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Abstract 

 

Background and purpose: In experimental studies, proper choice of anesthesia method is 

important for both validity of results and improving the rate of success and mortality. In current study, we 

examined the effects of lidocaine combined with chloral hydrate for induction of anesthesia in a rat model 

of ischemic stroke. 

Materials and methods: In this research, 30 male rats were studied as sham, chloral hydrate, 

and chloral hydrate + lidocaine groups. Focal cerebral ischemia was induced by intraluminal filament 

method. Twenty four hours following ischemia, the animals were assessed for sensorimotor neurological 

deficits and infarct volume. Coronal sections of the brain tissue were stained using triphenyltetrazolium 

chloride and quantified by an image analysis system. 

Results: Combination of lidocaine and chloral hydrate for induction of anesthesia resulted in 

better sensorimotor performance compared with chloral hydrate alone (P<0.01), while no significant 

different was found between these two groups in infarct volume (P=0.41). Additionally, combination of 

lidocaine with chloral hydrate produced safe anesthesia in animals with low mortality rate. 

Conclusion: Combination of lidocaine with chloral hydrate produced safe anesthesia and 

analgesia, better sensorimotor performance, and low mortality rate in the animals studied. 
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 گزارش کوتاه

کاربرد توام لیدوکائین و کلرال هیدرات به عنوان روش جدید 
 ایشگاهی سکته مغزی در موش صحرائیبیهوشی در ایجاد مدل آزم

 
     1نوشین صادقیان

     1شادمانجواد   

 3و2پناهپورحمداله    

 چكیده
انتخاب روش بیهوشی مناسب در مطالعات آزمایشگاایی در ععیگیا ابترگار نتگایب شدگب شگزان میگ ا   و هدف: سابقه

اثرات شاربرد عوام لیزوشائیا به بنوا  یک بی حس موفقیت عکنیک و مرگ و میر حائ  ایمیت باالیی است. در ایا مطالعه 

 شننزا موضعی با شلرال ییزرات به بنوا  یک داروی بیهوشی بمومی مورد بررسی قرار گرفته است.

سر موش صحرائی نر در سگه گگروا شگایزن شلگرال ییگزرات و شلگرال ییگزرات    03در ایا عحقیقن  ها:مواد و روش

 42رفتنز. ایدکمی موضعی مغ  با اسگتاادا از عکنیگک اندگزاد شگریا  میگانی مغگ  ای.گاد شگز. لیزوشائیا مورد مطالعه قرار گ

سابت پس از ایدکمین حیوانات از نظر اخگتالالت نورولويیگک حدگی و حرشتگی و یم نگیا ح.گه ضگایعه مغگ ی مگورد 

 ارزیابی قرار گرفتنز.

ر مقایده با حیوانات بیهوش شزا با شلرال ییزرات بیهوش شزا با لیزوشائیا  شلرال ییزرات دحیوانات گروا  ها:یافته

 ح.گه ضگایعه مغگ ی ای.گاد شگزا در دو گگروا عاگاوت(ن یر چنز >30/3Pداشتنز )یای حدی و حرشتی بملکرد بهتری در آزمو 

 عر بوددر حیوانات گروا لیزوشائیا  شلرال ییزراتن می ا  مرگ و میر شه(. یم نیا P=  20/3نزاشت)داری معنی

دردی مناسگب در حگیا اراحگین عگاثیر ییزرات ضما ای.اد بیهوشی و بگی شاربرد لیزوشائیا یمراا با شلرال اج:استنت

 دیز.منای اراحی بر بملکرد حدی و حرشتی را شایش دادا و می ا  مرگ و میر ناشی از عکنیک را شایش می
 

 یهوشیسکته مغ ین بیهوشین لیزوشائیان شلرال ییزراتن مزل ب واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
سگگکته ایدگگکمیک مغگگ ین سگگومیا بلگگت مگگرگ و 

شه در اثر اندگزاد یکگی  معلولیت در اوامع صنعتی است

یای مغ  و عوقف دائمی یا موقت اریگا  خگو  از شریا 

 یای آزمایشگاایی. مزل(4ن0)شودبه قدمتی از مغ  ناشی می

ای.اد ایدکمی مغ ی اب ار ارزشمنزی است شگه شگرای  

مطالعگگه بوامگگت پاعوفی یولويیگگک مگگوثر و  الزم را اهگگت

. در (2ن0)شنگزیای درمانی ازیز فرایه میپیشنهاد روش

 مطالعات آزمایشاایی سکته مغ ین انتخاب روش بیهوشگی

یگای بیهوشگی مختلگف روش. ایمیت بدیار بگاالیی دارد

یای مختلای یم گو  اثگر ممکا است از طریق مکانیده

یه متابولیدهن آپوپتوزیس یای یونین عنظبر فعالیت شانال

 اگو ی (5)زگاد شننگی ای.گرات محافظتگاب اثگو شایش الته
 

 :Panahpour.h@gmail.com E-mail    یولويی یف گروا نیپ شک دانشکزا دانشااان ابا یخ یانتها :تیاردب -حمداله پناهپور مسئول:مولف 

 یرا ا یتناردب یتناردب ین دانشااا بلوم پ شکلويیکی یومطالعات ف یقاتمرش  عحق ی یولويینارشز ف یشارشناس .0
 یرا ا یتناردب یتناردب یدانشااا بلوم پ شک یندانشکزا پ شک ی یولويین. استادن گروا ف4

 یرا ا یتناردب یتناردب ین دانشااا بلوم پ شکبلوم دارویی یقاتمرش  عحق .0

 : 0/03/0038عاریخ عصویب :             42/8/0038الحات :عاریخ ارااع اهت اص            43/8/0038 عاریخ دریافت 
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ممکگگا اسگگت از طریگگق افگگت فشگگار خگگو  و اخگگتالل در 

خودعنظیمی اریگا  خگو  مغگ ن اثگرات مناگی بگر نتگایب 

مطالعات پیشگیان واگود اثگرات  .(5)مطالعات ای.اد شننز

یگا و محافظتی برای دارویایی چو  شتامیان بگاربیتورات

و شگگاربرد ایگگا  (6-8)انگگزرش نمگگوداای وفلگگورا  را گگگ ا

دارویگگا را در مطالعگگات آزمایشگگاایی سگگکته مغگگ ی بگگا 

 محزودیت موااه شردا است. لذا معرفی روشی شگه ضگما

ای.اد بیهوشی و بی دردی مناسبن نتایب عحقیق را عحت 

 عاثیر قرار نزیزن برای مطالعات سکته مغ ی بدگیار ارزشگمنز

 آوری اسگت شگهوابییزرات داروی خگشلرال خوایز بود.

عری ندرت به سایر دارویگا دارد شننزا شهاثرات عضعیف

اما  .(3)و اثرات محافظتی نی  برای آ  گ ارش نشزا است

استاادا از ایا دارو به عنهایی با مشگکالعی روبگرو اسگت. 

دردی مناسری ای.گاد دوزیای پاییا داور ممکا است بی

یوانگات نکنز و دوزیای باال ممکا است مگرگ و میگر ح

دارویگگای مگگورد مطالعگگه را افگگ ایش دیگگز. اسگگتاادا از 

ضگما  عوانگزشننزا موضگعی چگو  لیگزوشائیا مگیحسبی

دردی مناسبن دوز مورد نیگاز از داروی شلگرال ای.اد بی

ییزرات و بوارض آ  را شایش دیز. بنگابرایا در ایگا 

مطالعه بگرای اولگیا بگارن اسگتاادا از لیگزوشائیا در شنگار 

 رات مورد بررسی قرار گرفته است.شلرال ییز
 

 ها مواد و روش
 در ایگگگا مطالعگگگه از مگگگوش صگگگحرائی نگگگر نگگگ اد 

Sprague-Dawley  گگگرم  043-233بگگا محگگزودا وزنگگی

برای ان.ام آزمایشات استاادا شز. آزمایشات بگر اسگا  

نامه عحقیقاعی دانشااا بلگوم پ شگکی اردبیگت بگرای آئیا

 ذیت ان.ام شز: مطالعات حیوانی در سه گروا به شرح

(: در ایا گروا پس از بیهوشگی =03nگروا شایز )

محلگگگول دا درصگگگز(  -mg/kg 233بگگگا شلگگگرال ییگگگزرات )

سیامان استرالیا( اراحی ناحیه گرد  ان.ام شزن  )شرشت

 اما اندزاد شریا  میانی مغ  صورت نارفت.

 (: در ایا گروا پگس از=03nگروا ایدکمیک یک )

 خت صااقی شلگرال ییگزراتن بیهوشی حیوا  با ع ریق دا

 

 دقیقه ای.اد شز. 33ایدکمی مغ ی به مزت 

(: در ایا گروان حیگوا  =03nگروا ایدکمیک دو )

با ع ریق داخت صااقی شلرال ییزرات بیهوش شز. پگس 

یای زیریان محلول لیزوشائیا از باز شرد  پوست و الیه

 درصز( در ناحیه اراحگی 4لیتر از محلول میلی 4/3شلرایز )

دقیقه ای.گاد شگز  33پاشیزا شز. ایدکمی مغ ی به مزت 

و محلگگول لیگگزوشائیا م.گگزداا در پایگگا  اراحگگی مگگورد 

 استاادا قرار گرفت.
 

 ارزیابی اختالالت نورولويیکای.اد ایدکمی مغ ی و 
در ایا مطالعه برای ای.گاد ایدگکمین شگریا  میگانی 

 دا ازمغ  با استاادا از عکنیک اندزاد داخت بروقی با استاا

. (03-04)فیالما  مخصوص به صورت موقت مدزود شگز

 درصگز مقگزار 43عر از با سقوط اریا  خو  موضعی به شه

دقیقهن با خارج  33پایهن وقوع ایدکمی عاییز شز. پس از 

شرد  نخ مخصوص از مدیر بروقین اریا  خو  دوبارا 

سابت پگس از پایگا   42در ناحیه ایدکمیک برقرار شز. 

وانات از نظر بروز اختالالت حرشتی ناشگی ایدکمین حی

از ایدکمی بگا اسگتاادا از آزمگو  لوناگا بگا ای.گاد شمگی 

یم نگگیا از  .(00)عغییگگرات مگگورد ارزیگگابی قگگرار گرفتنگگز

آزمو  ارزیابی قزرت چنگ زد  برای ععییا شزت فلب 

بضالنی در انزام الوی سمت مقابت ضایعه استاادا شگز 

خ به درد بگا اسگتاادا از بملکرد حدی حیوانات در پاس و

 .(02)آزمو  صاحه داغ مورد بررسی قرار گرفت
 

 ععییا ح.ه ضایعه مغ ی

سابت پس از پایا  دورا ایدکمین حیگوا  زیگر  42

 بیهوشگگی بمیگگق ششگگته شگگز. شگگش بگگرش بگگه ضگگخامت 

متر از بافت مغ  حیوا  عهیه شگزا و بگا اسگتاادا از میلی 4

 آمیگ یرایزن رنگفنیت عترازولیوم شلدرصز عری 4محلول 

یا عصاویر دی.یتال عهیه شزا و شزنز. پس از آ  از برش

با استاادا از نرم اف ارن سطح ناحیه ضایعه و درصز وقوع 

و نواحی زیرقشری مغگ   ضایعه ایدکمیک در شورعکس

 محاسره شز.
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 ع. یه و عحلیت آماری
 بگگرای آنگگالی  آمگگاری نتگگایب از نگگرم افگگ ار آمگگاری 

Sigma stat  وExcel  استاادا شز. برای مقایده نتگایب از

استاادا شز و  T-testآزمونهای آماری آنالی  واریانس و 

یگا بگه صگورت دار علقی شگز. دادامعنی P >35/3 مقادیر

 خطای معیار استانزارد بیا  شزا است. ±میانایا 
 

 یافته ها و بحث
ارزیابی اختالالت حدی وحرشتگی ناشگی از وقگوع ایدگکی 

 مغ ی
یگگای دگگکمی مغگگ ی بابگگد ای.گگاد نگگاعوانیوقگگوع ای

یای ایدکمیک ندگرت حرشتی شزیز در حیوانات گروا

نمرا اختالالت  .(P >330/3) حیوانات گروا شایز شزبه

نورولويیک حیوانات گروا شلرال ییزرات  لیزوشائیا 

عر از گروا شلرال ییزرات بود داری شهبه صورت معنی

ی بر بملکگرد ایگا و اراحناشی از عاثیر شه بیهوشی شه 

 (.0)نمودار شمارا  (P >30/3) باشزحیوانات می

 

 
 

یگای  نمرا آزمو  نورولويیک در حیوانگات گگروا : 1 نمودار شماره

سگگابت پگگس از وقگگوع ایدگگکمی مغگگ ی. نتگگایب بگگه  42مگگورد مطالعگگه 

یای  خطای معیار بیا  شزا است و ععزاد درگروا ±صورت میانایا 

ندگرت بگه گگروا  P†  <330/3می باشز )حیوا   8-03مورد مطالعه 

 (.ندرت به گروا شلرال ییزرات **P  <30/3شایزن 
 

یگای شلگرال قزرت چنگ زد  در حیوانگات گگروا

داری طور معنیییزرات و شلرال ییزرات  لیزوشائیا به

ن امگا حیوانگگات (P >330/3) عگر بگوداز گگروا شگایز شگه

 گگگروا شلگگرال ییگگزرات  لیگگزوشائیا بملکگگرد حرشتگگی

 (.4)نمودار شمارا  (P >330/3) بهتری داشتنز

 
 

یگای  ارزیابی قزرت چنگ زد  در حیوانات گگروا :2 نمودار شماره

سگگابت پگگس از وقگگوع ایدگگکمی مغگگ ی. نتگگایب بگگه  42مگگورد مطالعگگه 

 خطای معیار بیا  شگزا اسگت و ععگزاد در گگروا یگای ±صورت میانایا 

ندگرت بگه گگروا  P† <330/3حیگوا  مگی باشگز ) 8-03مورد مطالعه 

   ندرت به گروا شلرال ییزرات(. ***P  <330/3شایزن 
 

یم نیا در حیوانات ایدکمیکن عاخیر زمانی واشگنش 

به درد به طور معنی داری در مقایده بگا گگروا شگایز بیشگتر 

حیوانگگگات گگگگروا شلگگگرال ییگگگزرات   .(P >330/3) بگگگود

لیگزوشائیا در مقایدگه بگا گگروا شلگرال ییگزراتن بملکگگرد 

 (.0)نمودار شمارا  (P >30/3) بهتری داشتنز حدی

 

 
 

ارزیابی عگاخیر در پاسگخ بگه درد در آزمگو  صگاحه  :3نمودار شماره 

سگابت پگس از وقگوع  42یای مگورد مطالعگه  داغ در حیوانات گروا

خطای معیگار بیگا  شگزا  ±ایدکمی مغ ی. نتایب به صورت میانایا 

حیگوا  مگی باشگز  8-03است و ععزاد در گروا یگای مگورد مطالعگه 

(330/3> †P  30/3ندرت به گروا شایزن>  P***  ندرت به گگروا

 (.شلرال ییزرات
 

 ععییا ح.ه ضایعه مغ ی و مرگ و میر
ح.ه ضگایعه مغگ ی ای.گاد شگزا در مغگ  حیوانگات 

 گروا شلرال ییزرات با گروا شلگرال ییگزرات  لیگزوشائیا

(. میگگ ا  2داری نزاشگگت )نمگگودار شگگمارا عاگگاوت معنگگی
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مگگرگ و میگگر حیوانگگات مگگورد مطالعگگه در گگگروا شلگگرال 

ییزرات بیدت درصز بودن در حالی شه می ا  مرگ میر 

در حیوانگگات گگگروا شلگگرال ییگگزرات  لیگگزوشائیا صگگار 

درصز بود. بررسی وضعیت حیوانات در حیا بیهوشی و 

اراحی نشا  داد شه حیوانگات بیهگوش شگزا بگا شگاربرد 

دردی مطلگوبی ی و بیشلرال ییزرات  لیزوشائیا بیهوش

را ع.ربه شردنگز و در ایگا حیوانگات سگرکی بیهوشگی و 

یگا یگا احدا  درد شه به شکت حرشات ناخواسگته انگزام

دیدتر  عنادی بودن ثرت نشزن در حگالی شگه حیوانگات 

 03مورد از  5درصز موارد ) 53گروا شلرال ییزرات در 

حیوا  مورد مطالعه(ن واشنش به درد حیا اراحی داشته 

 ونیاز به ع ریق دوز م.زد شلرال ییزرات داشتنز.

 

 
 

ح.ه ضایعه مغ ی ای.اد شزا در نیمکرا چپ مغگ   :4نمودار شماره 

سگابت پگس از وقگوع ایدگکمی  42یای مورد مطالعگه  در حیوانات گروا

 خطگگای معیگگار  ±نتگگایب بگگه صگگورت میگگانایا  .دقیقگگه 33بگگه مگگزت  مغگ ی

 حیگوا   8-03شزا است و ععگزاد در گگروا یگای مگورد مطالعگه  بیا 

 می باشز.
 

یم نیا بررسی نشا  داد شه عمگام حیوانگات مگورد 

مطالعگگه در گگگروا شلگگرال ییگگزرات  لیگگزوشائیا در طگگی 

سابت اول پس از پایگا  اراحگین یوشگیاری و بیگزاری 

 مگورد از  8درصگز حیوانگات ) 83شامت را نشا  دادنگز و 

 رد مطالعگگه( شگگروع بگگه آب خگگورد  و حیگگوا  مگگو 03

مصرف غذای نرم آمادا شزا شردنز شه بالمگت خگوبی 

 گگرددن از وضعیت سالمت بمگومی حیوانگات علقگی مگی

 شگگزام از حیوانگگات گگگروا شلگگرال ییگگزرات در امگگا یگگی 

طی سابت اول پس از اراحگین یوشگیاری قابگت قرگولی 

 نزاشتنز.

ه شایش ارزیابی عغییرات وز  حیوانات نشا  داد ش

وز  ناشگگی از بیهوشگگی و عرومگگای اراحگگی در حیوانگگات 

داری طگور معنگیگروا شلگرال ییگزرات  لیگزوشائیا بگه

 شگه حگاشی (P >330/3)عر از گروا شلرال ییزرات بود شه

عگر دردن عرومگا و بگوارض مناگی بیهوشگی از ع.ربه شگه

 (.5عوس  ایا حیوانات بود )نمودار شمارا 
 

 
 

یای مگورد  یابی عغییرات وز  در حیوانات گرواارز :5نمودار شماره 

سابت پس از وقگوع ایدگکمی مغگ ی. نتگایب بگه صگورت  42مطالعه 

خطای معیار بیا  شزا است و ععزاد در گروا یگای مگورد  ±میانایا 

ندگرت بگه گگروا شگایزن  P† <330/3حیوا  می باشز ) 8-03مطالعه 

330/3>  P*** ندرت به گروا شلرال ییزرات.) 
 

اب روش بیهوشگگی در مطالعگگات آزمایشگگاایی انتخگ

ای دارد. در یمیا رابطه گ ارش شزا اسگت ایمیت وی ا

 ن(06ن05)پروپوفگگول ن(6)شگگه اسگگتاادا از بگگاربیتورات یگگا

بگا ای.گاد  (02ن8)ای وفلورا  و نیترو  اشدایز ن(2)شتامیا

اثگگرات محگگافظتی در برابگگر ایدگگکمین نتگگایب مگگزاخالت 

نمایز. شلرال ییزرات وش میازیز مورد مطالعه را مخز

آوری است شه فاقگز اثگرات محگافظتی در داروی خواب

برابر سکته ایدکمیک مغ ی بودا و نتایب به دست آمگزا 

اما استاادا از  ن(3)دیزاز عحقیقات را عحت عاثیر قرار نمی

ایا دارو به عنهایین بیهوشی و بگی دردی مطلگوبی ای.گاد 

اسگت مگرگ و میگر  شنز و دوزیای باالی آ  ممکانمی

حیوانات مورد مطالعگه را افگ ایش دیگز. در ایگا مطالعگه 

داروی لیزوشائیا در شنار شلگرال ییگزرات بگرای ای.گاد 

دردی در ناحیه اراحی مورد استاادا قگرار حدی و بیبی

ل ییگزرات شیایگت گرفت عا بیهوشی ای.اد شزا با شلگرا

 مطلوبی پیزا شنز.
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ر چنز ح.ه ضگایعه نتایب ایا مطالعه نشا  داد شه ی

مغ ی ای.اد شزا بگیا دو گگروا بیهگوش شگزا بگا شلگرال 

 داریییزرات و شلرال ییزرات  لیگزوشائیا عاگاوت معنگی

 نزاشتن اما حیوانات در گروا شلرال ییگزرات  لیگزوشائیا

بیهوشی مطلوبی را ع.ربه شردنز و ریکگاوری و بیگزاری 

ت یم نیا نتایب حاصگ مناسری را پس از اراحی داشتنز.

از ایا مطالعگه نشگا  داد شگه حیوانگات مگورد مطالعگه در 

گروا شلرال ییگزرات  لیگزوشائیان بملکگرد بهتگری در 

آزمو  یای نورولويیک داشتنز و اسگتاادا عگوام شلگرال 

 ییزرات و لیزوشائیا گ ینه مناسری برای ارزیابی اخگتالالت

باشگز. در م.مگوع حدی و حرشتی ناشی از ایدکمی مگی

شنز شه شاربرد عگوام شلگرال العه پیشنهاد مینتایب ایا مط

ییزرات  لیزوشائیا برای ای.اد بیهوشی مطلوب بگا بگی 

عوانز گ ینه مناسگری بگرای دردی و ریکاوری مناسب می

مطالعات سکته مغگ ی باشگز و شگرای  مطلگوبی را بگرای 

بگگرای ارزیگگابی اخگگتالالت حدگگی و حرشتگگی ناشگگی از 

 شنز.ایدکمی ای.اد می
 

 سپاسگزاری
ایا مقاله برگرفته از نتایب طرح عحقیقگاعی دانشگااا 

باشز شه بگا شگز می 3632بلوم پ شکی اردبیت به شمارا 

بگگه  IR.ARUMS.REC.1396.52اخگگالد در پگگ ویش 

 ثرت رسیزا است.
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