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ارزیابی اثرات بی دردی ٍ آرام بخشی تسریق پتیذیي (هپریذیي) با
زایالزیي ّیذرٍکلرایذ در اسب
هرین پَیاى ،1سیذسعیذ عظوایی* ،2هْذی سخا ،2احوذ اصغری

2

ػَاضض جاًثی ایي تطکیة زاضٍیی ًیع زض حس قاتل قثَلی تَزُ ٍ ّیچگًَِ

چکیذُ
ّسف اظ ایي هطالؼِ تطضؾی اثطات تیزضزی ٍ آضام تركی پتیسیي ّیسضٍکلطایس تا
ظایالظیي هیتاقس .تِ ّویي هٌظَضتؼساز  10ضاؼ اؾة تا ؾي تیي  2تا  8ؾال
ٍٍظى تیي  250تا  350کیلَگطم تِ زٍ گطٍُ  5ضاؾی تقؿین قسًس .تِ اؾةّای
گطٍُ تیواض ،تطکیة پتیسیي تا زٍظ  2هیلیگطم تِ اظای ّط کیلَگطم ٍظى تسى

ذططی تطای حیَاى ایجاز ًویکٌس.

ٍاشگاى کلیذی :پتیسیي ّیسضٍکلطایس ،ظایالظیي ّیسضٍکلطایس ،تیزضزی ،آضام
تركی ،اؾة
تاضید زضیافت 95/5/20 :تاضید پصیطـ95/9/12 :

تصَضت زاذل ػضالًی ٍ ظایالظیي  %2تِ هیعاى  0/2هیلیگطم تِ اظای ّط
کیلَگطم ٍظى تسى تصَضت زاذل ٍضیسی تعضیق گطزیسّ .وچٌیي تِ اؾثاى گطٍُ
قاّسً ،طهال ؾالیي تِ هیعاى  1هیلیلیتط تِ اظای ّط  45کیلَگطم ٍظى تسى
تصَضت زاذل ٍضیسی تعضیق گطزیس .تطذی اظ ػالین حیاتی ّوچَى زضجِ
حطاضت ،تؼساز تٌفؽ ٍ ضطتاى قلة قثل اظ تعضیق زاضٍ ٍ زض فَاصل  5زقیقِای تا
 6ؾاػت پؽ اظ تعضیق هَضز اًساظُگیطی ٍاقغ ٍ ثثت گطزیسٍ .ؾؼت ٍ هیعاى تی

هقذهِ
زضز تاضیرچِای تِ قسهت ٍجَز اًؿاى زاضز .قٌاذت ٍ زضهاى
زضز اظ کْيتطیي ػلَهی اؾت کِ اًؿاى اظ آغاظ ذلقت تا تالـ

زضزی احتوالی اظ تحطیک فطٍ تطزى یک ؾَظى ًاظک زض ًَاحی هرتلف هقؼس،

هساٍم ٍ ذؿتگیًاپصیط زضتحصیل ٍ تکویل آى کَقیسُ ٍ

پطیٌِ ٍ پْلَّا ٍ ٍاکٌف ٍ ػکؽ الؼول حیَاى ثثت گطزیسً .تایج حاصل تَؾط

ّوَاضُ زؾت آٍضزّای حیات ترف ٍ قگفتاًگیعی زاقتِ

آًالیع ٍاضیاًؽ زٍططفِ ( ٍ )ANOVAآظهَى اًساظُّای تکطاضی (

repeated

 )measurementهَضز تجعیِ ٍ تحلیل قطاض گطفت ٍ تطای تطضؾی تا ؾطح

اؾت .زضز تِ ذاطط ػَاهل هرتلفی ایجاز هیكَز کِ یکی اظ ػلل

هؼٌیزاضی  P>0/05اظ تؿت چٌس زاهٌِای زاًکي اؾتفازُ قسً .تایج ًكاى زاز

قایغ آى تطـّای جطاحی هیتاقس( .)1ضٍـّای اظ تیي تطزى

تعضیق ّوعهاى پتیسیي ٍ ظایالظیي تاػث ایجاز حالت آضام تركی هٌاؾة گطزیس.

زضز زض زاهپعقکی تِصَضت ضٍـ اظ تیي تطزى زضز زاضٍیی

پاییي آهسى ؾط ٍ قل قسى لة پاییي هكَْز تَز .ػالئن قسیستط تضؼیف ػوَهی
هاًٌس ػسم تؼازل زض اکثط اؾةّا هكاّسُ گطزیس .حیَاى تِ تواهی تحطیکات ًیف

هیتاقس ٍ هؿکيّا تسلیل اثط تالیٌی ذَز تِ زٍ گطٍُ اصلی

ؾَظى تا حطکات زم ٍ قؿوت ذلفی ٍ اًقثاض ػضالت ًاحیِ ٍگاّی لگس ظزى

تقؿین هیقًَس ،هؿکيّای قَی (ًاضکَتیکّا) ٍ آًتاگًَیؿت

پاؾد زاز .هیاًگیي ضطتاى قلة تِ طَض قاتل تَجْی زض گطٍُ زضهاًی زض ظهاىّای

ّای آًالطغیک ًاضکَتیکی ٍ هؿکي ّای ضؼیف (غیط ًاضکَتیک

 60 ٍ30پؽ اظ تعضیق افعایف یافت کِ ایي تغییطات اظ ًظط آهاضی

)(P>0/05

هؼٌیزاض تَز .زضجِ حطاضت تسى ًیع تِطَض هتَؾط زض اؾةّای گطٍُ تیواض15
زقیقِ پؽ اظ تعضیق کاّف یافت کِ ایي تغییطات اظ ًظط آهاضی

)(P>0/05

هؼٌیزاض تَز .کوتطیي زضجِ حطاضت هقؼسی ثثت قسُ زض گطٍُ زضهاًی
± 0/3

 35.92زض  15زقیقِ تؼس اظ تعضیق تَز کِ  30زقیقِ پؽ اظ تعضیق تِ حالت

پایساض تاظگكت .تؼساز تٌفؽ زضگطٍُ زضهاًی تِ طَض قاتل تَجْی زض ظهاىّای 15

ّا) .هؿکيّای قَی اظ هطفیي ٍ هَاز قثِ هطفیٌی هرتلف
تكکیل قسُ اًس کِ پتیسیي ّیسضٍکلطایس اظ ایي زؾتِ اؾت.
پتیسیي زض هقایؿِ تا هطفیي زاضٍی کنذططتطیؾت ٍ
احتوال اػتیاز تِ آى کوتط اؾت .ایي زاضٍ زض آهطیکا تیكتط تا ًام

ٍ  30تؼس اظ تعضیق زض هقایؿِ تا گطٍُ کٌتطل کاّف یافتِ اؾت کِ ایي تغییطات اظ

هپطیسیي ) (meperidineقٌاذتِ هیقَز .ظایالظیي ّیسضٍکلطایس

هؼٌیزاض تَزً .تایج حاصل اظ ایي هطالؼِ ًكاى هیزّس کِ

یکی اظ اػضای ذاًَازُ آگًَؿیتّای گیطًسُ آلفا زٍ آزضًطغیک

ًظط آهاضی

)(P>0/05

تعضیق تَام پتیسیي تا ظایالظیي تِ هیعاىّای شکط قسُ ؾطیغاالثط تَزُ ٍ آضامتركی
هٌاؾثی ضا زض حیَاى ایجاز هیکٌس زض حالیکِ فاقس اثطات تی زضزی هیتاقس ٍ

اؾت کـِ تـا فؼـال کطزى ٍ تحطیک گیطًسُّای آزضًطغیک تط

 -1زاًفآهَذتِ زکتطای حطفِای زاهپعقکیٍ ،احس ػلَم ٍ تحقیقات ،زاًكگاُ آظاز اؾالهی ،تْطاى ،ایطاى
* -2گطٍُ ػلَم زضهاًگاّیٍ ،احس ػلَم ٍ تحقیقات ،زاًكگاُ آظاز اؾالهی ،تْطاى ،ایطاى
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هرین پویاى ،سیذسعیذ عظوایی ،ههذی سخا ،احوذ اصغری

ضٍی زؾتگاُ اػصاب هطکعی اثط هیکٌس .ایي زاضٍ تاػث کاّف

تٌفؽ ،ضطتاى قلة ٍ فكاض ذَى زض فَاصل  15زقیقِ ای تا 6

اثط ؾوپاتیکی هیقَز ٍلی زض اػصاب هحیطی تاػث افعایف اثط

ؾاػت پؽ اظ تعضیق هَضز اًساظُگیطی ٍاقغ ٍ ثثت گطزیس.

ؾوپاتیک هیقَز(.)7

اثطات آضاهثركی ،قل قسگی ػضالًی ٍ زیگط اثطات جاًثی

تطکیة ظایالظیي ٍ پتیسیي زاضای اثط ضس زضز ؾیٌطغیؿتی

زاضٍ تا  6ؾاػت پؽ اظ تعضیق هكاّسُ ٍ ثثت گطزیس .تِ هٌظَض

تَزُ ٍ تطکیة قیویایی ذَتی تطای اػوال جطاحی ضس

تجعیِ ٍ تحلیل زازُّاً ،تایج حاصل تَؾط آًالیع ٍاضیاًؽ

زضزی زض اؾثاى هیتاقسّ .سف اظ اًجام ایي هطالؼِ تطضؾی

زٍططفِ ( ٍ )ANOVAآظهَى اًساظُ ّای تکطاضی (

اثطات تَام ظایالظیي تِ ػٌَاى زاضٍی آلفا 2-آگًَیؿت ٍ

 )measurementهَضز تجعیِ ٍ تحلیل قطاض گطفت ٍ تطای

پتیسیي هیتاقس ٍ ایٌکِ هیتَاى تا تَام کطزى آًْا تا یکسیگط

تطضؾی ؾطح هؼٌیزاضی تاؾطح هؼٌیزاضی  P>0/05اظ تؿت

تِ یک تی زضزی ٍ آضام تركی هٌاؾة کِ هؼایة ّط کسام تِ

چٌس زاهٌِ ای زاًکي اؾتفازُ قس.

repeated

تٌْایی ضا ًساقتِ تاقس ضؾیس ٍ اظ ططفی هحاؾي کاضتطز تَام
ایي زٍ زاضٍ ضا زاقتِ تاقس ،زؾت یافت ،ضوي ایٌکِ زض

ًتایج

صَضت هیؿط قسى اثطات تی زضزی ٍ آضام تركی ،آثاض

زقایقی تؼس اظ تعضیق ػالین تضؼیف ػوَهی تِ تسضیج ظاّط

جاًثی آى تط ضٍی ػالین حیاتی حیَاى چگًَِ اؾت.

گطزیس ،تطَضیکِ  4تا  8زقیقِ پؽ اظ تعضیق ،ػالین تضؼیف
ؾیؿتن اػصاب هطکعی ضا تا قل قسى ػضالت گطزى ،پاییي

هَاد ٍ رٍش کار

آهسى ؾط ٍ قل قسى لة پاییي ًكاى زازًس .ػالئن تالیٌی ًكاى

ایي هطالؼِ تط ضٍی  10ضاؼ هازیاى ؾالن زٍ ذَى تا ؾي تیي 2

هیزّس کِ ایي زاضٍ ًیع ّواًٌس ؾایط زاضٍّای آًالطغیک

تا  8ؾال ٍٍظى تیي  250تا  350کیلَگطم اًجام قس .پاضاهتطّای

ًاضکَتیکی ؾطیغاالثط هیتاقس .ػالین قسیستط تضؼیف ػوَهی

حیاتی ّوچَى زضجِ حطاضت ،تؼساز تٌفؽ ،ضطتاى قلة ٍ

هاًٌس ػسم تؼازل زض اکثط اؾثاى هكاّسُ قس تِطَضی کِ تطذی

فكاض ذَى قثل اظ تعضیق زاضٍ زض یک حالت طثیؼی ٍ آضام ثثت

اظ اؾةّا تِهٌظَض جلَگیطی اظ افتازى تِ هیلِّای تطاٍا تکیِ

گطزیس .ؾپؽ تطکیة زاضٍی پتیسیي ّیسضٍکلطایس (ؾاذت

هیزازًس .ػسم تؼازل زض اؾثاى تیي  8تا 40زقیقِ پؽ اظ تعضیق

قطکت ایطاى زاضٍ پرف) تا زٍظ  2هیلیگطم تِ اظای ّط کیلَگطم

ثثت قس .تعضیق تطکیة پتیسیي تا زٍظ  2هیلیگطم تا ظایالظیي

ٍظى تسى تصَضت زاذل ػضالًی ٍ ظایالظیي ّیسضٍکلطایس

تاػث ایجاز تیزضزی زض ایي اؾةّا ًگطزیس اها اثطات آضام

(ؾاذت قطکت آلفاؾاى ّلٌس)  %2تِ هیعاى  0/2هیلیگطم تِ

تركی آى زض اؾةّای هَضز هطالؼِ تیي  45زقیقِ تا  120زقیقِ

اظای ّط کیلَگطم ٍظى تسى تصَضت زاذل ٍضیسی تعضیق گطزیس

پؽ اظ تعضیق تَاهاى پتیسیي تا ظایالظیي ثثت گطزیس.

(اًتحاب زٍظ زاضٍ تط اؾاؼ هطالؼات  Dobromylskyصَضت

تؼساز ضطتاى قلة زض گطٍُ تیواض قثل اظ تعضیق تِطَض هتَؾط

گطفت)(ّ .)2وچٌیي تِ اؾثاى گطٍُ قاّسً ،طهال ؾالیي تِ

 28/2±1/2تَزکِ  30زقیقِ پؽ اظ تعضیق تِ  67±12/8ضؾیس ٍ

هیعاى 1هیلیلیتط تِ اظای ّط  45کیلَگطم ٍظى تسى تصَضت

 60زقیقِ پؽ اظ تعضیق تِ 73±16/69ضؾیس کِ ایي تغییطات

زاذل ٍضیسی تعضیق گطزیس ( .)13قطٍع اثط تی زضزی ٍ هست

ًؿثت تِ قثل اظ تعضیق تا  P>0/05هؼٌیزاض تَز .هست ظهاى

زٍام آى تَؾیلِ ضٍـ ًیف ؾَظى زض ًَاحی هرتلف هقؼس،

تاظگكت تؼساز ضطتاى قلة تِحالت طثیؼی زض اؾةّای گطٍُ

پطیٌِ ٍ پْلَّا ٍ ٍاکٌف ٍ ػکؽالؼول حیَاى ٍ اضظیاتی زضک

زضهاًی پیگیطی ٍ ضقوی حسٍز  90تا  125زقیقِ پؽ اظ تعضیق

هَقؼیت ٍ اثطات جاًثی زاضٍ تط ضٍی زضجِ حطاضت ،تؼساز

ثثت ٍ گعاضـ گطزیس(ًوَزاض.)1
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ارزیابی اثرات بیدردی و آرامبخشی تسریق پتیذیي (هپریذیي) با زایالزیي هیذروكرایذ در اسب
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ًوَزاض  .1تؼساز ضطتاى قلة زض زقیقِ زض زٍ گطٍُ هَضز ٍ قاّس
(ستَىّای دارای حرف هشترک بر اساس آزهَى هقایسۀ هیاًگیيّا فاقذ اختالف آهاری هعٌیدار هی باشٌذ)

زضجِ حطاضت تسى ًیع تِطَض هتَؾط زض اؾةّای گطٍُ

 P>0/05هؼٌیزاض تَز اؾت ٍ پؽ اظ  30زقیقِ اظ تعضیق زاضٍ

تیواض قثل اظ تعضیق  36/16 ±0/2ثثت گطزیس ٍ پؽ اظ 15

تا پایاى هست هكاّسُ ثاتت تاقی هاًس (ًوَزاض .)2

زقیقِ تِ  35/92±/3ضؾیس کِ ایي تغییطات اظ ًظط آهاضی
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دهای بذى (ساًتیگراد)

b

37.00
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قف ؾاػت تؼس اظ یک ؾاػت تؼس اظ ؾی زقیقِ تؼس اظ پاًعزُ زقیقِ تؼس اظ
تعضیق زاضٍ

تعضیق زاضٍ

تعضیق زاضٍ

ظهاى صفط

تعضیق زاضٍ

ًوَزاض ً .2وَزاض زضجِ حطاضت تسى زضگطٍُ قاّس ٍ زضهاًی
(ستَىّای دارای حرف هشترک بر اساس آزهَى هقایسۀ هیاًگیيّا فاقذ اختالف آهاری هعٌیدار هی باشٌذ)

تؼساز تٌفؽ زض اؾثاى گطٍُ تیواض قثل اظ تعضیق اظ ±0/6
11تَز کِ  15زقیقِ پؽ اظ تعضیق زاضٍ تِ  10 ±0/3ضؾیس ٍ
پؽ اظ  30زقیقِ تِ  9/2±0/2ضؾیس کِ ایي تغییطات اظ ًظط
آهاضی P>0/05هؼٌیزاض تَز اؾت .تؼساز تٌفؽ60زقیقِ پؽ

اظ تعضیق زاضٍ تِ 11 ±0/4ضؾیس کِ ایي تغییطات اظ ًظط
آهاضی هؼٌیزاض ًثَز ٍ تؼساز تٌفؽ تا پایاى زٍضُ هكاّسُ
ثاتت تاقی هاًس (ًوَزاض.)3
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ؾی زقیقِ تؼس اظ

پاًعزُ زقیقِ تؼس اظ

تعضیق زاضٍ

تعضیق زاضٍ

تعضیق زاضٍ

تعضیق زاضٍ

ظهاى صفط

ًوَزاض ً .3وَزاضتؼساز تٌفؽ زضگطٍُ قاّس ٍزضهاًی
(ستَىّای دارای حرف هشترک بر اساس آزهَى هقایسۀ هیاًگیيّا فاقذ اختالف آهاری هعٌیدار هی باشٌذ)

پتیسیي ٍ کاّف تطذی اظ اذتالالت ؾیؿتن ػصثی هطکعی

بحث
هصطف هَاز هرسض تطَض گؿتطزُ زض تکٌیک ّای ضس زضز

اؾت کِ تَؾط پتیسیي ایجاز هیقَز( .)9زض هطالؼِ حاضط

تطای زضهاى زضز تؼس اظ اػوال جطاحی اؾتفازُ هیقَز.

اثط تی زضزی زض اؾثاى هكاّسُ ًگطزیس کِ هیتَاًس تسلیل

زاضٍّای هرسضی ػلی ضغن فطاّن کطزى تیزضزی ػالی،

اثطات ٍاتؿتِ تِ زٍظ زاضٍّای آًالػظیک تاقس.

زاضای ػَاضض جاًثی ًاهطلَتی هاًٌس زپطؾیَى تٌفؿی ٍ

هطالؼِ حاضط اٍلیي هطالؼِ تط ضٍی اثطات تی زضزی ٍ آضام

اثطات قلثی هیتاقٌس( .)11 ٍ 12پتیسیي زاضٍی هرسضی اظ

تركی پتیسیي تا ظایالظیي زض اؾة هیتاقس ،اگطچِ اثطات

CNS

قلثی ٍ ػوَهی حاصل اظ تجَیع پتیسیي زض اًؿاى ،ؾگ ٍ

هتصل هـیقـَز ٍ تاػـث هْـاض ضاُ اضتثاطی تاالضًٍسُ زضز ٍ

گطتِ گعاضـ قسُ اؾت( .)5اًتراب پتیسیي تا زٍظ 2

کاّف زضک ٍ پاؾد تِ زضز هیقَز ٍ تطای

هیلیگطم تِ اظای ّط کیلَگطم ٍظى تسى تصَضت زاذل

گطٍُ قثِ تطیاکّاؾت کِ تِ گیطًسُّای هرسضی زض

زضهاى زضزّای هتَؾط تا قسیس اؾتفازُ هیقَز .پتیسیي تأثیط
هْاضی تط اًتقالزٌّسُّای زٍپاهیي ٍ ًَضآزضًالیي ًیع زاضز ٍ
ٍقَع ؾٌسضم ؾطٍتًَیي تا هصطف آى ًكاى هیزّس کِ تط

ػضالًی ًیع تط اؾاؼ هطالؼات زیگطاى صَضت گطفت(.)5
زض هطالؼِ حاضط اثطات آضام تركی تعضیق تَاهاى پتیسیي تا
ظایالظیي زض اؾثاى هَضز هطالؼِ تیي  45زقیقِ تا  120زقیقِ

ضٍی ًَضٍىّای ؾطٍتًَیٌی ًیع تأثیط گصاض اؾت (.)2

پؽ اظ تعضیق زاضٍ تَز کِ ًتایج آى تا تحقیق

تطکیة ظایالظیي ٍ پتیسیي زاضای اثط ضس زضز ؾیٌطغیؿتی

ٍ ّوکاضاى ّورَاًی زاضز (.)4

تَزُ ٍ تطکیة قیویایی ذَتی تطای اػوال جطاحی ضس

زض هطالؼِای کِ تَؾط ّ ٍ Foremanوکاضاى زض ؾال 2013

زضزی هیتاقس ٍ اؾتفازُ تطکیثی تاػث کاّف زٍظ هصطفی

اًجام قسُ ًكاى زازُ قس کِ تجَیع زاذل ػضالًی پتیسیي زض
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ارزیابی اثرات بیدردی و آرامبخشی تسریق پتیذیي (هپریذیي) با زایالزیي هیذروكرایذ در اسب

اؾة هثتال تِ لٌگف زاضای اثطات تی زضزی یِ هست  2تا 3/7

زض ایي هطالؼِ تؼساز تٌفؽ زض اؾثاى گطٍُ تیواض قثل اظ تعضیق اظ

ؾاػت پؽ اظ تعضیق زاضٍ هیتاقس ٍ هیتَاًس جایگعیٌی تطای

 11 ±0/6تَز کِ  15زقیقِ پؽ اظ تعضیق زاضٍ تِ 10±0/3ضؾیس

زاضٍّای ضس التْاب غیط اؾتطٍئیسی زض اؾثاى تاقس(.)6

ٍ پؽ اظ  30زقیقِ تِ 9/2±0/2ضؾیس کِ ایي تغییطات اظ ًظط

ّوچٌیي زض هطالؼِ ای کِ تَؾط ّ ٍ Vettoratoوکاضاى زض ؾال

آهاضی P>0/05هؼٌیزاض تَز اؾت .پتیسیي تاػث زپطؾیَى

 2011اًجام گطفت ًكاى زازُ قس کِ تجَیع پتیسیي تِ ّوطاُ

تٌفؿی تا اقسام هؿتقین اظ ططیق هطکع تٌفؿی زض ؾاقِ هغع قَز

آؾپطٍهاظیي زض ؾگ ّا هَجة تطٍظ اثطات تی زضزی ٍ آضام

کِ ًتایج حاضط تا هطالؼات ّ ٍ Mildhوکاضاى ّورَاًی

تركی تا  4ؾاػت پؽ اظ تعضیق ذَاّس قس (.)14 ٍ 15

زاقت( .)10اگطچِ تؼساز تٌفؽ 60،زقیقِ پؽ اظ تعضیق زاضٍ تِ

تا تَجِ تِ ایٌکِ تعضیق زاذل ػضالًی زاضٍّای اپیَئیسی زض

 11 ±0/4ضؾیس ،ایي تغییطات اظ ًظط آهاضی هؼٌیزاض ًثَز ٍ تؼساز

تسى تصَضت تسضیجی صَضت هی گیطز ٍ اتصال آى تِ

تٌفؽ تا پایاى زٍضُ هكاّسُ ثاتت تاقی هاًس.

μ

ًتایج حاصل اظ ایي هطالؼِ ًكاى زاز کِ تعضیق تَاهاى پتیسیي تا

ٍ گیطًسُ کاپا هَجة تؿکیي زضز هیقًَس تِ طَض هؼوَل ظهاى

ظایالظیي تِ هیعاىّای شکط قسُ ؾطیغ االثط هیتاقس ٍ آضاهثركی

قطٍع اثط تصَضت تاذیطی تِ پیک هیضؾس ٍ تطَض هؼوَل ایجاز

هٌاؾثی ضا زض حیَاى ایجاز هیکٌس زض حالیکِ تیزضزی هٌاؾثی ضا

تی زضزی هٌاؾثی تا  2 - 1ؾاػت پؽ اظ تعضیق هیکٌس(.)3

ایجاز ًکطز تـا ایـي ٍجـَز تـایس تَجِ زاقت آًچِ زض تزى

زض هطالؼِ حاضط تؼساز ضطتاى قلة زض گطٍُ تیواض قثل اظ تعضیق

حیَاى زض ؾـطح فـیعیَلَغیـک ضخ هیزّس قـاهل تغیـیطات

تِطَض هتَؾط  28/2±1/2تَزکِ  30زقیقِ پؽ اظ تعضیق تِ

هحؿَؾـی زض پـاضُای اظ پاضاهتطّای اؾاؾی هطتثط تا زؾتگاُ

 60 ٍ 67±12/8زقیقِ پؽ اظ تعضیق تِ  73±16/69ضؾیس کِ

قلثی ـ ػطٍقی ٍ تٌفؿی اؾت.

ایي تغییطات ًؿثت تِ قثل اظ تعضیق تا  P>0/05هؼٌیزاض تَز90 .

فْرست هٌابع

گیطًسُّای ترسیطی زض هغع ٍ ًراع ّوچَى گیطًسُّای

تا  125زقیقِ پؽ اظ تعضیق ،تؼساز ضطتاى قلة زض اؾثاى گطٍُ
زضهاًی تِ حالت طثیؼی تاظگكت کِ ًتایج حاصل تا ًتایج
ّ ٍ Foremanوکاضاى زض ؾال ّ 2013ورَاًی زاضز ( .)8زض
هطالؼِ ّ ٍ Sugiharaوکاضاى زض ؾال ً 1991كاى زازُ کِ
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تقــی ًــػاز ،ح ،.ؾــْطاتی ،ض ،.هْکــی ،ب( .ظهؿــتاى:)1385
هقایؿِی تاثیط پتیـسیي ّیسضٍکلطایـس تـا زیکلَفٌـاک ؾـسین
(زیکلي) تط قست زضز پؽ اظ ظایواى .هجلِ ػلوـی زاًكـگاُ
ػلَم پعقکی ایالم.12-7:)4(4 ،

 .2جثل ػاهلی ،م ،.آضام ،ـ ،.قْثاظی ،م :)1390( .هقـایؿِ تاثیط

تجَیع زاذل ػضالًی پتیسیي تا زٍظ  2 mg/kgتاثیطی تط تؼساز

پتیسیي زاذل تیٌی تا پتیسیي ٍضیسی جْت تؿکیي زضز پؽ اظ

ضطیاى قلة ًساضز زض حالیکِ هقازیط تاالتط ( )6 mg/kgهٌجط تِ

ػول جطاحی ؾعاضیي ،هجلِ تحقیقات ػلَم پعقکی ظاّساى،

کاّف تؼساز ضطتاى قلة هیقَز ( .)13زض هطالؼِ

Evanglista

ٍ ّوکاضاى زض ؾال  2014تجَیع زاذل ػضالًی پتیسیي تا زٍظ
 6mg/kgتغییطی زض تؼساز ضطتاى قلة ایجاز ًوی کٌس
( .)5پتیسیي اظ ًظط ؾاذتواًی قثیِ آتطٍپیي اؾت کِ تا اثط
پاضاؾوپاتَلیتیک (هْاض اثط پاضاؾوپاتیک) تاػث تحطیـک گـطُ
ؾیٌَؾیزّلیعی ٍ ّوچٌیي ّسایت گطُ ( AVزّلیعی تطٌی) ضا
افعایف هیزّس ٍ ؾثة تاکیکاضزی هیقَز.
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