
 المحاضرة السابعة

 لطرق اإلدخال الخاللية الدراسة التجريبية 

 

 :طريق تحت الجلد  -أوالً 

 -  : الحيوان المستخدم 

ٌرفع جلد األرنب بشكل مثلث قاعدته فً األسفل وتدخل رأس اإلبرة فً قاعدة المثلث األرنب:  .1

. ٌتم الحقن عادًة تحت جلد ظهر األرنب فً عدة بؤر وشطفتها لألعلى وٌكون رأس اإلبرة أفقٌاً 

 لتسرٌع االمتصاص.

: ٌتم الحقن تحت جلد ظهر الضفدع على أحد جانبً الخط المتوسط , وٌجب أن ال ٌتجاوز  الضفدع .2

الحقن عمودٌاً فً البداٌة ثم ٌمال  مل وان ٌكون رأس اإلبرة قصٌراً وٌتم  0.5حجم الكمٌة المحقونة

 رأس اإلبرة بشكل أفقً.

 طريق العضل : -ثانياً 

  الحيوان المستخدم : األرنب 

 تستعمل أكبر سماكة عضلٌة فً عضلة فخذ األرنب •

 تمسك المحقنة كالقلم وتدخل بشكل عمودي فً المنطقة العضلٌة ذات السماكة األكبر,  •

ج العضلً ٌسحب المدحم قلٌالً إلى الخلف للتأكد من عدم دخولها عندما ٌصبح رأس اإلبرة ضمن النسٌ •

 فً وعاء دموي , 

 بعدها تحقن المادة الدوائٌة .  •

 طريق الوريد :  –ثالثاً 

  الحيوان المستخدم : األرنب 

 ٌتم الحقن فً الورٌد الهامشً لألرنب الذي ٌقع على الحافة الوحشٌة من ظهر أذن األرنب, •

 المغطٌة للحافة الوحشٌة من ظاهر أذن األرنب لكشف الورٌد الهامشً,تنزع األشعار  •

 ٌضغط على الناحٌة المركزٌة لألذن لمنع العود الورٌدي فٌظهر الورٌد الهامشً بوضوح . •

نمسك المحقنة على الوجه الراحً للٌد و ندخل رأس اإلبرة فً الورٌد بحٌث تكون شطفة اإلبرة  •

 لألعلى 

 فً الورٌد بهدوء وٌمكن مشاهدة مسٌرها فً الورٌد بالشفوف  نحقن المادة الدوائٌة •

إذا حدث انتباج فً النسٌج حول الورٌد فٌكون رأس اإلبرة خارج لمعة الورٌد , عندها نحاول الحقن  •

 ثانٌَة.

 طريق البريتوان -رابعاً 

 .الحيوان المستخدم : األرنب 

 ٌتم الحقن فً الثلث السفلً لبطن األرنب . •



 أس اإلبرة بشكل عمودي  حتى تجتاز طبقة  الجلد  والعضالت البطنٌة. ٌتم إدخال ر •

 عندما نشعر بزوال المقاومة معناها الوصول للبرٌتوان. •

عندها تحقن المادة الدوائٌة  , ولٌس هناك دلٌل على أن الحقن قد تم فً البرٌتوان إال بظهور التأثٌر  •

 الفارماكولوجً  للمادة الدوائٌة المحقونة.

 الحقن ضمن القلب - خامساً 

 : األرنب الحيوان المستخدم

 ٌتم جس صدمة القمة فً  صدر األرنب . -

 ٌدخل رأس اإلبرة بشكل عمودي حتى تجتاز الجلد والعضالت. -

 ٌسحب المدحم إلى الخلف فإذا خرج الدم فً المحقنة  ٌكون الحقن صمن القلب -

 عندها ٌتم  حقن المادة الدوائٌة. -

**************************************************************************************** 

 الدراسات التجريبية للحرائك والتأثيرات الفارماكولوجية

 : الدوائيةالتجربة األولى : التحقق من امتصاص وانتشار المادة 

 األرنب  الحيوان المستخدم : 

 كغ من وزن األرنب \ 3سم  2\1% بمقدار 5المٌتٌلٌن المادة الدوائٌة : زرقة 

 األدوات المستخدمة : محقنة , قطن

 طرٌق اإلدخال : حقن تحت الجلد

 خطة العمل: 

  تفحص األغشٌة المخاطٌة لألرنب والتً تشمل باطن األذن , الشفة , األنف , والملتحمة , وتكون

 هذه األغشٌة بلون وردي عادة ً 

 , تحقن المادة الدوائٌة وهً زرقة المٌتٌلٌن تحت الجلد 

  دقٌقة ثم تفحص األغشٌة المخاطٌة ثانًٌة فتصبح بلون وردي مزرق . 32إلى  22ننتظر من 

 . هذا دلٌل على أن زرقة المٌتٌلٌن قد امتصت وانتشرت 

 : الدوائيةالتجربة الثانية : التحقق من امتصاص وانتشار وتأثير المادة 

 األرنب الحيوان المستخدم : 

 ETHERالمادة الدوائٌة : اإلٌتر  -

 قطن -األدوات المستخدمة : ناقوس زجاجً  -

 :خطة العمل 

 ٌوضع األرنب تحت ناقوس زجاجً وٌوضع بالقرب من أنفه قطعة قطن مبللة بمادة اإلٌتر ,

 دقٌقة. 22ننتظر فترة من الزمن نحو 



 مرحلة التخدٌر العام , بعدها ٌدخل األرنب فً 

 هذا دلٌل على امتصاص اإلٌتر وانتشار ومن ثم تأثٌره فً عضوٌة األرنب

 امتصاص وانتشار وتأثير  المادة الدوائيةالتحقق من   التجربة الثالثة:

  2الحيوان المستخدم : أرنب عدد 

  .كغ\ملغ 12)مخدر عام ( بمقدار   Kethamineالمادة الدوائٌة : الكٌتامٌن  :  -

 األدوات المستخدمة : محقنة للورٌد الهامشً وأخرى للحقن فً العضل -

 الورٌد الهامشًطرق اإلدخال :     األرنب األول : الحقن ضمن  -

 ضمن العضل.األرنب الثانً : الحقن                  

 خطة العمل 

 الثانً. فً الورٌد الهامشً لألرنب األول وفً العضل لألرنب  Kethaminٌحقن الكٌتامٌن   -

 ومن ثم نقارن زمن الكمون  بٌن األرنبٌن.    -

 زمن الكمون هو:  )الزمن الفاصل بٌن إدخال المادة الدوائٌة وبدء التأثٌر أي حدوث التخدٌر(  -

 

 التحقق من امتصاص وانتشاروإطراح  المادة الدوائية  التجربة الرابعة :

 الحيوان المستخدم : الضفدع 

 3سم 2\1% بمقدار 5المٌتٌلٌن المادة الدوائٌة : زرقة 

 األدوات المستخدمة : قمع زجاجً , قطن , محقنة , أنبوب شعري.

 طرٌق اإلدخال : حقن تحت الجلد.

 طريقة العمل 

تحقن المادة الدوائٌة وهً زرقة المٌتٌلٌن تحت جلد الضفدع , ثم ٌوضع الحٌوان ضمن قمع زجاجً على 

 ورقة بٌضاء.

 لمقذرة  بوساطة أنبوب شعري فٌخرج البول بلون أزرق,دقٌقة ثم نقثطر ا 22ننتظر 

 هذا دلٌل على  أن المادة الدوائٌة قد امتصت وانتشرت وطرحت من عضوٌة الضفدع

 

 ****************************انتهت المحاضرة*****************************


