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 مقایسه دو روش بیهوشی پنتوباربیتال و کتامین در جوجه ها قبل از اعمال میکروسرجری مغز 

  1، عباس پرهام2، مرتضی زنده دل*1فرشید حمیدی، 1شیبا یوسفوند

 ایران دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ،پایه، دانشکده دامپزشکیگروه علوم  1
  ایران ،تهران، علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران گروه 2

 farshidhamidi@um.ac.ir *پست الکترونیک نویسنده مسئول: 

درگیر در اخذ غذا و اشتهای طیور، اعمال میکروسرجری در مغز جوجه  در راستای تحقیقات علوم پایه بر روی حیوانات آزمایشگاهی و شناسایی نورون های هدف:

یور، اثراتی ها بسیار رایج است و از مهمترین مشکالتی که موجب تلفات حین عمل می گردد رژیم بیهوشی است که با توجه به اصالح نژاد و رشد جهشی در ط

 امر ضروری می باشد. متفاوت از پیش بینی ها دیده می شود، لذا بررسی بیشتر در این

زایالزین دو رژیم بیهوشی پرکاربرد در تحقیقات در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت، از یک طرف استفاده از پنتوباربیتال و از سوی دیگر ترکیب طرح مطالعه: 

 و کتامین هدف این تحقیق بوده است.

 صورت پذیرفت.قطعه ای  3در دو گروه  گرم 055روزه به وزن  25 گوشتیخروس  قطعه جوجه 12تعداد  روی بر این تحقیقحیوانات: 

 میلی گرم بر کیلوگرم بیهوش گردیدند و گروه دوم با رژیم زایالزین  20گروه اول جوجه ها با استفاده از پنتوباربیتال سدیم بصورت وریدی و با دوز روش کار: 

م بصورت داخل عضالنی بیهوش گردیدند. و در ادامه هر دو گروه عمل میکروسرجری یکسانی بمدت میلی گرم بر کیلوگر 95میلی گرم بر کیلوگرم و کتامین  1

 دقیقه را تجربه کردند. 20

ه ده بود. در گرودر گروه اول دپرسیون قلبی و افت تنفسی در مقایسه با گروه دوم دیده شد و ریکاوری طوالنیتر و برگشت غذا به دهان از دیگر نتایج ثبت شنتایج: 

 دوم القاء بهتری صورت گرفت و مدت زمان بیهوشی کمتر  بود و تنفس مطلوب تر انجام شد.

اثرات سمپاتومیمتیک کتامین و عمل برونکودایالتوری ناشی از آن موجب تنفس بهتر شد که با توجه به ضعیف بودن جوجه های نتیجه گیری و کاربرد بالینی: 

پرنده را کاهش می داد. در مقایسه با پنتوباربیتال نتایج نشان داد رژیم بیهوشی زایالزین و کتامین برای طول زمان روزه، فشار ناشی از جراحی بر روی  25

 میکروسرجری مناسب تر بود، اثرات القاء و نگهداری آن نیز مطلوب بود.

 بیهوشی، پنتوباربیتال، جوجه، کتامین کلید واژگان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




