شتر؛ آرامتخشی ،القا ي وگُذاری تیًَشی؛ مطالعٍای مريری
*2

مًسی جايداوی ،1اتًالفضل ترزگر تفريئی

چکیذٌ
اس تی َّؽی جْت ًیل تِ اّذافی ّوچَى واّؼ یا تغىیي درد ،ؽلی ػضالًی ،تغْیل هؼایٌِ تالیٌی ،فزآیٌذّای تؾخیصی ٍ
درهاًی اعتفادُ هیؽَدّ .واًٌذ دیگز ًؾخَار وٌٌذگاى در ؽتز ًیش اغلة هذاخالت جزاحی تا آرامتخؾی ٍ تیحغی هَضؼی اًجام
هیگیزد .اعتفادُ اس تىٌیهّای هختلف تیَّؽی در ؽتز ًیش ّواًٌذ دیگز حیَاًات تِ وار گزفتِ هیؽَد .رایجتزیي دارٍّای هَرد
اعتفادُ در پیؼ تیَّؽی ٍ آرامتخؾی ؽتز ؽاهل سایالسیي ،رٍهیفیذیي ،دتَهیذیي ،هذتَهیذیي ،تزٍهادٍل ٍ تَتزفاًَل تَدُ ٍ اس
رایج تزیي دارٍّای ٍ تزویثات دارٍیی هَرد اعتفادُ در الما ٍ ًگْذاری تیَّؽی ؽتز هیتَاى تِ پزٍپَفل ،وتاهیي ،سایالسیي-
وتاهیي ،وتاهیي -رٍهیفیذیي -دیاسپام ،هذتَهیذیي -وتاهیي ،پزٍپَفل -سایالسیي ،پزٍپَفل -سایالسیي -دیاسپام ،تزاهادٍل -سایالسیي،
دتَهیذیي -وتاهیي ،هذتَهیذیي -وتاهیي -تَتزفاًَل ٍ هیذاسٍالم -پزٍپَفل اؽارُ وزد .تزای تزگؾت اثزات دارٍّای آرامتخؼ ٍ ضذ
درد ،اس دارٍّای اتیپاهشٍل ٍ ًالتزوغاى اعتفادُ هیؽَد .ایي همالِ تواهی دادُّای هزتَط تِ دارٍّا ٍ پزٍتىلّای تیَّؽی هَرد
اعتفادُ در پیؼ تیَّؽی ،آرامتخؾی ،الما ٍ ًگْذاری تیَّؽی در ؽزایظ تیَّؽی صحزایی در ؽتز وِ در هجالت هؼتثز عزاعز
جْاى اس عالّای  2008تا  2015هٌتؾز ؽذُ اًذ ،دٍس هؤثز دارٍّا ٍ تزویثات دارٍیی هَرد اعتفادُ در تیَّؽی ؽتز ٍ اثزات
جاًثی آىّا هَرد تحث لزار هیدّذ.
کلمات کلیذی :ؽتز ،تیَّؽی صحزایی ،آرامتخؾی ،پیؼ تیَّؽی ،الما ٍ ًگْذاری تیَّؽی

 -1داًؾیار ،تخؼ جزاحی ٍ رادیَلَصی ،داًؾىذُ داهپشؽىی ،داًؾگاُ ؽْزوزد ،ؽْزوزد ،ایزاى.
* -2داًؾجَی دوتزای ػوَهی ،داًؾىذُ داهپشؽىی ،داًؾگاُ ؽْزوزد ،ؽْزوزد ،ایزاى
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مقذمٍ
ؽتز هحذٍدُ ٍعیؼی اس جزاحیّای جشئی را تا تِ وار گیزی تیحغی هَضؼی ّوزاُ تا آرامتخؾی تحول هیوٌذ ( .)1آرامتخؾی
ػویك لثل اس المای تیَّؽی در ؽزایظ ٍیضُ (تیَّؽی صحزایی) رایج اعت وِ تیَّؽی تشریمی تِ تجْیشات خاصی ًیاس ًذاؽتِ ٍ
حذالل تجزتِ در ایي تاب جْت رعیذى تِ ًتایج رضایت تخؼ در اوثز هَارد وفایت هیوٌذ .تا ایي حال هوىي اعت در هذاخالت
جزاحی عَالًی هذت تِ تجَیش دٍتارُ دارٍی تیَّؽی یا گاّاً اعتفادُ اس تىٌیهّای تشریمی دیگز ّواًٌذ تیَّؽی تام ٍریذی
( 1)TIVAیا اًفَسیَى هذاٍم (ً 2)CRIیاس تاؽذ ( .)1تیَّؽی اعتٌؾالی در هزحلِ ًگْذاری تیَّؽی در ؽزایظ تیوارعتاى تغیار
وارآهذ اعت اها تِ ًذرت اس آى در ؽزایظ تیَّؽی صحزایی اعتفادُ هیؽَد .تشریك اس راُ دٍر در همیذعاسی ٍ تیَّؽی ًوَدى
ؽتزاى ؽىاری ٍ ٍحؾی تِ وار گزفتِ هیؽَدّ .وچٌیي اػوال تیَّؽی در ؽتز ،هخصَصاً در سهاًی وِ تِ ؽىن فؾار تیؼ اس حذ
ٍارد هی ؽَد (ّواًٌذ جزاحی در پَسیؾي خَاتیذُ تِ پْلَ)؛ حیَاى را تِ تاال آٍردى هَاد غذایی ٍ پٌَهًَی اعتٌؾالی هغتؼذ هیوٌذ.
تٌاتزایي تایذ حیَاى  24-36عاػت لثل اس جزاحی پزّیش غذایی ٍ  12عاػت لثل اس جزاحی پزّیش آب دادُ ؽَد .ایي همالِ تواهی
دادُّای هزتَط تِ دارٍّا ٍ پزٍتىلّای تیَّؽی هَرد اعتفادُ در پیؼ تیَّؽی ،آرامتخؾی ،الما ٍ ًگْذاری تیَّؽی در ؽزایظ
تیَّؽی صحزایی در ؽتز وِ در هجالت هؼتثز عزاعز جْاى اس عالّای  2008تا  2015هٌتؾز ؽذُ اًذ را هَرد تحث لزار هی-
دّذ.
.1داريَای مًرد استفادٌ در پیش تیًَشی ي آرامتخشی (جذيل)1
الف .آگًویستَای  2αآدرورشیک
سایالسیي ،دتَهیذیي ،هذتَهیذیي ٍ رٍهیفیذیي رایجتزیي دارٍّای آرامتخؼ ٍ ضذ درد اس دعتِ آگًَیغتّای  2αآدرًزصیه ّغتٌذ
وِ جْت همیذ عاسی ،آرام وزدى ؽتزّا ٍ فزآیٌذّای جزاحی جشئی هَرد اعتفادُ لزار هیگیزد .تغیاری اس هَارد وِ تحت ػٌَاى
فزآیٌذّای دردًان اس آى یاد هیؽَد ،جْت هذاخالت جزاحی اس تیحغی هَضؼی یا تیَّؽی ػوَهی اعتفادُ هیؽَد .ایي دعتِ
اس دارٍّا تا تحزیه گیزًذُّای آدرًزصیه  2αدر ؽاخ پؾتی ًخاع ،اثزات ضذ دردی را تِ ارهغاى هیآٍرًذ .سایالسیي ( )2%رایجتزیي
دارٍی ضذ درد اس ایي دعتِ دارٍیی اعت وِ تِ تٌْایی یا در تزویة تا دیگز دارٍّای ضذ درد تا دٍس  0/2هیلیگزم تز ویلَگزم در
ؽتز تِ صَرت داخل ٍریذی هَرد اعتفادُ لزار هیگیزد (.)2 ،3 ٍ 4تِ عَر ولی سایالسیي را هیتَاى تِ ّز دٍ صَرت داخل ٍریذی ٍ
ػضالًی تِ وار گزفت .تشریك ایي دارٍ تا دٍس  0/25هیلیگزم تز ویلَگزم تِ صَرت ػضالًی آرامتخؾی هٌاعثی را در حیَاى ایغتادُ
فزاّن هی آٍرد اها افشایؼ دٍس هذوَر هوىي اعت عثة تىیِ دادى حیَاى ؽَد وِ در دٍرُّای سهاًی هختلف ،هتفاٍت اعت.
دٍسّای هختلفی اس دتَهیذیي در ؽتزّا تِ صَرت تشریك داخل ٍریذی هَرد ارسیاتی لزار گزفتِ اعت .دتَهیذیي تا دٍسّای ٍ 75
 25 ،50هیىزٍگزم تز ویلَگزم اثزات ٍاتغتِ تِ دٍس در ؽتزّای اس خَیؼ تز جای هیگذارد .دتَهیذیي در دٍساص تاالتز ،تیدردی ٍ
آرامتخؾی ػویكتزی را در ؽتز ایجاد هیوٌذ .رٍهیفیذیي دارٍیی دیگز اس دعتِ آگًَیغتّای  2αآدرًزصیه اعت وِ جْت ًیل
تِ تی دردی اپیذٍرال ٍ عیغتویه در چٌذیي گًَِ هختلف اس حیَاًات اعتفادُ ؽذُ اعت ( .)5 ،6 ٍ 7ایي دارٍ در ؽتز تا دٍسّای
هختلفی ( 40 ،80 ٍ 120هیىزٍگزم تز ویلَگزم) تِ صَرت داخل ٍریذی تِ وار گزفتِ ؽذُ ٍ هَرد ارسیاتی لزار گزفتِ اعت.

)total intravenous anaesthesia (TIVA
)constant rate infusion (CRI

1
2
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رٍهیفیذیي در توام گًَِّای حیَاًی آرامتخؾی ٍ ضذ دردی ٍاتغتِ تِ دٍس ایجاد هیوٌذ .تِ وار گیزی ایي دارٍ در تاالتزیي دٍس
هذوَر ( 120هیىزٍگزم تز ویلَگزم) آرامتخؾی ٍ تیدردی ػویك را عثة هیؽَدّ .وچٌیي اس رٍهیفیذیي جْت همیذ عاسی
ؽیویایی ؽتز ،اّذاف تؾخیصی ٍ فزآیٌذّای جزاحی جشئی اعتفادُ هیؽَد .هذتَهیذیي تِ ٍعیلِ ؽثاّت سیاد تِ گیزًذُّای

2α

آدرًزصیه در هغش ٍ ًخاع هؾخص هی گزدد .تجَیش داخل ٍریذی هذتَهیذیي تِ تٌْایی در ؽتزاًی وِ تحت جزاحیّای هختلف
لزار گزفتِ اًذ ،ارسیاتی ؽذُ اعت .هذتَهیذیي تِ ػٌَاى هىول تا دٍس  6هیىزٍگزم تز ویلَگزم ّوزاُ تا یه دارٍی تیحغی هَضؼی
تِ وار گزفتِ ؽذُ اعت .حیَاًات هتؼالة تشریك ایي دارٍ ،ػالئن آرامتخؾی ٍ تیدردی را ًؾاى دادُ ٍ فزآیٌذّای جزاحی تِ صَرت
واهالً هَفمیت آهیش ٍ تذٍى ًیاس تِ تجَیش دٍتارُ آى اًجام گزفتِ اعت (.)8
ب .تراماديل
تزاهادٍل یه دارٍی ضذ درد افیًَی عاختگی تا فؼالیتّای افیًَی ٍ غیز افیًَی اعت .هىاًیغن ػول تزاهادٍل تِ فؼالیت دٍگاًِ
آى در گیزًذُّای هَی افیًَی هغش ٍ ًخاع ًغثت دادُ هیؽَد وِ تِ ٍعیلِ هْار آسادعاسی هجذد ًَراپیًفزیي ٍ عزٍتًَیي عثة
تؼذیل درد ًخاػی هًََآهیًٌَزصیه هیؽَد .اثزات تیدردی تزاهادٍل ( تا دٍس  2هیلیگزم تز ویلَگزم) پظ اس تشریك ٍریذی آى در
ؽتز ارسیاتی ؽذُ اعت ( .)9چٌیي اعتٌثاط هیؽَد وِ دٍس اختصاصی تزاهادٍل ایوي تَدُ ٍ عثة ایجاد تیدردی وافی ٍ وَتاُ
هذت در ؽتز هیؽَد (.)9

جذيل  -1ترکیة داريَای مًرد استفادٌ ،ديزاش آنَا ي شیًٌ تسریق آنَا در پیش تیًَشی ،آرامتخشی ،القا ي وگُذاری تیًَشی شتر.

دارٍ /تزویة دارٍیی تا دٍس

تىٌیه اعتفادُ

ّذف اعتفادُ

هٌاتغ

سایالسیي ( 0/2هیلی گزم تز ویلَگزم)

داخل ٍریذی

پیؼ تیَّؽی -آرامتخؾی

2 ،3 ٍ 4

سایالسیي ( 0/2هیلی گزم تز ویلَگزم) ٍ وتاهیي (0/8
هیلی گزم تز ویلَگزم)

TIVA

الما ٍ ًگْذاری تیَّؽی

2

پزٍپَفل ( 2/5-3هیلی گزم تز ویلَگزم)

داخل ٍریذی

الما ٍ ًگْذاری تیَّؽی

2

رٍهیفیذیي (  40 ،80 ٍ 120هیىزٍگزم تز ویلَگزم)

داخل ٍریذی

آرامتخؾی

12

دتَهیذیي (  25 ،50 ٍ 75هیىزٍگزم تز ویلَگزم)

داخل ٍریذی

آرامتخؾی

-

هذتَهیذیي ( 6هیىزٍگزم تز ویلَگزم)

داخل ٍریذی

آرامتخؾی

8

رٍهیفیذیي ( 60هیىزٍگزم تز ویلَگزم)

داخل ٍریذی
CRI

پیؼ تیَّؽی

13

الما ٍ ًگْذاری تیَّؽی

13

تزاهادٍل ( 2هیلی گزم تز ویلَگزم)

داخل ٍریذی

آرامتخؾی

9

تَتزفاًَل ( 0/2هیلی گزم تز ویلَگزم)

داخل ٍریذی

آرامتخؾی

11

پزٍپَفل ( 2هیىزٍگزم تز ویلَگزم)

داخل ٍریذی

الما ٍ ًگْذاری تیَّؽی

-

پزٍپَفل ( 2هیلی گزم تز ویلَگزم) ٍ سایالسیي (0/25

داخل ٍریذی

الما ٍ ًگْذاری تیَّؽی

14

وتاهیي ( 3/2هیلی گزم تز ویلَگزم) ٍ رٍهیفیذیي (0/3
هیلی گزم تز ویلَگزم) ٍ دیاسپام ( PG 180تز ویلَگزم)

فصلىامٍ َیستًتیًلًشی دامپسشکی –ديرٌ -7شمارٌ 2تاتستان 1398
هیلی گزم تز ویلَگزم)
پزٍپَفل ( 2هیلی گزم تز ویلَگزم) ٍ سایالسیي (0/25
هیلی گزم تز ویلَگزم) ٍ دیاسپام ( 0/25هیلی گزم تز
ویلَگزم)

داخل ٍریذی

الما ٍ ًگْذاری تیَّؽی

14

تزاهادٍل ( 2هیلی گزم تز ویلَگزم) ٍ سایالسیي (0/2
هیلی گزم تز ویلَگزم)

داخل ٍریذی

الما ٍ ًگْذاری تیَّؽی

3

هذتَهیذیي ( 0/22هیلی گزم تز ویلَگزم) ٍ وتاهیي
( 2/54هیلی گزم تز ویلَگزم)

ػضالًی -تشریك اس
راُ دٍر تا ّلی-
وَپتز

آرامتخؾی /المای تیَّؽی

10

هذتَهیذیي ( 0/12هیلی گزم تز ویلَگزم) ٍ وتاهیي
( 2/3هیلی گزم تز ویلَگزم) ٍ تَتزفاًَل (  0/05هیلی
گزم تز ویلَگزم)

ػضالًی -تشریك اس
راُ دٍر تا ّلی-
وَپتز

آرامتخؾی /المای تیَّؽی

10

وتاهیي ( 2هیلی گزم تز ویلَگزم)

داخل ٍریذی

المای تیَّؽی

4

هیذاسٍالم ( 0/2هیلی گزم تز ویلَگزم) ٍ پزٍپَفل (0/75
هیلی گزم تز ویلَگزم)

داخل ٍریذی

الما ٍ ًگْذاری تیَّؽی

15

ج .تًترفاوًل
تَتزفاًَل ،آًتاگًَیغت گیزًذُ هَ ٍ آگًَیغت گیزًذُ واپا اعت ( .)10اثزات آرامتخؾی ٍ ضذ دردی تَتزفاًَل ( تا دٍس  2هیلی گزم
تز ویلَگزم تِ صَرت داخل ٍریذی) در ؽتزاى عالن هَرد ارسیاتی لزار گزفتِ اعت ( .)11هتؼالة تشریك ایي دارٍ ،آرامتخؾی ٍ تی-
دردی در هذت سهاى  5تا  60دلیمِ هؾاّذُ گزدیذُ اعت .تشریك ٍریذی تَتزفاًَل؛ تیدردی خَب وَتاُ هذت ،آرامتخؾی هالین ٍ
حذالل اثزات جاًثی را در ؽتز تاػث هیؽَد (.)11
 .2داريَا ي ترکیثات داريیی مًرد استفادٌ در القا ي وگُذاری تیًَشی (جذيل )1
الف .پريپًفل
پزٍپَفل (  6 ٍ 2دی ایشٍپزٍپیل فٌَل) یه هؾتك فٌَلی اعت وِ اس خَاصی ّوچَى المای عزیغ ،ریىاٍری آرام ٍ عزیغ ٍ تذٍى
خاصیت تجوؼی تزخَردار اعت ( .)16تِ ػلت اثزات اًذن تیدردی ٍ وَتاُ اثز تَدى آى ،ایي دارٍ را هؼوَالً در ؽزایظ تالیٌی تا
دارٍّای دیگزی ّواًٌذ آگًَیغتّای  α2آدرًزصیه یا یه دارٍی ضذ درد هخذر یا وتاهیي تزویة هیوٌٌذ ( .)16اثزات پزٍپَفل
تِ تٌْایی ( تا دٍس  2هیلی گزم تز ویلَگزم تِ صَرت داخل ٍریذی) یا در تزویة تا سایالسیي (تا دٍس  0/25هیلی گزم تز ویلَگزم تِ
صَرت داخل ٍریذی) یا دیاسپام (تا دٍس  0/25هیلی گزم تز ویلَگزم تِ صَرت داخل ٍریذی) تزای المای تیَّؽی در ؽتز ارسیاتی
ؽذُ اعت ( .)14تزویثات دارٍیی هذوَر عثة المای ایوي ٍ هَفمیت آهیش تیَّؽی ػوَهی در ؽتزاى تالغ تذٍى اثزات جاًثی هْن
ؽذًذ (.)14
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ب .پريپًفل -زایالزیه
الما ٍ ًگْذاری تیَّؽی تا دارٍی سایالسیي (تا دٍس  0/16 -0/2هیلی گزم تز ویلَگزم تِ صَرت داخل ٍریذی) ٍ دارٍی پزٍپَفل (تا
دٍس  2/5هیلی گزم تز ویلَگزم تِ صَرت داخل ٍریذی) در ؽتزاًی وِ تحت ػول جزاحی اعاعی لزار گزفتِ اًذ ،ارسیاتی گزدیذُ
اعت ( .)2در ایي هغالؼِ ،الما ٍ ًگْذاری تیَّؽی پظ اس تشریك ٍریذی سایالسیي تِ ػٌَاى پیؼ تیَّؽی ٍ تجَیش تلَط ٍریذی
پزٍپَفل (تا دٍس  2/5 -3هیلی گزم تز ویلَگزم تِ صَرت داخل ٍریذی) هَفمیت آهیش تَدُ ٍ تیَّؽی ًیش تزای هذت سهاى 60
دلیمِ دٍام داؽتِ اعت .چٌیي تِ ًظز هیآیذ وِ پزٍپَفل عثة ایجاد تیَّؽی ون ویفیت در دٍس  ٍ 2/5تیَّؽی رضایت تخؼ
در دٍس  3هیؽَد .تا ایي حال ،ویفیت تیَّؽی هؾخص ؽذُ جْت هذاخالت جزاحی اعاعی در ؽزایظ فیلذ در ؽتز ایذُآل
ًیغت (.)2
ج .پريپًفل -میذازيالم
هیشاى ایوٌی ٍ اثزات ًاؽی اس تِ وار گیزی پزٍپَفل (تا دٍس  0/75هیلی گزم تز ویلَگزم تِ صَرت داخل ٍریذی) ٍ هیذاسٍالم (تا دٍس
 0/2هیلی گزم تز ویلَگزم تِ صَرت داخل ٍریذی) جْت المای تیَّؽی در ؽتز هَرد تزرعی ٍ ارسیاتی لزار گزفتِ اعت (.)15
تزویة فَق الذوز تِ صَرت داخل ٍریذی تجَیش ؽذُ ٍ در ًتیجِ تِ وار گیزی آى ،تیَّؽی جزاحی رضایت تخؾی در توام هَارد
ّوزاُ تا ؽلی ػضالًی هٌاعة ٍ وافی ٍ ریىاٍری عزیغ ،آرام ٍ تذٍى حادثِ تِ ارهغاى هیآیذ (.)15
د .کتامیه
وتاهیي دارٍی تیَّؽی تفىیىی وَتاُ اثز ّوزاُ تا اثزات تیدردی هتَعظ تا خَب ٍ ؽلی ػضالًی اًذن اعت ( .)16اس وتاهیي
تحت ػٌَاى دارٍی تیَّؽی ایوي یاد ؽذُ وِ اهىاى تجَیش هجذد آى جْت ًگْذاری تیَّؽی جزاحی در خالل جزاحیّای
عَالًی هذت ٍجَد دارد ٍ تِ ػلت خاصیت تجوؼی اًذن ،ریىاٍری در اثز اعتفادُ اس ایي دارٍ گاّاً ّوزاُ تا عز ٍ صذا ،تؾٌج ٍ تمال
وزدى حیَاى اعت وِ تذیي هٌظَر ػوذتاً دارٍّای دیگزی ّواًٌذ دیاسپام ٍ آگًَیغتّای  α2آدرًزصیه جْت خٌثی وزدى اثزات
جاًثی وتاهیي تِ وار گزفتِ هیؽًَذ .تجَیش سایالسیي تِ ػٌَاى پیؼ تیَّؽی ٍ وتاهیي تِ تٌْایی (تا دٍس  2هیلی گزم تز ویلَگزم
تِ صَرت داخل ٍریذی) جْت المای تیَّؽی در ؽتز هَرد ارسیاتی لزار گزفتِ اعت ( .)4اس ًتایج حاصل اس ایي هغالؼِ چٌیي
اعتٌثاط هیگزدد وِ ویفیت تیَّؽی ایجاد ؽذُ در اوثزیت ؽتزّا خَب تَدُ ٍ هحذٍدُ ریىاٍری تذ تا ػالی اعت (.)4
ٌ .کتامیه -زایالزیه
تشریك سایالسیي (تا دٍس  0/2هیلی گزم تز ویلَگزم تِ صَرت داخل ٍریذی) در تزویة تا وتاهیي (تا دٍس  0/8هیلی گزم تز ویلَگزم
تِ صَرت داخل ٍریذی) در ؽتزاًی وِ تحت هذاخالت جزاحی جشئی لزار گزفتِ اًذ ،تزرعی ؽذُ اعت ( .)2چٌیي تِ ًظز هیآیذ
وِ تزویة سایالسیي ٍ وتاهیي عثة ایجاد تیَّؽی ایوي ٍ رضایت تخؼ در ؽتزاًی وِ تحت فزآیٌذّای جزاحی اعاعی لزار هی-
گیزًذ ،هیؽَد (.)2
ي .کتامیه -ريمیفیذیه -دیازپام
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ایوٌی ٍ اثزات جاًثی ًاؽی اس تجَیش تَأم وتاهیي ،رٍهیفیذیي ٍ دیاسپام در ًگْذاری تیَّؽی تِ رٍػ  CRIدر ؽتزاًی وِ تحت
هذاخالت جزاحی هختلف لزار گزفتِ اًذ ،ارسیاتی گزدیذُ اعت ( .)13در ایي هغالؼِ ،اس رٍهیفیذیي (تا دٍس 60هیىزٍگزم تز ویلَگزم
تِ صَرت داخل ٍریذی) تِ ػٌَاى پیؼ تیَّؽی اعتفادُ ؽذُ وِ جْت المای تیَّؽی وتاهیي (تا دٍس  0/8هیلی گزم تز ویلَگزم
تِ صَرت داخل ٍریذی) ٍ دیاسپام (تا دٍس  0/1هیلی گزم تز ویلَگزم تِ صَرت داخل ٍریذی) تِ وار گزفتِ ؽذُ اعتً .گْذاری تی-
َّؽی تِ رٍػ  ٍ CRIتا اعتفادُ اس وتاهیي (تا دٍس  3/2هیلی گزم تز ویلَگزم در عاػت تِ صَرت داخل ٍریذی ) ،دیاسپام (تا دٍس
 0/3هیلی گزم تز ویلَگزم در عاػت تِ صَرت داخل ٍریذی) ٍ رٍهیفیذیي (تا دٍس  180هیىزٍگزم تز ویلَگزم در عاػت تِ صَرت
داخل ٍریذی) اًجام گزفتِ اعت .تزویة هذوَر؛ الما ،ریىاٍری آرام ٍ تیَّؽی تا ویفیت را تِ ارهغاى هیآٍرد .ػوك تیَّؽی تزای
اوثز فزآیٌذّای جزاحی هَرد هغالؼِ وافی ٍ هٌاعة تَدُ اعت (.)13
ز .کتامیه -مذتًمیذیه ي کتامیه -مذتًمیذیه -تًترفاوًل
تزویة داٍریی وتاهیي (تا دٍس  2/54هیلی گزم تز ویلَگزم) ،هذتَهیذیي (تا دٍس  0/22هیلی گزم تز ویلَگزم) ٍ ّوزاُ تا یا تذٍى
تَتزفاًَل (تا دٍس  0/05هیلی گزم تز ویلَگزم) در ؽتز تِ ٍعیلِ تشریك اس راُ دٍر تا ّلیوَپتز هَرد ارسیاتی لزار گزفتِ اعت (.)10
ّز دٍ تزویة فَق الذوز عثة ایجاد تیَّؽی هٌاعة ٍ ایوي در ؽتزاى ایي هغالؼِ ؽذًذ .تا ایي حال الما ٍ ریىاٍری در توام هَارد
هغالؼِ رضایت تخؼ ًثَدُ ٍ تحمیمات آیٌذُ تِ یافتي تزویثات دارٍیی ایويتز ّوزاُ تا الما ٍ ریىاٍری تْتز در اثز تشریك اس راُ دٍر
تِ ٍعیلِ ّلیوَپتز در ؽتز ًیاس دارد.
ح .تراماديل -زایالزیه
اثزات تیدردی ٍ آرامتخؾی تزویة تزاهادٍل ٍ سایالسیي در ؽتزّایی وِ تحت ػول جزاحی تافت ًزم لزار گزفتِ اًذ ،تزرعی ؽذُ
اعت ( .)3اس سایالسیي (تا دٍس  0/2هیلی گزم تز ویلَگزم تِ صَرت داخل ٍریذی) تِ ػٌَاى پیؼ تیَّؽی اعتفادُ ؽذُ ٍ عپظ
المای تیَّؽی در ؽتزّا تا تزهادٍل (تا دٍس  2هیلی گزم تز ویلَگزم تِ صَرت داخل ٍریذی) ٍ سایالسیي (تا دٍس  0/2هیلی گزم تز
ویلَگزم تِ صَرت داخل ٍریذی) صَرت گزفت وِ در صَرت ًیاس تِ تیةَّؽی در عَل هذاخلِ جزاحی ،دٍس هذوَر هجذداً تىزار
گزدیذ .تیدردی هٌاعة ٍ وافی در توام ؽتزّای ایي هغالؼِ تِ جش ً 2فز ؽتز ،ایجاد گزدیذ .چٌیي اعتٌثاط هیؽَد وِ ایي
تزویة دارٍیی تیَّؽی ایوي ٍ هؤثزی را در ؽتز تِ ارهغاى هیآٍرد تا ایي حال اضافِ ًوَدى یه دارٍی ضذ درد هخذر تِ تزویة
هذوَر عثة ایجاد تیدردی تْتز ٍ هٌاعةتزی هیؽَد (.)3
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 .3آوتاگًویستَای داريَای آرامتخش ي پیش تیًَشی (جذيل)2
اس اتیپاهشٍل (تا دٍس  30هیىزٍگزم تز ویلَگزم تِ صَرت داخل ٍریذی) جْت تزگزداًذى اثزات هذتَهیذیي (تا دٍس  60هیىزٍگزم تز
ویلَگزم تِ صَرت داخل ٍریذی) در ؽتز اعتفادُ گزدیذُ اعت .تواهی ؽتزّا در خالل هذت سهاى  15/5 ± 0/67دلیمِ؛ تذٍى
حادثِ ریىاٍری ؽذُ ،رٍی پاّای خَیؼ ایغتادُ ٍ آهادُ حزوت ؽذًذ ( .)8اس اتیپاهشٍل (تا دٍس0/23 ± 0/13 ٍ 0/24 ± 0/10
هیىزٍگزم تز ویلَگزم تِ صَرت داخل ٍریذی) جْت تزگزداًذى اثزات تیَّؽی ًاؽی اس المای تیَّؽی تا هذتَهیذیي ٍ وتاهیي ٍ
هذتَهیذیي ،وتاهیي ٍ تَتزفاًَل ًیش هَرد تزرعی لزار گزفتِ اعت ( .)10ریىاٍری پظ اس تشریك اتیپاهشٍل در تواهی ؽتزّای هَرد
هغالؼِ عزیغ تَد اگزچِ هیاًگیي هذت سهاى ریىاٍری ًاؽی اسالمای تیَّؽی تا هذتَهیذیي ٍ وتاهیي اس هذتَهیذیي ،وتاهیي ٍ
تَتزفاًَل وَتاُتز تَد (.)10
اس ًالتزوغاى (تا دٍس 0/17 ± 0/16هیىزٍگزم تز ویلَگزم تِ صَرت داخل ٍریذی) ًیش تا هَفمیت جْت تزگزداًذى اثزات تیَّؽی
هذتَهیذیي ،وتاهیي ٍ تَتزفاًَل در ؽتزاى ًیش اعتفادُ ؽذُ اعت (.)10
جذيل  -2آوتاگًویستَای داريَای آرامتخشی ي پیش تیًَشی ،ديزاش آنَا ي شیًٌ تسریق آنَا در شتر.
داري

ديز

تکىیک استفادٌ

مىثع

اتیپاهشٍل

 0/23هیلی گزم تز ویلَگزم

داخل ٍریذی -ػضالًی

10

اتیپاهشٍل

 30هیىزٍگزم تز ویلَگزم

داخل ٍریذی

8

ًالتزوغاى

 0/25هیلی گزم تز ویلَگزم

ػضالًی

10
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