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 :چکیده

صورت داخل صفااقي و ه بيهوشي ب داروی دواين مطالعه با هدف ارزيابي امكان ايجاد بيهوشي با تزريق 

 انجام شد.  سوریهوشي در موش تركيبات بي خاصيتتعيين 

موش( درماني تقسفي  شفدند و  10گروه )هر گروه  2بالغ نر بطور تصادفي در  سوریموش  عدد بيست

داروی پروپوفول )به تنهايي يا در تركيب با زايالزين( را به صورت داخل صااقي درياففت كردنفد. تعفداد افربان 

طول مدت بيهوشفي جراحفي و زمفان راه رففون مفوش هفا  قلب و تناس، زمان القاء بيهوشي، طول مدت خواب،

-از بين رفت. زمان القاء بيهوشي در گفروه زايالزيفن هر گروهدقيقه در  8/8تعيين شد. رفلكس تعادل طي مدت 

هفايي تر بود. بيهوشي جراحي در همفه موشداری طوالنيبه صورت معني گروه پروپوفولپروپوفول در مقايسه با 

 4در   پروپوفول -زايالزيندر حالي كه در گروه ، دريافت كرده بودند ايجاد شد به تنهائي  تركيب پروپوفول راكه 

 -طول مدت بيهوشفي جراحفي بفا پروپوففول از گفروه زايالزيفنبيهوشي جراحي مشاهده شد. فقط  سوریموش 

خصوصفيات زايالزيفن، بفه دليفل ت. كمور اس 1نسبت به گروه  2تعداد تناس در گروه پروپوفول طوالني تر بود. 

سبب ايجاد شلي عضفالني در  1پروپوفول بكار رفوه در گروه كمور است.  1از گروه  2تعداد اربان قلب در گروه 

طي دوره بيهوشي مي شود. نشانه های ماكروسكوپيک در حاره صااقي در تزريق داخل صااقي پروپوفول در اين 

 مطالعه مشاهده نشد. 

در موش هفای سفوری اسفوااده جهت بيهوشي جراحي  پروپوفول -زايالزينتركيب  كهتوصيه مي شود 

 حاصل مي شود.  پروپوفولداخل صااقي  تزريقمناسب با جراحي بيهوشي  بر پايه نوايج مطالعه حاار. نشود

  زايالزين ،  پروپوفول،  موش سوریبيهوشي ،  واژه هاي كلیدي:
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Abstract: 

      The objective of this study was to evaluate possibility of anesthesia by 

intraperitoneal injection of two anesthetics and identification of the properties of 

anesthetic combinations in mouse.  

20 adult male mice were randomly assigned in 2 treatment groups and received 

Propofol (alone or in combination with xylazine) intraperitoneally. Heart and respiratory 

rate, induction time, sleep time, duration of surgical anesthesia and walking time were 

measured. Complete immobility and loss of righting reflex were observed within 8.8 min 

in each group. Induction of anesthesia was significantly longer following Xylazine-

Propofol compared to Propofol alone. Surgical anesthesia was induced in all mice 

receiving Propofol alone, while Xylazine-Propofol was associated with surgical 

anesthesia in 4 mice only. Duration of surgical anesthesia was longer with Propofol than 

Xylazine-Propofol. Respiratory rate was lower in group 2 than group 1. Because of 

xylazine properties, heart rate in group 2 was lower than group1. Propofol applied in this 

investigation in group1, lead to suitable muscle relaxation during anesthesia period. No 

macroscopic lesions in the peritoneal cavity were observed in IP injection of Propofol 

along this study processes. It is recommended that Xylazine- Propofol combination isn't 

used for anesthesia in mice. According to the results of this study, suitable surgical 

anesthesia was obtained in intraperitoneally injection of Propofol.  

Keywords: Anesthesia, Mouse, Propofol, Xylazine 

 
 



 

 

 

 فصل اول

 پیشگفتار -1-1

 تقريباً "ااده كندآيا انسان حق دارد از حيوانات در امر آموزش و پژوهش اسو "پاسخ اين سؤال كه          

بيماری  شناختروشن است. بدون اسوااده از حيوانات هيچ يک از پيشرفت های كنوني در زمينه علوم زيسوي )

ر تمامي اً دنبود. تقريب ها، ساخت داروها و واكسن های جديد، ابداع روش های جراحي و ...( امكان پذير

 پيشرفت های علوم پزشكي اسوااده از حيوانات آزمايشگاهي دخالت داشوه است. 

بنابراين اسوااده از حيوانات زنده در امر تحقيقات علوم زيسوي اجوناب ناپذير است. البوه در مواردی كه بووان از 

پيوتری، گياهان و ميكروارگانيس  ها ، مدل سازی كام1روش های جايگزين مانند كشت سلولي، جنين مرغ

اسوااده كرد نبايد از حيوانات زنده اسوااده شود. درصورتي كه انجام آزمايشات بر روی حيوان زنده اروری است 

و منافع احومالي انجام آن بايد توسط كميوه های  بايد از كمورين تعداد حيوان اسوااده كرد. توجيه علمي پروژه

شد. شايان ذكر است كه بسياری از پروژه های تحقيقاتي و يا آموزش های عملي فقط بر مربوطه تأييد شده با

را  2روی حيوانات زنده قابل انجام است. به عنوان مثال هزاران سگ جان داده اند تا انسان بوواند جراحي قلب باز

امپيوتری آموزش ديده انجام دهد. يا همان گونه كه كسي حاار نيست با خلباني كه فقط از طريق مدل های ك

است پرواز كند به همين دليل هيچ بيماری حاار نخواهد شد خود را به دست جراحي بسپارد كه فقط از طريق 

 .(1383) وصال، مدلهای بي جان آموزش ديده است

                                                 
1-Chicken embryo  

2- Open- heart surgery  



 

 

لاند اما ي مخااگر چه برخي گروههای حامي حقوق حيوانات با هرگونه اسوااده از حيوانات در تحقيقات تجرب

قيقات و مر تححوي در بين موافقين نيز از ديرباز چگونگي و شرايط به كارگيری حيوانات آزمايشگاهي در ا

 آموزش علوم تجربي مطرح بوده است.

ي ه برخشايان ذكر است كه انجمن ها و مؤسسات موعددی در خصوص حمايت از حيوانات تأسيس شده است ك

ار اسوار رفوگر خوحيوانات در امر پژوهش مي باشند اما برخي دي از آنها بطور كلي مخالف هرگونه اسوااده از

 .( Fish, 1997) انساني با حيوانات آزمايشگاهي و محدود كردن اسوااده از آنها هسوند

درد،  3شواهد رفواری و فيزيولوژيک حاكي از آن است كه تمامي مهره داران عالي همانند انسان از قوه ادراک

ااطراب و پريشاني برخوردار هسوند. به عالوه برخي گونه های حيواني توانايي اسودالل و درک برخي مااهي  را 

دارا مي باشند. البوه نمي توان ادعا كرد كه انسان مي تواند بطور كامل احساسات يک حيوان را درک كند اما 

درد برای يک حيوان نيز آزار دهنده است. تغييرات مي توان اسونباط نمود كه گرسنگي، تشنگي، ترس، سرما و 

ن مواوع را تأييد مي كند. بنابراين اگر چه حيوانات نمي توانند اسودالل آفيزيولوژيک و رفواری حيوان نيز 

يط نامساعد رنج اكنند يا حرف بزنند اما درد را حس مي كنند و همانند انسان دچار اسورس مي شوند و از شر

 .(Flecknel, 1996) مي برند

سوااده يي مورد اد غذااعوقاد عمومي بر اين است كه انسان در قبال حيواناتي كه به منظور تحقيقات يا توليد موا

ضا و يوانات )فحداری يت حداقل اسوانداردها در مراقبت و نگهعاقرار مي دهد وظاياي به عهده دارد، از جمله : ر

د عاوني و ايت بهداشت محيط، دفع مواد زائد، اعر  -ببسور مناس -طوبت و تهويه مناسبدما، ر -تغذيه كافي

رگونه هی از كنورل حشرات و ساير حيوانات موذی(، كاهش هرگونه اسورس )فيزيولوژيكي و رواني( و جلوگير

از  نوان مثالعه به كرفوار خشونت آميز با حيوانات. بديهي است كه نويجه تحقيقات انجام شده بر روی حيواناتي 

 (. Fleckne, 2003)ء تغذيه رنج مي برند قابل اعوماد نخواهند بود.سو

                                                 
3 -Sentience  



 

 

اسوااده از حيوانات سال  و عاری از هر گونه انگل برای نويجه گيری صحيح وعلمي از پروژه اروری است. در 

طول آزمايش بايد امن تأمين تغذيه مناسب و دسورسي آسان به آب و غذا كليه اقدامات الزم برای كاهش 

سوء روش های تحقيق بر روی حيوان بايد انجام شود. اسوااده از روش های بيهوشي مناسب، به كارگيری  اثرات

داروهای اد درد و مراقبت های بعد از عمل و كشون حيوان به روش انساني در پايان آزمايش از جمله اين 

يری از عاونوهای بعد از اقدامات محسوب مي شود. بديهي است رعايت اسوريليوي در حين جراحي برای جلوگ

عمل الزامي است. اين تصور غلط كه بعد از اعمال جراحي حيوان نيازی به مراقبت ندارد و بهبودی خود به 

 .(Hau et al., 2003)خودی حاصل خواهد شد به هيچ وجه پذيرفوه نيست

بر اساس آنچه گاوه شد، اسوااده از حيوانات زنده در امر تحقيقات و آموزش علوم زيسوي كامالً منطقي و موجه 

مي باشد مشروط بر اينكه مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي دقيقاً قوانين و دسوورالعمل های نحوه ی نگهداری و 

های پيشرفوه قوانين و مقررات ويژه ای برای اسوااده از حيوانات در آموزش و پژوهش را رعايت نمايند. در كشور

نظارت بر امر اسوااده از حيوانات آزمايشگاهي واع شده است و سازمان های مسئول دقيقاً پروژه تحقيقاتي و 

حوي افراد تي  تحقيقاتي را مورد ارزيابي قرار مي دهند و تنها در صورت تأمين كليه اوابط و رعايت اصول 

نجام پروژه موافقت مي شود. موأساانه در حال حاار هيچگونه اسواندارد شناخوه شده ملي انساني و اخالقي با ا

در خصوص چگونگي بكارگيری حيوانات آزمايشگاهي در امر تحقيقات وجود ندارد. با توجه به اهميت مواوع، 

قاتي در دانشگاه و بررسي پروژه های تحقي حيوانات آزمايشگاهيتشكيل كميوه های نظارت بر اسوااده صحيح از 

 (.  Hedenqvist et al., 2003ها و موسسات تحقيقاتي كشور بسيار اروری به نظر مي رسد)

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه و هدف  -2-1

بيشور دانش ما در علوم فيزيولوژی، ميكروبيولوژی، ايمونولوژی، فارماكولوژی و پاتولوژی از مطالعه بر روی 

گيرد، هنوز نيز برای پيشرفت در بيولوژيک كه بر روی حيوانات صورت ميحيوانات نشات گرفوه است. تحقيقات 

پزشكي، دامپزشكي، كشاورزی و علوم بيولوژيک اروری و با اهميت هسوند. تمامي داروهايي كه برای مصارف 

ف اند. از طرشوند، از طريق انجام آزمايش بر روی حيوانات آزمايشگاهي كشف شدهانساني و حيوانات تجويز مي

های جراحي و مواد جديد قبل از اينكه در انسان يا حيوانات اهلي مورد اسوااده قرار گيرند، ابودا بر ديگر، تكنيک

(. بنابراين روشن است كه تحقيق بر روی Hall et al., 2001شوند )روی حيوانات آزمايشگاهي آزمايش مي

شده است. مطالعه بر روی حيوانات،   حيوانات سبب افزايش دانش عمومي و به خصوص دانش زيست پزشكي

های عل  زيست پزشكي فراه  اطالعات پايه و زيربنايي در زمينه بيولوژی حيواني و فيزيولوژی و ديگر جنبه

های جديدی از عل  بيولوژی كند كه اين اطالعات در نهايت در درک بهور بيولوژی انسان و كشف جنبهمي

(. اولين تجربيات انسان برای اسوااده از حيوانات در امر McKelvey et al., 2003حيوانات نقش مهمي دارند )

(. اسوااده از حيوانات در تحقيقات زيست 1383وصال، گردد )سال پيش برمي 2300تحقيق و پژوهش به 

 Hedenqvist در انگليس و فرانسه آغاز شده است ) ١٧ای طوالني دارد و به صورت امروزی از قرن پزشكي سابقه

et al., 2003 .) در قرون بعدی با ظهور مودها و تحقيقات علمي جديد سه  حيوانات آزمايشگاهي در پيشرفت

جايزه نوبل به پزشكي و فيزيولوژی  76يافت. در قرن حاار  یهای زيست پزشكي افزايش چشمگيركليه جنبه

اهي به اعطای جوايز نوبل علوم مورد آن بر اساس تحقيقات بر روی حيوانات بوده است. نگ 54تعلق گرفوه كه 



 

 

دهد كه از شش جايزه نوبل، پنج مورد آن نشان مي دیميال 1996-2001های پزشكي و فيزيولوژی بين سال

(. فقط در آمريكا ساالنه 1383وصال، به دليل انجام تحقيقات بر روی حيوانات آزمايشگاهي اهدا شده است )

درصد آن را موش سوری، موش صحرايي و  90گيرد كه حدود ميليون حيوان مورد آزمايش قرار مي 22-17

. بنابراين، نقش اين (Flecknel, 1996 )دهداند، تشكيل ميتكثير شده رساير جوندگاني كه برای همين منظو

گونه از حيوانات آزمايشگاهي در پيشبرد بهداشت انسان و حيوانات حياتي است. بهايي كه در امر تحقيقات 

شود، به دليل شباهت بسيار زياد فيزيولوژی و ژنويک موش سوری و موش صحرايي داده ميزيست پزشكي به 

به دليل برخورداری از يک فنوتيپ همسان، توزيع وزن  سوریاست. از طرف ديگر، موش  نساناين حيوانات با ا

نياز به جويي در ميزان مصرف غذا، داروهای مخولف، محل نگهداری و  يكسان و كوچک بودن جثه )صرفه

با توجه به اهميت حيوانات آزمايشگاهي به  .امكانات محدود( همواره مورد توجه خاص محققين بوده است

های اساسي كه توسط افكار خصوص موش سوری و موش صحرايي در پيشبرد علوم زيسوي، يكي از نگراني

بايد در شرايط عاری از درد و شود، اين است كه اسوااده از حيوانات زنده در امر تحقيقات عمومي بيان مي

دردی مناسب در امر تحقيقات بر (. بنابراين تدارک بيهوشي و بيSuckow et al., 2001صورت گيرد )  رسديسو

از طرف ديگر، بيهوشي حيوانات (.Flecknel, 2003روی حيوانات زنده بايد همواره مدنظر قرار گيرد )

بخش از جراحي يا جراحي اروری است و برای اخذ نويجه راايتآزمايشگاهي برای پيشگيری از درد در حين 

اهميت انجام كه حيوان تحت كنورل كامل باشد و حركات ناگهاني در طي جراحي انجام ندهد.  استتحقيق الزم 

شود، زماني كه بداني  داروهای بيهوشي امكان  بيهوشي و پيشگيری از درد در امر تحقيقات علمي دو چندان مي

كنورل اثرات جانبي تركيبات  مهای فيزيولوژيک ما تداخل كنند و اين امر لزوآوری بعضي از دادها جمعدارد ب

های رايج و مورد (. با توجه به مطالب فوق، محققين بايد بيهوشيThurmon et al., 1996طلبد )بيهوشي را مي

تر و بهور را معرفي نمايند. اصالح شدههای اسوااده را پيوسوه مورد بازنگری قرار داده و تا حد امكان روش

گيرد و اسوااده از بيهوشي حيوانات آزمايشگاهي صورت مي یبنابراين، بيهوشي مكمل تحقيقاتي است كه بر رو

نه تنها به جهت ااطرار موارد قانوني؛ بلكه از نقطه نظر انساني در حيوانات آزمايشگاهي از اهميت فراوان 

های دليل تاكيد در مراقبت انساني از حيوانات در امر تحقيقات نيز توجه به روشامروزه به  برخوردار است.



 

 

دردی و بيهوشي مناسب را القاء كنند، افزايش يافوه و تجزيه و تحليل داروهای بيهوشي موثر كه بي هوشيبي

مقاالتي  اين،است. برای انجام تحقيقات علمي، جراحي و تقيد جوندگان، انجام بيهوشي ارورت دارد. با وجود 

باشد. بسياری از داللت كند، بسيار ك  مي گانكه بر مطالعه و مقايسه تاثيرات داروهای مخولف بيهوشي بر جوند

كنند، تنها از فهرست بسيار محدودی از داروهای محققيني كه از جوندگان در تحقيقات خود اسوااده مي

 توجه به مطالب فوق هدف از تحقيق حاار با (.Svendsen & Hau, 1994بيهوشي قابل دسورس آگاه هسوند )

دسويابي به تركيب بيهوشي است كه جهت انجام جراحي های مخولف در حيوانات مدل مانند موش سوری 

هدف اصلي تحقيق  بررسي اثرات داروی زايالزين در موش سوری در بيهوشي به همراه پروپوفول مناسب باشد.

 حاار است.  

 فصل دوم 

 كلیات -2-1

 آماده سازي قبل از بیهوشی -2-1-1

بسياری از مشكالت حين بيهوشي را مي توان با اطمينان از سالموي حيوان و عاری بودن آن از بيماريهای تحت 

دليل انجام معاينه كامل فيزيكي قبل از بيهوشي حوي در مورد حيوانات به باليني به حداقل رسانيد. به همين 

تا  1ظاهر سال  الزم است. بايد از طبيعي بودن ميزان آب و غذای مصرفي حيوان اطمينان حاصل شود. معموالً 

(. در Fish, 1997قبل از شروع آزمايش ها اروری است) 4هاوه زمان برای تطابق و سازگاری با محيط جديد 2

حيوانات آزمايشگاهي عاونت های تناسي بسيار شايع است لذا برای انجام تحقيقات تجربي بايد حوي االمكان از 

 200سال  اسوااده شود. در زمان معاينه تعداد حركات تناسي بسيار باالست و ممكن است به بيش از  حيوانات

يوان در حال اسوراحت و بدون تحريک برای بار در دقيقه برسد. بنابراين توصيه مي شود حركات تناسي ح

مورد مشاخده قرار گيرد. قبل از بيهوشي بايد هر گونه كمبود مايعات يا عدم  5وجود هرگونه عالئ  تنگي ناس

                                                 
2 -Acclimatization  

3- Dyspnea   



 

 

تصحيح شود. از آنجايي كه اغلب داروهای بيهوشي سبب كاهش برون ده قلبي و اتساع  6تعادل الكوروليت ها

بيهوشي در يک حيوان دهيدراته مي تواند منجر به نارسايي سيسو  گردش مي شوند القاء  7عروق محيطي

 .( Flecknel, 2003) و شوک شود 8خون

 1آنها زمان پرهيز غذايي بايد به 9به دليل كوچک بودن جثه حيوانات آزمايشگاهي و باال بودن سطح موابوليس  

يک جلوگيری شود. از مصرف آب نبايد و اسيدوز موابول 10ساعت محدود شود تا از بروز هيپوگليسمي 2تا 

ممانعت شود. بطور كلي جوندگان و خرگوش در زمان القاء بيهوشي اسواراغ نمي كنند. اگر چه در خرگوش نيز 

ساعت قبل از بيهوشي برای تميز ماندن دهان و حلق از مواد غذايي كاايت مي كند ، اما  2برداشون غذا يک تا 

ساعت اروری است. دسوگاه  8 -12نظر باشد پرهيز غذايي به مدت  اگر كاهش حج  دسوگاه گوارش مد

گوارش خرگوش بسيار حجي  است و رعايت پرهيز غذايي در خرگوش احومال اخوالل در حركات ديافراگ  و 

، فشار ناشي از دسوگاه 11درنويجه نارسايي تناسي را كاهش مي دهد، در صورت قرار دادن حيوان به پشت

تداخل نمايد. به عالوه وجود مواد  12حركات ديافراگ  و بازگشت خون سياهرگي به قلب گوارش مي تواند با

شود.. البوه به دليل عادت مدفوع  13غذايي در دسوگاه گوارش مي تواند سبب توليد و تجمع گاز در روده كور

های  (. در جراحيHedenqvist et al., 2003در خرگوش تخليه كامل معده امكان پذير نيست ) 14خواری

دسوگاه گوارش نيز پرهيز غذايي توصيه شده است. در خوكچه هندی معموالً مقدار قابل مالحظه ای غذای 

خميری در دهان باقي مي ماند كه به منظور جلوگيری از انسداد مجاری تناسي بهور است قبل از القاء بيهوشي 

       (.Thurmon et al., 1996ميلي ليور آب شسوشو داده شود. ) 10-20محوطه دهان با 

  تجویز داروهاي آرام بخش -2-1-2

                                                 
4 -Electrolyte imbalance  

1- Peripheral vasodilation  
2- Circulatory failure  

3- Metabolic rate  
4 -Hypoglycemia  

5- Dorsal recumbency  
6- Venous return  

7 -Cecum  
8- Coprophagia  



 

 

به سادگي در يک محيط غيرآشنا دچار اسورس مي شوند. به عالوه عمل مهار كردن  حيوانات آزمايشگاهي

حيوان نيز اسورس زا است. بايد بخاطر داشت كه هامسور در شب فعال است و دسوكاری شدن در طول روز را 

تحمل نخواهد كرد و ممكن است اقدام به گاز گرفون نمايد. اسورس سبب پريشاني حيوان شده، امن 

مي تواند خطرات و عوارض بيهوشي را تشديد نمايد. اسوااده از داروهای آرامبخش  15ازی كاتكول آمين هاآزادس

مي تواند با كاهش ااطراب حيوان از دوز داروهای بيهوشي نيز بكاهد. به منظور كاهش دفعات مهار حيوان، 

يز مي شود. قبل از مخلوط كردن معموالً داروی آرام بخش به صورت همزمان و در تركيب با داروی بيهوشي تجو

 آن ها اطمينان حاصل شود. 16داروهای مخولف د ريک سرنگ، ابودا بايد از سازگاری

در پيش بيهوشي  17در صورتي كه قرار است بر روی حيوان عمل جراحي انجام شود مي توان از داروهای مخدر

و همچنين ميزان داروی بيهوشي مورد نياز برای  18اسوااده كرد. اسوااده از اين داروها شدت درد بعد از عمل

نيز مي توان برای كاهش درد اسوافده نمود  19بيهوشي را كاهش مي دهد. از داروهای ادالوهاب غيراسوروئيدی

 (.,Svendsen & Hau 1994در حد مناسب حاظ شود ) 20مشروط بر اينكه فشار خون و جريان خون كليوی

)ديازپام، ميدازوالم و زوالزپام( برای آرامبخشي و كاهش ااطراب و همچنين در تركيب با داروهای بنزوديازپيني 

)كوامين، تايلوامين( به منظور ايجاد شلي عضالني بكار مي روند. اين داروها اد  21داروهای بيهوشي تاكيكي

مايد باشد. داروی ديازپام مي تواند در حيواناتي كه مكرراً مهار مي شوند  23بوده به دليل ايجاد فراموشي 22تشنج

است كه تزريق سريع وريدی آن مي تواند منجر به افت فشار خون شود. به دليل  24حاوی حالل پرپيلن گليكول

محلول نبودن در آب، جذب ديازپام از طريق زيرجلدی و عضالني چندان قابل پيش بيني نيست. ميدازوالم يک 

وتاه تر از ديازپام مي باشد. اين دارو قوی تر از ديازپام بوده، به داروی محلول در آب است كه طول اثر آن نيز ك

دليل محلول بودن در اب به روش های وريدی، عضالني و زيرجلدی قابل تجويز است. اثر بنزوديازپين ها را مي 

                                                 
1- Catecholamines  

2- Compatibility  
3 -Narcotic analgesic  

4 -Post-operative pain  
5 -NSAIDs  

6 -Renal perfusion  
7- Dissociative agents  

8-Anticonvulsant  
9- Amnesia  

10- Propylene glycol  



 

 

با  خنثي كرد. زوالزپام به عنوان يک دارو قوی و طويل االثر همراه 25توان با داروی آنواگونيست فلومازنيل

 (.Hau et al., 2003ردر دسورس مي باشد ) 26تايلوامين با نام تجاری تالزول

از فنوتيازين )آسپرومازين و كلرپرومازين( نيز در پيش بيهوشي اسوااده مي شود. اين داروها به دليل ايجاد 

يماراني كه سبب افت طوالني فشار خون مي شوند بنابراين در حيوانات دهيدراته يا ب 27انبساط عروق محيطي

)زايالزين و  2(. داروهای آگونيست آلاا Hau et al., 2003خون از دست داده اند نبايد بكار رود)

( در بيشور موارد آرام بخشي مؤثر و عميق ايجاد مي كنند كه معموالً با تضعيف مركز تناسي، 28مدتوميدين

داروها معموالً قند خون و توليد ادرار كاهش اربان قلب و كاهش فشار خون همراه است. به دنبال تجويز اين 

( اثر اين 30. به دليل وجود داروهای آنواگونيست اخوصاصي)اتيپامزول، توالزولين و يوهيمبين29افزايش مي يابد

داروها قابل خنثي شدن است. اسوااده از زايالزين همراه با كوامين به منظور ايجاد شلي عضالني و تشديد اثر 

 (.Knight, 1980است)بي دردر بسيار معمول 

برای كاهش بزاق و ترشحات برونش ها يا جلوگيری از كاهش ارباتن قلب  31تجويز داروهای آنوي كولينرژيک

ناشي از رفلكس واگ معموالً ارورتي ندارد. در صورت كاهش اربان قلب به ويژه در جراحي های حاره شكمي 

(اسوااده كرد. آتروپين در درصد بااليي از 0.1mg/kg-0.01(32يا ناحيه گردن مي توان از گليكوپيروليت

سريعاً غير فعال مي  33درصد در برخي سويه ها( به دليل توليد آنزي  آتروپين اسوراز 50خرگوش ها )تا حدود 

دقيقه(  10-15( يا تكرار آن با فواصل كوتاه )mg/kg 2-1شود مؤثر نيست. لذا تجويز آتروپين با دوز باال )

است. ميزان اين آنزي  بر اساس جنس، نژاد، سن و وزن خرگوش و همچنين فصل سال موااوت است. اروری 

به دليل اينكه ميزان آنزي  آتروپين اسوراز در حيوان مورد نظر مشخص نيست بهور است از گليگوپيروليت 

بيشوری داده شود. در تجويز و سپس در صورت لزوم مقدار  mg/kg 0.05اسوااده شود يا ابودا آتروپين با دوز 

                                                 
1- Flumazenil  

2- Tiletamine- Zolazepam (Telazol)  
3- Peripheral vasodilation  

4-Xylazine/ Medetomidine  
5- Hyperglycemia/ diuresis  

    -Atipamezole/ Tolazoline/ Yohimbine 6  

   -Anticholinergics  7  
8  -Glycopyrrolate  

9 -Atropinestrase (Atropinase)  



 

 

خوكچه هندی به دليل افزايش ترشحات مجاری تناسي در اثر داروهای بيهوشي اسونشاقي، تجويز آتروپين و 

 (.Thurmon et al., 1996آسپيره كردن مكرر لوله نايي اروری است)

سب گرم از آنجايي كه داروها بر اساس وزن بدن محاسبه و تجويز مي شود تعيين وزن دقيق حيوان بر ح

اروری است. به دليل كوچک بودن جثه حيوانات آزمايشگاهي هرگونه اشوباه در تخمين وزن حيوان مي تواند 

 35و در نويجه مرگ حيوان شود. به عنوان مثال حدس زدن وزن يک موش  34سبب تجويز بيش از حد دارو

تسهيل مي سازد. وزن  گرمي آسان نيست. در دسورس بودن ترازوی دقيق تعيين وزن حيوانات كوچک را

 (.Thurmon et al., 1996)ذكر شده است 2-1خرگوش و ساير جوندگان آزمايشگاهي در جدول 

 روش تزریق دارو -2-1-3

برای تزريق داروهای آرام بخش و بيهوشي بايد حج  دارو، محل تزريق، محرک بودن دارو و دفعات تزريق)به 

( مد نظر قرار گيرد. داروهای محرک يا غليظ 35ر و يا تجويز دائميعنوان مثال تزريق وريدی برای يک يا چند با

را مي توان قبل از تجويز رقيق كرد.تجويز دارو به يكي از روش های زير جلدی، عضالني، وريدی و داخل صااقي 

قابل انجام است.  در روش زير جلدی جذب دارو و شروع اثر آن كند است. محل تزريق دارو در اين روش  36

ناحيه گردن و كمر حيوان كه پوست آزاد وجود دارد مي باشد. تزريق زير جلدی كمور از تزريق عضالني دردناک 

 (.Hall et al., 2001است)

مناسب اند. در تزريق داروهای محرک مانن كوامين يا  38كمرو عضله  37برای تزريق عضالني، عضالت عقبي ران

ممكن است آسيب بافوي روی دهد كه مي تواند از يک الوهاب تحت باليني تا زخ ، تورم ،لنگش و  39وت-اينووار

 موغيير باشد.  40حوي خودآزاری

يق شده بصورت ( داروی رق22-24برای كاهش تحريک بافوي بهور است با اسوااده از سرسوزن كوچک)شماره 

عمقي در عضالت چند محل مخولف تزريق شود. بايد توجه داشت كه توده عضالني در حيوانات آزمايشگاهي 

                                                 
1 -Overdose  

 2- Infusion  
3- Intraperitoneal injection  

1- Caudal thigh muscles  
2- Lumbar (epaxial) muscles  

3 -Innovar- Vet (Droperidol 20 mg/ml, Fentanyl 0.4 mg/ml)  
4 -Self-mutilation  



 

 

بسيار كوچک است لذا در تزريق عضالني حج  دارو بسيار محدود خواهد بود. از تزريق دارو در كنار عصب 

) الني و زير جلدی كوامين مشاهده شده استسياتيک بايد خودداری شود. بروز نكروز بافوي به دنبال تزريق عض

 .( 1383وصال،

( غالباً در جوندگان آزمايشگاهي به كار گرفوه مي شود زيرا نياز به مهارت IPروش تزريق داخل صااقي )

چنداني ندارد و داروهای محرک را مي توان بدون هيچ عاراه ای به اين روش تزريق كرد. در حيواناتي مانند 

بسيار معمول  IPه هندی كه عروق سطحي مناسبي در دسورس نيست تجويز داروها به روش هامسور و خوكچ

تزريق در ناحيه  41در جوندگان پس از قرار دادن حيوان در حالت سر به سمت پايين  IPاست. برای تزريق 

ومال (. در اين حالت اح2-2پايين تر از ناف و قسمت جانبي نسبت به خط مياني شك  انجام مي شود)شكل 

ورود سرسوزن به احشاء كاهش مي يابد. در صورت تزريق دارو در يک چهارم پاييني سمت چپ شك  احومال 

ورود سرسوزن به روده كور كمور خواهد بود. در هامسور و خوكچه هندی بالغ به منظور كاهش محوويات شك  

ت پرهيز غذايي داد. بايد دقت شود تا ساع 4-6و جلوگيری از تزريق دارو در روده ها مي توان حيوان را به مدت 

 (.McWhinnie, 1994تزريق دارو به جای محوطه صااقي در عضالت شك  انجام نشود)

ناشي از خود دارو است اما پريوونيت  42احومال بروز پريوونيت وجود دارد. پريوونيت شيميايي IPدر تزريق 

 IPبه دنبال تزريق  44شيميايي و بروزايلئوسبواسطه سوراخ شدن روده ها روی مي دهد. پريوونيت  43سپويک

كلرال هيدرات در موش صحرايي و خوكچه هندی گزارش شده است. با اسوااده از غلظت های پايين تر دارو مي 

، جذب آن از طريق سيسو  باب IPتوان ميزان وقوع اين عاراه را كاهش داد. به دنبال تجويز دارو به صورت 

. بنابراين دوز دارو 46نويجه بخشي از دارو در اولين گذر از كبد موابوليزه مي شودانجام مي شود كه در  45كبدی

 (.McWhinnie, 1994)درصد باالتر از روش عضالني باشد 30-50بايد حدود  IPدر روش 

                                                 
5 -Head down position  
6-Chemical peritonitis  

7 -Septic peritonitis  
1- Adynamic ileuc  

2 -Portal system  
3- First- pass hepatic metabolism  



 

 

تزريق وريدی شايد مطلوبورين روش تجويز داروهای بيهوشي محسوب شود زيرا به واسطه شروع اثر سريع، 

تيوراسيون و تنظي  دوز  دارو وجود دارد. اما اين روش هميشه در حيواناا آزمايشگاهي قابل انجام نيست. امكان 

 موش، موش صحرايي و جربيل تزريق وريدی انجام داد.  47با تمرين و كسب تجزبه مي توان در وريد جانبي دم

را تسهيل مي كند. سوندگذاری وريد دم نيز انجام تزريق وريدی  48ايجاد اتساع عروقي با اسوااده از گرما يا زايلن

قابل انجام است كه تزريقات مكرر وريدی داروها و مايعات را امكان پذير مي سازد. در موش و موش صحرايي از 

در حيوان  50نيز برای تزريقات وريدی اسوااده مي شود. تزريق دارو در وريد زيرزباني 49وريد قل  پايي پشوي

تزريق وريدی دارو در هامسور و خوكچه هندی به ندرت انجام مي شود اگر چه  بيهوش امكان پذير است.

برای تجويز مايعات در حيوان بيهوش امكان پذير است. در خوكچه هندی  51سوندگذاری وريد سافن جانبي

، 53تزريقات انجام داد. در خرگوش از وريد جانبي گوش 52بيهوش شده مي توان در وريد پشوي آلت تناسلي نر

) يا قل  پايي جانبي مي توان برای تزريق وريدی داروها يا مايعات و سوندگذاری وريد اسوااده كرد 54ليکساا

Fish,1997 ). 

    بیهوشی عمومی -2-2

هدف از بيهوشي، مووقف كردن حس درد و بي حركت نگه داشون حيوان در حين جراحي و ساير            

در حال حاار هيچ دارو يا تركيب دارويي وجود ندارد كه بووان آن را اعمال دردناک است.  شايان ذكر است كه 

به عنوان بهورين انوخاب در همه ی موارد بكار گرفت. به عبارت ديگر داروی بيهوشي صددرصد مؤثر و كامالً بي 

 خطر وجود ندارد. برای انوخاب روش بيهوشي بايد طول مدت بيهوشي مورد نياز، نوع تحريكات جراحي و شدت

درد ايجاد شده، اثرات فيزيولوژيک داروهای بيهوشي، اثرات داروها بر پارامورهای مورد مطالعه و سن و واعيت 

آگونيست در افزايش قند خون در  2حيوان قبل از عمل مورد توجه قرار گيرد. به عنوان مثال تأثير داروهای آلاا 

                                                 
4 -Lateral tail vein  

5 -Xylene  
6- Dorsal metatarsal vein  

7 -Sublingual vein  
8- Lateral saphenous vein  

9 -Dorsal penile vein  
10 -Marginal ear vein  

11- Cephalic vein  



 

 

همچنين قبل از اقدام به بيهوش كردن  رار گيرد.مطالعاتي كه غلظت قند خون حائز اهميت است بايد مد نظر ق

 حيوان، بايد امكانات موجود در آزمايشگاه )وسايل و كاركنان( در نظر گرفوه شود.

د. اگر اده مي شواسوا برای القاء بيهوشي در حيوانات معموالً از داروهای تزريقي يا اسونشاقي يا تركيب اين دو

وزادان، نوصًا نيز برای ايجاد بيهوشي در حيوانات آزمايشگاهي، خص چه از ساير روش ها از جمله هيپوترمي

 (.Arras et al., 2001اسوااده شده است)

 بیهوشی تزریقی  -2-2-1

در بر  اما معايبي نيز كاربرد داروهای بيهوشي تزريقي در حيوانات آزمايشگاهي آسان و ارزان مي باشد          

 بودن اثر والنيدارد. از جمله اينكه ممكن است دوز توصيه شده بيهوشي مناسبي ايجاد نكند و يا به دليل ط

نات ر حيوادميزان موابوليس  دارو، بازگشت از بيهوشي به تأخير افود. به طور كلي به دليل باالبودن 

واهد اهش خكآزمايشگاهي، حذف داروها از بدن سريعور انجام مي شود كه نويجه طول اثر داروهای بيهوشي 

يش مي يابد. در ( افزاmg/Kgيافت. به همين دليل با كاهش جثه حيوانات، دوز دارو بر اساس واحد وزن بدن ) 

 جويز آنهاتوند و درسوي اسوااده شود اين داروها بي خطر و مؤثر هسصورتي كه از داروهای بيهوشي تزريقي به 

 راحت است.

ي ل بيشور مكنور ومحاسبه دوز داروهای تزريقي بايد به دقت و بر اساس وزن بدن حيوان انجام شود. برای دقت 

ر اسوااده دردمو توان از سرنگ انسوليني برای كشيدن و تزريق داروها اسوااده كرد. داروهای بيهوشي تزريقي

و  دقيق دوز حاسبهمبيهوشي جوندگان برای حيوانات بزرگور ساخوه شده اند. لذا معموالً غلظت بااليي دارند و 

مقطر يا  را با آب اروهادتجويز آنها به جوندگان دشوار و خطر تجويز دوز باال زياد است. برای رفع اين مشكل بايد 

 (.Baggot, 1988سالين در حد مناسب رقيق كرد)

مخولف جوندگان و خرگوش در برابر داروهای بيهوشي موااوت است. اين تااوتها ممكن است  55پاسخ سويه های

قابل پيش بيني نباشد. جنس حيوان و نوع بسور نيز در پاسخ حيوان به دارو مؤثر است. به عنوان مثال موش 

هورمونهای اسوروژن و پروژوسورون سبب  صحرايي ماده در برابر پنووباربيوال حساس تر از موش نر مي باشد. 

                                                 
1-Strain  



 

 

مهارآنزي  های كبدی و هورمون آندروژن سبب تحريک آن ها مي شود. در صورت نگهداری موش صحرايي بر 

روی بسور تراشه چوب، فعاليت آنزي  های ميكروزومي كبد افزايش و در نويجه طول بيهوشي با پنووباربيوال 

شود كه به دليل تسريع در تجويز دارو مي  56ز مي تواند سبب ايجاد تحملكاهش مي يابد. تجويز مكرر داروها ني

روز ادامه يابد. به عنوان مثال به دنبال تجويز داروهايي مانند كلراماينكل  14باشد. اين حالت ممكن است تا 

ربيک مي تواند با كاهش فعاليت آنزي  های كبدی سبب افزايش طول اثر پنووباربيوال شود. كمبود اسيد اكو

 (.Arras et al., 2001جيره، حساسيت خوكچه هندی را به پنووباربيوال افزايش مي دهد)

حوي زمان تزريق دارو در طي شبانه روز نيز در پاسخ حيوان به دارو تأثير دارد. ثابت شده است كه تغييرات 

ش دارد كه با موابوليس  در پاسخ حيوان به داروهای بيهوشي نق 57موزون در طول شبانه روز يا در فصول مخولف

صبح بيشور از ميانه ی روز  7مرتبط است. حساسيت موشها به پنووباربيوال در ساعت  58پايه بدن حيوان

 (. Hau et al., 2003است)

به دليل تااوت های عمده در واكنش حيوانات آزمايشگاهي  در برابر داروهای بيهوشي تزريقي، توصيه مي شود 

هوش شود و پس از ارزيابي اثر داروها)از نظر طول و عمق بيهوشي و عوارض احومالي( و ابودا فقط يک حيوان بي

اطمينان از بي خطر بودن آن، نسبت به بيهوشي تعداد بيشوری حيوان اقدام شود. با رعايت اين مواوع احومال 

انات بيمار يا بي بروز عواراي ناشي از تااوت هادرسويه، سن، جنس و ساير عوامل كاهش خواهد يافت. در حيو

دوز  59اشوها بايد دوز داروی مصرفي كاهش داده شود. در صورت تزريق وريدی دارو، امكان تيوراسيون

دارو)تزريق دارو بر اساس عمق بيهوشي( وجود دارد و مي توان از تجويز دوز باال پرهيز كرد. در ساير روش های 

تيوراسيون وجود ندارد. بنابراين بايد داروهای با حاشيه  تجويز دارو به دليل كند بودن شروع اثر، امكان انجام

باال بكار گرفوه شود. در صورت امكان بهور است از داروهايي كه آنواگونيست آن ها در دسورس است  60امنيوي

 (.Hall et al., 2001اسوااده شود تا در صورت لزوم بووان اثر آن را خنثي كرد.)

                                                 
2- Tolwrance  

1- Circadian δ Seasonal ryhthms  
2 -Basal metabolic rate  

3- Titration  
4- Margin of safety  



 

 

نهايي برای القاء بيهوشي توصيه نمي شود زيرا ارورت اسوااده از دوز باال مي معموالً اسوااده از يک دارو به ت

با  61تواند سبب ايست تناسي شود يا بازگشت از بيهوشي را به تأخير اندازد. بنابراين القاء يک بيهوشي موعادل

د داشت. تركيب اسوااده از تركيب چند داروی مخولف بادوز نسبواً پايين عماًل عوارض كموری به دنبال خواه

وت( در جوندگان و خرگوش بكار برده شده است. در مورد -فنوانيل )اينووار -و دروپريدول 62كوامين –زايالزين 

هر دو تركيب دارويي اسوااده از آتروپين برای جلوگيری از كاهش شديد اربان قلب توصيه شده است. در 

را در برابر خشک شدن محافظت كرد. هنگام اسوااده از بيهوشي با كوامين چش  ها باز مي ماند لذا بايد قرنيه 

داروهای بيهوشي تزريقي چنين بنظر مي رسد كه به لوله گذاری نای و به كارگيری دسوگاه بيهوشي نيازی 

نيست لذا حيوان اكسيژن دريافت نخواهد كرد و ممكن است شديداً دچار هيپوكسي شود. در حالي كه لوله 

اكسيژن در هنگام اسوااده از داروهای بيهوشي تزريقي مي تواند عوارض بيهوشي را به  گذاری نای و اسوااده از

حداقل برساند. توصيه مي شود در هنگام القاء بيهوشي با داروهای تزريقي نيز به حيوان از طريق ماسک يا سوند 

 (.Flecknell, 2003بيني اكسيژن داده شود)

يقي يهوشي تزرباروی باال و سازگاری يا اكثر داروها، معمول ترين د كوامين، به دليل دارا بودن حاشيه امنيوي

اد نوعي بيهوشي (. كوامين قادر به ايج10است كه به صورت گسورده در حيوانات مورد اسوااده قرار مي گيرد)

ن  قلب و يش ارباعروقي )افزا -اناكاكي است كه با افزايش تون عضالني، بي دردی و تحريک فعاليوهای قلبي

ولف فشار خون( همراه است. برای بهبود شلي عضالني و افزايش طول بيهوشي از تركيب داروهای مخ

ده زين)آسپرومازين( اسوااآگونيست )زايالزين و مدتوميدين( يا فنوتيا 2بنزوديازپيني)ديازپام و ميدازوالم(، آلاا 

كوامين در  -ی دائمي زايالزينساعوه( با تزريق وريد 12(. بيهوشي طوالني مدت )Knight,1980شده است)

، عضالني و ( اگر چه اين داروها را مي توان به روش خوراكي، زير جلدی10موش صحرايي گزارش شده است.)

كر ه قبالً ذطور كوريدی تجويز كرد اما برای راحوي حيوان معموالً به صورت داخل صااقي تزريق مي شود. همان

ضالني دردناک است و مي تواند سبب صدمه بافوي ( تزريق عPH=5/3-5/5شد به دليل اسيدی بودن اين دارو)

 . ( Hedenqvist et al., 2003)شود

                                                 
5 -Balanced anesthesia  
6 -Xylazine-Ketamine  



 

 

سورس مي در د ديگر داروی بيهوشي اناكاكي تايلوامين است كه در تركيب با داروی زوالزپام بصورت تجارتي

ر است. از اين تركيب تنيز طوالني برابر قوی تر ومدت اثر آن  3تا  2باشد. اين دارو در مقايسه با كوامين حدود 

حي ايجاد ي جرامي توان همراه با داروهای زايالزين يا دتوميدين نيز اسوااده كرد كه در اين صورت بيهوش

 اين گونه ست دراخواهد كرد. نشان داده شده است كه تالزول مي تواند در خرگوش ناروتوكسيک باشد لذا بهور 

 (.Hall et al., 2001اسوااده نشود)

شي يجاد بيهورای اباثر اد دردی باربيووراتها بسيار اندک و حاشيه امنيوي آنها پايين است. دوز اين داروها 

اسبه ان محجراحي بسيار نزديک به دوزی است كه ايجاد ايست تناسي مي كن. با تزريق آهسوه يک سوم ميز

ي كه از ر صورتتناسي كاهش مي يابد. دشده دارو و همچنين رقيق كردن دارو قبل از تزريق، خطر بروز ايست 

 وجود پنووباربيوال بيش از يک بار در هاوه برای بيهوشي اسوااده شود احومال بروز تحمل داروئي

 (.McKelvy et al., 2003دارد)

روز بواهد شد. ني خدر صورت اسوااده از دوزهای مكرر، باربيووراتها در بدن تجمع كرده بازگشت از بيهوشي طوال

شي پس از بيهو ف دسوگاه های تناسي و قلبي عروقي به دنبال تجويز اين داروها معمول ايت. بازگشت ازتضعي

 د شد. اگرخواه تجويز پنووباربيوال طوالني است كه بي اشوهايي دراز مدت و اخوالالت گوارشي جدی را باعث

اسي ز ايست تناشي ارگ ومير باالی نچه اروزه اسوااده از اين دارو به دليل تضعيف شديد مركز تناسي و بروز م

 نها دارویت( اما در صورت عدم دسورسي به بيهوشي اسونشاقي، ممكن است پنووباربيوال 1توصيه نمي شود)

يا  IVه صورت ايد ببانوخابي برای بسياری از اعمال جراحي در حيوانات آزمايشگاهي به شمار رود. اين دارو را 

IP تزريق كرد زيرا تزريق عضالن(ي يا زير جلدی آن سبب نكروز بافوي مي شودHau et al., 2003 .) 

است كه به صورت امولسيون در روغن سويا و گليسرول تهيه شده است و بايد  63پروپوفل مشوقي از آلكيل فنل

به صورت وريدی تزريق شود. اثرات اين دارو بر سيسو  های تناسي و قلبي عروقي همانند تيوپنوال سدي  است 

پروپوفل سبب طوالني شدن زمان بازگشت از بيهوشي نخواهد شد.  65يا دائمي 64بر خالف آن ، تجويز موناوباما 

به دليل موابوليس  سرسع دارو توسط كبد و عدم تجمع ان در بدن، از پروپوفل برای ادامه بيهوشي اسوااده شده 

                                                 
1- Alkylphenol deriavative  

2 -Intermittent injection  
3 -Continuous infusion  



 

 

و رشد ميكربي را تسريع مي كند لذا . حالل مورد اسوااده برای اين دار( Aeschbacher et al., 1993) است

رعايت اصول آسپويک اروری است و ويال باز شده ی آن فقط برای مدت كوتاهي قابل نگهداری و اسوااده 

 5-10ثانيه انجام خواهد شد و بيهوشي برای  30-60است. القاء بيهوشي به دنبال تزريق وريدی اين دارو طي 

 (.Cockshott et al., 1992ی اين دارو مي تواند سبب ايست تناسي شود)دقيقه ادامه مي يابد. تجويز دوز باال
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