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 چكيده
. شود يم محسوب جراحي اصلي اركان از يكي دردناك عوامل برابر در بيمار واكنش و درد احساس بردن ازبين با بيهوشي داروهاي از استفاده سابقه و هدف:

علت سميت كمتر آنها نسبت به داروهاي شيميايي استفاده كرد.  از داروهاي گياهي به توان يمناخواسته در اثر تجويز اين داروها  دارويي كاهش عوارض منظور به
بوده است. هدف از انجام اين تحقيق بررسي اثر موضعي  توجه موردي در انسان خواب يبتسكين سردرد و  منظور بهر طب سنتي ة خشخاش دداناستفاده از روغن 

 كنندگي عضالت در خرگوش سفيد نيوزيلندي بوده است. آوري و شل ة خشخاش بر پارامترهاي بيهوشي نظير ضددردي، خوابدانروغن 
گروه كنترل فقط با . گروه آزمايش) مورد ارزيابي قرار گرفت 4تايي (يك گروه كنترل و  5گروه  5سفيد نيوزيلندي در  خرگوش رأس 25 تعداد ها:  مواد و روش

، 2؛ گروه آزمايش يك گوش در خشخاش ةدانقطره روغن  3، يك ساعت پيش از بيهوشي 1شد. گروه آزمايش  هوشيب تزريق داخل عضالني كتامين و زايالزين
 روغن در هر قطره 3، يك ساعت پيش از بيهوشي 3؛ گروه آزمايش قطره روغن در قسمت پوست داخلي غضروف بلند يك گوش 10هوشي دو ساعت پيش از بي

 در هر دو گوش دريافت كردند. قطره روغن در قسمت پوست داخلي غضروف بلند 10، دو ساعت پيش از بيهوشي 4؛ و گروه آزمايش گوش دو
 3و  1ي آزمايش ها گروهدر . بود برابر 4و  3، 1ي آزمايش ها گروه در بيهوشيمتوسط مدت ي دار يطور معن به) ANOVAاريانس (در تحليل آناليز و ها:  يافته

 معناداري افزايش يافته بود. طور بهي و بيهوشي عميق نسبت به گروه كنترل درد يبمتوسط مدت 

ي و بيهوشي عميق همراه با درد يبي، آور خوابدر  راتييتغ خرگوش سفيد نيوزيلندي بهموضعي در  صورت بهخشخاش  دانة از روغن استفاده گيري:  نتيجه
 ي بود.آور خوابكنندگي عضالني منجر شد و داراي اثرات بيهوشي و  شل
 ، كتامين، زايالزين، خرگوشخشخاش، بيهوشي دانة روغن ها: واژهكليد

 

 

 مقدمه:
داروها  برخي از برگشت قابلتأثير  ازعبارت است  بيهوشي

 رفتن ازبين ليدل بهبيمار  كه مركزي اعصاب سيستم بر روي
اجزاي يك . )1( كند ينم حس را دردناك تحريكات هوشياري،

كنندگي عضالني و  ي، شلآور خواببيهوشي متعادل شامل 
ي است. بسياري از داروهاي بيهوشي واجد تمامي اين درد يب

تركيبي براي ي ها دستورالعملاجزا نيستند و الزم است از 
 از استفادهدستيابي به يك بيهوشي متعادل استفاده كرد. 

 در بيمار واكنش و درد احساس بردن ازبين با بيهوشي داروهاي
 محسوب جراحي اصلي اركان از يكي دردناك عوامل برابر

 بيهوشي داروهاي ةدست از كتامين بيهوشي داروي .)2( شود يم
 عصبي يها دهنده انتقال اثر از ممانعت با و بوده انفكاكي
 آسپارتات دي متيل ان يها رندهيگ بر گلوتامات تحريكي

)NMDA اي N-methyl-D-aspartate( انفكاك سبب 
 موجب جهيدرنت و شده تاالموكورتيكال و ليمبيك يها ستميس
 ريتأث با كتامين. شود يم سطحي خواب با پيكري همراه يدرد يب
عروقي،  قلبي فعاليت يشافزا باعث سمپاتيك اعصاب سيستم بر

 براي لذا ؛شود يم ناآرام ريكاوري و تشنج عضالني، سفتي
 زايالزين مانند شيهويب شپي داروهاي از تحريكي اثر اين كاهش

 زايالزين بيهوشي پيش داروي. شود يماستفاده  كتامين كنار در
 اعصاب سيستم در 2 آلفا آدرنرژيك يها رندهيگ كيتحر توسط
 بروز به منجر نفرين نوراپي آزادشدن زانمي كاهش و مركزي
 ).3( شود يمي و افت ضربان قلب آور خواببخشي،  آرام

ناخواسته در اثر تجويز داروهاي  دارويي عوارض علت به
بيهوشي از جمله افت ضربان قلب، دماي بدن و تعداد تنفس 

 ارائة مسيرهاي از يكي كه هستيم جديدي داروهاي نيازمند

  1401 فروردين: افتيدر خيتار
 1401تير  تاريخ پذيرش:

 اصيل پژوهشيمقاله 
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 يها تياز جملــه مز .هستند سنتي هاي طب نيز جديد هاي درمان
عنوان مسـكن، سـميت كمتـر  اســتفاده از داروهــاي گياهــي به

 ). 5، 4است (ايـن داروهـا در مقايسـه بـا داروهــاي شــيميايي 
هاي پزشكي در دانش سنتي است كه  شامل جنبه طب سنتي

 انهاي مختلف پيش از دور در جوامع گوناگون و در نسل
جهاني سازمان  مدرن شكل گرفته است. طبق تعريفي پزشك

ها،  اي از دانسته مجموعه ،سنتي طب«) WHOبهداشت (
هاي بومي  ها، باورها و تجربه نظريهية ها و اعمال بر پا مهارت
هاي مختلف است كه در بهداشت و نيز پيشگيري،  فرهنگ

 استفاده هاي جسمي مورد تشخيص، بهبود و مداواي بيماري
بـا حركـت رو بـه گسـترش و منطقـي ). 7، 6» (گرفتند قرار مي

 يها كـه درخصـوص بررسـي آثـار گياهـان دارويـي طـي سال
اميــد داشــت كــه مــوارد  توان ياخيـر شـروع شـده، قطعاً م

طــب تجربــي گذشــته توسـط  يها زيــادي از روش
 شود. دأييروز بررسـي و ت هـاي جديـد و به شيوه
 Papaverخشخاش با نام علمي  خشخاش از گياه ةدان

somniferum L.  و نام عموميopium poppy  استخراج
روغن دانة خشخاش بر حسب  اپيوييدي شود. تركيبات مي
 mg/ml ، كدئينmg/ml5/1 مورفين  شامل تريل يليمدر  گرم يليم

 شامل چرب اسيد تركيبات ،mg/ml032/0 تبائين  و 32/0
 به اسيد درصد، اولئيك 5/74تا  16/68ميزان به اسيد يكلينولئ
تا  96/7ميزان  به اسيد پالميتيك درصد و 47/16تا  22/14ميزان

پتاسيم بر حسب  جمله از معدني عناصر درصد است و 87/12
 mg/kg5906 ميزان  ة خشخاش بهدانگرم در يك كيلوگرم  ميلي
). از موارد 9، 8وجود دارد ( mg/kg 4256ميزان  به منيزيوم و

توان در آشپزي، توليد ترياك و  ة خشخاش ميدانمصرف 
  )10را نام برد ( مورفين و مانند تبائين ديگر آلكالوئيدهاي
 گياه دانة سرد پرس قياز طر خشخاش دانة روغن
استفاده از اين  سنتيدر طب ). 11آيد ( ميدست  به خشخاش

ش در موضعي بر روي پوست پيشاني و گو صورت بهروغن 
ي و درد گوش توصيه شده خواب يبدرمان تسكين سردرد، 
 1392در سال  شده انجام مطالعات مروري است. براساس

 ةذخير ،قانون كتاب از سهر بخش دباغيان هاشمي توسط
 مورد اعظم اكسير ،اكبري طب ،الطب ميزان ،خوارزمشاهي

 گيجگاه كردن آغشته با كه شد داده گرفت و نشان قرار بررسي
 برطرف را خوابي بي توان مي خشخاش دانة روغن به پيشاني و

نوشتة سيد محمد  ميحك ةتحف). همچنين در كتاب 12كرد (
مؤمن تنكابني ديلمي در قرن دهم هجري قمري آورده شده كه 

ة خشخاش از طريق سردكردن عضو دانة موضعي روغن استفاد
 ). 13شود ( موجب تسكين درد مي نظر مورد

 از اندكي بسيار مقادير داشتن ليدل به خاشخش دانة روغن
 تخديري اثر و تبائين) نيكدئ آلكالوئيدها (از جمله مورفين،

 روغن اين دهندگي تسكين خاصيت توان مي ندارد لذا چنداني
 لينولئيك جمله از روغن اين در موجود چرب اسيدهاي به را

 دوجو همچنين. داد نسبت اسيد پالميتيك و اسيد اسيد، اولئيك
موجود در روغن دانة خشخاش  منيزيم پتاسيم، چون عناصري

 ). 14، 9ي و تسكين درد نقش دارند (آور خوابنيز در 

 درماني مصرف مختلف هاي جنبهي رو بر متعدديمطالعات 
ي درد يبي و آور خوابخصوص اثرات  ة خشخاش بهدان روغن

ي بر رو تاكنون) اما اين اثرات 15صورت گرفته است (
 با هاي بيهوشي مورد مطالعه و بررسي قرار نگرفته است.پارامتر

 تحقيقات در خرگوش از وسيع ةاستفاد و طوالني ةوجود سابق
 بيهوشي بايومديكال، و حيواني سازي مدل و اي مقايسه

 اين فيزيولوژيكي و آناتوميكي هاي ويژگي ليدل به خرگوش
ي اثربخش ليدل به). 2است ( بوده بحث مورد هميشه حيوان
موضعي ضددردها از جمله روغن دانة خشخاش در  مصرف

و  نظر موردكردن عضو  انسان در بهبود سردرد از طريق سرد
ة حاضر تأثير مطالع) در 16، 13ي (خواب يبشدن  برطرف

ي و آور خوابي، درد يبموضعي روغن خشخاش بر جزء 
ي پارامترهاي بيهوشي در خرگوش بر روكنندگي عضالني  شل

دي مورد بررسي قرار گرفت. هدف از انجام اين سفيد نيوزيلن
ة خشخاش بر پارامترهاي دانتحقيق بررسي اثر موضعي روغن 

كنندگي عضالت در  آوري و شل بيهوشي نظير ضددردي، خواب
 خرگوش سفيد نيوزيلندي بوده است.

 :ها روشمواد و 
ي حاضر از روغن دانة ا مداخلهة تجربي و مطالعدر 

 يج اسانس ساخت كشور ايرانخشخاش ساخت شركت بار
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رأس خرگوش سفيد نيوزيلندي بالغ با  25استفاده شد. تعداد 
باليني معاينه و  نظر ازكيلوگرم تهيه و  5/2 تا 5/1ة وزني محدود

ي تعداد ضربان قلب، ها شاخصبراساس  آنهاسالمتي باليني 
تطابق  منظور بهتعداد تنفس و دماي بدن تأييد شدند؛ سپس 

مدت سه هفته قبل از مطالعه به محل  محيط جديد، بهحيوانات با 
ي كوچك دانشگاه آزاد ها دامنگهداري جديد واقع در بيمارستان 

كه شامل جايگزيني،   3Rsبه اصل با توجه .كرج انتقال يافتند
 replacement, reduction and(كاهش و اصالح 

refinement روش استفاده و تعداد حيوانات آزمايشگاهي در (
 . شد  استفادهيي خرگوش تا پنجگروه  5طالعات حيواني است از م

تنفس و ميزان  تعداد ي تعداد ضربان قلب،ريگ منظور اندازه به
ساخت  اشباع هموگلوبين از اكسيژن از دستگاه پالس اكسيمتر

 Surgivetمدل  كايكشور آمر Smiths Medicalشركت 

v3404 Series ECG monitor نج و دماي بدن از دماس
ساخت ايران و براي بررسي  RGO 60ديجيتال آكسان مدل 

دردي از پنس هموستات استفاده  يجهت ارزيابي بپنجه  رفلكس
زايالزين) و  -شد. پس از تزريق داروي بيهوشي (كتامين

ايستايي، خرگوش را بر روي ميز به پهلو  رفلكسرفتن  ازدست
ي زبان خوابانده سپس پروب دستگاه پالس اكسيمتر را بر رو

و پاي چپ متصل شد. براي القاي  ها دستو ليدها به  قرار داده
 Bremerدرصد ( 10بيهوشي از داروي كتامين هيدروكلرايد 

pharma, Germany رصد د 2 نيالزيزا) وKela, 

Belgium)خارجي گوش پرعروق دليل ساختار ) استفاده شد. به 
و امكان  حيوان اين گوش داخل در و دار آسان خرگوش، تجويز

) روغن 17جذب مؤثر دارو از طريق غضروف اسكافاي گوش (
دانة خشخاش در قسمت پوست داخلي غضروف بلند و كانال 

 خارجي گوش استفاده شد.
القاي بيهوشي توسط تزريق داخل : (گروه كنترل) گروه اول

 35 زانيمبه  ددرص 10هيدروكلرايد عضالني داروي كتامين 
به د رصد 2 نيالزيزاو  وگرم وزن بدنبه ازاي هر كيل گرم ميلي

 صورت گرفت. به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن گرم يليم 5ميزان 
 ،بيهوشي: يك ساعت پيش از )1 شي(گروه آزما گروه دوم

 چكانده شد. يك گوش در خشخاش ةروغن دان قطره 3

بيهوشي،  دو ساعت پيش از ):2گروه سوم (گروه آزمايش 
در قسمت  صورت موضعي هخشخاش ب ةقطره روغن دان 10

شد پوست داخلي غضروف بلند يك گوش چكانده و مالش داده 
 .تا تمامي قسمت پوست داخلي گوش آغشته و روغن جذب شود

 ،يهوشي: يك ساعت پيش از ب)3(گروه آزمايش  گروه چهارم
 چكانده شد. گوش دو در خشخاش ةروغن دان قطره 3

بيهوشي،  از دو ساعت پيش ):4 شيگروه پنجم (گروه آزما
در قسمت  صورت موضعي خشخاش به ةقطره روغن دان 10

پوست داخلي غضروف بلند هر دو گوش چكانده و مالش داده 
 شد. 

ها  گروهدر تمامي  بالفاصله بعد از تزريق داروي بيهوشي
 از جهت ارزيابي عدم بروز عوارض جانبي وضعيت عالئم حياتي

، ميزان تعداد تنفس لب،تعداد ضربان ق ،حرارت مقعدي ةنظير درج
پنجه كه  هاي و همچنين رفلكس اشباع هموگلوبين از اكسيژن

پاي راست،  4و  3شامل قراردادن پنس هموستات بين انگشتان 
ايستايي كه  وة داخلي چشم گوشة آرام به ضربپلكي كه شامل 

بدن در  گرفتنقرار جهيدرنتدادن تونيسيتة عضالني و  دست شامل از
 60، 45، 30، 20، 10، 0ي ها قهيدقدر  باشد يم وضعيت خوابيده

 گيري و ثبت شد. اندازه مشاهده،
از زمان القاي بيهوشي، پارامترهاي خصوصيات بيهوشي 
نظير فاصلة بين تزريق تا شروع بيهوشي، طول مدت بيهوشي، 

دردي نيز مشاهده،  طول مدت بيهوشي عميق، طول مدت بي
 ي و تغييرات آن ثبت شد.ريگ اندازه

) فاصلة زماني Anesthesia Inductionي (هوشيبشروع 
رفتن رفلكس تصحيح، طول مدت بيهوشي  تزريق تا ازبين

)Anesthesia Durationرفتن رفلكس  ) فاصلة زماني ازبين
 Analgesiaي (درد يبايستايي تا برگشت آن، طول مدت 

Durationرفتن رفلكس پنجه تا برگشت  ) فاصلة زماني ازبين
 Deep Anesthesiaمدت بيهوشي عميق ( آن و طول

Durationرفتن رفلكس پلك تا برگشت  ) فاصلة زماني ازبين
 .شود ميآن در نظر گرفته 

 خودكار) تمايلي Righting Reflexرفلكس ايستايي (
 از وضعيت طبيعي و كه ي هنگامي بدن را ريگ جهتاست كه 
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، هگرفت قراريا در وضعيت خوابيده  شده  خارجتعادل خود 
در اين مطالعه، برگشت رفلكس ايستايي زماني  .كند يماصالح 

 كه خرگوش سر خود را بلند كند. شود ميدر نظر گرفته 
پنج فرضيه با  صورت به ها دادهبررسي آماري،  منظور به

روغن بر شروع فرآيند بيهوشي، طول مدت  ريتأثتمركز بر 
 بيهوشي عميق و زمان مدتي، درد يببيهوشي، طول مدت 

، تنفس ،اختالل ضربان قلبعوارض جانبي روغن كه شامل 
نظر  دربود  ي مقعدي و ميزان اشباع هموگلوبين از اكسيژندما

به كمك  شده يآور جمعگرفته شدند. سپس همة اطالعات 
اي  ، تي دو نمونهطرفه كي آماري نظير آناليز واريانس يها آزمون

 صورت بهو   SPSSافزار نرم 26مستقل و وابسته توسط نسخة 
 تصادفي بررسي شدند. كامالًطرح 
 :ها افتهي

در روش كار متوسط  شده انجامي ها يابيارزبا توجه به 
دردي،  شروع بيهوشي، متوسط مدت بيهوشي، متوسط مدت بي

متوسط مدت بيهوشي عميق و تغييرات عالئم حياتي شامل 
تغييرات ضربان قلب، تعداد تنفس، ميزان اشباع هموگلوبين از 

 درصد بررسي شد. 5اكسيژن و دماي مقعدي در سطح خطاي 
در ارتباط با بررسي تغييرات در شروع پروسة بيهوشي در 

نشان  شده ارائهاستفادة موضعي از روغن دانة خشخاش نتايج 
 3داد اگرچه ميانگين شروع پروسة بيهوشي در گروه كنترل 

ي دار يمعن بود، اما با توجه به سطح ها گروهدقيقه كمتر از ساير 

745/0p= ) در تحليل آناليز واريانسANOVA بين متوسط (
ي دار يمعني آزمايش و كنترل اختالف ها گروهشروع بيهوشي 
 ).p<05/0وجود نداشت (

آوري بيهوشي در  در بررسي امكان افزايش جزء خواب
استفادة موضعي از روغن دانة خشخاش در دستورالعمل 

گوش با توجه به سطح زايالزين در خر-بيهوشي كتامين
) ANOVA( واريانس آناليز تحليل در p=008/0ي دار يمعن

 در بيهوشي آوري خواب جزء متوسط بين داري معني اختالف
نتايج  ).p>05/0( داشت وجود كنترل و آزمايش هاي گروه

نشان داد كه بين متوسط مدت بيهوشي در گروه كنترل با ساير 
داري وجود داشت  معني اختالف 4و  3، 1هاي آزمايش  گروه

)05/0<p در )؛ به عبارت ديگر استفاده از روغن دانة خشخاش
باعث داري  طور معني به نيالزيزا -نيكتام يهوشيدستورالعمل ب

هاي  در گروه در خرگوش يهوشيبآوري  جزء خواب شيافزا
). براي بررسي تغييرات 1نمودار شده است ( 4و  3، 1آزمايش 

ي ها گروهي مدت بيهوشي بين دو دوبه و مقايسة ها گروهبين 
 ي مستقلا نمونهمختلف آزمايش و گروه كنترل از آزمون تي دو 

است  شده  تفادهاس ANOVAو آزمون تعقيبي دانكن در 
 post( دانكن). همچنين نتايج آزمون تعقيبي 2و  1(جدول 

hocو  3، 1بيهوشي در سه گروه آزمايش  ) نشان داد كه مدت
 ). 1جدول ( )p=278/0(ي برابر بودند دار يطور معن به 4

 
 هاي آزمايش . متوسط مدت بيهوشي در گروه كنترل و گروه1نمودار
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 ي مختلف آزمايش و گروه كنترلها گروهي مدت بيهوشي بين دو دوبهي مستقل براي مقايسة ا دو نمونه. آزمون تي 1جدول

  اختالف ميانگين آمارة آزمون درجة آزادي يدار يمعنسطح 

036/0  8 517/2-  2/11  1آزمايش -كنترل 

471/0  8 757/0-  2آزمايش -كنترل 4 

011/0  8 303/3-  8/12  3آزمايش -كنترل 

005/0  8 892/3-  4/16  4آزمايش -كنترل 

 
 

 ي مختلف آزمايش و گروه كنترلها گروه. آزمون تعقيبي دانكن براي مقايسة ميانگين مدت بيهوشي در 2جدول
 گروه 1 رگروهيز 2 وهرگريز 3 رگروهيز

- - 6/84  كنترل 

- 6/88  6/88  1آزمايش  
8/95  8/95  2آزمايش  - 
4/97  4/97  3آزمايش  - 

 4آزمايش  - - 101

278/0  072/0  375/0  يدار يمعنسطح  
 

دردي بيهوشي، نتايج  در بررسيِ امكان افزايش جزء بي
درصد، بين متوسط مدت  5نشان داد كه در سطح خطاي 

و  1هاي آزمايش  گروهدي بيهوشي در گروه كنترل با ساير در بي
)؛ به 2) (نمودار p>05/0داري وجود داشت ( اختالف معني 3

در دستورالعمل عبارتي ديگر استفاده از روغن دانة خشخاش 
جزء  شيباعث افزاداري  طور معني به نيالزيزا -نيكتام يهوشيب

شد.  3و  1ش هاي آزماي در گروه در خرگوش يهوشيبدردي  بي

ي مدت دو دوبهو مقايسة  ها گروهبراي بررسي تغييرات بين 
ي مختلف آزمايش و گروه كنترل ها گروهدردي بيهوشي بين  يب

ي مستقل و آزمون تعقيبي دانكن در ا نمونهاز آزمون تي دو 
ANOVA همچنين نتايج آزمون 4 و 3(جدول  ستفاده شدا .(

دردي بيهوشي  بي كه مدت) نشان داد (post hocتعقيبي دانكن 
داري برابر بودند  طور معني به 3و  1در دو گروه آزمايش 

)089/0=p) ( 3جدول.( 

 
  هاي آزمايش دردي بيهوشي در گروه كنترل و گروه . متوسط مدت بي2نمودار
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 تلف آزمايش و گروه كنترلهاي مخ ي بيهوشي بين گروهدرد يبي مدت دو دوبهي مستقل براي مقايسة ا دو نمونه. آزمون تي 3جدول

  اختالف ميانگين آمارة آزمون درجة آزادي يدار يمعنسطح 

005/0  8 791/3-  2/10  1آزمايش -كنترل 

 2آزمايش -كنترل 0 0 8 1

001/0  8 292/5-  3آزمايش -كنترل 14 

123/0  8 723/1-  2/4  4آزمايش -كنترل 

 
 

 ي مختلف آزمايش و گروه كنترلها گروهي بيهوشي در درد يبدت . آزمون تعقيبي دانكن براي مقايسة ميانگين م4جدول
 گروه 1 رگروهيز 2 رگروهيز

 كنترل 28 -
 1آزمايش  28 -

- 2/32  2آزمايش  
2/38  3آزمايش  - 

 4آزمايش  - 42

089/0  075/0  يدار يمعنسطح  
 

در بررسي امكان افزايش بيهوشي عميق، نتايج نشان 
بيهوشي عميق در گروه  زمان تمدكه بين متوسط  دهد يم

) اختالف 3و  1آزمايش (آزمايش هاي  كنترل با ساير گروه
)؛ به عبارت ديگر 3نمودار ) (p>05/0داري وجود دارد ( معني

 يهوشيدر دستورالعمل باستفاده از روغن دانة خشخاش 
 زمان مدت شيباعث افزاداري  طور معني به نيالزيزا -نيكتام
شده  3و  1هاي آزمايش  در گروه شدر خرگوي عميق هوشبي

ي دو دوبهو مقايسة  ها گروهاست. براي بررسي تغييرات بين 
ي مختلف آزمايش و گروه ها گروهدردي بيهوشي بين  يبمدت 

ي مستقل و آزمون تعقيبي دانكن ا نمونهكنترل از آزمون تي دو 
). همچنين 6و  5 است (جدول شده  ستفادها ANOVAدر 

 زمان مدت) نشان داد كه (post hocيبي دانكن نتايج آزمون تعق
داري  طور معني به 3و  1بيهوشي عميق در دو گروه آزمايش 

 ).7) (جدول p=091/0برابر بودند (

 
 هاي آزمايش بيهوشي عميق در گروه كنترل و گروه زمان مدت. متوسط 3نمودار
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 هاي مختلف آزمايش و گروه كنترل دت بيهوشي عميق بين گروهي مدو دوبهي مستقل براي مقايسة ا دو نمونه. آزمون تي 5جدول

  اختالف ميانگين آمارة آزمون درجة آزادي يدار يمعنسطح 

003/0  8 119/4-  4/11  1آزمايش -كنترل 

381/0  8 927/0-  6/2  2آزمايش -كنترل 

0001/0  8 762/6-  2/16  3آزمايش -كنترل 

067/0  8 123/2-  6/5  4آزمايش -كنترل 

 
 

 ي مختلف آزمايش و گروه كنترلها گروه. آزمون تعقيبي دانكن براي مقايسة ميانگين مدت بيهوشي عميق در 6لجدو
 گروه 1 رگروهيز 2 رگروهيز

 كنترل 12 -
- 6/14  1آزمايش  

- 6/17  2آزمايش  
4/23  3آزمايش  - 

2/28  4آزمايش  - 

091/0  063/0  يدار يمعنسطح  
 
 

 است) شده  انيبيرات در هر گروه در مقايسه با گروه كنترل تغينتايج مطالعه ( .7جدول
 4گروه آزمايش 

قطره روغن در  10(
 هر دو گوش)

 3گروه آزمايش 
قطره روغن در  3(

 هر دو گوش)

 2گروه آزمايش 
قطره روغن در  10(

 يك گوش)

 1گروه آزمايش 
روغن در  قطره 3(

 يك گوش)
 گروه/ پارامتر

 شروع پروسة بيهوشي رد دار يمعنتغييرات  - - - -

 يهوشيب يآور جزء خواب دار معني شيافزا  -  

 يهوشيبي درد يجزء ب دار معني شيافزا  -  -

 ي عميقهوشبي نازم مدت دار يمعن شيافزا  -  -
 عوارض جانبي - - - -

 
 

رسد استفادة موضعي از روغن دانة خشخاش در  مي نظر به
داري بر ديگر  زايالزين تأثير معني -دستورالعمل بيهوشي كتامين

منظور بررسي  عالئم حياتي نداشته است. در اين مطالعه به
عالئم حياتي، دماي مقعدي، ضربان قلب، تعداد تنفس و ميزان 

 45، 30، 20، 10، 0هاي  اشباع هموگلوبين از اكسيژن در زمان
هاي مختلف به كمك  دقيقه بعد از تزريق در گروه 60و 

گروهي) و  (تغييرات بين ANOVAآناليز واريانس  هاي آزمون
گروهي) بررسي شد.  اي وابسته (تغييرات درون تي دو نمونه

ي ما تغييراتي بررس موردنشان دادند كه عالئم حياتي  ها آزمون
استفاده از روغن دانة  اند و بودهه نرمال بازداشته، اما همگي در 

اتي نداشته و ي بر عالئم حيريتأثة حاضر مطالعخشخاش در 
 فاقد عوارض جانبي است. 
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كلي در گروه كنترل و تمامي  طور به تعداد ضربان قلب:
 ةسيمقا هاي آزمايش روند كاهشي داشته است. در گروه
درصد بين  5ي در سطح خطاي دار يمعنگروهي، اختالف  بين

دقيقه بعد از  30و  20، 10، 0ي ها زمانمتوسط ضربان قلب در 
اي آزمايش و كنترل وجود داشت و در همة ه تزريق در گروه

 1آزمايش  گروه در قلب متوسط تعداد ضربان ها زماناين 
ي توجه قابلبه ميزان  4بيشتر از گروه كنترل و در گروه آزمايش 

ي ها گروهكمترين مقدار را نسبت به گروه كنترل دارا بود. در 
ضربان نسبت به گروه كنترل كاهش داشته و  3و  2آزمايش 

ضربان قلب  ها گروهو  ها زمان. در همة برابر بودندبا هم  باًيقرت
حين بيهوشي بوده  انتظار موردة بازنبوده و در  كننده نگران

در مطالعة حاضر استفاده از  رسد يم نظر به رو نيااست. از 
 روغن دانة خشخاش اثر سويي بر تعداد ضربان قلب نداشت.

ترل و تمامي طور كلي در گروه كن به تعداد تنفس:
ة سيمقاهاي آزمايش روند صعودي داشته است. در  گروه
درصد بين  5ي در سطح خطاي دار يمعنگروهي، اختالف  بين

دقيقه بعد از  60و  45ي ها زمانمتوسط تعداد تنفس در 
هاي آزمايش و كنترل وجود داشت و در همة  تزريق در گروه

ترين مقدار و بيش 3تعداد تنفس در گروه آزمايش  ها زماناين 
مقدار را نسبت به گروه كنترل  نيكمتر 1در گروه آزمايش 
تعداد تنفس نسبت به  4و  2هاي آزمايش  دارا بود. در گروه

. در همة برابر بودندبا هم  باًيتقرگروه كنترل افزايش داشته و 
ة بازنبوده و در  كننده نگرانتعداد تنفس  ها گروهو  ها زمان
 رسد يم نظر به رو نياشي بوده است از حين بيهو انتظار مورد
ة حاضر استفاده از روغن دانة خشخاش اثر سويي بر مطالعدر 

 تعداد تنفس نداشت.
هاي  طور كلي در گروه كنترل و تمامي گروه به دماي مقعدي:

گروهي، اختالف  ة بينسيمقاآزمايش روند ثابتي داشته است. در 
ط دماي مقعدي درصد بين متوس 5داري در سطح خطاي  معني

تنها در زمان صفر يعني بالفاصله پس از تزريق دستورالعمل 
هاي كنترل و آزمايش وجود داشت و در اين  بيهوشي در گروه

با  باًيتقر 3و  1هاي آزمايش  زمان متوسط دماي مقعدي در گروه
 باًيتقر 4و  2هاي آزمايش  هم برابر و بيشترين مقدار و در گروه

ين مقدار را نسبت به گروه كنترل دارا بودند. با هم برابر و كمتر
نبوده و  كننده نگرانمقدار دماي مقعدي  ها گروهو  ها زماندر همة 

نظر  به رو نياحين بيهوشي بوده است. از  انتظار موردة بازدر 
رسد در مطالعة حاضر استفاده از روغن دانة خشخاش اثر  مي

 سويي بر دماي بدن نداشت.
از آنجايي كه  لوبين از اكسيژن:ميزان اشباع هموگ

تفاوت آماري و بيولوژيكي در ميزان اشباع  گونه چيه
وجود نداشت و  ها زماناز  كي چيههموگلوبين از اكسيژن در 
از ارائة  جهيدرنتة طبيعي بود محدوددر تمامي طول آزمايش در 

نتايج مربوط به ميزان اشباع هموگلوبين از اكسيژن خودداري 
رسد در مطالعة حاضر استفاده از  نظر مي به رو نيا ازشد و 

روغن دانة خشخاش اثر سويي بر ميزان اشباع هموگلوبين از 
 اكسيژن نداشت.

ي روغن دانة درد يبكه اثر  رسد مي نظر بهدر بررسي منابع 
 از. دانند يمخشخاش را براساس مقدار عنصر پتاسيم و منيزيم 

از شركت  شده هيته) COAة آناليز روغن (نام يگواه كه يي آنجا
باريج اسانس فاقد ميزان پتاسيم و منيزيم بود، نگارندگان 

ي را انجام دهند كه براساس ريگ اندازهتصميم گرفتند كه اين 
بخش  27ميزان پتاسيم اين روغن  HPLCنتيجة آزمايش آناليز 

) و ميزان عنصر ppmيا  Parts Per Millionدر ميليون (
 ت. بوده اس ppm 14منيزيم 

صورت موضعي در  خشخاش به دانة از روغن استفاده
 زايالزين -با كتامين خرگوش يك ساعت پيش از بيهوشي

 دردي و بي آوري، خواب جزء افزايش داري باعث معني طور به
 شد. بيهوشي عميق
 ي:ريگ جهينتو  بحث

 دانة از روغن از اين تحقيق، استفاده آمده دست بهطبق نتايج 
 به وضعي در خرگوش سفيد نيوزيلنديصورت م خشخاش به

دردي و بيهوشي عميق همراه  آوري، بي از جمله خواب يراتييتغ
كنندگي عضالني منجر شد و داراي اثرات بيهوشي و  با شل
آوري بود. در اين مطالعه استفاده از روغن دانة خشخاش  خواب

در خرگوش فاقد عوارض جانبي بوده و تمامي عالئم حياتي 
 ي طبيعي بودند.ها بازهدر 
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با توجه به ناچيزبودن ميزان آلكالوئيد موجود در روغن دانة 
ي آن و از سوي ديگر كنندگريتخدخشخاش و عدم خاصيت 

و اولئيك اسيد در روغن دانة خشخاش  توجه قابلوجود مقدار 
آن در افزايش جذب ديگر مواد مؤثرة موجود در روغن  نقش

ي اين روغن را به آور توان اثرات خواب دانة خشخاش مي
افزايش جذب مقدار اندك مورفين موجود در روغن دانة 

دليل دارابودن اولئيك اسيد نسبت داد؛ اگرچه  خشخاش به
آوري  در بروز اثر خواب احتماالًوجود عناصر ديگري نيز 

 ).19، 18( روغن دانة خشخاش نيز نقش دارند
 در 2012همكاران در سال و توسط الهي  كه اي مطالعه در
 ماساژ داده شد نشان سالمند انجام شد افراد يبر رو هند كشور
 سر فرق  پيشاني، گيجگاه، پوست يبر رو خشخاش دانة روغن

 سالمندان خوابي بي بهبود در تواند يم پاها و ها دست حتي و
در مطالعة حاضر  آمده دست به) كه با نتايج 15باشد ( مؤثر

ة استفادنيز مشاهده شد همخواني دارد؛ زيرا در مطالعة حاضر 
موضعي از روغن دانة خشخاش در داخل يك يا هر دو كانال 
خارجي گوش و روي هر دو غضروف اسكافاي گوش به 

 آوري منجر شده است. افزايش خواب
 1382در سال  همكاران و حيدري توسط كه اي در مطالعه

 سوري هاي موش يبر رو رفسنجان پزشكي علوم دانشگاهدر 
 با سوري هاي موش درماني پيش كه داد نشان گرفت صورت
 شروع در تأخير باعث خشخاش دانة در موجود متانولي عصارة

 و  پيكروتوكسين از ناشي تشنجات شدت تشنج، كاهش
 تواند يم عصاره اين لذا شد؛ مرگ در تأخير طور نيهم

 داروي يكعنوان  به تحقيقات ادامة جهت مناسبي كانديداي
آوري  ايجاد تأثير خواب نظر ازاين مطالعه ). 20( باشد ضدتشنج
 از مطالعة حاضر همخواني دارد. آمده دست بهبا نتايج 

ي روغن دانة درد يب ريتأثكه  رسد مي نظر بهدر بررسي منابع 
) و 21خشخاش مربوط به مقدار عنصر پتاسيم و منيزيوم باشد (

ميزان پتاسيم و منيزيوم  HPLCبراساس نتيجة آزمايش آناليز 
بود كه مقادير  ppm 14و  ppm 27اين روغن به ترتيب 

ي بودند. احتمال دارد كه مواد ديگري عالوه بر توجه قابل
 تيخاص زينپتاسيم و منيزيم موجود در روغن دانة خشخاش 

 ي داشته باشند كه نياز به تحقيقات بيشتر دارد.درد يب

 در ايران صورت همكاران و علوي توسط كه يا در مطالعه
 از نفر 70 به كور سو دو باليني كارآزمايي يك طي تگرف

 يا تحتاني اندام روي بر انتخابي جراحي عمل كانديد بيماران
 پزشكي علوم دانشگاه آموزشي مراكز در شكم تحتاني ناحية

 كلريد تركيب(مداخله  گروه دو در 1378سال  در اصفهان
) يواكائينبوپ( كنترل و) درصد 5/0بوپيواكائين  اضافة به پتاسيم
 تغييرات به مربوط اطالعات و گرفت صورت اپيدورال بيهوشي
 طول و شدت شروع، و شرياني متوسط فشار قلب، ضربان
 فرد توسط گروه دو در حركتي و حسي بلوك مدت

 و شد مقايسه آماري هاي آزمون با نتايج و شد ثبت كننده بيهوش
 مداخله گروه در حركتي و حسي بلوك شروع گرديد مشخص
 حسي بلوك مدت طول .است داده رخ آزمايش گروه از زودتر

 تر يطوالن آزمايش گروه به نسبت مداخله گروه در حركتي و
 در شرياني فشار كاهش و حركتي و حسي بلوك شدت و بوده
 نظر از گروه دو بين اما. شاهد بود گروه از بيشتر مداخله گروه

 پس اشتند وجود داري معني اختالف قلب ضربان تغييرات
 5 غلظت با پتاسيم افزودن با گرفت نتيجه توان مي
 محلول ) بهppm 5/2واالن در ليتر (معادل  اكي ميلي

 بروز بدون توان مي درصد 5 بوپيواكائين موضعي ةكنند حس يب
 طول و سرعت، كيفيت هموديناميك يا عصبي جانبي عوارض
ر ). د22داد ( افزايش را اپيدورال حركتي و حسي بلوك مدت

طور  دردي به بي 3و  1هاي آزمايش  مطالعة حاضر نيز در گروه
توان گفت پتاسيم يكي از  معناداري افزايش يافته بود پس مي

دردي حاصل از مصرف روغن دانة خشخاش  بر بي مؤثرعوامل 
عوامل ديگري غير از پتاسيم هم در  احتماالً؛ اگرچه باشد يم

ست كه نياز به دردي روغن دانة خشخاش دخيل ا خاصيت بي
تحقيقات بيشتر دارد. در مطالعة حاضر تعداد ضربان قلب 

طور معناداري  هاي آزمايش در مقايسه با گروه كنترل به گروه
تعداد ضربان قلب در تمامي  كه ييآنجاكاهش يافته بود، اما از 

رسد استفاده از  نظر مي ة طبيعي بودند بهمحدوددر  ها گروه
لعة حاضر اثر سويي بر تعداد روغن دانة خشخاش در مطا

 ضربان قلب نداشت. 
 تجويز كه داد نشان 2012همكاران در سال  و دينگرا ةمطالع
 هاي ضدالتهاب با شده كنژوگه دياس پالميتيك خوراكي
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 Non Steroidal Anti Iflammatory Drugs( غيراستروئيدي
 به آلبينو هاي موش به پاراستامول و آسپرين مثل)  NSAID’sيا
 باعث كه شد منجر خواهد جديدي تركيبات شكيلت

 سوء اثرات كاهش و NSAID’sضددردي  اثرات بهبودبخشيدن
 بر تركيب اين متقابل تأثير از ناشي تواند يم خواهد شد كه آن

 از). اين مطالعه 23( باشد آنها متابوليسم و سلولي هاي گيرنده
انة ي و وجود پالميتيك اسيد در روغن ددرد يبايجاد  نظر

 از مطالعة حاضر همخواني دارد. آمده دست بهخشخاش با نتايج 
همكاران در سال  ن ولويپ توسطشده  انجام ةدر مطالع

 روي بر درصد موضعي 3اگزاالت  پتاسيم ژل اثر 2004
 ماريب 15بر روي  كه دندان يريگ جرم از پس دنداني حساسيت

 زير در زاالتاگ پتاسيم ژل كه بيماراني داد نشان بود شده انجام
 در عرض كمتري دنداني حساسيت بود شده برده كار به آنها لثة
 كار به آنها در دارونما ژل كه بيماراني به نسبتروز  21تا  14
ايجاد  ظرن از). اين مطالعه 24(  كردند تجربه بود شده برده

 از مطالعة حاضر همخواني دارد. آمده دست بهي با نتايج درد يب
 بر روي منيزيوم اثر كه افتيدر 1922 سال وستون در

 حد از بيش بازدارندة اثر و تهييج ايجاد بدون عصبي هاي سلول
 نظر از). اين مطالعه 25كند ( ايجاد را مناسبي حسي بي تواند مي
اين عنصر  توجه قابلي عنصر منيزيوم و وجود مقدار درد يباثر 

 ppmبه ميزان  HPLCدر روغن دانة خشخاش بر طبق آناليز 
 از مطالعة حاضر همخواني دارد. آمده دست به، با نتايج 14

در بررسي كتب قديمي طب سنتي مكانيسم ضددردي 
  ذكر نظر موردروغن دانة خشخاش از طريق سردكردن عضو 

بودن  شده، اما در مطالعة حاضر نتايج حاصله مبني بر ثابت
 سالميانگين دماي مقعدي است. دكتر چويك و همكاران در 

صورت  اكسيداني روغن دانة خشخاش به اثر آنتي 2012
خوراكي را بر روي هيپوكامپ پس از ايجاد ايسكمي مغزي در 

مورد بررسي قرار دادند. در مطالعة آنها دماي مقعدي  رت
در طول انجام آزمايش پايش شد و همواره ثابت بود  ها رت

رسد مكانيسم ضددردي روغن دانة خشخاش  نظر مي ). به26(
انسان از طريق سردكردن عضو نباشد كه  برخالفوندگان در ج

 رو نيا ازي باشد؛ ا گونهي ها تفاوتدليل  به تواند يماين موضوع 
توان گفت استفادة موضعي از روغن دانة خشخاش در  مي

به  تواند يم زايالزين در خرگوش -دستورالعمل بيهوشي كتامين
 نجامد.ا بي ايجاد يك بيهوشي مناسب با حداقل عوارض جانبي

مطالعة حاضر مبني بر بررسي اثر  بودن نوين به توجه با
 نبود روغن دانة خشخاش بر روي پارامترهاي بيهوشي و

در آينده بتواند راهگشاي مطالعات  احتماالً، تر گسترده مطالعات
تعميم به مطالعات انساني  تيدرنهاحيواني بعدي بيشتر و 

 روي بر خشخاش مطالعه اثر روغن دانة باشد. در اين
زايالزين بررسي شد؛ لذا در  -دستورالعمل بيهوشي كتامين

 ساير اين روغن بر روي توان اثر مطالعات آتي مي
 بررسي شود. نيز بيهوشي يها دستورالعمل

در اين مقاله تضاد منافعي براي گزارش وجود  تضاد منافع:
 ندارد.

 اين مقاله بدون حمايت مالي و با هزينة حمايت مالي:
 شخصي انجام شده است.
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Abstract: 
 
Background and Purpose: Use of anesthetics is one of the main elements of surgery by eliminating the 
feeling of pain and reaction to painful factors. Due to lower toxicity compared with chemical drugs, herbal 
medicines can be used to reduce undesirable side effects of these drugs. Persian medicine literature has 
mentioned use of poppy seed oil to relieve headaches and insomnia in humans. The aim of this study was to 
investigate the topical effect of poppy seed oil on anesthesia parameters such as analgesic, hypnotic and 
muscle relaxant properties in New Zealand white rabbits. 
Materials and Methods: Twenty-five New Zealand white rabbits were evaluated in 5 groups of 5 (one 
control group and four experimental groups). The control group was anesthetized only by intramuscular 
injection of Ketamine and Xylazine. Experimental group 1 received 3 drops of poppy seed oil in one ear one 
hour before anesthesia, experimental group 2 received 10 drops of oil on the inner skin of long cartilage of 
one ear two hours before anesthesia, experimental group 3 received 3 drops of oil in both ears one hour 
before anesthesia, and group 4 received 10 drops of oil on the inner skin of the long cartilage of both ears 
two hours before anesthesia. 
Results: In analysis of variance (ANOVA), the anesthesia duration in experimental groups 1, 3 and 4 was 
significantly equal. In experimental groups 1 and 3, the mean analgesia duration and deep anesthesia 
duration were significantly increased compared with the control group. In none of the groups were changes 
in vital signs worrying, and all were within the approved range during rabbit anesthesia. 
Conclusion: Topical application of poppy seed oil in New Zealand white rabbits lead to hypnosis, analgesia 
and deep anesthesia with muscle relaxant property and had anesthetic and hypnotic effects. 
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