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 المخبرية وتثبيتها تطرق تخدير الحيوانا

 في التجارب ةالمحاليل الفيزيولوجية المستعمل

 

للتعامل مع حيوانات التجارب بسهولة ويسر ولتفادي اآلالم والحركات الزائدة التي تعيق القيام بالعمل والتي يمكن 

 أن تؤثر على النتائج، يجب شل حركة حيوانات التجارب.

الضفادع في التجارب الحادة: التخدير أو تخريب الجملة العصبية المركزية بواسطة إبرة، ويستعمل لشل حركة 

 وهذه الطريقة هي األكثر استعماالً.

ويستعمل أيضاً لتخدير الضفادع اإليتير أو الحكول وأحياناً الكلوروفورم، وفي كل الحاالت يحصل التخدير خالل 

ها فوراً للضفدع أثناء التخدير ورفع ك يجب االنتباه جيداً لذلالموت،  الزيادة في كمية المخدربضع دقائق، وتسبب 

نقلب يمن المخدر عند توقفها عن الحركة، ووضعها على ظهرها على اللوحة الفلينية الخاصة بالضفدع، فإن لم 

 فهذا يعني أن التخدير قد حصل ويمكن البدء بالتجربة. الضفدع على بطنه

 

 روفورم:التخدير باإليتير أو الكلو 

يوضع ناقوس زجاجي أو قمع مغلق الفتحة العلوية بقطنة على طبق صغير ونضع الضفدع تحت الناقوس مع 

خياشيم الحيوان  بااليتر على ةوفي أثناء التجربة يجب االستمرار بالتخدير بوضع قطنة مبللقطنة مبللة باإليتير. 

 أو على جلد البطن.

 الكلوروفورم لتخدير الحيوانات المخبرية كاألرانب وخنزير غينيا والكالب.هذا ويمكن استخدام اإليتير أو  

 

 :التخدير بالكحول 

 يسكب في إناء التجفيف
1

2
 أننالحظ في  ،الغطاءبيغلق االناء كحول ونضع الضفدع فيه.  %10لتر من محلول  

 ة.توقف عن الحركتفي محلول الكحول و أ وتغطسبعد ذلك تهد ،حرك بنشاطيتالضفدع 

 

 :طرق تخريب الجملة العصبية 
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يرة من الدم، األولى تفقد الضفدع كمية كب بإحدى طريقتين:ضفدع لل المركزية العصبية الجملةيمكن القيام بتخريب 

 وفي الثانية تكون خسارة الدم قليلة بسيطة بالمقارنة مع األولى.

 رأسالويبقى  الجذع.الى  مضغوطة األماميةبحيث تكون قوائمها  ةشاشبالضفدع  نلف الطريقة األولى: -أ

 ً و يدخل  ،صبع الثالثواأل باإلبهامعلى ظهره وبطنه  ةبقوويضغط تمسك الضفدع باليد اليسرى  .مكشوفا

المقص ونعمل قطع سريع بحركة واحدة بحيث يقطع الرأس خلف العين مباشرة، طرفي أحد في فم الضفدع 

 النخاع الشوكي.ثم يدخل المسبار الخاص في العمود الفقري ويخرب 

 

مسك باليد اليسرى ويضغط باإلبهام على يبقطعة قماش كما ذكر أعاله و الضفدعلف ن الطريقة الثانية: -ب

كون ت ةفي هذه الزاوي ة،س والعمود الفقري زاويأيشكل الرعند ذلك الظهر وباألصبع الشاهد على الرأس. 

ً  مع العمود الفقري والتي تشكل مع العين ةالجمجم مفصلت ةنقط فاض خنفي هذا المكان ا يالحظ ،مثلثا

دخله في نثم  مع الفتل، تقريبا مم 2لى عمق إدخله ونار فيه بشكل عمودي بالمس بغرسنقوم  ،صغير

ه ل رفعقبولى الخلف إ هبعد ذلك نسحب اغ،للتخريب الدم ة للمسبارجانبي ةدوراني ةحركبونقوم  ةالجمجم

ال يواجه أي  في قناه العمود الفقري إدخالهن أ ةمع مالحظدخله في العمود الفقري ن محدثال من الثقب

ونتأكد من تخريب النخاع الشوكي  صعوبة أو مقاومة. وبحركات دورانية جانبية يخرب النخاع الشوكي.

 إذا الحظنا تشنج الطرفين السفليين، في هذه الطريقة تكون كمية الدم المفقودة قليلة جداً.

 

 تثبيت الضفدع: -

هذا لفضل واأل (1شكل )ال طرفها بواسطه الدبابيس شبكوذلك ب ة،خاص ةعلى لوح ةالضفدع في وقت التجرب ثبتي

 ثقبيث تح ة،خشبي ةليها غير ممكن يمكن استعمال صفيحكان الحصول ع إذامن الفلين ف ةالهدف استعمال صفيح

ً أوتوضع  بسدادات فلينية،ثقوب ال أتعبطراف واأل كنة تثبيتمأفي   .التنبيه أقطاب ثبيتلت لينيةالقطع الف بعض يضا

 

 األدوات التشريحية: -

 مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ وهذه األدوات هي األتية:هذه األدوات يجب أن تكون 

 مستقيم ذو نهايات حادة. / سم,12مقص بطول / -1

 مقص صغير ذو نهايات حادة. -2
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 مشرط. -3

 ملقط كبير تشريحي. -4

 ملقط جراحي ذو نهايات رفيعة. -5

 مالقط خاصة ذات نهايات حادة رفيعة لتشريح األعصاب. -6

 خطاف أو كالب زجاجي لتشريح األعصاب. -7

 ملقط كبير لألعمال الخشنة. -8

 إبر جراحة. -9

 وللحفاظ على هذه األدوات لمدة طويلة يجب تنظيفها باستمرار وعدم استعمال ألدوات القديمة في األعمال الخشة.

 

 .لوحة الفلينتثبيت الضفدع على : (1شكل )ال

 

 السوائل المغذية المستخدمة للحفاظ على وظائف النسج المعزولة: -

 تراأعضاء والنسج المعزولة. والمستحضتجرى العديد من التجارب الفيزيولوجية الطبية والطبية البيطرية على 

 لخواصالوسط ذي االمعزولة تحتفظ بنشاطها الحيوي خالل العديد من الساعات فيما إذا وضعت أثناء التجربة في 

أي إذا كانت مغموسة في محاليل تحتوي على األمالح الضرورية  الكيميائية والفيزيائية المناسبة,الصفات  أو

 .ووصول األوكسجين بشكل كاف   ةالمناسب  الوسط PH و ناسبةوالحرارة الم
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وتستعمل في التجارب الفيزيولوجية المختلفة مستحضرات األنسجة. والتجارب األكثر شيوعاً تجرى على أنسجة 

ين كسجاأل ف إلى ذلك أن  ضحرارة الغرفة. أالضفدع، وذلك ألن هذه األنسجة تقوم بوظائفها بشكل جيد بدرجة 

 ضر. وفي تجارب أخرى تستعملينتشر بسهولة في المحلول المسكوب في حوض غير عميق حيث نجد المستح

 أنسجة الجرذان واألرنب أو خنزير غينيا.

ً متعددة من السوائل  وتستخدم خالل التجارب الفيزيولوجية التي تجري على األعضاء والنسج المعزولة أنواعا

. وتؤمن هذه السوائل بقاء مختلف النسج Physiologic Serumsالمغذية التي هي مصول فيزيولوجية خاصة 

 واألعضاء المعزولة في حيوية مناسبة طوال فترة التجربة. ومن هذه السوائل )المحاليل( المغذية نذكر:

 Ringer- Lokeلوك:  -سائل رنجر -1

 ويتكون هذا السائل من: 

 غرام. 6.5( Na clكلور الصوديوم )

 غرام. 0.14( K clكلور البوتاسيوم )

 غرام. 0.12( 2a clCكلور الكالسيوم )

 غرام. 0.20( 3NaHcoالصوديوم ) بيكربونات

 غرام. 1000ماء مقطر 

(PH= 7.2.) 

 لوك في التجارب على قلب وعضالت الضفدع. -يستعمل محلول رنجر

 

 المحاليل المغذية المستعملة لمستحضرات أنسجة الثديات: -2

 :المغذية ومنها هذه المحاليليوجد العديد من 

 لوك لمستحضرات القلب: -سائل رينجر -أ

 غرام. 9 :(Na Clالصوديوم )كلور 

 غرام. 0.42 :(K Clكلور البوتاسيوم )

 غرام. 0.24 :(2lCa Cكلور الكالسيوم )

 غرام. 0.15 :(3NaHcoبيكربونات الصوديوم )

 غرام. 1 :غلوكوز

 غرام. 1000 :ماء مقطر
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(PH= 7.4- 7.3.) 

 

 محلول تيرود الخاص بالعرى المعوية: -ب

 غرام. 8 :(Na Clكلور الصوديوم )

 غرام.20 :(K Clكلور البوتاسيوم )

 غرام.0.20 :(2lCa Cكلور الكالسيوم )

 غرام. 10 :( 2lCMgكلور المغنيزيوم )

 غرام. 1 :(3NaHcoبيكربونات الصوديوم )

 غرام. 0.05 :(4po2NaHفوسفات الصوديوم )

 غرام. 1 :غلوكوز

 غرام. 1000 :ماء مقطر

(PH= 7.4- 7.3.) 

 

 الحجاب الحاجز:محلول كريبس لمستحضرات  -ت

 غرام. 6.9 :(Na Clكلور الصوديوم )

 غرام. 0.35 :(K Clكلور البوتاسيوم )

 غرام. 0.28 :(2lCa Cكلور الكالسيوم )

 غرام. 2.1 :(3NaHcoبيكربونات الصوديوم )

 غرام. 0.16 :(4po2KHفوسفات الكالسيوم )

 غرام. 0.29 :(4so2MgHكبريتات المغنيزيوم )

 غرام. 2 :غلوكوز

 غرام. 1000 :مقطر ماء

(PH= 7.4.) 

 

 .وطبق ماسبق ذكره من تجاربعلى لوحة تثبيت قم بتثبيت ضفدع  تمرين عملي:


