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 -مطالعه مقایسه ای بی حسی اپیدورال خلفی باا لیادوئانی      لیادوئانی  عنوان طرح تحقيقاتي:

 خزر اسبچه درسولفات منیزیم و میدازوالم 

 شاهی  حاجی قهرمانیمجري:  

 

 :چکیده

تزریق داروهای بی حسی موضعی به فضای اپیدورال جهت تولید بی دردی در ناحیه دم ، فرج، 

مورد استفاده  اسبچه های خزرواژن، راست روده و مقعد پیشرفت کرده و غالباً در اعمال جراحی 

 قرار می گیرد. برای این منظور داروئی که بیشتر مورد مصرف قرار می گیرد لیدوکائین هیدروکلراید

سالم بالغ به فواصل یک هفته با تزریق  اسبچه خزررأس  6است.  بی حسی اپیدورال خلفی در  2%

% از طریق جا گذاری سوزن 2لیدوکائین -%10لیدوکائین ، میدازوالم و ترکیب سولفات منیزیم 

انجام شد. بی دردی به صورت عدم پاسخ به آزمایش خراش پوست توسط سوزن، فروکردن سوزن به 

و فشار پنس خونبند در روی پوست ناحیه خلفی اندام حرکتی خلفی ، مقعد و دم معین می پوست 

شد. زمان شروع بی دردی در بین سه گروه تفاوت معنی داری را نشان داد. زمان شروع بی دردی 

دقیقه ( از دو   1/8 ±  33/0( طوالنی تر )  p≤05/0بعد از تجویز میدازوالم به صورت معنی داری )

دقیقه( به صورت  4/184 ±  4/2دیگر بود. طول مدت بی دردی برای ترکیب مورد نظر ) گروه

و میدازوالم  )   (دقیقه 5/58±3/3والنی تر از لیدوکائین  )( ط p≤05/0)معنی داری 

( بود. ضربان قلب ، تعداد تنفس و دمای بدن به طور معنی دار توسط هیچ کدام  دقیقه6/8±9/31

 اسبچه های خزراز داروها تغییر نکردند. تزریق اپیدورال میدازوالم می تواند بی دردی سبکی را در 

ز ایجاد کند . بنابر این ، این اثر را می توان با استفاده از بیهوشی عمومی تقویت کرد. در استفاده ا

لیدوکائین ، عملیات مامائی  و جراحی های طوالنی مدت ، به طور نسبی  -ترکیب سولفات منیزیم

بعد از تزریق اپیدورال به فوریت شروع شده و می تواند بدون نیاز به تکرار دوز داروی بی دردی به 

 سر انجام برسد. 

 لیدوکائین ، میدازوالم سولفات منیزیم ، ، بی حسی اپیدورال ،  اسبچه خزر واژه های کلیدی:



 فصل اول

 مقدمه و هدف -1-1

رد. این ه خاص دادر میان جانورانی که همواره انسان با او پیوند نزدیکی داشته است، اسب جایگا   

ا انگیز ر شگفت اهمیت تا بدان پایه است که نمی توان در اسطوره ها و افسانه های جهان نقش این حیوان

دود نیم حکه  معروف نادیده گرفت. نژادهای مختلفی از اسب تا کنون شناسائی شده اند. یکی از نژادهای

ه فرد بنحصر قرن پیش به جهانیان معرفی گردیده، اسبچه خزر است که به عنوان یک موجود بی همتا و م

کی از گشایش ی ون حل عالوه بر اینکه ما را با تنوع و غنای جمعیت جانوری ایران روبرو می سازد؛ بلکه امکا

ساخته  ممکن ا در کتیبه هایی چون کتیبه داریوشرازهای تاریخی در حجاری ها و نقش های ایران کهن ر

ی می تداع است. در این حجاری ها تصویر و نقش اسب کوچک، تصویر امروزین و پیش روی اسبچه خزر را

 کند 

اف کوه ی اطراسبچه خزر از اسبان کوچک است که خصوصیات پونی را دارد. محل اصلی اسبچه خزر از نواح

وب می و به عنوان سر منشاء اسبان خون گرم و نژاد اسب عرب محسهای البرز و دریای خزر بوده 

  (.1379درداری و همکاران؛ )شود

علی رغم شباهت ظاهری اسبچه خزر به اسبان نژاد سنگین از نظر خصوصیات فیزیکی از آنها            

لب ، حداقل غلظت متفاوت است. به طوری که از نقطه نظر التیام زخم ، التهابات حاد  ، تعداد ضربان ق

داروهای بیهوشی استنشاقی   ، تفاوت در آزاد سازی تری گلیسرید از ذخایر چربی بدن که سبب  1آلوئولی

بروز هایپر لیپمیا در اسبچه خزر در مقایسه با اسب می شود  ؛ کلیه موارد فوق بیانگر تفاوت فیزیولوژیک 

 بین این دو نوع حیوان است. 

بر ایران هم اکنون در برخی از کشورهای اروپائی ، استرالیا، نیوزیلند، ایاالت متحده  این حیوان عالوه        

آمریکا نیز وجود دارد. همزمان با افزایش جمعیت اسبان خزر ، تقاضا برای انجام مراقبت های پزشکی و 

 اعمال جراحی نیز افزایش یافته است.
                                                 

1- Minimum Alveolar Concentration 



حسی  ت با  بیمکاناابا توجه به اینکه بسیاری از اعمال جراحی را می توان به گونه ای بهینه و با کمترین 

سی با بی ح م بخشموضعی انجام داد ، این روش در دامپزشکی بسیار رایج است . استفاده توام داروهای آرا

خی از بر،  تک سمیاندارد در  موضعی به گونه ، خلق و خوی ، سالمتی حیوان، و نوع عمل جراحی بستگی

نیاز  در صورت ابراینروی  دام ایستاده و بدون استفاده از داروهای آرام بخش انجام می گیرد . بنجراحی ها 

 دد. وگیری گرام جلدبه داروهای آرام بخش باید حداقل میزان دارو بکارگرفته شود تا از افتادن و خوابیدن 

ه صورت همراه با بیهوشی عمومی نیز استفاده می شود که افزون بر در برخی موارد از بی حسی موضعی ب

 ( Ezzat et al., 2002)  مناسب ، میزان داروی بیهوشی مورد نیاز نیز کاهش می یابد 2ایجاد بی دردی

خلفی است . بی حسی اپیدورال خلفی عمدتا برای  3یکی از روش های معمول بی حسی روش بی حسی اپیدورال

، مامائی ، جراحی نواحی اندام های حرکتی خلفی، پروالپس رکتوم و واژن، برداشت توده های مال  موارد تشخیصی

نوما و جراحی فیستول های ناحیه میان دو راه در گونه تک سمیان مورد نیاز می باشد. داروی معمول مورد 

ی توان بی حسی کلیه رشته های استفاده برای بی حسی اپیدورال لیدو کائین است. از معایب کاربرد لیدو کائین م

عصبی حسی و حرکتی را نام برد که سبب بروز عدم تعادل و ضعف حرکت در اندام حرکتی خلفی حیوان شده و 

در صورت نیاز به بی دردی طوالنی مدت ) مواقعی که عمل جراحی طول می کشد( در اثر تجویز مکرر و افزایش 

قتی اندام حرکتی خلفی ، افتادن  و زمین گیری غیر ارادی دام می دوز تزریق لیدوکائین،  گاهی موجب فلجی مو

گردد. این مسئله به خصوص در تک سمیان که به بیماری های اندام های حرکتی حساس می باشند ؛ بسیار 

 (. Hall et al., 2001نامطلوب است)

 

دی دارند و سبب بی بی درای جایگزین دیگری که خاصیت در طی این مطالعه تالش بر این است تا از دارو ه

حسی رشته های عصبی آوران شده ولی بر روی اعصاب حرکتی تاثیر نداشته باشند استفاده شود. قابل ذکر است 

که در شرایط فیلد بیهوشی عمومی در تک سمیان دارای مشکالت فراوان بوده و امکان استفاده از روش بیهوشی 

دی وهای بی حسی که سبب بی دراین بهره گیری از چنین داراستنشاقی نیز در مزرعه وجود ندارد. بنابر 

                                                 
2 - Analgesis 
3 - Epidural  



موضعی در ناحیه اپیدورال حیوان می شوند می تواند در ترکیب با روش بیهوشی تزریقی به عنوان کمک در 

جهت استفاده از بیهوشی های کوتاه مدت و سبک موثر باشد. عالوه بر آن به دلیل احتمال خطر در معاینات 

و عدم اطمینان به رو شهای تقید فیزیکی، بهره گیری از بی حسی اپیدورال به طوری که اندام بالینی تک سمیان 

 حرکتی حیوان دچار ضعف نگردد ، دارای اهمیت فراوان است . 

 بنابراین اهدافی که در طی این تحقیق در پی دستیابی به آن هستیم عبارتند از:

دستیابی به دارو یا ترکیبات بی دردی که امکان بی حسی اپیدورال خلفی طوالنی مدت تر را نسبت  -1

 به لیدو کائین برای ما فراهم نماید. 

معرفی دارو یا ترکیبات بی حسی که با وجود ایجاد بی دردی در ناحیه اندام حرکتی خلفی حیوان،  -2

 های عصبی حرکتی نشود. سبب ضعف ، عدم تعادل ، زمین گیری و بی حسی رشته 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 فصل دوم 

 کلیات -2-1

  مزایاي بی حسی موضعی -2-2



 می توان جراحی های طوالنی را روی حیوان ایستاده انجام داد . -1

،  5، همچون نفخ در نشخوارکنندگان ، فلجی عصب رادیال 4مربوط به خواباندن دام از عوارض -2

 اجتناب می شود. 6بازگشت مواد غذایی و پنومونی استنشاقی

 دی کهخطر ها و پیامدهای بیهوشی در مورد بی حسی موضعی مطرح نیست . بنابراین در موار -3

 حیوان توانایی تحمل بیهوشی عمومی را ندارد از بی حسی موضعی استفاده می شود.

ن گرفت ط آگاهی از آناتومی محل قرارانجام روش های مختلف بی حسی موضعی ساده بوده ، فق -4

 عصب مورد نظر ضروری است .

 نیازی به وسایل پیچیده و گران نیست ) اقتصادی است (. -5

 ,.Liu et al) جراح می تواند بی حسی موضعی را شخصا و بدون نیاز به کمک انجام دهد -6

2001 .) 

 

 

 

 شیوه عمل داروهاي بی حسی موضعی  -3-2

عصب 7داروهای بی حسی موضعی با مسدود کردن کانالهای سدیم ودر نتیجه از تخلیه الکتریکی       

انتقال پیام های عصبی متوقف شده، حالت بی حسی در  8می کند،بنابراین با تثبیت غشای سلولی جلوگیری

                                                 
4 - Recumbency 
5 - Radial  nerve paralysis 
6 - Aspiration pneumonia 

  
7 - Depolarization 
8  -Membrane stabilization 



است و پس از پایان اثر دارو ، فعالیت  9برابر تحریکات دردناک ایجاد می شود. اثر این داروها برگشت پذیر

 طبیعی عصب دوباره برقرار می شود.

و یک زنجیره  11، یک گروه آمینی 10اغلب داروهای بی حسی موضعی عبارت از یک حلقه آروماتیک    

 تقسیم می شود. 13یا آمینو امید 12میانی است که بر اساس نوع زنجیره میانی به دو دسته آمینو استر

  Ph وها به دو شکل یونیزه و غیر یونیزه وجود دارد که نسبت این دو شکل دارو بر اساس این دار    

دارو تعیین می شود . شکل غیر یونیزه دارو ، از نظر گذر از غشای سلولی اهمیت   pka* مایعات بدن  و 

ی بی حسی فعال تر است . با توجه به این مسئله ، دارو  14دارد و شکل یونیزه آن در محل گیرنده ها

پایینی دارند ، اثر بسیار اندکی   PH موضعی در بافت های دچار التهاب یا عفونت ، مانند آبسه ها که 

 (. 1387وصال؛  ) خواهد  داشت

Pka * دارو عبارت ازPh .ي كه در آن غلظت دو شكل يونيزه و غيره يونيزه دارو برابر باشد 

 

 

 

  (. 1387وصال؛ ) ضعی بیان شده استخصوصیات چند داروی بی حسی مو 2-1در جدول 

 

 خصوصیات دارو شناسی داروهاي بی حسی موضعی – 2-1جدول 

 

                                                 
9 - Reversible 
10 - Aromatic ring 
11 - Amine group 
12 - Aminoester 
13 - Aminoamide 
14 - Receptors 
 



 طول اثر ) ساعت(                                    15قدرت    دارو                                          

 آمینو استر ها -1

 1                                               1                          16پروکائین  -        

 2                                      15-10                              17تتراکائین -       

 آمینو امید ها -2   

 5/1 2 18لیدوکائین -       

 2 2 ی نفرینلیدوکائین + اپ -       

 5/1 5/2 19مپی واکائین -       

 6-4 8  20بو پی واکائین -       

ی می حس هنگامی که یک تنه عصبی در برابر داروی بی حسی قرار می گیرد ، اعصاب زیر به ترتیب ب

 شوند :

  21اعصاب خودکار -1

 22اعصاب حسی -2

 23اعصاب حرکتی -3

 از بین رفتن حواس مختلف نیز به ترتیب زیر است:

 .  28، و فشار عمیق 27، المسه 26، گرما 25، سرما 24درد

                                                 
15 - Potency 
16 - Procaine 
17 - Tetracaine 
18-  lidocain 
19 - Mepivacaine 
20 - Bupivacaine 
21 - Autonomic nerves 
22 - Sensory nerves 
23 - Motor  nerves 
24 - Pain 



س انتها ح و در بازگشت این احساسات نیز به صورت وارونه انجام می شود. بدین ترتیب که ابتدا حس درد 

 فشار عمیق باز می گردد.

به عنوان یک ماده منقبض کننده عروق به داروهای بی حسی موضعی ) به  29غالبًا اپی نفرین        

ن که خود خاصیت انقباض عروقی دارد ( افزوده می شود تا با تاخیر در جذب دارو ، از یک یاستثنای کوکائ

سو مدت اثر دارو را افزایش داده و از سوی دیگر جذب عمومی آن و در نتیجه احتمال بروز مسمومیت را 

 به محلول بی حسی افزوده می شود.  000/100/1کاهش دهد. اپی نفرین معموال با غلظت 

وده ، بیشتر ب  اعصاب مرکزینشانه های اولیه مسمومیت با داروهای بی حسی موضعی ناشی از تحریک       

ی می عبارت از بی قراری و لرزش عضالنی است که سرانجام به حرکات تشنجی و تضعیف مرکز تنفس

ا موضعی ر یی حسبانجامد . باال بودن دمای محیط می تواند احتمال مسمومیت داروها و به ویژه دارو های 

،  حل تزریقاز م افزایش دهد ، زیرا میزان جذب دارو در هوای گرم بیشتر است . افزون بر سرعت جذب دارو

 ضعی ) بهسی مومیزان متابولیزه شدن آن به وسیله کبد نیز در بروز مسمومیت نقش دارد . داروهای بی ح

 (. 1387ل؛ وصا) ن ( را می توان با اتو کالو استریل کردیاستثنای  کوکائ

 

 

 انواع روش هاي بی حسی موضعی -4-2

  30بی حسی سطحی -2-3-1

 31بی حسی انتشاري  -2-3-2

                                                                                                                                            
25- Cold  
26 - Warmth 
27 - Touch 
28 - Deep pressure 
29 - Epinephrine 
30  - Surface anesthesia 
31 - Infiltration anesthesia 



 32بی حسی ناحیه اي-2-3-3

 * انواع بی حسی ناحیه اي 

 33بی حسی پاراورتبرال -2-3-3-1

 ی حسی اپیدورالب -2-3-3-2

تزریق می شود و بر اثر تماس  34یدر این روش داروی بی حسی درون فضای اپیدورال مجرای نخاع       

آنها را به طور موقت فلج می کند . در نتیجه بخش هایی از بدن که  )حسی و حرکتی( یدارو با اعصاب نخاع

به وسیله ی این اعصای عصب دهی می شوند، بی حس خواهند شد. در بی حسی اپیدورال ، دارو باالی 

 Haaji- )نمی گذرد  36ز پرده های مننژتخلیه می شود؛ بنابراین سوزن ا 35پرده ی سخت شامه

Mohammadi et al., 2004 .)  

بی  ارد.تگی دتعداد اعصابی که در این روش بی حس می شود به محل تزریق و میزان داروی تزریق شده بس

ورت به در ص. در محل نخستین فضای بین مهره های دمی انجام می شود  تک سمیاندورال در یحسی اپ

ن روش ابرایاد دارو و درگیر شدن پاها ممکن است حیوان به شدت هیجان زده شود؛ بنکار گیری حجم زی

  (. Bilir et al., 2007)قدامی در اسب توصیه نمی شود

 

                                                 
32 - Regional or conduction anesthesia 
33- Paravertebral block  
34 - Spinal canal 
35 - Dura mater 
36 - Meninges 



 

 ی از  ناحیه اپیدورالض( مقطع عر2-1شکل

 

 

 

 ( منطقه های بی حسی اپیدورال خلفی 2-2شکل

 

 



 

 

 تک سمیان( روش بی حسی اپیدورال در 2-3شکل

 

 

 سومفصل 

  مواد و روش کار -3-1



از دو جنس نر و ماده برای تعیین  اسبچه خزررأس  10از  37در این طرح ابتدا در مطالعه اولیه      

%  و 2لیدوکائین – 39%10، سولفات منیزیم 38%2دوز مورد استفاده داروهای تزریقی  لیدوکائین

بهره گرفته  down method up and به روش اپیدورال استفاده شده و از روش  40میدازو الم

 3شد. ؛ در نهایت بعد از تعیین دوز نهائی از دوز های به دست آمده جهت انجام تحقیق بر روی 

 استفاده شد.کیلوگرم  99 – 153ماده بالغ با وزن بین  اسبچه خزررأس  3نر و  اسبچه خزررأس 

. قبل از شد( ثبت 3-2جهت تعیین وزن از باسکول تعیین وزن استفاده شد و در فرم یک )جدول 

شروع تزریق حیوانات مورد نظر مقید شده و عالئم حیاتی شامل تعداد ضربان قلب ، تعداد تنفس و 

تعداد ضربان قلب از ، برای شمارش  41دمای بدن اخذ شد. برای ثبت تعداد تنفس از استوتوسکوپ

استفاده شد. دوز تزریق برای  42نوارهای قلبی اخذ شده و برای ثبت دمای بدن از ترمومتر دیجیتالی

 بود.   3-1هر یک از گروه های درمان به ترتیب جدول 

سی  3به حجم  43درصد  9/0حجم محاسبه شده در هر گروه قبل از تزریق با  سدیم کلراید      

بدون استفاده از پنس های برای تزریق اپیدورال ابتدا حیوان مقید شده و  سی رسانده می شد.

محل تزریق اپیدورال جهت پیشگیری از بروز شانگیر از شان استریل قبل از تزریق استفاده شد. 

ضد و سپس بتادین هرگونه آلودگی در کانال نخاعی به طور کامل تراشیده شده و  با پنبه الکل 

% به صورت زیر پوستی در محل تزریق می 2سی سی لیدوکائین  1به میزان عفونی می شد. سپس 

شد. تا هنگام تزریق اپیدورال میزان درد حیوان کمتر شود. جهت آرامش و کنترل حیوان در صورت 

لزوم از لواشه لب استفاده می شد. محل تزریق ابتدا با گرفتن دم حیوان با دست چپ و ایجاد 

( و تزریق در 2-3ناحیه دم به کمک شست انگشت مشخص شده ) شکل حرکات تلمبه ای بر روی 

درجه انجام می شد  30فضای بین مهره ای اول دمی )فضای بین مهره اول و دوم دم( با زاویه 
                                                 

37  -Pilot study  

38 -Lidocaine Hydrochloride, Pasteur Institute , Iran 
39 -Nasr pharmaceutical Co., Iran 
40 -Aburaihan pharmaceutical Co.,Tehran-Iran. 
41 - AlpiK2, Japan. 
42-MT16A1,Microlife,Switzerland 
43 - Normal saline, Shahid ghazi,Tabriz,Iran.  



(. جهت اطمینان از درستی محل دقیق تزریق از تکنیک عدم وجود مقاومت و راحتی 1-3)شکل 

سانتی متر  4و طول  18 45. جهت تزریق از سوزن نمره استفاده شد   44تزریق هوای آزاد به محل

 استفاده شد. 

بعد از انجام تزریق ، زمان تزریق اپیدورال ثبت شده و عالئم حیاتی شامل دمای بدن، تعداد تنفس و 

مورد استفاده   47 1و لید   46رأس  –تعداد ضربان قلب ثبت شده و برای اخذ نوارقلبی از روش پایه 

دقیقه و  5ی اسب بهره گرفته شد. ثبت عالئم حیاتی تا نیم ساعت اول در فواصل در اخذ نوار قلب

دقیقه بعد از تزریق اپیدورال ) تا زمان برگشت حس درد در  240دقیقه تا  10بعد از آن به فواصل 

هر گروه  ( صورت گرفت.  بررسی کیفیت بی حسی و رفلکس به تحریکات دردناک به صورت رتبه 

 (. 3-3انجام شد )جدول  3تا 1بندی کیفی از 

به  24زدن نوک سوزن نمره  ، 48برای بررسی واکنش به درد از آزمایش خراش پوست با سوزن      

در نواحی میان دوراه  50و فشار پنس خونبند )بستن قفل اول پنس خونبند بر روی پوست( 49پوست

کم استفاده شد. واکنش ، اندام حرکتی خلفی ، پوست دم ، ناحیه مقعد و پوست ناحیه خلفی ش

حیوان شامل لگد زدن ، برگرداندن سر و تکان دادن بدن به عنوان واکنش به درد محسوب می شد. 

با توجه به رتبه بندی تعریف  3-2عدم تعادل، زمین گیری احتمالی و شل شدن قوام دم در جدول 

د. آرام بخشی به احتمالی ناشی از دارو ها نیز بررسی ش 51آرام بخشیشده صورت می گرفت.  

صورت کاهش هوشیاری حیوان ، پروالپس پلک سوم ،پائین افتادن لب پائین  و پائین افتادن سر 

  مورد بررسی  قرار می گرفت.

                                                 
44 - Loss of resistance and  ease of injection of air  
45 - Gauge 
46 - Base - Apex 
47 - Lead I 
48 - Pinprick test 
49 - Needle test 
50 - Hemostat pressure (Closed to the first ratchet) 
51 - Sedation 



 ان تزریق ، زمان شروع بی دردی و طول مدت بی دردی نیز ثبت میهمچنین زم  3-2طبق جدول 

 شد. 

رت به عبا. هر سه گروه درمان را به فاصله یک هفته دریافت کردندی خزر ها اسبچه هر کدام از 

ر هر یک و د دیگر در مورد هر اسبچه سه گروه داروئی به فاصله یک هفته مورد آزمایش قرار گرفت

 رأس اسبچه خزر مورد ارزیابی قرار گرفت.  6از گروه های آزمایش 

یب در سرنگ ( ابتدا این ترک2% ) گروه 10سولفات منیزیم  –% 2قبل از تزریق ترکیب لیدوکائین 

رسوبی  گونهمخلوط شده وقتی مشاهده شد که از نظر فیزیکی ناسازگاری داروئی وجود ندارد و هیچ

 تشکیل نمی شود، در فضای اپیدورال تزریق گردید. 

 روش آماري

زار آماری اس پی اس اس کلیه بررسی های آماری داده های تحقیق حاضر با استفاده از نرم اف

، طول دوره بی 54زمان القاء یا شروع بی دردی) 53های پارامتریکآنالیز آماری دادهانجام شد.  52

، از تست 57انجام شد و به عنوان تست پشتیبان 56آنالیز واریانس یکطرفه ( با استفاده از 55دردی

جهت  59گیری مکررس اندازهآنالیز واریان شد. از تست آماریدر صورت لزوم استفاده می 58دانکن

( استفاده شد. جهت و دمای بدن  تعداد تنفس ،)ضربان قلب  60یولوژیکفیزهای مقایسه داده

استفاده شد. آنالیز  آنالیز واریانس یکطرفهفیزیولوژیک از  هایمقایسه تغییرات بین گروهی داده

 انجام گرفت. 61کالوالیس-کروسهای درد با استفاده از تست غیر پارامتریک آماری واکنش

                                                 
52 -SPSS Version 19,Micromaster Inc,Richboro,PA,USA 
53 - Parametric data 
54 - Onset of analgesia 
55 - Duration of analgesia 
56 -. One-way analysis of variance (ANOVA) 
57 - Post hoc test 
58-  Duncan’s test 
59-- Repeated measure analysis of variance 
60 - Physiologic values 
61 - None parametric Kruskal-Wallis test 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : گروه هاي آزمایش و دوز مورد استفاده براي تزریق اپیدورال  3-1جدول 

 شماره گروه نام دارو یا ترکیب داروئی  دوز تزریق ) میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن (

 1 %  بدون اپی نفرین2لیدوکائین  22/0



 2 %10سولفات منیزیم   -% 2لیدوکائین  50  - 22/0

 3 میدازوالم 2/0

 

 : رتبه بندي کیفی پاسخ به تحریکات دردناک3-3جدول 

 رتبه

 حرکت پاها و تکان دادن سر

 صدای ناله حیوان 

 حرکت حیوان در اثر بستن دنده اول پنس خونبندعدم 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 : فرم ثبت عالئم حیاتی و رتبه بندي درد3-2جدول 

Group  Weight  

Group No  Age  

 Pony No  Dose  

Date  Injection Time  

Period of 

Analgegia 

 Induction Time  

FORM1: Epidural injection of …………… in donkey  

Time ECG HR RR T Tail reflex 

Pinprick 

Needle/Pinch 

Anal reflex 

Pinprick  

Needle/Pinch 

Hind limb 

Pinprick  

Needle/Pinch 

Tail 

Muscle 

tone 

Prineal 

Pinprick  

Needle/Pinch 

0          

5          

10          



15          

20          

25          

30          

40          

60          

70          

80          

90          

100          

120          

130          

140          

150          

160          

170          

180          

190          

200          

210          

220          

230          

240          
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Abstract: 

Injection of a local analgesic drug into the caudal epidural space to induce 

analgesia of the tail, vulva, vagina, rectum, and anus is as well developed 

and frequently used procedure in the horses. The most widely used drug 

for this purpose is 2% Lidocaine hydrochloride. Caudal epidural analgesia 

was achieved in 6 healthy adult Caspian ponies at weekly intervals by 

injection of Lidocaine, Midazolam, and a combination of Magnesium 

sulfate 10% -Lidocaine2% through indwelling needles. Analgesia was 

defined as a lack of response to pinprick, needle insertion test, and 

hemostat pressure in the skin of the caudal area of the hind limb, anus and 

tail. A significant (P ≥ 0.05) difference was found for time of onset of 

analgesia among three treatments. Time to onset of analgesia after 

administration of Midazolam was significantly (P ≥ 0.05) longer (8.1 ± 

0.33 minutes) than that for either of the other 2 treatments. Duration of 

analgesia was significantly (P ≥ 0.05) longer for the combination (184.4 ± 

2.4 minutes) than for Lidocaine (58.5 ± 3.3 minutes) and Midazolam 

(31.9 ± 8.6 minutes). Heart rate, respiratory rate, and body temperature 

were not significantly altered by any of the drugs. Epidurally administered 

Midazolam can produce light analgesia in Caspian ponies. However, this 

effect can potentiate by general anesthesia. Using Magnesium sulfate – 

Lidocaine combination, long duration obstetrical and surgical procedures 

could commence relatively soon after epidural injection and could be 

completed without re- administration of the anesthetic agent.  

Keywords: Caspian pony, Epidural anesthesia, Magnesium      

sulfate, Lidocaine, Midazolam  
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