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آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

مقایسه اثرات بالینی و آسیبشناسیبافتی کتوپروفن و میدازوالم بهعنوان پیشداروی بیهوشی در
کبوتر
هادی حاجیزاده ،1غالمرضا عابدی ،*2احمد اصغری ،2سعید

حصارکی3

 -1دانشآموخته دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -2دانشیار گروه جراحی دامپزشکی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -3استادیار بخش پاتوبیولوژی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتبات grabedicha@gmail.com :

(دریافت مقاله 96/9/13 :پذیرش نهایی)97/8/19 :

چکیده
بیهوشی در پرندگان با خطرات زیادی همراه است .به منظور رفع این مشکالت یافتن دارویی که با فیزیولوژی و آناتومی بدن پرندگان
سازگار باشد ،بسیار با اهمیت است .هدف از انجام این مطالعه ،مقایسه اثرات بالینی و آسیبشناسی بافتی کتوپروفن با میددازوالم بده
عنوان پیشداروی بیهوشی در کبوترها میباشد .بدین منظور  24قطعه کبوتر نر با وزن تقریبی  300گرم ،به  4گروه  6تایی تقسیم شدند.
در گروه اول بهعنوان شاهد ،از داروی کتامین به تنهایی با دوز  40 mg/kgبهصورت داخل عضالنی استفاده شد .در گروه دوم نیز تنها
کتوپروفن با دوز  50 mg/kgبهصورت داخل عضالنی تزریق شد .در گروه سوم کتوپروفن با دوز  50 mg/kgبهصورت داخل عضالنی
تزریق شد و  5دقیقه پس از آن کتامین با دوز  40 mg/kgبهصورت تزریق داخل عضالنی مورد استفاده قرار گرفت و در گروه چهدارم
نیز میدازوالم با دوز  6 mg/kgبه صورت داخل عضالنی تزریق شد و  5دقیقه پس از آن کتامین نیز با دوز  40 mg/kgبهصورت تزریق
داخل عضالنی مورد استفاده قرار گرفت .بهمنظور تعیین عمق مناسب بیهوشی در هر گروه و بده فاصدهه  5دقیقده از آخدرین تزریدق،
واکنشهای مختهف بالینی روی هر کبوتر مورد ارزیابی قرار گرفت .همچنین آزمایشدات هیسدتوپاتولوژی بده منظدور بررسدی میدزان
آسیبهای بافتی کبد ،کهیه ،پانکراس ،طحال و مغز انجام شد .نتایج ارزیابی بالینی ،حاکی از کاهش معنیدار ( )p<0/05واکدنشهدای
متفاوت بالینی گروه سوم در مقایسه با سه گروه دیگر بود .همچنین در مقایسه تغییرات بدافتی نیدز هدی گونده تغییدرات پداتولوژیکی
معنیداری در  4گروه مورد بررسی ،مشاهده نگردید .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بهمنظور ایجاد پیشبیهوشی بیخطر در پرندگان،
ترکیب کتوپروفن و کتامین میتواند به عنوان دارویی منتخب و مناسب مورد استفاده قرار گیرد.
کهیدواژهها :پرندگان ،پیشبیهوشی ،کتامین ،کتوپروفن ،میدازوالم.
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( .)Sandmeier, 2000استتااده از داروی میتتدازوبم بتته

مقدمه
کتوپروفن جزء داروهای ضدالتهابی غیراستتروییدی

عنتتوان پتتیشبیهوشتتی ،باعتتث کتتاهش اضتتطراب ،القتتاء

( )nonsteroidal anti-inflammatory drugsاست که به

بیهوشتتی مناستتب و راحتتتتتتر ،آرامبخشتتی و کتتاهش

عنوان داروی ضد تب ،ضد التهاب و ضتد درد استتااده

استاراغ بفد از عم متیشتود ( .)Yuen et al., 2008از

میشود و به طور عمده برای درمان دردهتای عضتالنی

آنجاییکه استااده از بیهوشی استنشایی نیازمند تجهیزات

اسکلتی ناشی از آسیب بافت نرم ،استئوآرتریت یا ستایر

و وسای پیشرفته بوده و به لحاظ ایتصتادی مقترون بته

مشکالت استخوانی و ماصلی کاربرد دارد ( Naidoo et

صرفه نمیباشد ،استااده از داروی پیشبیهوشی تزریقتی

 .)al., 2010ضد التهابهتای غیتر استتروییدی بتا مهتار

که بتوانتد بیشتترین ستازگاری را بته لحتاظ آنتاتومی و

تولید آنزیم سیکلواکسیژناز  1و cyclooxygenase1-( 2

فیزیولوژی با بدن پرنده داشته باشد ،بیشتر اهمیتت پیتدا

 )2ستتبب جلتتوگیری از تبتتدی استتید آراشتتیدونی

میکند .لذا هدف از انجام این مطالفه ،بررستی ختواص

( )arachidonic acidبتتتته پروستتتتتاگالندینهتتتتای

پیشبیهوشتتی و هیستتتوپاتولوژی داروی کتتتوپروفن در

( )prostaglandinایجاد کننده درد و التهتاب متیشتوند

مقایسه با داروی میدازوبم و اثترات جتانبی آن در بتدن

(.)Mathews, 2002

کبوترها میباشد.

پرنتتتتدگان دارای استتتتتخوانهتتتتای توختتتتالی
( )pneumatic boneمیباشند که هوای تناستی در آنهتا
در جریان است .لذا هنگام جراحتیهتای ارتوپتدی کته

مواد و روشها
ایتتن مطالفتته تجربتتی در پلتتیکلینیتت

تخصصتتی

استخوان با فضای بیرون در ارتباط خواهد بود ،استتااده

حیوانتتات ختتانگی دانشتتگاه آزاد استتالمی واحتتد علتتوم

از داروهای استنشتایی میتوانتد ستبب پختش گازهتای

وتحقیقات تهران و تحت نظارت کمیته اخالیی دانشکده

بیهوشی در محیط شود که این موضتو بترای جترا و

علوم تخصصی دامپزشکی دانشتگاه آزاد استالمی واحتد

پرسن اتاق عم میتواند خطرناک و مضر باشد ( Gali

علوم و تحقیقات تهران و با مجوز شماره  96913انجتام

 .)and Ventin, 2013همچنین به هنگام جراحی محوطه

شد .در این مطالفه از تفداد  24یطفه کبتوتر نتر بتا وزن

بطنی ،در اثر خروج گازهتای بیهوشتی ،ستط بیهوشتی

تقریبی  300گرم استااده شد .یب از انجام آزمتایش ،بته

خواهد شد .کتامین از طریق مهار گیرندههای گابتا

مدت  4ساعت به کبوترها پرهیز غذایی کام داده شد و

سب

در سیستم اعصاب مرکزی ( ،)CNSباعث القاء بیهوشتی

از دادن آب به مدت  1ساعت نیتز جلتوگیری بته عمت

سط 1و  2میشود ،ولی بیهوشی به سط  3نمیرستد.

آمد .وضفیت سالمتی تمامی کبتوترهتا بته لحتاظ ریتتم

با توجه به این خواص ،کتامین بهندرت به تنهایی متورد

ضربان یلب و تناس و چگونگی رنگ مخاطتات کنتترل

استااده یرار میگیترد ،زیترا تجتویز ایتن دارو بتا شتلی

شد .داروی ضد انگ نیز بته تمتامی کبوترهتا خورانتده

هتتای

شد .کبوترها به  4گروه  6تایی تقسیم شتدند .در گتروه

میوتونی  ،اپیستوتونوس و ریکاوری خشن همراه است

اول ،از داروی کتتتتامین ( Ketalar, Rotexmedica,

عضتتالنی ضتتفی  ،لتترزش عضتتالنی ،انقبتتا
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 )Germanyبهتنهایی با دوز  40 mg/kgبه عنوان شتاهد

بررسی یرار گرفت .بدین ترتیب کت دوره آزمتایش ،از

و به صورت تزریق داخ عضالنی استااده شد .در گروه

لحظه شرو تزریق دارو در هر گتروه تتا پایتان بررستی

دوم نیز تنها کتوپروفن ()Ketoject, nasrpharma, Iran

آختترین واکتتنش بتتالینی  60دییقتته بتتهطتتول انجامیتتد.

با دوز  50 mg/kgو به صورت داخت عضتالنی تزریتق

واکنشهای اشاره شده ،به ترتیتب از  0تتا  =0( 4بتدون

شد .در گروه سوم کتوپروفن بههمراه کتامین ( Ketalar,

واکنش بالینی =1 ،واکتنش بتالینی حتدای  =2 ،واکتنش

 )Rotexmedica, Germanyبا همان دوز گروههای یبلی

بالینی مالیم =3 ،واکتنش بتالینی متوستط و  =4واکتنش

و به صورت تزریق داخ عضالنی با فاصله  5دییقته از

بالینی شدید) امتیازدهی شد (.)John and Nora, 1997

هم مورد استااده یترار گرفتت و در گتروه چهتارم نیتز

 -ارزیابی هیستوپاتولوژی :پس از پایش تمامی کبوترهای

میدازوبم ( )Dormicum, Caspian tamin, Iranبا دوز

مورد آزمایش به متدت  24ستاعت و ریکتاوری کامت ،

 6 mg/kgبه همراه کتامین (جهت مقایسه با کتتوپروفن)

همتته پرنتتدگان آستتانکشتتی ( )euthanasiaشتتده و

به صورت داخ عضالنی و بتا همتان فاصتله زمتانی از

نمونتههایی از بافتت کبتتد بته منظتتور بررستی ت ییتترات

هم ،تزریق شتد ( Bonina et al., 2002; Rodríguez et

دژنراتیتتو و نکتتروز هپاتوستتیتهتتا و التهتتاب بتتافتی و

 .)al., 2004در ادامه ،آزمایشات بالینی و هیستوپاتولوژی

همچنین نمونههایی از بافت کلیه برای ارزیابی ت ییترات

در هر گروه به طور جداگانته انجتام شتد .بتا توجته بته

هیستوپاتولوژی نظیر تشکی کستهای گرانولر ،نکتروز

اینکه از داروی میدازوبم بهطتور مفمتول در پرنتدگان

و التهاب بینتابینی و همچنتین نمونتههتایی از پتانکراس

بتتهعنوان آرامبختتش و داروی پتتیشبیهوشتتی استتتااده

برای بررسی ضایفات کتانونی و ت ییترات یطتر جزایتر

میشود ،لذا در بررسی حاضر این دارو فقتط بته منظتور

بنگرهانس و نمونههتایی از طحتال بته منظتور بررستی

مقایستتته بتتتا کتتتتوپروفن ،در جهتتتت ایجتتتاد شتتترایط

ارتشا پالسماس ها ،مگاکاریوسیتها و واکنش التهابی

پیشبیهوشتتی متتورد بررستتی یتترار گرفتتت و بتترای آن

گرانولوماتوز و نمونههایی از م ز برای بررسی ت ییترات

گروهی جداگانه جهت مطالفه در نظر گرفته نشد.

دژنراتیو ،نکروز و اسانجی شدن و گلیوز جدا شد .سپس

 -ارزیابی بالینی :پس از تزریق داروهای مورد مطالفه در

نمونهها به ظرف مخصوص حتاوی فرمتالین  10درصتد

گروههای شاهد ،دوم ،ستوم و چهتارم و بته فاصتله 10

انتقتتال یافتتت .از نمونتتههتتای پایدارشتتده در فرمتتالین،

دییقه از آن ،در هر گروه به صورت جداگانه و به تفتداد

برشهایی به ضخامت  5میکرون به منظور رنگآمیزی با

یت

بتتار و بتتا فاصتتله زمتتانی  5دییقتته از هتتم ،تمتتامی

روش مفمول هماتوکسیلین -ایوزین تهیه شد.

واکنشهای بالینی از یبی واکنش یرنیته ،کنتدن پرهتای

 -تحهیل آماری دادهها :دادههتای حاصت از یافتتههتای

زیر شکم ،واکنش انقباضتی عضتالت ،واکتنش سیستتم

بالینی و هیستوپاتولوژی ،تحت نرمافزار  SPSSویترایش

تناسی (سرفه) ،واکنش یلبی-عرویی (آریتمی) ،واکتنش

 22و توستتط آزمتتون کروستتکال والتتیس (–Kruskal

سیستم عصبی (واکنش حساسیت بته بترش جراحتی) و

 )Wallisمتتورد واکتتاوی آمتتاری یتترار گرفتنتتد .در ایتتن

واکتنش دستتتگاه گتتوارش (ریاالکتتس) بتتا دیتتت متورد

مطالفه  p>0/05مفنیدار در نظر گرفته شد.
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مفنیداری ( )p>0/05وجود دارد (جدول  .)1در گتروه

یافتهها

شاهد هیچگونه ت ییری در واکنشهتای مختلت

مقایسه نتایج مربوط به شتدت بتروز واکتنشهتای

بتالینی

بالینی بین گروههای مورد مطالفته در کت دوره

ایجاد نشد ،بدین مفنی که استااده از داروی کتتامین بته

آزمایش نشان داد که در میزان بروز واکنشهتای یرنیته،

تنهایی تأثیری در میتزان عمتق بیهوشتی و شتدت بتروز

کندن پرهای زیر شتکم ،حساستیت بته بترش جراحتی،

واکنشهای بالینی نداشت.

مختل

انقبتتا

عضتتالنی و ریاالکتتس گوارشتتی ،ت ییتترات
جدول  -1مقایسه شدت بروز واکنشهای مختل

بالینی گروههای مورد مطالفه در ک گروههای دوره آزمایش ()mean±SD
واکنشهای بالینی

گروه
یرنیه

حساسیت به

کندن پرهای زیر
شکم

کتامین

3/8 ± 0/408b

3/66 ± 0/516b

کتوپروفن

b

b

b

کتوپروفن +کتامین

a

میدازوبم

b

سط مفنیداری

1/16 0±/752

عضالنی

بینظمی یلبی

برش جراحی
b

3/66 0±/516

انقبا

سرفه (تناس)

ریاالکس

3/83 ± 0/408

a

0/83 ± 0/752
b

b

3 ± 0/632

3/83 ± 0/408

b

3 ± 0/894

3/66 0±/516

a

0/83 0±/752

b

a

0/83 ± 0/752

b

b

b

0/752 ± 1/16

b

0/752 ± 1/16

a

0/83 ± 0/752

b

1 0±/894

b

0/83 ± 0/752
b

b

1/16 ± 1/169

a

1 ± 0/894

0/83 ± 0/752

a

b

b

0/66 0±/516

3/66 ± 0/516

1 ± 0/894

1/16 1±/169

1/16 ± 1/169

1/169 ± 1/16

2 ± 1/414

3/66 0±/516

0/001

0/001

0/001

0/003

0/862

0/392

0/003

در بین نمونههای بافتی جدا شده کبد ،کلیه ،طحال،
م ز و پانکراس کبوترها هیچگونه ت ییر پاتولوژی

یابت

واکنشهای بالینی گروههتای ستوم و چهتارم ،بته دلیت
تأثیرات داروهای میدازوبم و کتوپروفن بوده است و نته

مالحظتتهای پتتس از تزریتتق داروهتتا در هتتیچکتتدام از

کتامین .در وایع کتوپروفن در مقایسه با میدازوبم نقتش

گروههای مورد آزمایش ،مشاهده نشد.

موثرتری را در کاهش شدت بروز واکنشهای بالینی ایاا
کرده است.

بحث و نتیجهگیری

موکتتایی و همکتتاران در ستتال  2003در مطالفتتهای

در این مطالفه بررسی یافتههای بالینی نشتاندهنتده

درصتتد متتر ومیتتر ترکیتتب داروی پروپوفتتول (داخ ت

بالینی کبوترهتای

وریدی) ،بوپیواکایین (زیرجلتدی) و کتتوپروفن (داخت

کاهش یاب توجه واکنشهای مختل

گروه سوم در مقایسه با گروههای شاهد و دوم میباشتد

عضالنی) را در  31یطفه مرغابی عینکی و شتاهمرغتابی

به طوری که ،کتوپروفن بسیاری از رفلکسهتای بتالینی

بررسی کردند ،که از این تفداد در یافتههتای پتاتولوژی،

مهم در کبوترها را کاهش داده و یا خنثتی کترده استت.

دو یطفه شاهمرغابی دچار نکروز در توبولهای کلیوی و

کبوترهای گروه تیمار با کتتوپروفن ،کمتترین میتزان در

سه یطفه دچار نقرس احشایی شده بودند ( Mulcahy et

شدت بروز واکنشها را نشان دادند .این موضو بیتانگر

 .)al., 2003در تحقیقتتی دیگتتر آوان و نظیتتر در ستتال

آن است که ت ییر در عمق بیهوشی و میزان شدت بتروز

 2011داروی کتوپروفن را در جوجههتای گوشتتی ،بته
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منظور بررسی میزان سمیت آن بتر ارگتانهتای مختلت

متتدت  5ستتاعت بررستتی کردنتتد .در مطالفتته ایشتتان

مورد استااده یرار دادند .در این مطالفه که روی  5گروه

رفلکسهای یوس پشتتی و کشتش افقتی و تیت هتای

 25یطفتتهای از پرنتتدگان متتذکور انجتتام شتتد ،داروی

عصتبی غیترففتال بودنتد ( Roughan and Flecknell,

کتوپروفن در یت

گتروه بتا دوز  50 mg/kgدو بتار در

.)2001

روز و به مدت  4روز به صورت داخت عضتالنی و در

در بررسی ما ،مشخص شتد کته استتااده از داروی

مورد  100یطفه پرنده در گروههای دیگر بتا دوزهتای 5

کتوپروفن در بررسی میزان عمق بیهوشی ،بسیار بیخطر

و  10 mg/kgدو بتتار در روز استتتااده شتتد .تتتا پایتتان

و مناسب بوده و تاثیرات مناتی نتاچیزی را بتر سیستتم

و میتری بته ثبتت نرستید ،امتا در

یلبتتی– عرویتتی و تناستتی دارد .در وایتتع دبیتت آن را

نکروپسی عارضههایی در کبد و کلیته برختی گتروههتا

میتتتوان در نتتتایج حاصتت از تحقیقتتات رودریگتتز و

مشاهده شد ( .)Awan and Nazir, 2011در بررسی متا

همکتاران در ستتال  2004جستتتجو کتترد .ایتتن محققتتین

نیز بافتهای کبد ،کلیه ،طحال ،م ز و پانکراس کبوترهتا

احتمال خطر بروز اناارکتوس یلبی را با کاربرد داروهای

از لحاظ ت ییترات هیستتوپاتولوژی متورد بررستی یترار

ضتتد التهتتاب غیتتر استتتروییدی مختلتت

از جملتته

گرفتند ،اما هیچگونه آسیب بافتی یاب مالحظهای پس از

دیکلوفناک ،پیروکسیکام و کتوپروفن روی  49750بیمار

از گروههتای متورد آزمتایش،

بررسی کردند و از تاثیرات فراوان این دسته از داروها بر

مشاهده نشد .البته در ایتن مطالفته چتون دارو بتهطتور

سیستم یلبتی و عرویتی خبتر دادنتد .البتته از بتین ایتن

مداوم استااده نشده است ،بته عبتارت دیگتر دارو فقتط

داروها ،کتوپروفن بیشترین تتأثیر را در کتاهش احتمتال

بهمنظور پیشبیهوشی مورد استااده یرار گرفته نه جهتت

خطر بتروز اناتارکتوس یلبتی بته ختود اختصتاص داد

درمان ،بنابراین بروز ایتنگونته ت ییترات مالیتم چنتدان

(.)Rodríguez et al., 2004

آزمایش هتیچ متر

تزریق داروها در هیچی

نگرانکننده نبوده و حیات پرنده را تهدید نخواهد کرد و
در وایع فواید آن بیشتر از عوار

موجود میباشد.

هرناندز و همکاران طی تحقیقی به طتول  10ستال
( 1990تتتا  ،)1999خطتتر ختتونریزی مفتتدهای-رودهای

در گروههای سوم و چهارم مورد مطالفه ،حساستیت

فویانی را با کاربرد داروهای ضد التهاب غیراستتروییدی

به بترش جراحتی در مرحلته عمتق بیهوشتی بته طتور

مختلاتتی بررستتی کردنتتد .در ایتتن تحقیتتق  6داروی

مفنیداری دچار ت ییر شده و در انتهای این مرحلته  ،از

پیروکستتیکام ،ایندومتاستتین ،دیکلوفنتتاک ،ناپروکستتن،

میزان اکثر رفلکسها کاسته شد .ایتن یافتته در راستتای

سولینداک و کتوپروفن بررسی شدند که خطر خونریزی

نتایج حاصله از تحقیتق رافتان و فلکنت در ستال 2001

مفدهای-رودهای ،در داروی کتوپروفن از همه کمتر بتود

میباشد .این محققین اثرات رفتاری بپاراتومی و اثترات

( .)Hernández and Rodríguez, 2000نتایج حاصله از

ضتتتد دردی کتتتتوپروفن ( )5-10 mg/kgو کتتتاپروفن

این تحقیق مشابه با یافتههتای بتالینی بتهدستت آمتده از

( )15 mg/kgرا بتتتهصتتتورت تزریتتتق زیرجلتتتدی در

مطالفه متا متیباشتد کته مشتخص کترد کتتوپروفن بتر

موشهای صحرایی و در  15دییقه اول هتر ستاعت ،بته
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دستتگاه گتوارش پرنتدگان بستیار

کاسته شد که نشاندهنده ایجاد عمتق بیهوشتی مناستبی

بیخطر میباشد.

است.

هادیپور و همکاران در سال  2011داروهای کتوپروفن،

لمکتته و همکتتاران در ستتال  ،2002در مطالفتتهای روی

ملوکسیکام ،دیکلوفناک و کاپروفن را بهصورت خوراکی

سگهایی که تحت عم عقیمستازی جتنس متاده یترار

برای درمان  200یطفه مرغ خانگی که بته لتنگش مبتتال

میگرفتند ،کتوپروفن را یب از عم مذکور تجویز کرده

بته کتار بردنتد .آنهتا اثترات

و اثرات بیدردی و فاکتورهای تجمع پالکتهای ختون،

درمانی این داروها را بر لنگش و درصد متر ومیرشتان

خونریزی مخاط دهتان و شتاخصهتای همتاتولوژی را

را بررسی کردند .همته داروهتا اثترات درمتانی داشتتند،

بررسی نمودند .در روز اول تجمع پالکتی کاهش یافتت

و

اما هیچ اتااق دیگری نظیر خونریزی در مختاط دهتان و

میر همراه بودند ،اما ملوکسیکام تنها دارویی بتود کته بتا

ت ییر در شاخصهای هماتولوژی یافت نشتد .همچنتین

و

ایشتتان دریافتنتتد کتته متتدت زمتتان ایجتتاد بتتیدردی در

میر و عارضه بافتی خاصی مشاهده نشد .البته در بررسی

سگهایی کته متورد تزریتق کتتوپروفن یترار نگرفتنتد،

ایشان مقدار دوز مورد نظر به عنوان دوز درمانی مطتر

کوتاهتتر از گروهتی بتود کته تحتت تزریتق کتتوپروفن

بوده است و نه دوز پیشبیهوشی ولی در مطالفه ما ،دوز

بودهاند ( .)Lemke et al., 2002نتایج مطالفه حاضر نیتز

برای حالت پیشبیهوشی محاسبه شده بتود و در ضتمن

بیانگر نکاتی مشابه با تحقیتق متذکور متیباشتد .بتدین

و میتر و

صورت که یافتههای بالینی ناشی از بررسی واکنشهتای

اثرات بافتی اشاره شتده در زمتان استتااده از ایتن دارو،

مربوط به عمق بیهوشتی و درد از جملته حساستیت بته

بسیار مالیم و کمخطر خواهد بتود ( Hadipour et al.,

برش جراحی و کندن پرههای شکم در پرندگان به طتور

.)2011

مفنیداری دستخوش ت ییر شده است.

بودند ،با دوزهای مختل

داروهای کتوپروفن ،دیکلوفناک و کتاپروفن بتا متر
هیچ مر ومیری همراه نبود .در مطالفه ما هتیچ متر

به طور مداوم استتااده نشتد .بنتابراین ،متر

جتتاپر در ستتال  2012در متتورد عمتتق بیهوشتتی در

گریزنیکس و همکاران در سال  1999اثترات ضتد

پرندگان مطالفه کترده و ایتن گونته دریافتته استت کته

دردی کتتتوپروفن و کتتارپروفن را روی ستتگهتتایی کتته

آخرین رفلکس از بینرفته در پرندگان در طتول مراحت

تحت جراحی ارتوپدی یرار میگرفتند ،بررستی کردنتد.

بیهوشی ،رفلکس یرنیه میباشتد (.)Japr, 2012

بر اساس نتایج این تحقیق بیان شد کته تجتویز ایتن دو

مختل

در مطالفه حاضر نیز نتایج مشابهی به دست آمده استت،

دارو یب از جراحیهای ارتوپدی برای کاهش درد پتس

به طوریکه در گروههای سوم و چهارم کته مربتوط بته

از جراحی ،میتواند بسیار متوثر باشتد ( Grisneaux et

اثتترات پتتیشبیهوشتتی کتتتوپروفن و میتتدازوبم بتتود،

 .)al., 1999در بررسی ما نیتز رفلکتسهتای استکلتی و

رفلکسهای چشمی به طور مفنیداری در مرحله عمتق

انقبا

عضالنی و همچنین واکنش به تحریکتات دردزا

بیهوشی دچار ت ییتر شتده و در انتهتای ایتن مرحلته ،از

از جملته بتترش جراحتی در گروههتتای ستوم و چهتتارم

میزان اکثر رفلکسهتا ،خصوصتاً رفلکسهتای چشتمی
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کنار سایر داروهای رایج پیشبیهوشی مورد استااده یرار

ت ییرات مفنیداری را نستبت بته ستایر گتروههتا نشتان

.گیرد

.دادند

سپاسگزاری

نتیجه نهایی ایتنکته بتر استاس یافتتههتای بتالینی و
 مشتتخص گردیتتد کتته،هیستتتوپاتولوژی مطالفتته حاضتتر

نویسندگان از مفاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی

کتوپروفن به همراه کتامین در مقایسته بتا میتدازوبم بته

واحد علوم و تحقیقات بهخاطر تأمین هزینه اجرای ایتن

،)همراه کتتامین (بته عنتوان پتیشبیهوشتی در کبوترهتا

.تحقیق یدردانی مینمایند

داروی مناستتب و کتتمخطتتری بتتوده و بتتا خصوصتتیات
 لذا به نظر.فیزیولوژیکی بدن پرنده سازگاری بابیی دارد

تعارض منافع
نویسندگان اعالم میدارند که در این مطالفه هیچگونته
.تضاد مناففی ندارند

میرسد که داروی کتوپروفن به همراه کتامین متیتوانتد
اثرات فارماکولوژیکی مناستبی را در زمینته بیهوشتی در
پرندگان داشته باشد و در درمانگتاههتای دامپزشتکی در
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Abstract
Anesthesia in birds is associated with high risks. To resolve this problem, it is important to find
a drug that is compatible with avian physiology and anatomy. This study was conducted to
compare the clinical and histopathological effects of ketoprofen with midazolam as
premedication in pigeons. For this purpose, twenty four male adult pigeons with the mean age of
two years and weight of 300 grams were randomly divided into four groups with six individuals
per group. Group I was the control group, in which the pigeons were given an intramuscular
(IM) injection of ketamine 40 mg/kg body weight. Group II received IM injection of ketoprofen
50 mg/kg body weight alone. Each pigeon in group III was given an IM injection of ketoprofen
at 50 mg/kg body weight and ketamine at 40 mg/kg body weight within 5 min following the first
injection. Each pigeon in group IV was given an IM injection of midazolam at 6 mg/kg body
weight and ketamine at 40 mg/kg body weight within 5 min following the first injection. In
order to determine the depth of anesthesia in each group, within 5 min from the last injection,
various clinical reflexes were evaluated on the body of each pigeon. Also, postmortem
examinations were performed to assess the histopathological changes in the liver, kidney,
pancreas, spleen and brain tissues. The results of clinical evaluation showed that there was
significant decrease (p<0.05) in the various clinical reflexes in group III in comparison to other
groups.Significant histopathological alterations were not observed in any treatment group.
Based on these result it seems that ketoprofen plus ketamine could be used as a suitable
combination for anesthesia of pigeons.
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