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  Local Anesthesia التخدير الموضعي

 تعريف:

ناجم عن منع إثارة في منطقة محددة من الجسم  خدير الموضعي على أنه فقدان للحسنعرف الت

في و فقدان للوعيمن دون إحداث  قلية في األعصاب المحيطيةالعصبية أو كبح لعملية النا النهايات

 .التخدير الموضعي عن التخدير العام يختلفسية هذه النقطة الرئي

 

 general anesthesiaالتخدير العام  local anesthesiaالتخدير الموضعي 

يزول فيه الحس أو يضبط األلم في منطقة 

؛ بسبب التأثير المباشر 

لمواده على النهايات واأللياف العصبية 

 الُمنّبهة.

للحس دون فقد  ُيسّبب فقد

 للوعي )يختلف بذلك عن التخدير العام(.

يحدث فيه فقد لإلدراك العام )الوعي(، 

؛ وفقدان للحس العام في 

بسبب التأثير الُمثّبط للمواد المستخدمة 

 على الجملة العصبية المركزية.
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 حيث "مثاًل األذن خلف" الفم خارج التخدير في عادة ويستعمل الرض الميكانيكي )كالضغط -1

 في تخدير إلى يؤدي موضعي دم فقر يحدث مما دقيقة نصف لمدة الحقن مكان نضغط

 .) المنطقة هذه

 (.التخدير تحدث تقبض باألوعية الدموية وتحرض شكاًل من أشكال  البرودة ) -2

 نقص األكسجة الذي يسبب فقر موضعي. -3

 المخّرشات الكيميائية -4

حيث تسبب تخريب غير ردود في العصب وقتل  ة عصبيًا مثل الكحول والفينول،العوامل الحال -5

 للنهايات العصبية .

  بعض العوامل الكيميائية مثل المخّدرات الموضعية. -6

لة من التخدير المؤقت أو الردود بشكل كامل هي على كل حال فإن الطرق او المواد التي تسبب حا

 فقط المستخدمة سريريًا.

 ي )الخواص المثالية(:لية تعتبر مرغوبة للمخدر الموضعالخواص التا

  دث أي أذية نسيجية ( .) أي ال تحيجب أال يكون مخرشًا للنسج التي يطبق عليها    1

  ظ العصب على بنيته (يحاف ) يسبب تغييرًا دائمًا لبنية العصب أال   2

 . أن تكون سميته الجهازية منخفضة  3

  الغشاء المخاطي في النسج أو مطبقاً موضعياً على أن يكون فعاالً بغض النظر فيما لو كانت محقونًا  4

 مكانقصيرًا قدر اإل أن يكون زمن بداية التخدير   5

 ين تطبيق المادة وظهور فعلها (: الفترة الزمنية ب Onset time) زمن بداية التخدير   

طويلة بشكل كافي لتسمح بإتمام اإلجراء العالجي ولكن ليس بالطول  أن تكون مدة التخدير  6

 . يتطلب فترة مديدة السترداد الحس الذي

 . مؤذيةامل بدون استعمال محاليل مركزة  أن تمتلك فعالية كافية لتعطي تخدير ك    7
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كبير من المادة المخدرة لظهور التأثير ، وتكون قابلة إلحداث التأثير  تركيز وضع) أي ال نحتاج ل

  . بتراكيز منخفضة (

 . مع العلم ان التحسس من المادة المخدرة قليل الحدوث() تحسسيةتتسبب بردود فعل  أال  8

 . ن تكون ثابتة في المحاليل وقابلة للتحول الحيوي داخل الجسمأ   9

نحالل في الماء دون تغيير في خصائصها ، ويكون الجسم قادر على تفكيكها )عندها قدرة على اال

 والتخلص منها ( .

 .رارة بدون أن يخرب ذلك من بنيتهابلة للتعقيم بالحيجب أن تكون عقيمة أو قا 11

 

 كتاب"معظم المخدرات التي سندرسها في منهاجنا تتضّمن معيارين: "

والضررررررورة األعلرررررى هررررري للسرررررمية الجهازيرررررة ألن  

كرررل المرررواد المحقونرررة ومعظرررم المرررواد المخرررردرة 

السررررررطحية يحتمررررررل أن تمررررررتص مررررررن موقررررررع 

التطبيرررق لتصررررل للجهررراز القلبرررري الوعرررائي، وعلررررى 

الررررررغم مرررررن كرررررون ميرررررزة الفعاليرررررة برررررالحقن 

والتطبيررررق السررررطحي مررررن الميررررزات المرغوبررررة، إال 

 مثال:صفات كل المواد،  أّنها ليست من

 

 

 

ال يوجد ُمخّدر موضعي ُمستخدم ُيحق ق 

كل المعايير، ولكن تبقى جميع المواد 

خدرة محققًة القدر األعظم من تلك الم

الصفات، والبحث مستمّر لتقديم 

ُمستحضرات جديدة تُحق ق عوامل 

 مرغوبة بأقل  قدر ممكن من السلبيات

 ردودة األثر بالكامل غير مهيجة للنسج نسبيًا

: 

http://www.facebook.com
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 :)غير فّعال بالتطبيق السطحي على الغشاء المخاطي، ولتكون هذه  المبيفاكائين )الحقن

المواد فّعالة سطحيًا كمخدرات يجب أن ُتطّبق بتراكيز عالية وستكون عندها مخّرشة وأكثر 

 سّمية جهازيًا.

 :)خواصه المخّرشة للنسج.ال يستخدم بالحقن؛ بسبب  الديكلونين )مخّدر سطحي فعال 

 :يوجد فعالية بالحقن أو بالتطبيق السطحي وبتراكيز مقبولة. الليدوكائين والتيتراكائين 

مبادى توليد ونقل السيالة العصبية

  مواد الكيميائية القادرة على كبح لمجموعة من ال 1811ُيعتبر االكتشاف الذي حصل في أواخر

 األلم من دون إحداث فقدان للوعي؛ أحد أهم الخطوات في تطور مهن الطب وطب األسنان.

  ،هو إحساس مزعج يترافق بخبرة عاطفية وجسدية غير مريحة بالنسبة للمريض

ا فإنَّها تتحسس لهذ ويكون عبارة عن سيالة عصبية ألمية، فإذا ما أثر منبه ما على المستقبالت

المنبه وُتفرز مواد تؤثر بالنهايات العصبية فترسل سيالة عصبية الى القشرة المخية لُتفّسر هناك، 

وللتخفيف من هذا األلم نلجأ للتخدير الموضعي عندما ُنؤثر على النهايات العصبية أو للتخدير 

 بفقدان الوعي.العام عندما ُنؤثر على الجملة العصبية المركزية والُمترافق 

 "فقرة كتاب"العصب والدماغ  vsالفتيل والديناميت 

إذا ُاشعل الفتيل ووصل اللهب إلى الديناميت يحدث االنفجار، وعند 

تنبيه العصب فالسيالة ستتولد وُتفّسر على أنَّها ألم فور وصولها 

 للدماغ.

وإذا ُاشعل الفتيل ووضعت نقطة من الماء بوسط الطريق بين 

يل والديناميت، فالفتيل سيشتعل حتى وصوله للماء طرف الفت

ويتوقف، وكذلك عند وضع المخدر في نقطة بين منّبه األلم 

والدماغ فالسيالة ستنتقل حتى نقطة وجود المخدر وتنتهي وال 

فالفكرة بعمل المخدر بأنه يقوم بإحداث .ال يحدث ألمتصل للدماغ 

أنسجة رخوة(  كسرًا كيميائيًا للطريق بين مصدر األلم )شق

 والدماغ؛ وبهذا تمنع السيالة العصبية من الوصول إلى الدماغ.

http://www.facebook.com
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 "وهي أكثر العقاقير استخدامًا في طب األسنان" كيف تعمل الُمخدرات الموضعية 

 لتلغي أو لتكبح األلم؟

 كيفية عمللإلجابة على هذا التساؤل سنقوم بمناقشة النظريات الحالية التي تبحث عن توضيح 

المخدرات الموضعية، ولفهم ذلك من األفضل أن نلم بأساسيات النقل العصبي لذلك سنقوم 

 .بمراجعة لبعض 

 تشريح األعصاب المحيطية:

  العصبون:

  العصبون أو الخلية العصبية الوحدة البنيوية للجهاز العصبي وهو يمتلك

لرسائل بين الجهاز العصبي المركزي وجميع أجزاء القدرة على نقل ا

  الجسم.

   :هنالك نوعان أساسيان من العصبونات 

* مسؤولة عن إنتاج حس األلم وهي العصبونات الحسية )الواردة(  .1

 * المستهدفة بتطبيق المخدرات الموضعية

 بير ك العصبونات الحركية )الصادرة(. وتختلف البنية األساسية لهاتين الخليتين بشكل .2

عصبونات حركية  sensoryالواردة" "عصبونات حسية 

 motor"الصادرة" 

   multypoleُتدعى بر  unipoleُتدعى  بر 

نقل السيالة من المحيط للجهاز العصبي المركزي )نقل  الوظيفة

 حس األلم(

نقل السيالة من الجهاز 

العصبي المركزي إلى 

 المحيط

http://www.facebook.com
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 أجزاء: 3تتأل ف من 

(: الجزء dendritesلمحيطية )منطقة التغّصنات االستطاالت ا

األبعد من الخلية العصبية والتي تتأل ف من تشّعبات النهايات 

العصبية الحرَّة، وهي مستقبالت حسية من جهة ووصالت الخلية 

العصبية بالجهاز العصبي المركزي من جهة أخرى؛ حيث تستجيب 

ي األنسجة هذه النهايات  العصبية الحرة للتحريض المحدث ف

 الموجودة فيها، مول دًة سيالة عصبية  تنتقل عبر المحور

تختلف عن العصبونات 

الحسية في أنَّ جسم الخلية 

يتوّضع بين المحور 

والتفرعات )استمرارية مع 

العصبون(، وال ُيشك ل جسم 

الخلية في العصبونات 

الحركية جزءًا أساسيًا من 

نظام النقل العصبي فقط 

أيضًا الدعم ولكّنه يؤّمن 

االستقالبي للخلية، ويتفّرع 

المحور بالقرب من نهايته 

إلى عّدة تفّرعات وكل تفّرع 

أو زر ينتهي بانتفاخ نهائي 

وهذه النهايات تتشابك مع 

 الخاليا العضلية.

 قد الشكل حبلية رفيعة بنية عن عبارة وهو  Axon:المحور

 تشعبات وجدت القريبة المركزية نهايته عند جدًا، طويلة تكون

 هذه تشكل المحيطي، القسم في الموجودة لتلك مشابهة

 المركزي العصبي الجهاز في مختلفة نوى مع مشابك التفرعات

لتوزع السياالت الحسية الواردة إلى مكانها المناسب في الجهاز 

 .تفسيرها ليتم العصبي المركزي

 من الثالث الجزء وهو :   body cellالعصبية الخلية جسم

 عن بعيداً  يكون الحسية العصبونات وفي العصبون، ركيبت

 العصبية للسياالت الرئيسي الطريق من بعد على أو المحور،

 غير الحسي العصبون جسم يكون وبهذا العصب، بهذا المنقولة

 في تتحّدد الرئيسية ووظيفته العصبي النقل عملية في مشمواًل

 .لعصبونا لكامل االستقالبي الحيوي الدعم يؤمن كونه
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 مصطلحات هامة

من أسطواني طويل جزء هو المحور أو الواحد الحسي العصبي الليف

يدعى رقيق بغمد ُمغط ى

  عازلة قةبطب مغطى األعصاب بعض في يكون الغشاء وهذا

 شحمية تدعى

 

 نتيجة: يكون إذًا الترتيب:

 غشاء نخاعين )في بعض األحيان( غشاء عصبي  سيتوبالسما عصبية محور

 ولكل واحد منهم دور هام...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة:

 غشراء بوسراطة الخلويرة خرارج السروائل عرن تينيرةجيال مرادة وهري المحوريرة البالسرما ُتفصرل

 مرن عازلرة شرحمية بطبقرة مغطرى نفسره هرذا يكرون األعصراب بعرض وفري مسرتمر، خلروي

 "كما ذكرنا سابقًا"  Myline)المايلين (النخاعين

http://www.facebook.com
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 :أهميته

اإلثارة والنقل العصبي تحدث في غشاء الليف العصبي )تغيرات تحدث فيه( وليس لرجسم الخلية 

سما المحورية )األكسوبالسم( دور في عملية النقل العصبي ويقتصر دورهما على الدعم وللربال

 االستقالبي للغشاء، كما يعتبر مكان لتأثير المحلول المخّدر.

 
 

 :ثخانته

من 11111)األنغستروم هو واحد من أنغستروم 70-80 حوالي العصبية الخلية غشاء ثخانة تبلغ

 الميكرومتر(.

 بنفوذية وتتمتع بالماء المنحلة الجزيئات انتشار لمنع الخلوية غشيةاأل كل تنتظم

 أقنية قد تكون مغلقة أو مفتوحة، أو خاصة مسام طريق عن خاصة لجزيئات انتقائية

 أو الكيميائي للتحريض تستجيب بروتينية مستقبالت طريق عن المعلومات وتنقل

 بواسطة: الفيزيائي

 )فيزيائية(. الضغط أو االهتزاز أو الضوء أو ية(هرمونات )كيميائ أو عصبية وسائط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األكسوبالسم من غالبًا يأتي للغشاء االستقالبي الدعم

 

 نتيجة

http://www.facebook.com


 
 
 

 

 
 

 د.خلدون درويش|  التخدير الموضعي

9 

9 
/Groups/RBCs.Dent.2020 

 :وصفه

 للتمدد  قابلة غير مرنة بنية بأنه الغشاء ُيوصف

 من ثنائية طبقة(الشحمية  الجزيئات من طبقتين من ويتألف ،

 وكربوهيدرات. توليبيدا مرتبطة وبروتينات الفوسفولبيدات(

 

 

 

 

 

 

 وبشكٍل عام ُيمكن القول بأنَّ:

 الغشاء يتألف من جزيئات الدسم )طبقتين( وطبقة وحيدة من غير الدسم بروتينية في ُمعظمها

 للسطح موجه للماء المحب القطبي الجزء يكون بحيث بطبقتيها ُمتوضعة الشحوم تكون 

 على البروتينات إلى ُينظر الغشاء، وسط نحو موجه للماء الكاره القطبي غير والجزء الخارجي

  :إلى شكلين البروتينات وُتصّنف لألغشية، المنظمة العناصر أّنها

المواد المخدرة تختلف  إنَّ طبقات الشحم والبروتين لها دور كبير بفعالية المادة المخدرة؛ ألنَّ

ينها في سرعة ظهور تأثيرها إذا كانت سريعة أو بطيئة وفيما إذا كان استمرار الفعل المخدر فيما ب

الخاص فيها طويل أو قصير، وهذا يرتبط ببنية الغشاء العصبي فالمواد المنحلة بالدسم بشكل 

 أكبر يظهر الفعل المخدر فيها بشكل أسرع، أما المواد شديدة االرتباط بالبروتين يدوم تأثيرها

 د، وهذا يرتبط بنمط العمل المراد. 3د وبعضها لر  15بشكل أطول فبعضها يستمر لر 

 سؤال استنتاجي
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ال  نريد القيام بحفرة بسيطة إلزالة النخر لمريض ال يتحّمل الحساسية العاجية 

 داعي الستخدام مخدر فترة تأثيره طويلة...

 الصوديوم (شواردال لبعض تسمح الغشاء عبر كمسام صغيرة البروتينية القنوات تعدNa ، 

 بالمرور والموجودة بشكل طبيعي على طرفي الغشاء  Ca) الكالسيوم ،Kالبوتاسيوم

  Gate البوابة تكون عندما بالتدفق للشوارد تسمح حيث أخرى مبوبة أقنية تكون بينما ،

 فقط مفتوحة

 الخلوية خارج السوائل بين الفاصلة المنطقة في العصبي الغشاء كما ذكرنا! يتوضع 

 يمتلك ،وخارجه المحور داخل المتوضعة التراكيز مختلفة الشوارد بين يفصل وهو واألكسوبالسم،

 من مرة 50برر أكبر كهربائية مقاومة الراحة )حالة الكمون الكهربائي( حالة في العصبي الغشاء

 باّتجاه الكلورايد و البوتاسيوم و الصوديوم شوارد مرور يمنع الخلوية؛ لذا وخارج داخل السوائل

 .المنخفض تركيزها مناطق

 أّي:

 يمنع مرور الشوارد )خروج بوتاسيوم، دخول صوديوم( ولو كان هناك اختالف بالتركيز

 وهذه مرة، 100 بمقدار العصبي للغشاء الكهربائية الناقلية تزداد العصبية السيالة تعبر وعندما 

 الغشاء عبر تراكيزها بحسب يوم والبوتاسيومالصود شوارد بعبور تسمح الناقلية في الزيادة

 العصبي.

 طول على السيالة لنقل الالزمة للطاقة الفوري المصدر هذه الشوارد حركة تؤّمن

 .العصب

 الغشاء العصبي له دور بـ:: نتيجة

 

o .سرعة ظهور األثر المخدر ودوام تأثيره 

o .النفوذية االنتقائية للشوارد 

 

 

http://www.facebook.com
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 األلياف العصبية

 

 الغير مغمدة بالنخاعين                     ة بالنخاعينالمغمد

 

 النخاعين، من عازلة شرررحمية بطبقة مغطاة العصررربية األلياف بعض تكون 

وهي ) النخاعين غمد)الشحمية  البروتينات من حلزونية بطبقة

 من: غم من أن غمد النخاعين يتألفبالحقيقة شكل خاص من أشكال خاليا شوان على الر

 كربوهيدرات %5 بروتينات+ %20 أيضا   يضم أنه إال شحوم % 75

 به الخاص النخاعين بغمد مغمداً  عصبي ليف يكون كل

 ونواتها، وُهنا سنقف على مصطلح  شوان خاليا بالسما من النخاعين من الخارجية الطبقة تتألف

 فما هي هذه العقد وأين تتوّضع؟ ، Ranvier Nodesهام وهو عقد رانفييه 

 المغمد العصبي الليف طول على  ملم( (0.5-3 حوالي منتظمة بفواصل متوضعة هي تضّيقات

 النخاعينية، الحلزونية ببنيتهما متجاورتين شوان خليتي بين فاصلة فجوة تشكل وهي بالنخاعين،

 .الخلوي خارج للوسط مباشرة معّرض الخلوي الغشاء يكون العقد هذه وضمن

 من مجموعة وتكون شوان، خاليا من بغمد أيضاً  محاطةتكون 

 المغّمد العصب للنخاعين العازلة الخصائص تمك ن الغمد، بنفس متشاركة المغمدة غير األلياف

 . المغمدة غير األعصاب من أكبر بسرعة العصبية السيالة نقل من
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 :فيزيولوجيا الكهربائية والكيميائية للنقل العصبيال

 والنقل العصبيين: اإلثارة

 لمعرفة كيفية تأثير المخدر، يجب اإللمام بكيفية نقل السيالة ونشأتها...

 

 

 
 

 العصبية بالسيالة يدعى ما أو كهربائي، عمل كمون شكل على تكون الرسائل نتيجة: 

تنتج عنه زيادة  Depolarisationستقطاب عابر لليف الغشاء العصبي حالة نزع )إزالة( ا:عملوكمون ال

مع زيادة  جاه شوارد الصوديوم مترافقًة عادًةيرة )وجيزة( في نفوذية الغشاء اتقص

 .جاه شوارد البوتاسيوممتأخرة في النفوذية ات

من  بدأو الميكانيكية، واللحرارية، تنشأ الدفعة العصبية بتأثير المنبهات الكيميائية، ا    عتبة التنبيه:

 .سميها عتبة التنبيهبلوغ المنبه شدة كافية ن

 

الصنف  النوع

 الفرعي

القطر 

 بالميكرون

سرعة النقل 

 بالمتر/ الثانية

 الوظيفة التوضع

A واردة من وصادرة إلى  121-31 22-6 ألفا

 والمفاصل العضالت

 محركة، التنسيق

واردة من وصادرة إلى  121-31 22-6 بيتا

 العضالت والمفاصل

 محركة، التنسيق

 المقوية العضلية صادرة إلى المغازل العضلية 35-15 6-3 غاما

 األلم، الحرارة، اللمس أعصاب حسية واردة 25-5 4-1 دلتا

 تعددةوظائف إعاشية م ودية قبل عقدية 15-3 3أقل من  

B Sc 1.3-1.3 1.7-3.1 وظائف إعاشية متعددة ودية قبل عقدية 

C d   غاماC 1.4-1.2 1.1-2.1 وظائف إعاشية متعددة،  أعصاب حسية واردة

 األلم، الحرارة، اللمس

الوظيفة األساسية 

لألعصاب المحيطية 

 هي

نقل الرسائل بين الجملة العصبية المركزية وبقية أجزاء الجسم وُتدعى 

 Action Potentialsهذه الرسائل في حالة كمون الفعل الكهربائي 

 Impulsesبالسياالت العصبية 

http://www.facebook.com
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:"كتاب" ولتوضيح هذ الفكرة سنطرح هذا المثال 

 بغض ثابتًا يبقى السيالة وشكل سعة فإنَّ  ما، عصبي ليف ضمن ما منبه بوساطة السيالة حينما تبدأ

 مرورها عند الشدة في خسارة دون ثابتة تبقى والسيالة قوته، أو المنبه نوعية في التغير عن النظر

 وليس العصبي الليف من متحررة طاقة هي السيالة النتشار المستعملة الطاقة نأل العصب؛ طول على

 الشرارة بتقّدم وشّبهها العصبية السيالة انتقال عملية جونغ دي األولي، وقد وصف المنبه من فقط

 جزء وأي طوله، كامل على باالشتعال يستمر الفتيل يشتعل فحالما البارود، نحو الفتيل طول على

 السيالة انتقال في الحال هو وهذا المجاور الجزء إلشعال الالزمة الطاقة يؤّمن سوف نهم يشتعل

 .العصب طول على العصبية
 

  الفيزيولوجيا الكهربائية للنقل العصبي

 

 وصف لألحداث الكهربائية التي تحدث للعصب أثناء انتقال السيالة العصبية، والحقًا سنصف الميكانيكية الدقيقة:

 معرفة: الخطوات يجبقبل ذكر 

 

 

 

 

 

 لدخول الشوارد الموجبة إلى داخل الخلية بسبب : يوجد ميل

 الشوارد تنتقل من التركيز المرتفع إلى التركيز المنخفض . -1

 الجاذبية الكهربائية . -2

 ولكن تمنعها بوابات قنيات الصوديوم من الدخول .

 

 :Resting Potentialاحة الر كمون

 وهو العصبي الغشاء عبر موجودًا يكون فولت، ميلي (95-,70-) بمقدار كهربائياً  سلبي كمون

 الغشاء؛ بحيث يــــكون: جانبي من كل على الشوارد تركيز في اختالف عن ناتج

حالة   ( k  ،Na( والقسم الخارجي إيجابي) شوارد clد )شوارسلبيًا العصب من الداخلي القسم

 polarizationاستقطاب 
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 الخطوة األولى: عند التنبيه .1

ثار العصب مؤديًا إلى مجموعة ، سوف يوبشدة كافيةطرق المذكورة سابقًا بعد تنبيه العصب بإحدى ال

 من األحداث المتتالية:

a)  طور أولي من depolarization والتي تكون Slow  حيث يصبح فرق

) حيث تفتح بعض قنيات الصوديوم بتأثير  ائي للعصب أقل سلبية بمقدار ضئيلالكمون الكهرب

 بالدخول لداخل الخلية ( Naتبدأ شوارد التنبيه و

b)  ارد ) تستمر شو وصواًل لمرحلة حاسمة وهي  الكمون الكهربائي باالنخفاض يستمر

Na  بالدخول ويقترب الموجب بالخارج نحو الصفر والسالب بالداخل يقل ويقترب نحو الصفر

ستقطاب وهذا ما ندعوه كمون عندها نصل لطور سريع من إزالة االمتجهين نحو التعادل (  

عملية انطالق الشرارة ، أي تبدأ Threshold firing potential العتبة أو عتبة االنطالق

 . Naحيث يحدث  الكهربائية

c)  مرحلة: Rapid depolarization  تحدث نتيجة انعكاس الكمون

 يحمل شحنة موجبة بالنسبة لخارجالكهربائي عبر غشاء العصب، فقد أصبح داخل العصب أصبح 

 . ميلي فولت 41كمون داخل العصب +العصب، حيث يبلغ 
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 الخطوة الثانية: بعد زوال التنبيه .2

 حيث ، Repolarization من حالة تحدث االستقطاب، إزالة مراحل انتهاء بعد

 مجدداً  يصل و لخارجه بالنسبة سلبية أكثر اً تدريجي ليصبح العصب داخل الكهربائي الكمون يعود

 )تغلق بوابات الصوديوم وتعود لحالة الراحة ( .  فولت ميلي 70- الراحة األولي لكمون

 

 

 

 

 

 

 

 الزمن الذي يستغرقه حدوث هذه الخطوات؟!قّدر 

 ثانية، وُتقسم بحسب: مللي1تتطلب  المراحل هذه مجمل

 االستقطاب( األولى )إزالة المرحلة  ثانية مللي 0.3 تتطلب 

 االستقطاب( )عودة الثانية المرحلة  ثانية مللي0.7 تتطلب 

 100 ب نفوذية أكثر النفوذية( عن العصب )المسؤول غشاء سيصبح العصب تنبيه بعد

 .اإلثارة قبل ما مرحلة عن ضعف

 كتلخيص للخطوات:

 دة االستقطابإعا  إزالة استقطاب سريعة  عتبة التنبيه إزالة استقطاب بطيئة
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 ""كتاب"":العصبي للنقل الكيميائية – الكهربائية اآللية

 :مهمين عاملين على الذكر سابقة المتتالية األحداث تعتمد

 خارج السوائل العصب( وضمن خاليا داخل (األكسوبالسم ضمن الكهربائية الشوارد تراكيز 

 .الخلوية

 .بوتاسيوموال الصوديوم لشوارد العصبي الغشاء نفوذية 

تختلف تراكيز الشوارد المختلفة الموجودة ضمن العصبونات والموجودة في  مالحظة:

السوائل خارج الخلوية، وهناك اختالفات كبيرة في تراكيز الشوارد بين داخل وخارج الخاليا، 

 .العصبي الغشاء بها يتمتع التي االنتقائية النفوذية إلى يعود الشاردي االختالف وهذا

يات التي تحدث في الغشاء العصبي في حالة الراحة وفي حالة التنبيه )حركة العمل

 األيونات عبر أغشية العصبونات(

  الراحة حالة في .1

 بشكل نفوذ بينما الخلية، لداخل  Naالصوديوم لشواردبشكل نفوذ :العصبي الغشاء يكون

 كمون يجعل مما ،  CLوارد الكلور لش الخلية، ونفوذ بشكل  لخارج  Kلشوارد البوتاسيوم 

 محّصلة  كهربائي( كيميائي )مدروج  عفوية لقوى األيونات تخضع حيث مل فولط،  70- الراحة

 .الصفر يساوي آثارها

 شوارد الصوديوم شوارد الكلور شوارد البوتاسيوم

 العصبون بالسما داخل تبقى

 على قدرتها من الرغم على

 غشاء عبر بحرية االنتشار

 الفارق من الرغم وعلى عصبال

 العصب خارج بين تركيزها في

 المنفعل )االنتشار  وداخله

 ذات المنطقة من عادة يحصل

 المنطقة إلى المرتفع التركيز

 المنخفض( التركيز ذات

 الكلور لشوارد نفوذ الغشاء يكون

 خارج تبقى لكنها كامل بشكل

 تتبع أن من بداًل العصب غشاء

 لداخل وتتحرك تركيزها فارق

 العصب. خاليا

 للداخل الصوديوم شوارد تهاجر

 

 

 والسرررررررربب: والسرررررررربب:والسررررربب:

http://www.facebook.com
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 العصب لغشاء السلبية الشحنة

 الشحنة ذات الشوارد تلتقط

 التجاذب طريق عن الموجبة

 .الكهربائي

 

يقابلها   الذي الساكنة الكهرباء تأثير

 على وتجبرها ،"تقريبًا "ويساويها

 الساكنة اءالكهرب(للخارج الهجرة

 وتكون) للخارج الداخل من تنحدر

 شوارد انتشار عدم النهائية النتيجة

 .العصبي الغشاء عبر الكلور

 وانحدار خارجًا المرتفع تركيزها

 )الشوارد الساكنة الكهرباء

 الكمون إلى تنجذب الموجبة

 ما وهو  (،الخاليا داخل السلبي

 عيمن وما الهجرة، تلك من يشجع

 هو الشوارد لهذه الكبير التدفق

 الراحة حالة في العصبي الغشاء أن 

 .نسبيًا الصوديوم لشوارد كتيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغشاء تنبيه حالة في .2

a) االستقطاب إزالة: 

   هذا ويتم الصوديوم، لشوارد الغشاء خاليا نفوذية في زيادة إلى يؤدي العصب في ما مقطع تنبيه إن 

  .الصوديوم شوارد بمرور للسماح الغشاء أقنية عرض في ةمؤقت زيادة عبر النفوذ

  إنَّ التدفق السريع لشوارد الصوديوم لداخل خاليا العصب ُيسبِّب إزالة استقطاب الغشاء من

 .ميلي فولت 61-إلى  -50مرحلة الراحة إلى عتبة التنبيه وهو ما يقارب 

 والذي لغشائيا عبر الكمون سلبية في التناقص كمية  هي: التنبيه عتبة

 ]العصبية السيالة[العمل كمون لتحريض ضروريا   يكون بدوره

http://www.facebook.com
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 إلى – 70 فولت )من ميلي 15 بمقدار الغشائي عبر الكمون سلبية في االنخفاض يكون  

التنبيه. لعتبة للوصول ضروري وهو أمر، (فولت ميلي -55

 العصب وفي لة،السيا بدء يسبب لن فولت ميلي15 من أقل بمقدار الكمون اختالف إنّ 

 .ثابتة التنبيه عتبة تبقى الطبيعي

 وهذا يعني: التنبيه، عتبة من يرفع موضعي لمخدر العصب تعّرض إن 

 سلبية إنقاص الغشاء عبر تدخل الصوديوم شوارد من أكبر كمية التنبيه  عتبة ارتفاع

 .االستقطاب حدوث إزالة الغشائي عبر الكمون

 من يزيد بدوره وهذا كبير بشكل الصوديوم لشوارد الغشاء نفوذية دادتز التنبيه لعتبة الوصول عند 

  .العصبي المحور بالسما لداخل بسرعة تدفقها

 للعصب، الكهربائي الكمون انعكس قد يكوناالستقطاب  إزالة نهاية وفي 

 .)بيسل وخارجه إيجابي الغشاء داخل(فولت ميلي40+ الكهربائي الكمون قيمة وتصبح

 في االنعكاس هذا ويكون ثانية، ميلي0.3تتطلب  االستقطاب إزالة عملية مجمل إن

 .فقط العصب من المنبهة المنطقة

 تلخيص لمرحلة إزالة االستقطاب:

تبدأ الشوارد الموجبة )الصوديوم( بالتدفق لداخل تنفتح األقنية وتتوّسع  عند التنبيه 

  وم للداخل حتى ينخفض الكمون ويتغير االستقطابيزداد تدف ق شوارد الصودي    العصب

)تعّبر اإلشارة عن الشحنة  71-بعد أن كان  41يصبح داخل العصب بالنهاية إيجابي الشحنة +

 حدوث السيالة العصبية  استمرار زوال االستقطاب الداخلية للعصب( 

b) االستقطاب إعادة: 

 النفوذية زيادة} كبح{انتهاء  بسبب لكوذ الغشاء استقطاب يعود عندما العمل كمون يتوقف 

 مما كثيرة، خاليا في البوتاسيوم نفوذية تزداد ثمَّ للصوديوم، الغشائية

 إضافية أسرع استقطاب عودة وبالتالي البوتاسيوم شوارد لخروج يؤدي

 .الراحة لكمون والعودة للغشاء

  َّومن االستقطاب، إزالة خالل الخاليا لداخل الصوديوم شوارد حركة إن 

منفعلة  حركة تكون االستقطاب عودة خالل البوتاسيوم خاليا خروج ثمَّ

http://www.facebook.com
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 (.األخفض إلى )األعلى من تركيزها لفارق وفقًا تتحرك شاردة كل ألنَّ  

 الصوديوم لشوارد طفيفة زيادة يحدث فولت ميلي - 70 األصلية لقيمته الغشاء كمون عودة بعد 

الخاليا، وهنا يحدث نشاط استقالبي  خارج البوتاسيوم لشوارد طفيفة زيادة لهايقاب الخاليا داخل

الصوديوم، حيث تكون  مضخة بواسطة وذلك ليفّعل النقل الفعال لشوارد الصوديوم خارج الخاليا

،  مما يؤدي  ATPتخرج ال بدَّ من الحصول على الطاقة األقنية مسدودة  في حالة الراحة ولكي 

وديوم لخارج العصب وهذا ما نسّميه بمبدأ عمل مضحة الصوديوم التي لضخ شوارد الص

 .تعيد الكمية الباقية من شوارد الصوديوم  للخارج

  ثانية ميلي0.7 تتطلب االستقطاب إعادة عملية مجمل إن  

 :تلخيص لمرحلة إعادة االستقطاب

انتهاء  لتي تسبب األلم حدوث السيالة ا  ودخول الصوديوم بعد حدوث إزالة االستقطاب

 تبدأ بعدها بالخروج كما تبدأ شوارد البوتاسيوم بالخروج بدايًة  دخول شوارد الصوديوم 

 إعادة االستقطاب

 

 :  Absolut Refractory Periodالمطلقة المقاومة مرحلة

 يصبح العمل كمون ما منبه يحّرض أن بعد مباشرةً  

 بغض آخر لمنبه ابةلالستج قابل غير وجيزة لفترة العصب

 فترة خالل تقريبًا وتبقى هذه المرحلة قوته، عن النظر

 العمل. كمون من األساسي القسم
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  Relative Refractory Period:النسبية  المقاومة مرحلة

 لكن عصبية لسيالة تحريض يحدث أن يمكن الفترة هذه وخالل  المطلقة المقاومة مرحلة تكون بعد

 لالستثارية تصل حتى باالنخفاض الطبيعي، وتستمر هذه المرحلة المنبه من أقوى منبه يتطلب هذا

 االستقطاب. لمرحلة عاد قد العصب إنَّ  نقول النقطة هذه وعند جديد، من الطبيعية

  الصوديوم قنيات وحاالت مراحل

 في الصوديوم شوارد قنوات من األكبر النسبة تكون االستقطاب إزالة مرحلة خالل 

 .الصوديوم شوارد بتدفق سامحةً   

 لحالة للوصول الحالة هذه تتضاءل، 

 .]المطلقة المقاومة حالة[االستقطاب  إلزالة استجابةً  فيها تنفتح ال لحالة مؤقتًا القنوات الكبح ويحول

  في القنوات غالبية تصبح حيث دريجياً ت هذه الكبح حالة تتراجع 

 فولت(. ميلي  (-70استقطابه أعاد قد الغشاء يكون حيث الراحة وضعية في (

 الكبح حالة إلى ثم إلى أواًل القنوات حالة تتغير االستقطاب إزالة دبع (I)، 

 أنهما إال القنوات توصيل عدم عن مسؤولتانوحالتي  كال أن   من الرغم على

 من انطالقاً  O  االنفتاح حالة في ليجعلها القنوات يعيد أن ُيمكن االستقطاب إزالة أن   في يختلفان

  .Iالكبح  حالة من ليس لكن C اإلغالق حالة

 "كتاب" Membrance Channels الغشاء أقنية

 :تعريفها وشكلها

 جزئية بنى وهي الصوديوم، شوارد أقنية وتسمى لإلثارة القابل الغشاء عبر موجودة يةمائ مسامات

 في التوضع راسخ شحمي سكري بروتيني كجزيء القناة تبدو، للصوديوم األقنية هذه نفوذية تؤمن

 وبشكل األقل على واحد مكان في ضيقًا ويكون الغشاء ضمن يمتد مائي مسام من تتألف وهي الغشاء،

 .غيرها من شوارد الصوديوم لتمييز كافي

 مرور من مرة 12 بـ أكبر بسهولة الصوديوم شوارد تمر

 البوتاسيوم

http://www.facebook.com
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 وظيفتها:                          

o الغشاء، كمون لتغير كاستجابة بالشكل يتبدل جزءاً  القنوات تتضمن 

 حاالت وصف تم) السم عبر الشوارد مرور في البوابة دور تلعب وبذلك

(I.O.C. 

o عدمها أو الغشاء نفوذية تفسير في يساعد األقنية هذه وجود 

  .محددة لشوارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 نانومتر. 3.0-3.0يبلغ قياس قنوات الصوديوم 

 :التفسير

 عبر بسهولة التحرُّك يمكنها لذلك الكلور، أو البوتاسيوم شوارد من أصغر الصوديوم شوارد تكون 

 العصبية. الخلية داخل إلى لمنخفضا تركيزها باتجاه الغشاء قنوات

 نصف ويبلغ معها، وتتحد الماء جزيئات تجذب الشوارد هذه كل ألن يحصل ال هذا فإن حال كل على 

 أنغستروم 2.2 من  %50بر أكبر تقريباً  وهذا أنغستروم، 3.4 الصوديوم الشوارد هيدرات هذه قطر

 عبر العبور تستطيع ال الصوديوم شوارد نفإ لذلك والكلور، البوتاسيوم شاردة من كل قطر نصف وهو

 البوتاسيوم شوارد تستطيع بينما الكبير، حجمها بسبب للعصب الراحة فترة خالل الضيقة القنوات

 .األقنية هذه عبر المرور والكلور
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 التي التغييرات ألن بسهولة، الغشاء عبر الصوديوم شوارد تعبر االستقطاب إزالة مرحلة خالل 

 الصوديوم شوارد لمرور يكفي بما األقنية لهذه مؤقتة عرض زيادة إلى تؤدي ءالغشا على تطرأ

  O. إلى  Cالحالة من العصب )االنتقال بالسما لداخل المنخفض تركيزها باتجاه

 كـ: الفكرة هذه تصّور يمكن

 شيرالراحة، كما ت حالة في جزئياً  األقنية تسّد لكنها االستقطاب، إزالة خالل مفتوحة تصبح بوابة

 البوتاسيوم، أقنية في عنها الصوديوم أقنية في البوابات نوعية في اختالف إلى الحديثة الدراسات

 في تتوضع بينما العصب لغشاء الخارجي السطح قرب الصوديوم أقنية في البوابات تتوضع حيث

 .العصب لغشاء الداخلي السطح قرب البوتاسيوم أقنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيالة تقدم

 وتستمد العصبون سطح طول على السيالة تنتقل ما، منبه بوساطة العمل كمون يضتحر بعد

 :يأتي ما وفق العصبي الغشاء من لالنتشار الالزمة الطاقة

 لحظة في الغشائي عبر الكمون وينعكس العصبي، للغشاء الراحي التوازن حالة المنبه يبطل

 .السالب إلى الموجب من الخارجي لوسطا ويتبدل الموجب، إلى السالب من الخاليا داخل فيتحول
 

 القسم بين موضعياً  تيارًا ُينشىء العصب من المقطع هذا في الجديد الكهربائي التوازن هذا

 .الراحة حالة في زالت ما التي المجاورة والمنطقة استقطابه المزال

 الغشاء امتداد عل ميليمترات لعدة وتمتد السالب إلى الموجب من الموضعية التيارات تتدفق

 أقل والخارج سلبية أقل المجاورة المنطقة داخل يصبح التيارات هذه لتدفق وكنتيجة العصبي،

  .إيجابية
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 الغشاء كمون يتناقص وعندما االستقطاب، إزالة انطالق عتبة من مقتربة الغشاء كمونية تتناقص

 .سريعة استقطاب إزالة حرضتت و االنطالق لعتبة نصل الراحة حالة كمون عن فولت ميلي 15
 

 تكون التي المجاورة المناطق باتجاه موضعية تيارات الجديد استقطابه المزال القسم في تتشكل

 .جديد من العملية كامل وتعاد الراحة حالة في

 المقاومة بمرحلة مرورها بعد الطبيعية حالتها إلى األولى استقطابها المزال المنطقة تعود

 تكون، وفقط واحد باتجاه تنتشر االستقطاب إزالة موجة فإنَّ  ذلك وبسبب نسبية،وال المطلقة

 .لالستثارة القابلة غير الممنعة المنطقة بسبب ممنوعة الخلف باتجاه العودة
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 السيالة انتشار

 

 انتشار ويختلف المركزية، العصبية الجملة باتجاه العصب غشاء طول على المتولدة السيالة تنتقل

 :المغمد غير العصب في عنه بالنخاعين المغمد العصب في السيالة

 

 :المغمدة األعصاب في المغمدة غير عصاباأل في

  َّعن عبارة المغمد غير العصب ليف إن 

 ذا خلوياً  غشاء تملك طويلة اسطوانة

 الغشاء وهذا ، كهربائية مقاومة

 والجميع األكسوبالسم من بقلب يحيط

 ذي خلوي خارج بسائل مغموراً  يكون

 .منخفضة مقاومة

 المقاومة ذي الغشاء من كل يسّبب 

 الخلوية وخارج داخل واألوساط اليةالع

 انخفاض المنخفضة المقاومة ذات

 مسافة خالل التيار كثافة في سريع

 .استقطابه المزال القسم من قصيرة

 كافياً  الموضعي التيار تدف ق يكون قد 

 المناطق في استقطاب إزالة إلحداث

 ولكن الراحة، بحالة الموجودة المجاورة

 للوصول فياً كا غير سيصبح ابتعدنا كلما

 .التحريض لعتبة

 العصب ألياف في السيالة انتشار يّتصف 

 غير

 -Slow forward

creeping process.  

 األلياف في النقل معدل يكون C غير 

 مقارنة بالثانية متر 1.2 هي المغمدة

 إلى 14.8 بين تتراوح نقل سرعة مع

 المغمدة األلياف في بالثانية متر 120

-A و ألفا-A دلتا. 

 ألن؛ المغمدة غير عن المغمدة األعصاب في السيالة انتشار يختلف 

 الخلوية خارج عن الخلوية داخل الشحنات تفصل العازلة النخاعين طبقة

 الالزم التيار كان البعض بعضها عن أبعد الشحنات كانت فكلما

 .أصغر الغشاء لتحريض

 األعصاب في أبعد لمسافات االنتقال الموضعية راتالتيا تستطيع وبهذا 

 .غشائية استقطاب إزالة إحداث على قادرة غير تصبح أن قبل المغمدة

 من التيار قفز عبر المغمدة األعصاب في العصبية السيالة انتقال يحدث 

 انتشار من الشكل هذا يتميز يدعى ما وهذا لعقدة عقدة

 االنتشار من الطاقة حيث من فعالية وأسهل وأكثر أسرع بكونه السيالة

 .المغمدة غير األعصاب في

 ذلك إلى باإلضافة المحور، قطر بزيادة النخاعين غمد سماكة تزداد 

 رانفييه )مناطق متقطعة من غمد النخاعين( عقد بين المسافة تزداد

 القافز النقل أن نجد المذكورين للعاملين ونتيجة المحور، قطر بزيادة

 .األكبر القطر ذي المحور في أسرع يكون

 بشكل ألخرى عقدة من عادة العصبية للسيالة القافز النقل ينتشر 

 from nods to node (salutatory conduction) خطوات

 القدرة يمتلك يزال ال اآلتية العقدة إلى يتدفق الذي التيار أن يبدو و ،

 .العقدة منطقة في صبيالع الغشاء في التحريض لعتبة للوصول الالزمة

 يتجاوز الموضعي التيار فإن العقد إحدى في السيالة نقل إيقاف تّم إذا 

 لتصل التالية العقدة في الغشائي الكمون برفع ويقوم العقدة هذه

 فمن لذا طريقها، وتتابع تتجاوزها أي االستقطاب إزالة تحريض لعتبة

 متجاورة عقد 3 أو 2 األقل على يغطي أن المخدر للمحلول الضروري

-8 يقارب ما تغطية يتوجب لذلك المخدر، تأثير من مباشرة للتأكد

 إيقاف من للتأكد المخدر بالمحلول العصب من األقل على متر ميلي10

 .العصبي النقل

http://www.facebook.com
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 مالحظة خارجية:

 األعصاب في بينما صوديوم، قناة (50-100) المغمدة غير األعصاب في األقنية عدد يتراوح

 .قناة ألف 20 من أكثر عددها يبلغ الواحدة رانفييه عقدة في المغمدة

 الموضعي المخدر تأثير ومكان كيفية

 مقدمة: 

وبالتالي نفوذ الصوديوم،  انفتاح قنوات الصوديومفي نشوء السيالة العصبية هو 

مرتبط بهذا الغشاء وهو وهنالك أيضًا على الغشاء العصبي بعض المناطق التي يكون فيها الكالسيوم 

ما يسمح لهذه األقنية باالنفتاح وحدوث نفوذ للشوارد )التحكم بنفوذية أقنية الصوديوم(، واذا استطاع 

 المحلول المخدر أن يمنع هذا النفوذ، فإّنه سيمنع مرور السيالة العصبية وبالتالي منع حدوث األلم.

 ون الراحة األساسي للغشاء العصبيتغيير كم. 

 .)تغيير كمون العتبة )عتبة التحريض 

 .خفض معدل إزالة االستقطاب 

  .إطالة معدل إعادة االستقطاب 

 

 

 إزالة طور خالل تحدث الموضعي للمخدر األساسية ثيراتالتأ أن إثبات تمَّ

 سيما وال االستقطاب إزالة معدل في انخفاض تتضمن التأثيرات هذه االستقطاب،

 ليست الخلوي االستقطاب إزالة فإنَّ هذا وبسبب البطيء، االستقطاب إزالة طور في

 ال لتاليوبا التحريض، عتبة إلى ليصل العصبي الليف غشاء كمون لخفض كافية

 عودة معدل في بتغير هذا يترافق وال منتشر، عمل كمون حدوث يتحرَّض

 .االستقطاب

 

 المكان هو

 المخدرات فيه تمارس الذي

 الدوائي تأثيرها الموضعية

http://www.facebook.com
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 نظريات تأثير المخدرات الموضعية

 السطح شحنة الكالسيوم، إزاحة كولين، األستيل 

 كولين ألستيلا أّوالً: نظرية

 النقل في يتدّخل كولين األستيل أنَّ  تفترض 

 فيكرر دوره إلى باإلضافة العصبي،

حيث أنه عند انتقال السيالة  العصبية، المشابك

مناطق )أعصاب( لتصل للدماغ،  3فإنها ستمّر في 

يفصل بينها مشابك )منطقة التنبيه، نخاع، مهاد، 

ذه االتصاالت دماغ(، فإذا ما قمنا بقطع ه

)المشابك( فإنَّ السيالة ال تستمّر في مرورها، 

 وبالتالي سيكون عمل المخدر على األستيل كولين.

 النقل في يتدخل كولين األستيل أن   على قاطع دليل هناك يوجد ال ولكن

 العصبون جسم طول على العصبي

 الكالسيوم إزاحة ثانياً: نظرية

 السيالة يوقف الموضعي المخدر أنَّ على مدتعت وهي شائعة النظرية هذه   

 االرتباط خالل من الغشاء في المواقع بعض من الكالسيوم إزاحة طريق عن

 شوارد تركيز اختالف أنَّ  إثبات ومع الصوديوم، بنفوذية تتحكم والتي معها،

 فقدت النظرية هذه فإنَّ  الموضعي المخدر عمل على يؤثر ال الكالسيوم

 .ةالعلمي مصداقيتها

 

 :}التنافر {السطح شحنة ثالثاً: نظرية

 لسطح الكهربائية الكمونية ويغّير العصب غشاء مع يرتبط الموضعي المخدر أنَّ  النظرية هذه تفترض

 المخدر شوارد وألنَّ للغشاء، المائي الجزء مع RNH+ للدواء اإليجابية الشوارد ترتبط حيث الغشاء،

 إيجابية أكثر الغشاء سطح على الكهربائية الكمونية تجعل فهي صافية موجبة شحنة تحمل الموضعي

 .التنبيه )التحريض( عتبة زيادة طريق عن العصب استثارية تنقص وبالتالي
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 المخدر علم لتفسير مقبولتان نظريتان لدينا 

 بين ومن ،و وهما الموضعي

.قبوال   األكثر هي النوعي المستقبل نظرية فإن النظريتين هاتين

  Membrane Expansion الغشائي التمدد أّوال : نظرية

 الخاليرا غشراء فري للمراء الكارهرة المنراطق إلرى تنتشرر الموضرعي المخردر جزيئرات أنَّ تقرول 

 عردة فري تمرددًا بًةمسرب الغشرائية، البنرى أغلرب فري عامرًا اضرطرابًا منتجرًة العصربية،

   .الصوديوم لشوارد النفوذية زيادة من ومانعة الغشاء في مناطق

 

:

الليف العصبي يتألف من طبقتين من الدسم وطبقة بروتينية، وللدسم قطبين قطب كاره للماء 

 وقطب محب للماء وبهذه النظرية جزيئات المخدر تنتشر إلى المناطق الكارهة للماء
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تفترض هذه النظرية ارتباط المخدر بأجزاء معينة كارهة للماء أو قد تكون عالية االنحالل 

 رًا في القالب البروتيني؛ والغاية هنا تكون بالدسم محدثًة تغيي
 

 الخلية لغشاء الدسمة األجزاء تخترق أن بالدسم االنحاللية عالية لموضعيةا للمخدرات ُيمكن 

 قطر في نقصاً  يسبب وهذا العصبي، الغشاء في الدسم البروتيني القالب شكل في تغيراً  محدثةً 

 .العصبية واإلثارة الصوديوم توصيل من كل كبح إلى تؤدي والتي الصوديوم قنوات

 يتوفر ال والذي كالبنزوكائين، الموضعية المخدرات بعض عاليةف الغشائي التمدد نظرية تفسِّر

 األغشية أن ثبت حيث سطحي، موضعي كمخدر جيدة فعالية يظهر ولكنه الشاردي بشكله

 مباشر دليل يوجد ال ولكن الموضعي للمخدر تتعرض عندما ميوعة أكثر وتصبح تتمدد العصبية

 .لوحده الغشاء دتمد بسبب كامل بشكل يكبح العصبي النقل أن على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النوعينظرية المستقبل ثانيا : 

 بارتباطه يعمل الموضعي المخدر بأن وتفترض حاليًا، األكبر االستحسان تالقي التي النظرية وهي

 لتغيرات يحتاج وال مباشرًا الدواء تأثير ويكون الصوديوم، قناة في موجودة نوعية بمستقبالت

 .الخلوي لغشاءل العامة الخصائص في

 مستقبل وجود إلى الكهربائية والفيزيولوجية  الحيوية الكيميائية الدراسات أشارت وقد

 سطحها على أو الخارجي سطحها على إما الصوديوم قناة في الموضعي للمخدر نوعي

 تتناقص المستقبالت إلى الموضعي المخدر دخول وبمجّرد، لألكسوبالسم المقابل الداخلي

  .العصبية ويمنع إزالة االستقطاب الناقلية وتنقطع الصوديوم شوارد وذيةنف تنتهي أو

http://www.facebook.com
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 بحسب الموضعية المخدرات ُتصنَّف

 خاللها من يمكن الصوديوم قنوات بداخل األقل على جوانب أربعة هناك أنَّ  ظهر وقد ،

 :العصبية الناقلية في المخدرات تؤثر أن

 األمين ثالثية الموضعية المخدراتالصوديوم  قنوات بداخل .1

 التترودوتوكسين مثل الحيوية السموم كبعضالصوديوم  لقنوات الخارجي السطح على .2

 .والساكسيتوكسين

  العقرب. سم مثل والكبح التنشيط بوابات طريق عن .3

 النقل أثناء الداخل باتجاه الصوديوم واردش تدفق األمين ثالثية الموضعية المخدرات تثبط .4

 ما وهذا R-LA الصوديوم قنوات في الموجود بالمستقبل ارتباطها طريق عن العصبي

 .)االستقطاب إزالة المفتوحة، القنوات وضعية أي(الطبيعية التنشيط آلية يكبح

 

 

 

 

 

 التأثير وطريقة الحيوي تأثيرها مكان بحسب الموضعية المخدرة المواد تصنيف

 الكيميائية المادة التعريف التصنيف

 A الصنف
 موجود مستقبل في تؤثر عوامل هي

 .العصب لغشاء الخارجي السطح على

 مثل) حيوية سموم(البيوتوكسينات 

 التترودوتوكسين،

 ،مثل سم قنديل البحر.والساكسيتوكسين

 B الصنف
 موجودة مستقبالت على تؤثر عوامل هي

 .العصب غشاءل الداخلي السطح على

 لليدوكائين، الرباعية األمونيوم نظائر

) يغير من بنية الغشاء  العقرب سم

 العصبي محدثًا شكل من أشكال الخدر (

 C الصنف
 فيزيوكيميائية بآلية تؤثر عوامل هي

 المستقبل عن مستقلة
 البنزوكائين

 D الصنف

 بين بالمشاركة تؤثر عوامل هي

 نع المستقلة واآللية المستقبالت

 المستقبل

 الموضعية المخدرة المواد غالبية

 األرتيكائين، مثل سريرياً  المستخدمة

 البريلوكائين المبيفاكائين، الليدوكائين،

http://www.facebook.com
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 السابق! من خالل الجدول

 الفعال والشكل التأثير منطقة على والمعتمد الموضعية للمخدرات الحيوي التصنيف ُنالحظ

 :لمركباته

 لصنفا من األدوية تتواجد حيث Cالمشحون غير بالشكل فقطRN. 

 الصنف أدوية تكون بينما D المشحون وغير المشحون بالشكل موجودة. 

 90% الصنف من لألدوية المخدر التأثير من D 10و الشاردي الشكل بوساطة يستجيب% 

 .األساس بوساطة ينتج التأثير من فقط

 . Dغالبية األدوية المستخدمة هي من الصنف 
 

  ُيمكن للسيالة العصبية أن تتخطى أو تتجاوز واحدة أو اثنين من العقد المخدرة وتتابع طريقها

ل المخدر أن يغطي على األقل اثنتين أو ثالث عقد متجاورة مباشرة لذلك فإّنه من الضروري للمحلو

 ملم. 11-8ليتأكد تأثير المخدر، وهو ما طوله تقريبًا من 

  تختلف كثافة قنوات الصوديوم بين األعصاب المغمدة واألعصاب غير مغمدة، تتراوح كثافة

رومتر مربع، بينما في عقد قناة في الميك 35القنوات في األعصاب الصغيرة غير المغمدة حوالي 

قناة في الميكرومتر مربع،  21111رانفييه في األلياف المغمدة يمكن أن تكون أكثر من 

وباالعتماد على وسطي طول العصب، فإن  قنوات الصوديوم تكون أقل نسبيًا في أغشية األعصاب 

 غير المغمدة.

 آلية تأثير المخدرات الموضعية :الموضعي المخدر عمل كيفية 

 قنوات نفوذية بإنقاص يكون العصبي النقل إيقاف في الموضعي المخدر لعمل األولي الفعل إنَّ  

 للصوديوم القصوى النفوذية انتقائياً  الموضعي المخدر يثّبط،  Naالصوديوم لشوارد الصوديوم

 لتحفيز أو الالزمة األقل القيمة من مرات ست إلى خمس من أكبر الطبيعية قيمتها تكون والتي

 .(X6إلى X5  من العصبي للنقل أمان عامل العصب )هناك وظائف تفعيل

http://www.facebook.com
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 انتقاله، وسرعة العمل كمون ارتفاع معدل من كل منقصاً  هذا، األمان عامل الموضعي المخدر ينقص 

 ُيسبب، كما العصب تخدير ويتم تفشل العصبية الناقلية فإن الحد تحت األمان عامل ينقص وعندما

 .العصب غشاء في Kالبوتاسيوم شوارد نفوذية في يذكر ال جدًا ضئيالً  ًانقص الموضعي المخدر

 شوارد لحركة منظماً  دوراً  لها بأنَّ ويظن الغشاء مع مرتبط بشكل Ca الكالسيوم شوارد تتواجد

 على النوعي بالمستقبل المرتبطة الكالسيوم شوارد تحرير وإن العصبي، الغشاء خالل من الصوديوم

 الغشاء خالل من الصوديوم نفوذية في النقص عن مسؤول عامل أول يكون قد ةالشاردي القنوات

 جزيئات تعمل يمكن أن العصب، غشاء استقطاب إزالة في األولى الخطوة العملية هذه وتعد العصبي،

 .العصبي الغشاء جوانب بعض مع لالرتباط الكالسيوم شوارد مع التنافسي بتنازعها الموضعي المخدر

 

 

 
 :الموضعي المخدر لعمل مفترضة كآلية اآلتي التسلسل اعتماد اُيمكنن

 .الصوديوم قنوات على مستقبالت مع المرتبطة الكالسيوم شوارد نزع .1

 .المستقبالت بتلك الموضعي المخدر جزيئات بارتباط ذلك يسمح .2

 .الصوديوم لقناة تثبيط إحداث يتّم .3

  .الصوديوم لقنوات النفوذية في نقصان يحدث .4

 .الكهربائي االستقطاب إزالة معدل في خفاضان يحدث .5

 .العمل كمون تحريض عتبة مستوى إلى الوصول في الفشل .6

 .العصبية الناقلية بتثبيط ذلك ويدعى انتقالية عمل كمونات تشكل في نقص مع ذلك يترافق .7

  َّبالسما إلى الدخول من الصوديوم شوارد تمك ن التي اآللية في تؤثر الموضعية المخدرات إن 

 ألن االستقطاب بحالة العصبي الغشاء يبقى، والعمل كمون تشكل لتحرض العصب في لمحورا

 التطور. في تفشل العمل كمون  تشكل عن المسؤولة الشوارد حركة

  َّتغيير بدون يبقى للغشاء الكهربائي الكمون وألن تتباطأ كما الموضعية، التيارات تتطور ال 

 .العصبية لسيالةا النتقال التلقائي االستمرار آلية

 تحرير على قادرة غير تصبح ألنها العصب؛ من مخدر جزء إلى تصل التي العصبية السيالة تتوقف 

 .انتقالها الستمرار الضرورية الطاقة

http://www.facebook.com
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A..مخّدر موضعي نموذجي 

B..نمط اإلستر 

C..نمط األمين 

Hydrophilic part = قسم محب للماء 

Lipophilic part = قسم محب للدسم 

Intermediate chain =   السلسلة المتوسطة

أهم  دور للمخدر الموضعي هو التأثير على  في النهاية البّد من التأكيد على أن  

 نفوذية قنوات الصوديوم، ومنع حدوث إزالة االستقطاب

 األشكال الفّعالة للمخّدرات الموضعية

 

  مركبات بشرركل أمالح تنحل بالماء، حيث تكون األمالح على شرركل مسررحوق بلورات قلوية قليلة

( ، ُتحل  بالحموض لتصررربح أمالحًا PH=5.5تة عند تعّرضرررها للهواء )االنحالل برالماء وغير ثاب

 .منحل ة بالماء وقابلة للحقن عند اإلنسان

  الغالبية العظمى من المخّدرات الموضرررعية القابلة للحقن هي أمينات ثالثية، والقلة فقط هي و

 أمينات ثنائية )كالبريلوكائين والهكسيلكائين(.

 

 ــــــب  الشــكل الُمرفق:حس

 جزيئات الُمخدر الموضعي هي مركبات ثنائية الزمرة؛ حيث تتألف عمومًا من: 

http://www.facebook.com
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  ف بشكل أساسي من:نقول أن  جزيئات المخدر تتأّل 

: يشررركال القسرررم األكبر من جزيء المخدر  Lipophilic partجزيء حلول ومحرّب للردسرررم  .1

فين تيوأو الالموضعي، وهو عبارة عن بنية حلقية عطرية ُمشتقة من 

 مكن المادة من العبور في البنى التشريحية .، ي ) كما هو في األرتيكائين(

: القسرررم األصرررغر من الُمخدر وهو عبارة عن مشرررتق  Hydrophilic partجزيء محّب للماء  .2

، يمكن المادة  )حمض األستيك( )إتيل الكحول( أو  أميني من 

 من االنحالل في السوائل النسيجية .

خّدرات الموضعية التي ال تحتوي على القسم المحّب للماء غير قابلة للحقن الم

وغير قابلة لالنحالل في الماء ولكن ُيمكن أن تكون مخّدرات سطحية جيدة، كر 

 البينزوكائين "جل".

 

من الهيدروكربون  Intermediate chainيربط بين هذين الجزأين سرررلسرررلة متوسرررطة  .3

ناًء وبوبالتالي فهي ميد، تحتوي على رابطة إستر أو أ

 عليها ُتصنَّف المخدرات الموضعية إلى زمرة األستر أو األميد.

 مالحظة : معظم المخدرات الموضعية حاليًا من زمرة األميد .

وال  ية األساسيةالمواد الكيميائية التي تشترك مع المخّدرات الموضعية في تلك البن

 سيما حاصرات الهيستامين غالبًا ما ُتظهر خصائص مخّدرة موضعية ضعيفة
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 تصنيف المخدرات الموضعية:
 :ُتصّنف المخدرات الموضعية بحسب 

I) ( أمينو إسرررترات )األسرررتريةEster Typeتتحلمه )تتفكك( بسرررهولة في المحاليل المائية  : 

 ين.مثل        البروكائ

II)  )األمريررديررة( أمريرنرو أمريررداتAmide Type : )مرقرراومررة لرعرمررلرريررة الررحلمهررة )التفكررك 

مثل        الليدوكائين، حيث ُتطرح نسرربة أكبر من مركبات األميد في البول دون تبّدل بالمقارنة 

 .ّدلتتواجد في البول بنسب أكبر دون أن تتبأي أنَّها:  مع اإلسترات

 

تحّدد العديد من صفات طبيعة الرابطة الكيميائية إنَّ 

 المخدر الموضعي كالشكل األساسي للتبّدل الحيوي

 

الموضعي بالحاالت الطبيعية يقوم بمنع إزالة االستقطاب في  وجدنا بالمحاضرة السابقة أنَّ المخدر

الليف العصررربي عن طريق احتالل المناطق الُمؤثرة على المسرررتقبالت التي توثر في زيادة نفوذية 

شررروارد الصررروديوم، ولكن هناك بعض العوامل التي تؤث ر على مفعول المخدر وباألخص تؤثر على  

 ، ومنها:Durationلتخدير ومدة ا  onsetسرعة ظهور المخدر 

  PKaثابت التشرد او التفكك  

وهو  ثابت التفك ك الشرراردي للمادة، فعند حل أي مادة في الماء فإنَّ قسررمًا منها ينحل إلى شرروارد 

  وقسمًا يبقى على شكل جزيئات، وبالتالي يكون هذا الثابت هو نسبة الشوارد على الجزيئات.

PKa =
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 لكل مخّدر بحيث:  PKaيؤث ر ثابت 

كلما زادت قيمة هذا الثابت        كلما تباطأت فترة ظهور الفعل المخدر )مثل األبنفرين( 

 وسنعرف السبب الحقًا...

بأحوالها الطبيعية بشكل تكون المخدرات الموضعية عند تحضيرها في المخبر  

مركبات أساسية )قلوية( قليلة االنحالل في الماء وغير ثابتة عند تعرضها للهواء 

وبهذا الشكل ال تمتلك أّية 

قيمة سريرية أو تملك تأثير سريري ضعيف، وكونها أساسات ضعيفة فإنَّها ترتبط 

الحموض لتشكل أمالح )بلورات( مخدرات موضعية وعندها  فقط بشكل جيد مع 

 تكون حلولة في الماء بشكل جيد نسبيًا وثابتة في الهواء نسبيًا.

المخدر الموضعي وبحسب معرفتنا يكون سائاًل، ولكن 

  هو باألصل وكما وجدنا عبارة عن أمالح )بلورات(.

 pHpH

 

إنَّ حموضرة األنسرجة ُتضرعف من فاعلية المادة المخّدرة، فيكون التخدير ضعيفًا عند حقن المخدر  

 ية االلتهابية تنتج مواد حامضية.الموضعي في أنسجة ُمصابة بااللتهاب أو اإلنتان؛ ألن العمل

األنسجة    PHالحقن والتخدير بوسط التهابي )حامضي( كون 

وسنعرف آلية  منخفضة وبالتالي يكون تأثير الفعل المخدر ضعيفًا

وسبب ذلك في سياق محاضرتنا...

http://www.facebook.com
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 رة؟ األنسجة المجاو   PHالعصب بتغيُّر   PHهل يتغّير  

 العصب؟ " ؟ PH األنسجة الُمحيطة و PH"هل ُهناك عالقة بين 

ال فرَـ بالبرغم من كون العصب ُمحاط باألنسجة )أي أنَّه ليس بمعزٍل عنها(، إال إنَّه 

 العصب ثابتاً   PHاألنسجة المحيطة ويبقى   PHال يتأثر بر 

 

 

 

 

 

 

 

في السوائل خارج الخلوية، إال أّنها تبقى  pHف في درجة على الرغم من وجود اختال

فإن  الوظيفة الطبيعية للعصب تتأثر بالتغييرات ثابتة في الوسط داخل العصبي، 

في الوسط خارج الخلوي، كما أن فعالية المخدر الموضعي في إيقاف السياالت العصبية 

 الوسط خارج الخلوي pHتتأثر بشكل كبير بتغيرات 

  على الشكل التالي: PHيكون تأثير الر 

 :االنخفاض 

المنخفضة )المحلول حامضي سواء كان دوائيًا أو  pHتسّبب درجة 

 مخدرًا(:

 حقنًا مؤلمًا: شعورًا حارقًا عند حقن المادة المخدرة. -1

بشكل المنخفضة ُتبطئ   PHبطء ظهور المادة المخدرة: درجة  -2

 طفيف من ظهور تأثير المادة المخدرة.

األنسجة    PHتغيَّر فعل المحلول المخدر بتغيَّر العصب ثابتًا؛ فما سبب   PHإذًا: بما أنَّ 

 بالرغم من كون المحلول المخدر يؤثر على العصب وليس األنسجة؟! 

وذلك ألنَّنا ال نضع المحلول المخدر ُمباشرًة على العصب، بل نقوم بحقنه باألنسجة  

  PHاألنسجة وليس   PHوينتقل بعدها من األنسجة للعصب وبالتالي ستؤثر عليه 

 العصب

 

http://www.facebook.com
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 :االرتفاع 

 تؤدي زيادة هذه القيمة )قلونة( إلى: 

 تسريع ظهور المادة المخدرة وزيادة في الفاعلية. -1

 راحة أكبر عند الحقن: أقل ايالمًا.  -2

 

 

 

 

 

 

 

تقوم بتوسيع األوعية الدموية وهذا يؤدي   ph=5.5)) رها الطبيعييالمادة المخدرة بتأث

بدوره إلى انتشار سريع للمحلول المخدر وبالتالي عدم القدرة على التحكم بالتركيز 

 زالة استقطاب، وكما نعلم أنَّه إلقادر على إزالة االستقطابالمناسب للمحلول المخدر ال

يستطيع بها منع عملية مرور السيالة العصبية من المخدر لتركيز محدد العصب نحتاج 

 .األلمية، لذا تتّم إضافة المقبضات

 

 

ضيف مواد ُن ، وهنابح فاسدًادر ُيصالمحلول المخوعندها  المقبض الوعائي يتأكسد بالضوء

 . PH=3.3الر  والتي تخفض درجة الحموضة ليصبح  ضيةحام

2 
 

http://www.facebook.com


 
 

 

 
 

 التخدير الموضعي| د.خلدون درويش

38 
/Groups/RBCs.Dent.2020 

 

 

 

الموضعية التي تحتوي على اإليبنفرين أو مقبضات وعائية أخرى من قبل  يتّم تحميض المخدرات

 المصّنع لكبح تأكسد المقبض الوعائي، 

 pH  5.5المحلول بدون اإليبنفرين         حوالي. 

          3.3بينما تصل القيمة في المحاليل المحتوية على اإليبنفرين إلى. 

  يكونpH    7.4     األنسجة السليمة. 

  6- 5وينخفض في األنسجة االلتهابية ليصل        لر. 

 

 عموما  

تتمّيز المخدرات الموضعية بأّنها أسس غير ثابتة تترسب في المحاليل المقلونة فتجعل هذه 

 المحضرات غير قابلة لالستخدام السريري.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نتيجة
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 تفّكك المخدرات الموضعية:

  ترك ب المخّدرات الموضعية بشكل أمالح )عادًة الهيدروكلورايد( لالستعمال السريري )بعد أن

يتّم تفاعلها مع الحموض(، والتي تكون ثابتة في الهواء وحلولة في الماء المقطر أو المصل 

 الفيزيولوجي.

 عند حلمتها ُتعطي شاردتين:

RNH+  ًا )الشرجبات(مشحونة إيجابي شوارد  + 

RN  وهي عبارة عن جزيئات المخدر غير المشحونة شوارد 

وهذا ما يسّمى برر ثابت تختلف نسب كل منهما بحسب 

، حيث أّنه كلما ارتفع هذا الثابت يكون تشّرد المادة أقل أي تكون PKaالتشرد 

 الشوارد الموجبة أكثر.

 المحلول أو األنسجة المحيطة. pHفي المحلول بحسب  كما تختلف نسبة الشوارد

 وسندرس الحالتين...

 منخفض         يميل التوازن باّتجاه اليسرررار pHبوجود تراكيز كبيرة من شررروارد الهيردروجين          -1

 ل المخدر موجودة بشكل شرجبات:تكون غالبية المحلو       

+RN + H >+  RNH 

مرتفع       يميل التوازن إلى جهة األسراس  pH عند انخفاض تركيز شروارد الهيدروجين          -2

 الحر:

+RN + H < +RNH 

غير المشحون والمنحل بالدسم هو المسؤول عن RN الشكل األساسي الحر للمخدر الموضعي 

عملية 
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إنَّ إنجاز تخدير العصب يكون أكثر صعوبة في 

 RNوذلك بسبب العدد غير الكبير نسبيًا من الجزيئات القادرة على اختراق غمد العصب 

واالمتصاص المتزايد لجزيئات المحلول المخدر الباقية إلى األوعية الدموية المتوسعة في 

لرغم من كون هذا يشكال مشكلة في كل الممارسات السنية إال أنَّ هذه المنطقة، وعلى ا

 هذه الحالة تبدو أكثر تواجدًا في المعالجات اللبية.

 

  في الحاالت السررريرية االعتيادية وباسررتخدام المخدرات الموضررعية المتوافرة حاليًا تحّدد قيمة

pH تّم فيها حركة المخدر الموضررعي من مكان الحقن إلى الوسررط خارج الخلوي المرحلة التي ت

 بالسما الخلية العصبية.
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  إن درجةpH  داخل الخلوي تبقى ثابتة ومسرررتقلة عن درجةpH  الوسرررط خارج الخلوي؛  وذلك

ال تنتشر بسهولة من خالل األنسجة، ولهذا  RNH+الموضعي و شروارد المخدر H+ألن شروارد 

 ختلف عنها عند غشاء العصب.الوسط خارج الخلوي قد ت pHفإن 

  إنَّ نسبة شوارد المخدر الموضعي بالنسبة إلى جزيئات األساس غير المشحونة/RN+RNH  قد

 تتفاوت بشكل كبير بين هذين الوسطين.

  إنَّ االختالفات في درجةpH  بين الوسررطين خارج الخلوي وداخله مهمة جدًا في السرريطرة على

 اب أو إنتان.األلم عندما يكون هناك حالة الته

 َ حقن ألف جزيء من المخدر الموضعي ذو: إذا تّم

  ثابت التشردPKa   في النسيج حول العصب. 7.9بقيمة 

   وكانت النسج مصابة بااللتهاب و اإلنتان ودرجةpH  6تساوي. 

من المخدر الموضرررعي  %99في هذه النسرررج يكون حوالي  .1

  .RNبشكل  %1و  +RNHموجودة بشكل 

خالل غمد العصررب لتصررل  RNجزيئات  11تنتشررر حوالي  .2

جزيء في حالة  251إلى الوسط داخل العصبي )مقارنة برررر

الوسرط داخل الخلية العصبية  pHاألنسرجة السرليمة(، إنَّ 

  .7.4بقى طبيعيًا ي

وتنتشرررر الجزيئرات RN و  +RNHفي الوسرررط خرارج الخلوي يعود التوازن الرذي اخترل بين  .3

األسررراسرررية الحرة القليلة المتشررركلة حديثًا إلى داخل الخلية العصررربية بادئًة العملية كلها من 

 جديد. 
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ي حالة األنسجة تنجح في اجتياز غمد العصب عما يكون ف RNعمومًا فإن عددًا أقل من جزيئات  .4

الطبيعية بسبب امتصاص مقدار أكبر من المادة المخدرة من قبل األوعية  pHالسليمة ودرجة 

 الدموية في المنطقة )حيث أن التوعية الدموية تزداد عادة في مناطق االلتهاب و اإلنتان(.

وازن المحب للدسرم خالل غمد العصب يبدأ شكل من إعادة الت RNبعد عملية انتشرار الشركل  .5

الموجودة ضرررمن العصررررب إلى الشررركررل   RNمن جزيئررات %75داخررل العصررررب، فيعود 

 .RNمن الجزيئات بالشكل غير المتشرد  %25، ويبقى +RNHالشاردي

بالمستقبل النوعي على قنوات الصوديوم فتكون النتيجة إيقاف الناقلية  +RNHترتبط شوارد  .6

 العصبية.

 

 

من  المخدر الموضعي الذي يتميز بقيمة 

 PKa ثابت التشرد 

 PKaالمخدر الموضعي الذي يمتلك 

 7.5أقل من  

o  يمتلرك القليرل من الجزيئرات الموجودة بالشررركل

RN  ضمن النسج ذاتpH  7.4بقيمة. 

o  يركون زمن ظهور Onset تررأثير هررذه المررادة

ياًل؛ بسررربررب وجود كميررة قليلررة من المخرردرة طو

الجزيئات األساسية القادرة على االنتشار عبر غشاء 

له تسررراوي  PKaالعصرررب)كمرا في البروكائين، 

9.1.) 

o  وبهررذا يكون زمن ظهور تررأثير المررادة المخرردرة

 .PKaمرتبطًا بثابت تشرد 

 

  يمتلك عددًا أكبر من جزيئات األساس الحرة

تشرررار خالل المحبة للدسرررم القادرة على االن

 غمد العصب.

  عمومرًا إنَّ الفعرل المخردر لهذا العقار يكون

غير كررافي أيضررررًا ألنرره في الوسرررط داخررل 

يكون هناك  7.4يسرراوي pH الخلوي وعند 

عرردد ضرررئيررل من جزيئررات األسرررراس التي 

تتفكك لتعود إلى الشكل الشاردي الضروري 

 لالرتباط بالمستقبل النوعي. 
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 PH   مرتفعة       شواردRN   مرتفعة أكثر من شوارد الر+RNH        نجاح

 التأثير على غشاء العصب بشكل أكبر.

 PH   منخفضة )الوسط حامضي(        شوارد+RNH  مرتفعة أكثر من

 التأثير على غشاء العصب أقل.       RNشوارد الر 

  ثابت التشرد مرتفع        الرPH   شوارد       منخفضةRN   قليلة      

 التأثير أقل )مفعول أقل( ، والعكس صحيح.

   

 RBCs
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 التأثير أقل )مفعول أقل( ، والعكس صحيح

 PKa المادة
نسبة الجزء األساسي )غير المتشرد( 

 pH=4.7في درجة 

زمن ظهور 

 التأثير/دقيقة.

35111 البنزوكائين

7.73324 مبيفاكائين

7.72924 ليدوكائين

7.72524 بريلوكائين

7.82924 أرتيكائين

7.92524 إتيدوكائين

8.11758 بيوبيفاكائين

8.671115 تتراكائين

8.67 كوكائين

8.94914 بروبوكسيكائين

9.121418 بروكائين

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 يتبع في المحاضرة القادمة 
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