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األطروحة أو الرسالة عنوان  

ٌة( نب )دراسة مقارنة لتقٌٌم تأثٌر الكٌتامٌن على حدة مقابل المزج مع الفنتالٌن ,الداٌازٌبام والترامادول ودراسة بعض المتغٌرات الفسلجااستخدام الكٌتامٌن كعامل مخدر فً األر  

 

االطروحة او الرسالة ملخص  

 الخالصــــة

وذلك  بالمقارنة بٌن عدة أنواع من أنظمة التخدٌر العام حٌث تم  كان الهدف من هذه  الدراسة هو معرفة تأثٌر دواء الكٌتامٌن كمخدرعام فً األرانب البصرة جامعة/  البٌطري الطب بكلٌة  الخاص الحٌوانً البٌت فً الدراسة  هذه أجرٌت

وتم توزٌعها عشوائٌا  ( غرام0044-0444( أرنباً بالغاً محلٌا من كال الجنسٌن وكان معدل اوزانها تتراوح بٌن )04اٌازٌبام والترامادول والفنتانٌل , لقد أستخدم لهذه الدراسة )أعطاء الكٌتامٌن لوحدة مرة ومرة اخرى مع كل من دواء الد

-:كما ٌلًو أرنب فً كل مجموعة( تم أعطائها العالج بواسطة الحقن العضلً 8وبأعداد متساوٌة فً خمسة مجامٌع )  

تم حقنها بالكٌتامٌن  -المجموعة )ج( :و ملغم/كلغ من وزن الجسم( 04تم حقنها بالكٌتامٌن بجرعة ) -المجموعة )ب( :و (الجسم وزن من كلغ/مل0) بجرعة %0. 4  الفسٌولوجً الملحً بالمحلول حقنها تم السٌطرة مجموعة -( :أ) المجموعة

تم حقنها  -المجموعة )ه( :ملغ/كلغ من وزن الجسم( و00مادول )ملغم/كلغ من وزن الجسم( + الترا50تم حقنها بالكٌتامٌن بجرعة ) -المجموعة )د( :/كلغ من وزن الجسم( وملغ0الداٌازٌبام )ملغم/كلغ من وزن الجسم( + 50بجرعة )

 ملغ/كغم من وزن الجسم .4040ملغم/كلغ من وزن الجسم( + الفنتانٌل )50بالكٌتامٌن بجرعة )

لتنفس ودرجة حرارة الجسم ,وكذلك تم قٌاس درجة التسكٌن)فقدان االحساس باأللم (  ومنعكسات حتساب الوقت الالزم ألحداث التخدٌر ومدة التخدٌر و وقت االفاقة وكذلك تم قٌاس بعض المعاٌٌر الفسلجٌة مثل معدل ضربات القلب ومعدل اتم ا

.العضلًالعٌن )الجفن والقرنٌة والبؤبؤ( ودرجة األرتخاء   

 اإلسبارتات, إنزٌم أمٌن ناقلة دقٌقة لحٌن استجابة األرانب للمؤثرات الخارجٌة. الفحوصات الكٌموحٌوٌة )إنزٌم (04, 04, 04, 54, 04, 04, 0تم تسجٌل هذه المعاٌٌر قبل حقن األدوٌة) بالعضلة( )وقت الصفر( وبعد الحقن وذلك بعد مرور)

 .تغٌرات النسٌجٌة للكبد والكلٌتٌن( دقٌقة من حقن األدوٌة  . و تم دراسة ال04بعد )األالنٌن( تم سحب الدم  أمٌن ناقلة

 أظهرت الدراسة النتائج التالٌة:

التخدٌر الجراحً   مدةمٌن + الداٌازٌبام( فرق معنوي فً طول أظهرت مجموعة  )الكٌتابٌنما  أحداث التخدٌر ولم ٌالحظ وجود فرق معنوي بٌن المجامٌع فً وقت احداث التخدٌر وقت أظهرت جمٌع نظم التخدٌر وقت جٌد ومتقارب فً

ٌل( أظهرت مجموعة )الكٌتامٌن + الفنتانٌظهر اي درجة من ارتخاء العضالت و أظهرت مجموعة )الكٌتامٌن + الترامادول( فترة جٌدة كمسكن وفترة مناسبة لإلفاقة  ولكن لم لعملٌات القصٌرة ولغرض التشخٌص كما فً ا مناسبة وهً

أظهرت المجامٌع ارتفاع وبعد ذلك انخفاض فً معدل ضربات وكذلك درجة حرارة الجسم وبنسب متقاربة أظهرت المجامٌع انخفاض فً وهبوط معدل التنفس بصورة ملحوظة  فترة جٌدة كمسكن لكن فترة طوٌلة نسبٌا فً اإلفاقة  و

 القلب لكن ضمن المعدل الطبٌعً .

 .   فٌهما شدٌدة أضرار احداث بدون ولكن والكلٌتٌن الكبد خالٌا على التغٌرات النسٌجٌة بعض  المجامٌع أظهرتوكذلك فً مجامٌع االختبار   ASTو  ALTلم تظهر اختالفات معنوٌة فً معاٌٌر 
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Tital of Thesis 

Using ketamine as anesthetic agent for rabbits (a comparative study to evaluate the effect of ketamine alone versus it’s combination with  fentanyl, diazepam 

and tramadol on some physiological parameters)   

Abstract of Thesis 

Abstract 

This  study was conducted in the animal house of veterinary medical collage / university of Basra, the objective of this study was to know the  effect of ketamine as anesthetic agent on rabbits 

and compare it with several type of  general anesthetic regimens on rabbits and study it’s combination with ( diazepam ,tramadol and fentanyl) , (40) adult domestic rabbits from both gender 

were used in this study , the average of their body weights was (1000-1900) grams , the rout of administration by intramuscular .  the animals were divided equally and randomly into five 

groups ,  (8) rabbit in each group as follows :- Group (A):- control group was injected with 0.9%  normal saline (1 ml/kg   B.W) ,Group (B):- was injected with Ketamine HCL(50 mg/kg 

B.W ) ,Group (C):- was injected with  Ketamine HCL(35mg/kg B.W ) and Diazepam (5mg/kg B.W) ,Group (D):- was injected with Ketamine HCL (35mg/kg B.W ) and Tramadol 

(15mg/kg B.W) &Group (E):- was injected with Ketamine HCL (35mg/kg B.W ) and Fentanyl (0.025 mg/ kg B.W) . 

The measured parameter were time of induction of anesthesia , duration of surgical anesthesia and recovery time. Also some physiological parameter (heart rate, respiratory rate and body 

temperature), were recorded (the degree of analgesia, eyes reflexes and degree of muscle relaxation). Were recorded these parameters were recorded at zero time (before drugs administration) 

and then  after I.M administration at time (5, 10, 20, 30, 40, 50, 60) minutes, until the response of the rabbit to external stimuli was returned.. The blood samples were collected after 60 

minutes of drugs injection and serum level of AST and ALT were measured. Also after three days of drugs  administration the histological changes on liver and kidneys were investigated 

.The studies appear the following result:- Regarding time of induction of anesthesia all anesthetic regimens  were  good and convergent  with no  significant differences between groups , 
The (Ket+Dia) group showed  significant differences induration of surgical anesthesia that is  useful for diagnostic procedure and short operation. 

, The (Ket+Tra) groups showed suitable period of  analgesia and recovery time  without  any degree of muscle relaxation., The (Ket+Fen) groups showed suitable duration of  analgesia but  

with a long time for recovery and a decrease in respiratory rate, All groups showed an increase and then followed by a decrease in heart rate although it was within the normal range, No 

significant differences between groups in serum AST and ALT. All groups showed a little effect on hepatic and nephrotic cells  without any severe damage.  

 


