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Útdráttur 

Lidocaine er vel þekkt sem staðdeyfilyf og hefur einnig verið gefið í æð, til dæmis við 

hjartsláttaróreglu. Í ljós hefur komið að lyfið getur virkað vel gegn sársauka í 

brunasjúklingum sé það gefið í æð. Í þessari rannsókn voru áhrif lidocaines á blóðþrýsting, 

hjartsláttartíðni og bólguþætti í blóði könnuð í heilbrigðum rottum. 20 rottur voru notaðar í 

rannsókninni og fékk helmingur þeirra lidocaine en hinn helmingurinn lyfleysu (NaCl 

lausn). Gefinn var bolus (2 mg/kg) og var inndæling (1 mg/kg•klst) á lyfinu í 30 mínútur. 

Blóðsýni var tekið bæði fyrir og eftir lyfjagjöf (1 ml í hvort skipti). Blóðsýnin voru send til 

Svíþjóðar og bólguþættir greindir þar. Niðurstöður fyrir bólguþætti höfðu ekki borist þegar 

skýrslan var skrifuð. Í ljós kom að lidocaine hefur ekki áhrif á blóðþrýsting og 

hjartsláttartíðni í heilbrigðum rottum. 

 

 

 

Abstract 

Lidocaine is widely used as a local anaesthetic and has also been used intravenously to 

treat cardiac arrythmias. It has been revealed that intravenous lidocaine can also work well 

to treat pain in patients suffering from burn wounds. The aim of this research was to 

explore the effects of lidocaine on blood pressure, heart rate and inflammation factors in 

the blood, of healthy rats. 20 rats were used in the experiment (10 in each group). One 

group was given a dose of lidocaine and the other a dose of saline (placebo). Each rat was 

given a bolus (2 mg/kg) and an infusion (1 mg/kg•hour) for 30 minutes. Two blood 

samples were taken (1 ml each), one before and the other 30 minutes after drug 

administration. The blood samples were sent to Sweden to be analysed for inflammation 

factors. The inflammation factor results had not been processed when this report was 

written. It was concluded that lidocaine does not affect blood pressure and heart rate in 

healthy rats.  
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1 Inngangur 

Opioíðar, líkt og morfín, hafa lengi verið notaðir til að meðhöndla mikinn sársauka, til 

dæmis af völdum brunasára. Þessi lyf hafa þó sína galla og er ein aukaverkun þeirra 

öndunarörðuleikar (Mather, 2001). Þetta leiðir til þess að sjúklingar sem fá stóra skammta 

af opioíðum þurfa oft aðstoð öndunarvéla (Cassuto & Tarnow, 2003). Fjöldi öndunarvéla á 

sjúkrahúsum er takmarkaður og það geta því skapast vandamál ef margir alvarlega slasaðir 

sjúklingar eru lagðir inn með stuttu millibili.  

Virkni staðdeyfilyfja á taugar hefur verið þekkt lengi en rannsóknir benda til þess að þau 

hafi ýmis önnur áhrif (Cassuto o.fl., 2006) og gætu því nýst á fleiri vegu en áður var talið. 

Lidocaine í æð er vel þekkt sem lyf við hjartsláttaróreglu (Chow, 1997) og sýnt hefur verið 

fram á að það bælir sársauka, meðal annars í brunasárum (Edwards, 1999). Jean Cassuto 

og samstarfsfólk hans á sjúkrahúsi í Gautaborg hafa notað lyfið með góðum áhrifum á 

brunasjúklinga (2003). Klínísk reynsla hefur sýnt fram á að lidocaine í æð sé öruggt en enn 

sem komið er lítið um vísindalegar rannsóknir því til stuðnings (McCleane, 2007). Með því 

að skoða áhrif lidocaines á bólguþætti í blóði gæti verið mögulegt að varpa nýju ljósi á 

áhrif lyfsins. 

1.1 Bólguþættir 

Þekkt eru mörg prótein sem hafa áhrif á bólgusvörun í líkamanum og eru þau nefnd 

bólguþættir. Bólguþáttunum má síðan skipta í flokka eftir því hvaða áhrif þau hafa á 

markfrumur sínar. 

1.1.1 Cytokine og chemokine 

Cytokine eru prótein sem fruma seytir venjulega sem svar við áreiti. Þau hvetja til svörunar 

með því að bindast sérstökum viðtökum á markfrumunni. Cytokine geta haft áhrif á 

frumuna sem seytir þeim, á nálægar frumur og í sumum tilfellum jafnvel fjarlægar frumur. 

Cytokine sem stórátfrumur seyta þegar þær komast í snertingu við sýkil eru mjög fjölbreytt 

að gerð. Sem dæmi um cytokine má nefna IL-1, IL-6, IL-12 og TNF- (Alberts o.fl., 

2002; Murphy o.fl., 2008).  

Innan cytokine próteina er flokkur aðdráttarpróteina sem kallast chemokine. Þessi prótein 

hvetja til efnasvörunar (chemotaxis) í nálægum frumum og laða að sér frumur sem hafa 

chemokine viðtaka, svo sem neutrophila og monocyta, út úr blóðrásinni og inn í sýktan eða 

skaddaðan vef. Dæmi um chemokine prótein eru IL-8, MCP-1, eotaxin og TARC (Alberts 

o.fl., 2002; Murphy o.fl., 2008).  

1.1.2 Vaxtarþættir 

Ensím tengdir viðtakar hvetja meðal annars til vaxtar, fjölgunar og sérhæfingar frumna í 

vef og eru nefnd vaxtarþættir. Svör við vaxtarþáttum eru venjulega mjög hæg, yfirleitt 

einhverjar klukkustundir en geta virkað hratt á breytingar á byggingu frymisgrindarinnar 

og hafa þannig áhrif á það hvernig fruman hreyfir sig og breytir um lögun (Alberts o.fl., 
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2002). Próteinin geta haft bæði örvandi og hamlandi áhrif á markfrumur sínar. TGF- 

hefur til dæmis ýmist hvetjandi eða hamlandi áhrif á frumuvöxt sómatískra frumna og 

virkjar neutrophíla en hamlar virkjun stórátfrumna (Murphy o.fl., 2008). 

1.1.3 Viðloðunarsameindir 

Viðloðunarsameindir (CAMs) á yfirborði frumna tengja frumur við hvor aðra (Alberts 

o.fl., 2002). Sem dæmi um viðloðunarsameindir má nefna selectín. Selectín eru 

himnuglycoprótein sem hafa svæði sem bindst sérstökum kolvetnishópum. Þau hefja 

samskipti milli þekjuvefs og hvítra blóðkorna með því að bindast lígöndum á hvítum 

blóðkornum sem eiga leið hjá (Alberts o.fl., 2002; Murphy o.fl., 2008). Til eru að minnsta 

kosti þrjár gerðir selectína. L-selectín á hvítum blóðkornum, P-selectín á blóðflögum og 

þekjufrumum sem hafa verið virkjaðar með bólgusvari og E-selectín á virkjuðum 

þekjufrumum (Alberts o.fl., 2002). 

1.2 Bólguviðbragðið 

Bólguviðbragðið er sett af stað við ertingu tauga, framandi efna og vefjaskemmdir og 

miðar að því að vernda, gera við og koma vefnum í samt horf á ný (Sunderkotter o.fl., 

2003). Bólga í vef hefur nokkra kosti í baráttunni við sýkingu. Hún stuðlar að nýliðun 

frumna og sameinda náttúrulegs ónæmis út úr blóðrásinni og inn í vef þar sem þær eru 

nauðsynlegar til að eyða sýklum. Hún eykur auk þess flæði örvera sem bera með sér vessa 

og frumna sem bera mótefnavaka til nærliggjandi eitilvefja þar sem þeir virkja eitilfrumur 

og koma af stað sérhæfðu ónæmissvari. Þegar það hefur gerst verður nýliðun á 

mótefnasameindum og svara T-frumum á bólgusvæðinu (Murphy o.fl., 2008). Í sumum 

tilfellum verður ferlið þó ofvirkt og skaðlegt og veldur þá vefjaskemmdum og minni virkni 

líkt og í brunasárum (Sunderkotter o.fl., 2003).  

Við bruna á húð eykst virkni hvítra blóðkorna í bandvef og blóðrás (Yregård o.fl., 2003). 

Stórátfrumur hafa viðtaka á yfirborði sínu sem þekkja sýkla sem fruman getur gleypt en 

seyta auk þess cytokinum, chemokinum og öðrum virkum sameindum og hvetja þannig til 

bólgumyndunar (Murphy o.fl., 2008). Cytokine og complement bútar (plasma prótein sem 

ráðast á sýkla) hafa mikilvæg áhrif á þekjufrumur æðanna og geta þekjufrumurnar sjálfar 

framleitt cytokine sem svar við bólgu (Murphy o.fl., 2008). 

Bólga hefur fjögur einkenni: calor, dolor, rubor og tumor (hiti, sársauki, roði og bólga) 

(Cassuto o.fl., 2006; Murphy o.fl., 2008). Víkkun slagæðlinga og bláæðlinga veldur rubor 

og calor. Flutningur blóðvökva úr háræðum og bláæðlingum ýtir undir bólgu í vefnum, 

tumor, og seinna sársauka, dolor og truflun á virkni (functio laesa) (Cassuto o.fl., 2006). 

Þessar breytingar eru tengdar framleiðslu og losun efna í vefnum, sem ýta undir 

bólgumyndun og eiga mörg hver uppruna sinn í frumum náttúrulega og sérhæfða 

ónæmiskerfisins (Johnson-Leger & Imhof, 2003).  

Aðalfrumugerðirnar í upphafi bólgusvars eru stórátfrumur og neutrophílar. Neutrophílarnir 

koma inn í miklu magni en báðar gerðirnar hafa yfirborðsviðtaka fyrir algenga 

bakteríuhluta og complement og eru mikilvægustu átfrumurnar. Innflæði neutrophíla fylgja 

stuttu seinna einkirningar sem sérhæfast í stórátfrumur og efla og viðhalda þannig 

náttúrulega ónæmissvarinu. Eosinphílar koma einnig inn í vefinn, en hægar en 

einkirningarnir, og eiga þátt í eyðingu sýkla (Murphy o.fl., 2008). 
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Mikilvægt skref í bólgumyndun er flutningur hvítra blóðkorna út úr blóðrásinni 

(extravasation) og inn í sýkta eða skaddaða vefinn. Þessi flutningur veltur á bindingu 

integrin próteina á blóðkornunum við ICAM á frumum þekjuvefjar æðarinnar. Mikilvæg 

integrin fyrir extravasation eru LFA-1 og CR3 sem bindast bæði ICAM-1 og ICAM-2. 

Sterk binding milli blóðkornanna og þekjufrumnanna er efld með aðleiðslu ICAM-1 á 

bólgnum þekjuvef og breyttrar lögunar LFA-1 og CR3 sem er svar við bindingu 

chemokine á hvítu blóðkornin (Murphy o.fl., 2008).  

Frumur náttúrulega ónæmiskerfisins eru framleiddar í miklu magni þegar þeirra er þörf og 

eru síðan losaðar út í blóðrásina. Extravasation gerist í fjórum skrefum (Murphy o.fl., 

2008) sem fela í sér virkjun selectína, integrina og líganda á yfirborði leukocyta og 

þekjuvefjarins (Cassuto o.fl., 2006). Fyrsta skrefið felst í því að P-selectín koma fram á 

þekjufrumum af völdum leukotriene B4, complement þáttarins C5a, histamíns, TNF-α eða 

LPS. Ef þetta gerist vegna TNF-α eða LPS koma E-selectín einnig fram á þekjuvefnum 

(Murphy o.fl., 2008). Einkirningar og netrophílar geta síðan bundist afturkræft við veggi 

æðarinnar og frumurnar „rúlla“ eftir þekjuvefnum. Þegar tengingin verður er fruman örvuð 

af chemokinum sem þekjufrumurnar framleiða. Þessi veika tenging gerir það að verkum að 

frumurnar geta bundist sterkara tengi í næsta skrefi (Cassuto o.fl., 2006; Murphy o.fl., 

2008).  

Annað skrefið er flutningur hvítra blóðkorna út úr æðinni. Þetta veltur á samskiptum milli 

integrinanna LFA-1 og CR3 og sameinda á þekjuvefnum, svo sem ICAM-1, ICAM-2 og 

VCAM (Cassuto o.fl., 2006; Murphy o.fl., 2008). LFA-1 og CR3 bindast venjulega veikt 

en IL-8 eða önnur chemokine valda breytingu á byggingu þeirra á „rúllandi“ frumum svo 

viðloðunareiginleikar neutrophílanna eykst. Þannig geta hvítu blóðkornin bundist 

þekjuvefnum og hafið för sína í gegnum æðavegginn (Murphy o.fl., 2008). 

Í þriðja skrefinu fara hvítu blóðkornin í gegnum æðavegginn með hjálp PECAM, sameind 

sem er skyld mótefnum, sem bæði er tjáð á hvítu blóðkornunum og við millifrumutengi 

þekjufrumnanna (Murphy o.fl., 2008).  

Fjórða og síðasta skrefið er far hvítra blóðkornar í gegnum vefinn og eru þau þá undir 

áhrifum frá chemokine próteinum, t.d. IL-8 og CCL2 sem framleidd eru á sýkingarstað eða 

í skaddaða vefnum. IL-8 er seytt af stórátfrumum þegar þær komast í snertingu við sýkil og 

stuðlar að nýliðun neutrophila. Hámarki neutrophila er yfirleitt náð um 6 klst eftir að 

bólgusvarið hefst en monocytarnir koma seinna og eru þá undir áhrifum t.d. CCL2. 

Sýklunum er að lokum eytt með frumuáti (Murphy o.fl., 2008). 

1.3 Áhrif staðdeyfilyfja á bólguþætti og 

bólguviðbragðið 

Fyrri rannsóknir á áhrifum staðdeyfilyfja á bólguferlið hafa leitt í ljós að þau hafa áhrif á 

bindingu hvítra blóðkorna við æðar (Azuma o.fl., 2000; MacGregor o.fl., 1980; Schmidt 

o.fl., 1997). Í rannsóknum á hjartsláttartruflunum kom í ljós að lidocaine dró marktækt úr 

bindingu kyrninga (MacGregor o.fl., 1980). Þau hamla einnig bindingu hvítra blóðkornar 

við þekjuvefinn með því að trufla virkni intergrina (Martinsson o.fl., 1997; Ohsaka o.fl., 

1994; Schimd o.fl., 1996) og leukocyte adhesion molecule-1 (Lan o.fl., 2005; Ohsaka o.fl., 

1994). 
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Sýnt hefur verið fram á að lidocaine hamlar fari hvítra blóðkorna inn í liðvökva í gigt sem 

framkölluð var í hundum (Paul o.fl., 1983). Auk þess hamlar það íferð kyrninga í 

ristilbólgu sem framkölluð var í rottum (McCafferty o.fl., 1994). Rannsóknir hafa einnig 

sýnt fram á að hamlandi áhrif staðdeyfilyfja á hreyfanleika hvítra blóðkorna eru tengd 

áhrifum á frymisgrind þeirra (Hu & Muscoplat, 1980; Mio o.fl., 2002; Raucher & Sheetz, 

2001).  

Staðdeyfilyf hvetja til skammtatengdrar og afturkræfrar hömlunar á frumuáti kyrninga 

(Cullen & Haschke, 1974; Hu & Muscoplat, 1980). Lidocaine í æð við 

hjartsláttartruflunum minnkaði marktækt virkni átfrumna í sýnum sem tekin voru úr 

hnjáliðum fólks með bólgur þar (Paul o.fl., 1983). 

Fyrri rannsóknir hafa einnig sýnt að bæði lidocaine og bupivacaine hamla losun IL-1 í 

virkjuðum einkirningum í mönnum (Sinclair o.fl., 1993). Lidocaine í æð minnkaði einnig 

losun cytokine próteina (IL-1, TNF-) í sködduðum lungum en auk þessi minna innflæði 

og minni virkjun neutrophíla (Takae o.fl., 1996). Lidocaine, bupivacaine og amethocaine 

hamla öll sjálfkrafa og TNF- hvatta losun IL-8 og IL-1 en auk þess örvar lidocaine 
seytingu IL-1 RA sem kemur í veg fyrir bólgumyndun (Lahav o.fl., 2002). 

Í rottum hefur verið sýnt fram á að þegar lidocaine er gefið í æð eykst sársaukaþol þeirra 

(paw withdrawal þröskuldurinn hækkar). Þegar það er gefið í stórum skömmtum virkar 

lyfið lengi eftir að innrennsli lyfsins er hætt (Abdi o.fl., 1998; Sinnott, Garfield o.fl., 1999). 

1.4 Markmið verkefnisins 

Markmið verkefnisins var að athuga hvaða áhrif lidocaine hefur á blóðþrýsting og 

hjartsláttartíðni hjá heilbrigðum rottum fyrir og eftir lyfjagjöf og hvort munur væri á milli 

hópsins sem fékk lyfið og hópsins sem fékk lyfleysu með tilliti til þess. 

Auk þess voru tekin blóðsýni fyrir og eftir lyfjagjöfina og þau send til greiningar í 

Gautaborg. Greina átti bólguþætt í blóði rottanna (TH1 og TH2 cytokine, cytokine og 

chemokine sem hvetja til bólgumyndunar, vaxtarþættir og samloðunarprótein). Niðurstöður 

úr blóðrannsókninni höfðu ekki borist þegar þessi skýrsla var skrifuð og verður því ekki 

fjallað um niðurstöður hennar hér. 
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2 Aðferðir 

2.1 Tilraunadýr 

Notaðar voru karlkyns rottur af stofninum Wistar á bilinu 366-540 grömm að þyngd. 

Rotturnar fengu í það minnsta 7 daga aðlögunartíma í dýraherbergi áður en þær voru 

notaðar í rannsóknina. Þær fengur ferskt vatn (kranavatn) og fóður að vild. Dýraherberginu 

var haldið í 22°C með 12 klst ljóslotum.  

2.2 Undirbúningur 

Fyrir rannsókn voru rotturnar svæfðar með brietali (Brevimytal


, 70 mg/kg, 3% lausn) og 

síðan inactini (100 mg/kg), svæfingarlyfjum var sprautað í kviðarhol. Dýrin voru síðan 

lögð á hitaplötu og hitanema stungið í endaþarm og líkamshita (~38°C) viðhaldið. Slanga 

(PE25) var þrædd í halaslagæð og tengd við þrýstinema og slagæðaþrýstingur þannig 

mældur og skráður í LabChart. Í slönguna tengdist síðan önnur slanga sem dældi stöðugt 

inn NaCl lausn (1 ml/klst). Slanga (PE240) var þrædd í barka til að auðvelda öndun. Auk 

þess var tveimur slöngum (PE25) komið fyrir í hálsbláæð (vena jugularis externa) fyrir 

blóðsýnatöku og lyfjagjöf. 

2.3 Lyfjagjöf og sýnataka 

Eftir að undirbúningi var lokið var rottunni leyft að hvílast í 30-60 mínútur. Að hvíldinni 

lokinni fékk hún heparín (Heparin Leo, 100 AE/300 gr) til að koma í veg fyrir 

blóðstorknun og var hvíld í um 15 mínútur áður en blóðsýni (1 ml) var tekið.  

Eftir fyrstu blóðsýnatöku fengu rotturnar ýmist lidocaine (Xylocain) eða NaCl (0,9%). 

Slembiúrtak var notað og fengur 10 rottur lidocaine en aðrar 10 NaCl lausn. Gefinn var 2 

mg/kg bolus og 1 mg/kg•klst inndæling. Dýrin voru síðan hvíld í 30 mínútur áður en 

seinna blóðsýni var tekið. Eftir blóðsýnatökuna var rottan aflífuð með 1 ml af brietali sem 

sprautað var í hálsbláæð. 

Blóðsýni voru síðan spunnin niður við 3000 snúninga á mínútu, plasma tekið ofan af með 

belgpípettu og fryst við um -77°C. Plasmasýnin voru send til greiningar í Gautaborg. 

Eftirfarandi bólguþættirnir voru greindir: 

- TH1/TH2 cytokine: IFN-gamma, IFN-beta, IL-1beta, IL-2, IL-4, IL-6, IL-6R, IL-8, 

IL-10, IL-12, IL-12p40, IL-12p70, IL-13, IL-17. 

- Cytokine og chemokine sem hvetja til bólgumyndunar: IP-10, MCP-1, MCP4, 

MDC, MIP-1alpha, MIP-1beta, MIP-3alpha, RANTES, TARC, TNF-alpha, TNF-

RI, TNF-RII, Eotaxin, GM-CSF. 

- Vaxtarþættir: TGF-beta, bFGF, PIGF, VEGFR-1, VEGF. 

- Samloðunarprótein: ICAM-3, E-selectin, P-selectin, thrombomodulin, VCAM-1, 

ICAM 1 
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2.4 Greining gagna 

Blóðþrýstingur og hjartsláttartíðni hjá rottunum var skoðuð í fjórum mismunandi 

tímapunktum (fyrir heparíngjöf, fyrstu blóðsýnatöku, lyfjagjöf og aðra blóðsýnatöku) til að 

kanna áhrif lidocaines í æð á þessa þætti. Gert var t-próf til að athuga hvort marktækur 

munur væri á hópunum tveimur. 

Niðurstöður fyrir bólguþætti bárust ekki til landsins í tæka tíð og er því ekki mögulegt að 

fjalla um niðurstöður úr þeim hluta rannsóknarinnar hér. 
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3 Niðurstöður 

Meðalþyngd rotta í lidocaine hópnum var 446,2 gr en 435,6 gr í NaCl hópnum. Ekki var 

munur (p > 0,05) á milli hópanna tveggja með tilliti til þyngdar. 

Töflur 1-4 sýna meðalslagæðaþrýsting og hjartsláttartíðni á fjórum mismunandi tímum: 

fyrir heparíngjöf, fyrstu blóðsýnatöku, lyfjagjöf og seinni blóðsýnatöku. Gildin eru sýnd 

fyrir allar rotturnar (í báðum hópum) auk meðaltals og staðalskekkju. Meðaltölin voru 

tekin saman og breytinguna á meðalslagæðaþrýstingi og hjartsláttartíðni má sjá á mynd 1.  

Reiknaður var mismunur á gildum fyrir lyfjagjöf annars vegar og seinni blóðsýnatöku hins 

vegar fyrir meðalslagæðaþrýsting og hjartsláttartíðni (tafla 5). Auk þess voru meðatöl og 

staðalskekkja reiknuð fyrir báða hópana.    

Þegar hóparnir vorum bornir saman með tilliti til meðalslagæðaþrýstings kom í ljós að ekki 

var munur á milli þeirra (p > 0,05) (tafla 5). Það sama átti við um hjartsláttartíðni (p > 

0,05).  
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4 Umræður 

Af niðurstöðunum má sjá að lidocaine í æð hefur hvorki áhrif á blóðþrýsting né 

hjartsláttartíðni hjá heilbrigðum rottum. Líklegt er að það sama eigi við sé lyfið notað á 

sambærilegan hátt í mönnum. Að þessu leyti ætti lidocaine að vera öruggt til notkunar sem 

verkjalyf í brunasjúklingum. Eins og áður sagði hefur lidocaine kosti sem verkjalyf og gæti 

í sumum tilfellum komið í stað opioíða. 

Það verður áhugavert að sjá hvaða áhrif lidocaine hefur á bólguþætti í blóði heilbrigðra 

rotta þegar þær niðurstöður liggja fyrir. Vonandi verður síðan hægt að byggja 

áframhaldandi rannsóknir á lyfinu á þeim niðurstöðum. 
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Myndir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1 Samanburður á meðalslagæðaþrýstingi og hjartsláttartíðni á fjórum mismunandi tímum (fyrir 

heparíngjöf, fyrstu blóðsýnatöku, lyfjagjöf og seinni blóðsýnatöku) fyrir báða hópana. Bláa línan sýnir gildi 

fyrir lidocaine hópinn en rauða línan gildi fyrir NaCl hópinn. 
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Töflur 

Tafla 1 Gildi fyrir meðalslagæðaþrýsting á fjórum mismunandi tímum (fyrir heparíngjöf, fyrstu 

blóðsýnatöku, lyfjagjöf og seinni blóðsýnatöku) fyrir rottur í lidocaine hópnum auk meðaltals og 

staðalskekkju. 

Meðalslagæðaþrýstingur 

 Heparin Blóðsýni 1 Lyf Blóðsýni 2 

L1 164 166 162 157 

L2 143 127 122 124 

L3 134 139 132 135 

L4 134 135 123 115 

L5 138 135 101 129 

L6 134 141 140 144 

L7 148 151 129 150 

L8 139 143 78 141 

L9 146 142 140 100 

L10 152 155 151 144 

Meðaltal: 143,2 143,4 127,8 133,9 

Staðalskekkja: 3,05 3,56 7,66 5,45 

 

 

 

Tafla 2 Gildi fyrir hjartsláttartíðni á fjórum mismunandi tímum (fyrir heparíngjöf, fyrstu blóðsýnatöku, 

lyfjagjöf og seinni blóðsýnatöku) fyrir rottur í lidocaine hópnum auk meðaltals og staðalskekkju. 

Hjartsláttartíðni 

 Heparin Blóðsýni 1 Lyf Blóðsýni 2 

L1 395 407 396 383 

L2 412 392 357 390 

L3 411 416 421 415 

L4 405 402 395 347 

L5 350 356 290 341 

L6 361 374 375 376 

L7 411 419 401 414 

L8 360 379 306 377 

L9 425 418 415 379 

L10 347 350 337 328 

Meðaltal: 387,7 391,4 369,4 375,0 

Staðalskekkja: 9,37 8,10 14,44 9,21 
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Tafla 3 Gildi fyrir meðalslagæðaþrýsting á fjórum mismunandi tímum (fyrir heparíngjöf, fyrstu 

blóðsýnatöku, lyfjagjöf og seinni blóðsýnatöku) fyrir rottur í NaCl hópnum auk meðaltals og staðalskekkju. 

Meðalslagæðaþrýstingur 

 Heparin Blóðsýni 1 Lyf Blóðsýni 2 

S1 132 136 132 135 

S2 129 127 124 116 

S3 128 130 127 128 

S4 135 138 129 130 

S5 90 79 79 72 

S6 139 139 133 131 

S7 122 124 123 117 

S8 145 146 138 134 

S9 141 140 125 130 

S10 148 134 117 155 

Meðaltal: 130,9 129,3 122,7 124,8 

Staðalskekkja: 5,21 5,96 5,20 6,77 

 

 

 

Tafla 4 Gildi fyrir hjartsláttartíðni á fjórum mismunandi tímum (fyrir heparíngjöf, fyrstu blóðsýnatöku, 

lyfjagjöf og seinni blóðsýnatöku) fyrir rottur í NaCl hópnum auk meðaltals og staðalskekkju. 

Hjartsláttartíðni 

 Heparin Blóðsýni 1 Lyf Blóðsýni 2 

S1 381 380 369 377 

S2 356 333 345 331 

S3 410 422 424 424 

S4 353 353 360 368 

S5 360 348 320 322 

S6 398 398 406 410 

S7 417 418 425 439 

S8 382 387 387 342 

S9 369 375 346 349 

S10 370 349 325 377 

     

Meðaltal: 379,6 376,4 370,6 373,9 

Staðalskekkja: 7,09 9,68 12,19 12,61 
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Tafla 5 Mismunur á gildum fyrir lyfjagjöf annars vegar og blóðsýnatöku hins vegar (δLyf) fyrir 

meðalslagæðaþrýsting (MAP) og hjartláttartíðni (HT). Auk þess má sjá meðaltal, staðalskekkju og útkomu t-

prófs milli hópanna. 

 MAP HT   MAP HT 

 δLyf δLyf   δLyf δLyf 

L1 -5 -13  S1 3 8 

L2 2 33  S2 -8 -14 

L3 3 -6  S3 1 1 

L4 -8 -48  S4 1 8 

L5 28 51  S5 -7 2 

L6 4 1  S6 -2 5 

L7 21 12  S7 -6 14 

L8 63 71  S8 -4 -45 

L9 -40 -36  S9 5 3 

L10 -7 -9  S10 38 52 

Meðaltal: 6,10 5,62  Meðaltal: 2,10 3,33 

Staðalskekkja: 8,56 11,77  Staðalskekkja: 4,22 7,57 

t-próf milli hópa: 0,7 0,9     
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