اما با توجه به عدم 
افزایش بازتابی ضربان قلب، احتماالً وراپامیل افت فشار 

با . ز تجویز اپیدورال را افزایش نداده استخون ناشی ا
تر، نیاز به مطالعات این حال به منظور اظهار نظر دقیق

در نقاط زمانی  VERتعداد تنفس در گروه . تر استبیش
-LIDو  LIDداري را نسبت به گروه مختلف افزایش معنی

VER با این که علت اصلی افزایش تعداد  .نشان داد
اما این احتمال وجود دارد که بروز تنفس مشخص نیست، 

. ها باشدچنین تفاوتی ناشی از کم بودن تعداد نمونه
کاهش  LID-VERحرارت مقعدي نیز در گروه  يدرجه
هاي مختلف پس از تزریق دارو داري را در زمانمعنی

نسبت به دو گروه دیگر نشان داد که دلیل اصلی آن بر 
محققین روشن نیست، اما ممکن است تداخالت دو 
داروي لیدوکائین و وراپامیل در بروز چنین تغییراتی مؤثر 

. بوده باشد
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حاضر، وراپامیل به تنهایی و  يبا توجه به نتایج مطالعه
وکائین، در دوز و حجم استفاده شده در در ترکیب با لید

مزیتی نسبت به لیدوکائین تنها، متعاقب  حاضر، يمطالعه
هاي گاومیش، تجویز در فضاي اپیدورال در گوساله

تواند همچنین تجویز اپیدورال وراپامیل می.نداشت

. هاي گاومیش گرددموجب کاهش ضربان قلب در گوساله
هاي یابی دوزها و حجمتر به منظور ارزمطالعات بیش

-حسی موضعی و وراپامیل در بیمختلف داروهاي بی

.گرددهاي مختلف توصیه میحسی
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Abstract
The objective of the present study was to evaluate epidural application of lidocaine, 

lidocaine-verapamil and verapamil in buffalo calves. Sixteen buffalo calves of both sexes with 
5-7 months age and 60-90 kg weight were assigned in three groups and received one of the 
three treatments of lidocaine (0.2 mg/kg, n=6, LID), lidocaine-verapamil (0.2 mg/kg – 2.5 mg, 
n=6, LID-VER) and verapamil (2.5 mg, n=4, VER). Onset and duration of tail paralysis and 
perineal anti-nociception as well as changes in heart rate (HR), respiratory rate (RR) and 
rectal temperature (RT) were recorded. The onset of tail paralysis in LID was significantly 
shorter than that of LID-VER and VER (p<0.05). The onset of perineal anti-nociception was 
not significantly different among groups (p>0.05). The duration of tail paralysis and perineal 
anti-nociception were not significantly different among three groups (p>0.05). Full perineal 
anti-nociception was observed in 66% of calves in LID and LID-VER, whereas it was 25% in 
VER. HR in LID-VER and VER showed significant decreases at several time points in 
comparison with base (p<0.05). RR and RT, in comparison with base, were not significantly 
different (p>0.05). Based on the results of the current study, verapamil alone and in 
combination with lidocaine, has no advantages over lidocaine alone, after epidural application 
in buffalo calves. Furthermore, epidural application of verapamil decreased HR in buffalo 
calves.
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