
 الدراسة التجريبية ألدوية التخدير

 

 تشمل الدراسة التجرٌبٌة ألدوٌة التخدٌر قسمٌن :

  

 دراسة تأثٌر المخدرات العامة .1

 مخدرات الموضعٌة دراسة تأثٌر ال .2

 أوالً : دراسة تأثٌر المخدرات العامة

  هً مواد تحدث تثبٌطاً فً وظائف الجملة العصبٌة المركزٌة مع المخدرات العامة:

 المحافظة على الوظائف الحٌوٌة األخرى فً العضوٌة.

  أنواع المخدرات العامة : 

 مخدرات عامة سائلة تعطى من طرٌق الورٌد , العضل أو المستقٌم . -1

 ة طٌارة أو غازٌة من طرٌق االستنشاق .مخدرات عامة سائل -2

  مراحل التخدير العام 

 :المراحل التالٌةنمٌز على الحٌوان المخدر تخدٌراً عاماً  

 مرحلة السكون والهدوء -1

 مرحلة التهٌج واإلثارة  -2

 المرحلة الجراحٌة  -3

 مرحلة الصحو -4

 :  المطلوب

) الفترة الفاصلة ما بٌن بدء تطبٌق المخدر حتى ظهور التأثٌر الدوائً قٌاس زمن الكمون  -1 

 أي حتى بدء تخدٌر األرنب(.

) الفترة الفاصلة ما بٌن حدوث التخدٌر حتى زواله , أي حتى صحو قٌاس فترة التأثٌر  -2

 األرنب(.

 

 



 دراسة تأثير المخدرات العامة السائلة الطيارة -1

 التجربة 

  األرنبحٌوان التجربة : 

 Ether اإلٌترالمادة الدوائٌة : 

 استنشاقاً طرٌق اإلدخال : مخاطٌة الرئتٌن 

 األدوات المستعملة : ناقوس زجاجً وقطن .

 .قٌاس زمن الكمون وفترة التأثٌر المطلوب : 

القطن المبللة ٌوضع الحٌوان تحت الناقوس الزجاجً وتوضع قطعة من طرٌقة التجربة : 

 على أنفه وتراقب العالمات التً تظهر علٌه . باإلٌتر

 دراسة تأثير المخدرات العامة السائلة -2

  : التجربة األولى 

 حٌوان التجربة : األرنب . -

 كغ.\ملغ  15 – 11بمقدار  الكٌتامٌن Ketamineالمادة الدوائٌة والمقدار الدوائً :  -

 طرٌق اإلدخال : حقن عضلً . -

 األدوات المستخدمة : محقنة مجهزة برأس إبرة طوٌل . -

 ة التأثٌر .المطلوب : قٌاس زمن الكمون وفتر -

  التجربة الثانية 

 حٌوان التجربة : األرنب 

 كغ \ملغ 11البانتوتال Panthotal المادة الدوائٌة والمقدار:

 طرٌق اإلدخال : الورٌد الهامشً ألذن األرنب 

 ة مجهزة برأس إبرة رفٌع.األدوات المستخدمة : محقن

 المطلوب : قٌاس زمن الكمون وفترة التأثٌر .

 دراسة تأثير المخدرات الموضعية -ثانيا  

 : هً مواد تستعمل موضعٌاً لتثبٌط النقل العصبً مؤقتاً وقابالً للرجوع. المخدرات الموضعية

  : ًأنواع التخدٌر الموضع 



 التخدٌر السطحً  -1

 التخدٌر الناحً  -2

 التخدٌر الجذعً  -3

 التخدٌر القطنً. -4

 األرنب التجربة األولى : التخدير السطحي لقرنية 

 األرنبحٌوان التجربة : 

  Lidocain 2% ٌة والتركٌز : لٌدوكائٌنالمادة الدوائ

 طرٌق التطبٌق : ملتحمة العٌن 

 المستعملة : حامل قطن األدوات

 المطلوب : قٌاس زمن الكمون وفترة التأثٌر.

 خطة التجربة

 عند األرنبالمنعكس القرنً ٌتم تحري وجود 

 فوق الملتحمة إلحدى العٌنٌن , اللٌدوكائٌنقطرات من  3-2ثم نقطر  

 حتى زوال المنعكس القرنً ) زمن الكمون( , دقائق  5ننتظر نحو  

 بإجراء تنبٌهات متكررة للقرنٌة حتى عودة المنعكس. عمق التخدٌر ثم ٌقاس 

 المطلوب قٌاس زمن الكمون وفترة تأثٌر المخدر الموضعً . 

  األرنبالتخدٌر الناحً لدى : دراسة التجربة الثانية 

 (منعكس االرتعاش الجلدي)اختبار  

 :خطة التجربة

الجلدي بواسطة حربة أو رتعاش منعكس االٌحلق شعر منطقة ظهر األرنب , ٌتم تحري 

 دبوس ,

 تحت الجلد.تحقن المادة الدوائٌة المخدرة 

 ثم ٌتم تحري منعكس  االرتعاش الجلدي من جدٌد 

 زمن الكمون,بعد فترة نقٌسها وهى تكون زوال المنعكس نالحظ 

 فترة التأثٌر.نستمر بتحري المنعكس حتى عودته ونقٌس عندها 



  ( دراسة التخدٌر1التجربة : ) ًالموضعً السطح: 

 Lidocain 10%: المادة الدوائٌة والتركٌز  -

  Spry على ذروة اللسان  ارذاذطرٌق اإلدخال :  -

 األدوات المستعملة : أنبوب اختبار ٌحوي ماء ساخن ,  أنبوب اختبار ٌحوي ماء بارد  -

 المطلوب : قٌاس زمن الكمون وفترة التأثٌر  -

 : خطة التجربة

 .التأكد من سالمة الحسٌتم أوالً قبل تطبٌق الدواء 

 على ذروة اللسان,  بختٌن من اللٌدوكائٌنٌطبق 

 فً ذروة اللسان .حس الحرارة والبرودة ثم ٌختبر 

 قٌاس زمن الكمون وفترة التأثٌر. المطلوب : 

  ( دراسة التخديرالموضعي2التجربة : ) الناحي 

 3سم1225 أدرٌنالٌنمع  Lidocain 2% المادة الدوائٌة والتركٌز :

 فً الناحٌة األمامٌة للساعدحقناً تحت الجلد طرٌق اإلدخال :  

 األدوات المستعملة : كحول , قطن , محقنة معقمة 

 المطلوب : قٌاس زمن الكمون وفترة التأثٌر.

 :خطة التجربة

 ٌعقم الجلد بقطعة مبللة بالكحول , 

 قبل تطبٌق المادة المخدرة الموضعٌة س تحري الحٌتم 

 مل من المحلول المخدر السابق ,  1225ٌحقن 

 باستخدام دبوس معقمحس األلم  واللمس ٌتم اختبار 

 المطلوب قٌاس زمن الكمون وفترة التأثٌر..

 انتهت المحاضرة الثامنة


