
 
 
 
 
  
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 إنَّ العاملين اللذين يشتركان في عمل وتأثير الُمخّدر الموضعي هما:

 انتشار الُمخّدر عبر النسج وخالل غمد العصب:  .1

مهم جدًا في الممارسةةا اليةةة،ة،اث إنَّ قدر  درم الم دلر الم عةة ي نتش ا عبرةةار ن ة ال يةة  

صب م ية،ةي لتم درهملا جدًا في البأثنة إ ل ال  شةًم  ال ع ي فتنس ه اك ما ُ،ط لق م ا الم 

نتش غراء ال صب كما ه  الحال في الم  ةث وبهذا عجد أعَّه كتما زادت  درم الم در الم ع ي 

 نتش ا عبرار خالل ال ي  الةخ م كاد أفضل من إنَّ األداء الية،ةي.

وات الصوديوم "حسب النظريات ارتباط الُمخدر بالمستقبل الخاص في قن .2

 التي درسناها في المحاضرة السابقة":

  تيبمة هذه ال متنا قلش أد ت برة جمنع جز،ئات الم در الم ع ي باتلجاه داخل ال تنا

 ال ص نا )األكي بالسم(.

 

 التأثير على أغشية العصب:

ة يف التخدير مبادئ الفيزيولوجيا العصبي

املوضعي 
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  لداخل ال تنا ال صةةة نا  من ال صةةة ل  تبمكرن جمنع جز،ئات الم در الم عةةة ي

 لي  نن:

a) .نمتنا ا عبرار 

b)   وبيةة ب أدر بضةة ها ُ،مبى قلش داخل األوننا الدم ،ا الم عةة نا ولت يةة  الةخ م خار

 ال ت ،ا في م  ع الحقن )إ ل األنصاب(.

 

:  تذّكر دوماً أنَّ

الشكل غير المشحون هو المسؤول عن عملية 

 االنتشار

 

 

حة في المثال التالي "كتاب":  هذه العملية موضَّ

 إقن ألف جزيء من الم در الم ع ي ذو:قذا تمَّ  

  ثابت البرةلدPKa ( في ال ين  إ ل ال صب.7.9بقنما ) 

   وكاعت درجاpH ( 7.4ط ن نا.) 

ح لث ابت البرةد وبحيب م الا ه درس د   إنَّ ُ،مك  ا أد ُعحدلد بحيب الجدول المةفق الم عِّ

 هاست الش أعَّه: 

  +RNH عةةة ي م ج د برةةةكل شةةةةج اتمن الم در الم %75في ال يةةة  الط ن نا ،ك د  .1

سي الحة  %25و سا ركتها األ راء( إنَّ:       جزيء RNب عمن الغ  )وه  الجزء الذي ،دخل 

 جزيء 750= %75ث  250  =25%

ة .2 الم حتا بالدسم من خالل غمد ال صب لبصل قلش   250RNعظة،ًا ت برة جمنع الجز،ئات ال

 )األكي بالسم(. ال سط داخل ال ص ي
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بمةور األشةةكال األسةةاسةةنا الحةم  RNو+RNH   ال ت ي ، بل الب ازد بنن في ال سةةط خار .3

األعيجا  pHبحيب  +RNH المب قنا من الة 750قلش داخل ال تنا ال ص ناث إنَّ تبأثة الة

 ث إنَّ أد:PKaوثابت تفكك المادم الم درم 

خالل غمد ال صةةةبث وهكذا ت  د  المحب لتدسةةةم ت برةةةة RNجز،ئا جد،دم من 180قد  .4

 وتبكةر ال متنا من جد،دث كما في المةإتا اليابقا. 

المحب لتدسم خالل غمد ال صبث  RN إقًا ُل إظ ب د نمتنا اعبرار الركل األساسي الحة  .5

ازد داخل ال صب وذلك بي ب والدخ ل قلش بالسما ال تنا ال ص نا ، دأ شكل من قنادم الب 

ركل الم در الم ع يأّد   pH في ال سط داخل ال ت ي بدرجا RN   ،مك ه أد ، قش بال

راردي RN من جز،ئات %75ث فن  د 7.4 ركل ال صب قلش ال  +RNH الم ج دم داخل ال 

 . RN من الجزئنات بالركل غنة المبرةد  %25و، قش 

قلش    ات الصةة د، و وتةت ط  +RNHاعطال ًا من بالسةةما ال تنا ال صةة نا تدخل شةة ارد  .6

 Nerveالميةةةبق ةةل ال  ني فبك د هي الميةةةإولةةا نن ق،قةةال ال ةةا تنةةا ال صةةة نةةابةة

Conduction.  

 

 وفعالية المخدر الموضعي: Hالنتائج السريرية لدرجة 

  قدر أكثة المحالنل الُم درم الم عةة نا الم دلم تجار،ًا دود مق و ونائي تمبتك درجاpH  تبةاوح

در  درم الب  نا الك نةم لية ائل ال يةن  ُت ند درجا ث ون دما ُتحقن داخل ال يةن  ف 7-5.5بنن  

pH  7.4م  ع الحقن قلش القنما الط ن نا. 

  كما ذكةعا سةةابقًا: قدر محالنل الم در الم عةة ي الحاو،ا نتش مق و ونائي تك د محملضةةا من

   ل الم ب  إلنا ا أكيدم المق و ال نائي وه  ما ،طنل فبةم البأثنة لتم در.

 فة مانعاتيبنفرين للمحلول المخدر مباشرة قبل حقنه بدون إضاقد ُيضاف اإل

استخدام المحلول خالل فترة قصيرة فإّنه سوف يتأكسد التأكسد، وفي حال عدم 

 متحواًل إلى لون بني محمر فاقد المفعول.
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  قّد األكيةةةةدم اليةةةة، ا لتمق و ال نائي ،مكن تأخنةها

يةةةةدث قد إلطالا مدم الم ب  ن ة قعةةةةافا مضةةةةادات البأك

سنما ببةكنز  ص د، و هي الميب دما نادم و   ك ة،بات ال

 .%0.1و %0.05ما بنن 

  جا  %2،بمل تحمنو محت ل بدر ،د  ندروكت را كائنن ه ندو  pH=4.2قلش  pH=6.8 من الت

ب عةةافا ك ة،بات الصةة د، وث وإبش في هذه الحالا ف د  درم الب  نا الك نةم لت يةة  ت قش  ادرم 

 ن نا لت يةةة ث ونتش أي إال فهذا ط pHنتش قبقاء درجا 

 

  وخالل هذا ال  ت ،ك د الم در الم ع ي غنة  ادر نتش أداء وظنفبه بركل كامل وه  ما ،  كس

ضات ال نائنا ن د مقارعبها ببطاول في زمن ظه ر تأثنة الم درات الم ع نا الحاو،ا نتش المق 

 مع عظنةاتها ال ينطا.

 دور الجلد واألغشية المخاطية على عمل المخدر الموضعي:

a) :في حالة الجلد السليم 

  الجتد اليةتنم واألغرةنا الم اطنا اليةتنما ُترةك ل

إاجزًا م ن ًا  عبرار الم در الم ع يث والجتد ،ك د 

لي ظه ر الم عةةة نا وبالبا تنل ال ف ذ لتم درات 

الف ل الم در ،ك د بطنئًا وذلك إبش ،صةةل الم در 

قلش ال ها،ات ال صةة نا الحةم الم برةةةم تحت الجتد 

يتنمث ع ي الذي ،ك د نتش ف ال الم در الم 

،حبا  ل  ت لُنظهة الف ل الُم دِّر )ربع سةةانا 

 تقة، ًا(. 
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  ها ُتإث ة سة،ة،ًا نتش كل من محاور ف عَّأما في إالا الم درات الم ع نا

األنصةةةاب وال ها،ات ال صةةة نا الحةمي إنَّ ُ،مكن ال صةةة ل قلش ال ها،ات ال صةةة نا الحةم 

 الم برةم تحت الجتد ب ساطا الحقن بركل أسةع. 

 كيف يمكن تفادي مشكلة التأثير المتأخر للمخدر السطحي؟

 EMLA: وذلك نن طة،ق ُميبحضة ق،مال 

ة من الم درات الم ع ناث والم دل ُمإخةًا ُ،مك ن الم در وه  مز،  ُم صه

 الم ع ي من اخبةاق الجتد اليتنم ول  بركل بطيء.

 

برأيك! أيَّها له تأثيرًا سّمياً أكبر؟ المخدر السطحي أم 

 المحقون؟ ولماذا؟!

الم در الم ع ي اليطحي الُمط َّق نتش الجتد له أثة سمي أك ةث إنَّ أدر الجتد 

ا ُ،قتل اعبرار الُم دِّر وبالبالي س صل قلش تةاكنز نالنا سمنا في مكاد كما  ت 

 البط نق.

b)   في حالة الحروق والسححححجاا والتقرحاا تافتقار ايةشحححية المخالية والجلد المصحححا  إل

 الحماية التي يعطيها الجلد السليم(:

وه  ما ،يةةمح لتم درات الم عةة نا المط قا  

با عبرةةةةار وال صةةة ل ق لش ال ها،ات سةةةطحنًا 

ال صةةة نةةا الحةمث وبهةةذا فةة عَّةةه من الممكن 

اسب داو الم درات الم ع نا اليطحنا بركل 

 ف ال ن دما ،ك د الجتد مصابًا بي ب الجةوحث 

األغرةةةنا الم اطنا )القةعناث ال ت  وث الةغامشث التثاث الح جةمث المةيث الرةةةة ث  باإلعةةةافا قلش

  المه لث المثاعا(.
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 لتغراء الم اطي ع نفا بالبالي ف د البط نق اليطحي لتم در الم ع ي والذي  قدر  درم الب  نا

 (6.7 -7.7)في سالالالالت الد لوا ورد  ديد      6.5و  5.5،مبتك درجا إم عةةةا تبةاوح بنن 

، فو من درجا إم عا األعيجا قلش ما دود الميب ى الط ن ي وبذلك تبركل كمنا أ ل من 

ع يث و سي لتم در الم  سا ركل األ رنا الم اطنا باتجاه ال رار الم در ن ة األغ ص ح اعب بهذا ،

  ال ها،ات ال ص نا الحةم محدودًا و،ص ح ت د،ة ال صب غنة ف اً .

  درجا الةةةةةةة( قد ز،ادم درجا إم عةةةا الم درPH)  تإمن المز،د من جز،ئاتRN  وه  ما ،ج ل

ةع تأكيدًاث قد فبةم الم در الم ع ي اليطحي أكثة   مث ولكن الم در بهذه الصنغا ،ص ح أس

  صالإنا الم در الم ع ي تب ا ى بز،ادم درجا إم عا ال قار.

هل يحدث المخدر الموضعي المحلول الُمستخدم في الحقن التأثير 

المطلوب ذاته في المخدر السطحي في حال تطبيقه موضعياً 

 على الجلد؟

وتةكنز م نلن لتمحالنل المط لقا الج اب:  ث والجتد ه ا    ،ب دلري ألدر ه اك صنغا ُم نل ا 

 سطحنًا وت بتف ن ها تةاكنز الم درات الميب دما في الحقن.

 

لز،ادم الكفاءم الية،ة،ا لتم درات الم ع نا اليطحنا وت  ،و البأخنة بي ب وج د الحاجز ،بم 

لندوكائننث %2م لتحقن لندوكائنن( من تتك المجهز%10_%5اسب داو صنغ أكثة تةكنزًا كةة )

وبهذا ف عه بالةغم من وج د كمنات صغنةم من الركل األساسي ف د ز،ادم البةكنز تإمن المز،د 

من أجل ا عبرار والبفكك قلش الركل الراردي الف ال في ال ها،ات ال ص نا  RNمن جز،ئات 

 الحةم.

ت ل وبذلك   تبأثة ب و الم درات الم ع نا اليطحنا )كال  زوكائنن(   تبرةد في المح

ف النبها بدرجا الحم عاث وبي ب  ابتنا ال  زوكائنن الينئا لالعحالل في الماء ،ص ح امبصاصه 

 من م  ع تط نقه بالحدود الدعنا وتص ح ردود الف ل الجهاز،ا اليمنا عادرم.

http://www.facebook.com
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ومدة تاثيرهالعوامل المؤثرة على فعل المخدر الموضعي   

Factors affecting local anesthetic action 

 :Barriersالحواجز الُمعيقة النتشار المحلول الُمخّدر 

 :تذكرة

ع تم أدر ال صب المحنطي ،بك د من مئات قلش آ ل من 

المحاو،ة ال ص نا المكبّظا مع ب ضها ب إكاوث تك د هذه 

المحاو،ة ال ص نا محمنا ومدن ما ومغذام ب اسطا ط قات 

مةعاث وتينة األوننا مب ددم من األعيجا التنفنا وال

 الدم ،ا المغذ،ا والتمفاو،ا ن ة الط قات.

قد ألنال ال صب المفةدم تك د ُمغطام أ،ضًا ومفص لا نن ب ضها ال  و ب اسطا ال طاعا 

ال ص ناث تجبمع األلنال ال ص نا لبركل إزما نص ناث أما ظهارم الحزما ال ص نا فبةبط األلنال 

ل ال صب الذي ،حنط به و نص ناث تجبمع هذه الحزو لبركال ص نا قلش ب ضها ال  و في إز

 ال صب. غراء )غمد(

 .غمد )غراء( التنف ال ص ي ُ،حنط بالتنف ال ص ي ال اإد  

 .غمد )غراء( ال صب ُ،حنط بال صب ال اإد المإلف من مجم نا إزو نص نا 

 ا األلنال ُترةةك ل التنف ال صةة ي المفةد ُمحاب بغرةةاء ،دنش غرةةاء التنف ال صةة يث ومجم ن

إزما ُمحاطا بغرةةاء أ،ضةةًاث ومجم نا الحزو ُترةةك ل التنف ال صةة ي الكامل )ال صةةب ال اإد( 

 الُمحاب بغمد ال صب.
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 ظهارة الحزمة العصبية وةمد الليف العصبي: -1

تبفاوت ث اعا ظهارم الحزما ال صةة نا 

بةةالقطة ت  ةةًا لتحزو البي ُتحنط بهةةاث 

ل صةةة نا وكتما زادت ظهارم الحزما ا

ث ةةاعةةا كةةاد 

ث والط قا 

نا  ما ال صةةة  األنمق من ظهارم الحز

ُتةةدنش غمةةد التنف ال صةةة ي و،ك د 

مغطرش بط قةةا ر نقةةا من الغرةةةةةاء 

بالتنف  هذا الغمد  المب سةةةطث ُ،حنط 

ال صةة ي ال اإد وُ،مّثل 

 .ل صبقلش داخل ا

 

 الغالف العصبي: -2

رك ل  ضاو تدنش بالغالل ال ص ي الذي ُ، ين  ال ش كا من ال  ص نا في  تب اجد ألنال الحزو ال 

 من قجمالي المقطع ال ةعي لت صب. %75-30بنن 

  ن ة الغالل ال ص يي و،  د ذلك  قد الم درات الم ع نا

  لقتا كثافبه ال ينجنا.

 ز األوننا الدم ،ا المغذ،ا والتمفاو،ا الغالل ال صةةة يث تمبى هذه األوننا الدم ،ا تجبا

 .الم ع ي فبز،تها من مكاد الحقن جزئنات الم در

 

 ةمد العصب: -3

من الغالل ال صةةة ي المحنطا بال صةةةب ث ن ا وكثنفا وهي ترةةةك ل ما  ال ارجناتك د الط قا 

 قلش داخل ال صب.عدن ه بغمد )غراء( ال صبث 
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 الحظ أنَّه!

ن د إقن الم در الم ع ي ف عله من الضةوري لجزيء الم در الم ع ي أد ،بمكرن من 

ن  ر واخبةاق هذه ال  ائق البرة،حنا جمن ها )غراء الحزماث غراء ال صبث غراء 

تي ُم بة ًا ط قات التنف ال ص ي المفةد(ث لت ص ل الش غراء التنف ال ص ي األص

 الدسم وال ةوتنن البي ،بك َّد م ها الغراء
 

 

 

 تحريض التخدير الموضعي:

  ئات الم در ف در جز، بالقةب من ال صةةةةب  ب د قنطاء الم در الم عةةة ي ن ة ال يةةة  الةخ م 

الم عةةة ي تقطع الميةةةةافا من م  ع قلش آخة باتجاه تةكنزها الم  فو خالل مهتا تحة،و 

باإلعافا {الب د،ةث ،بحةك الم در الم ع ي من م  ع الحقن خار  ال  ش ال ص نا عح  ال صب 

 .Diffusionث عدن  هذه ال متنا ا عبرار }قلش إةكبه باتجاهات أخةى محبمتا

 أي:

 

ف عملية االنتشار   بأنَّها: Diffusionونعرِّ

 

  قدر اخبةاقPenetration  الح اجز البرة،حنا البي ت نق ا عبرار ،حدث ن دما ،مة الم در من

خالل ال يةةة  البي تمنل قلش تحد،د الحةكا الجز،ئنا الحةمث وترةةةك ل 

 الحاجز األك ة  خبةاق الم در الم ع ي.
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 العوامل المؤثرة في االنتشار:

كتما كاد البةكنز األولي لتم در الم ع ي أك ة        كاد اعبرار جز،ئاته أكثة سةنا       ظه ر 

 البأثنة الم در أسةع

 ح لسرعة انتشار المخدر:توضي

 تمهيد للفكرة:

،جباز المحت ل الم دِّر كما وجدعا الغراء ا ساسي ثمَّ غراء الحزو ثمَّ غراء ال صبث فأوَّل ما ،ب دَّر 

 ه  التنف )الغراء( األساسيث أما األلنال ال ا نا فيبب دلر فنما ب د وتحبا  ل  ت لتب د،ة.

نا القة، ا  نال المب ز نل األل تم

سةةةطح ال صةةةةب أو ألنةال  من

نب الم اطق  طاء قلش ت صةةة الغ

صب   صنب ال  ا كثة  ةبًا من ت 

كم طقا ا رإاء )الحزو ال ارجنلا 

نب  من ال صةةةةب تق و بب صةةة

  األرإاء(.

 اآللية:

  ل صةةةة نةةا حزو ا ل نش ا تةةد

صب  سطح ال  ع ا بالقةب من  صل قلنها حزم لوغطاءالمب  ث قد إزو الغطاء تك د األولش البي ،

م هث ونادم ما ،بم ت د،ة هذه الحزو بالكامل ب د لوور  ز لأل برلم عةة ي وتب ةإ قلش الم در ا

 و ت  تنل من إقن الم در الم ع ي.

  تب ةإ إزو التب لتم در حزم لولب،تدنش الحزو ال صةة نا المب عةة ا بالقةب من مةكز ال صةةب

الميةةةافا  من الم دري بيةةة ب تر  ز منخفضالم عةةة ي ب د و ت ط ،ل وتك د م ةعةةةا قلش 

 الك نةم البي ،ب جب نتش المحت ل أد ،قط ها وال دد الك نة من الح اجز البي ،جب أد ،  ةها.

http://www.facebook.com
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 حالة سريرية

ب ح  مبزا،د ن دما ، برة الم در الم ع ي و،صل قلش داخل ال صب 

ببأثنة س ائل ال ين ث كما أدر ب ضه ،مبى باألوننا الر ة،ا والتمفاو،اث إنَّ 

تب ةإ الم درات الم ع نا من زمةم اإلسبة م اشةم قلش نمتنا الحتمها األعز،مناث 

 وهكذا ف در ألنال التب تب ةإ قلش تةكنز م  فو من الم در الم ع ي.

 واعلم أنَّه:

امل يلياف العصب المحيطي يتطلَّب أن يتم حقن المخدر الموضعي التخدير الك

من ألياف  %100بحجم وتركيز كافيين، وال يحدث في أي حالة سريرية أن تكون 

 العصب المحيطي مخدرة حت  في حاالا السيطرة السريرية الممتازة عل  ايلم.

تخدر السنخي السفلي ال ت استنتج سبب أنَّه عند التخدير الناحي )تخدير نصف الفك( للعصب

 كل األسنان األمامية والخلفية بنفس الوقت؟

الم در إنَّ أعَّه كما ذكةعا أولل ما ،ب در ه  ال صب ال ارجي )األلنال القة، ا  اعبراروذلك بحيب

اليفتنا الذي ، دأ أوً  بالبأثة من سطح ال صب أو ألنال الغطاء( الميإول نن ت صنب األرإاء 

 طقا األكثة  ةبًا من ت زع ال صب(ث و،تنها كل من الق اطع اليفتنا وال اب وذلك المبالم در )

ألعها ُم صل ا باأللنال ال ص نا الداختنا )ألنال إزو التب(ث وكما ع تم أدر م طقا الق اطع وال اب 

 .أب د من ت زع ال صب

 عملية التخدير:

ت ل في كل ا تجاهات ب د إقن الم در الم عةة ي أ ةب ما ،مكن لت صةةب ، برةةة المح

ث و، برة جزء من الم در الم ع ي المحق د عح  وباتِّجاه داخل ال صبث ومن عاإنا 

 ..أخةى ، برة جزء ك نة من الم در المحق د ب ندًا نن ال صب

http://www.facebook.com
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 ثمَّ تحدث ردود األف ال البالنا:

 تث عين  شحمي(.،مبى جزء من الُم در من ال ي  غنة ال ص نا )نضال .1

 ،ب زع ال  و م ه في اليائل بنن ال ت ي. .2

  ُ،زال ال  و م ه من م  ع الحقن ب اسطا األوننا الر ة،ا والتمفاو،ا. .3

 تب ةلإ الم درات من ع ع اإلسبة لتحتمها. .4

الخصائص الفيزيوكيميائية والخصائص الفارموكولوجية  )الدوائية( للعوامل 

 المخدرة الموضعية

مل مجبم ا تإدي قلش قعقاص تةكنز الم در الم عةة ي خار  ال صةةبث ومع ذلك ف در ُه اك ندم ن ا

تةكنز الم در داخل ال صةةب ،يةةبمة با رتفاعي عبنجا تقدو نمتنا ا عبرةةارث هذه الف النات تيةةبمة 

 إبش ،بحقق الب ازد لبةكنز المحت ل الم در داخل وخار  ال صبث 

 

 اإلسترات

  صنةم 5 4-2 1.0 بطيء 9.1 236

  صنةم - 2 _ سة،ع 8.7 271

 ط ،تا 85 0.15 80 بطيء 8.4 264

 األميدات

 مب سط 75 3-2 1 سة،ع 7.9 246

 مب سط 55 4 1.5 سة،ع 7.7 220

 مب سط 65 2 4 سة،ع 7.7 234

 ط ،تا 95 0.5  مب سط 8.1 288

 ط ،تا 94 1.5-0.5 140 سة،ع 7.9 276

 مب سط 95 4 17 سة،ع 7.8 320

http://www.facebook.com
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 زمن التحريض:

 وه  الفبةم الزم نا انب ارًا من إقن المحت ل الم در وإبش إدوث الب د،ة ال ص ي الكامل.

 أي ه :

 العوامل المؤثرة في زمن التحريض:

 بزمن تحة،و الم در الم ع يث وم ها:تبحكم ال د،د من ال  امل 

 

a)  الكمنا المحق عا من األم  لا(:تةكنز الدواء(  

مة،و اسببطبَّ ن ده  تع سنث  او الط نب بب د،ة أنصاب الين ب صف 

أم  لا فقطث ولكن المة،و لم ،ب دلر بيةنا لك د البةكنز  تنل والف ل 

م در ،حبا  ل  ت إبش ،ظهة ه اث و د باشة الط نب بالقتع ولم ، بظة ال

ث لذا كاد ،جب نتنه أد ،ز،د Onsetإبش بدء ظه ر الف ل الم در 

 البةكنز أو ، بظة  المدم الم اس ا إبش إدوث الف ل الم در.

b) PH :المحت ل الم در 

أك ة وبالبالي اع فاإ زمن   PHفكتما كاعت عي ا الم اد الماع ا لتبأكيد أك ة كاعت درجا الة 

 . onsetالةبحة،و 

 

a) .ثابت اعبرار الدواء الم در 

b)  البي ُت نق اعبرار الم در.الح اجز البرة،حنا لت صب 
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وكيميائية للمخدر الموضعي التي تؤّثر في هناك العديد من العوامل الفيزي

 خصائصه السريرية:

 

 د تمَّ وصف تأثنةه نتش م دَّل بدء نمل الم درث ف تش الةغم من أهمنا كل من شكتي الم در في 

 الحصة ال ص يث ف در:

 Pkaاء ذي الة ،مبتك سةنا أك ة ل دء ف النبه مما ،متكه الدو  الم  فضا   Pka الدواء صاإب 

 المةتف ا.

 

 

 .لها نال ا بف النا المادم الم درم الداختنا 

 :إظ من الجدول اليابق! ا عحاللنا المقدرم في الدسم ل دم م درات م ع ناث إنَّ أعَّه  

كلما زادا تلك القيمة سمح ذلك للمخدر الموضعي بعبور 

ل الدسم أسهل لغشاء العصب تال  منه(. %90ذي تشكِّ

 .من ال اإنا الحن ،ا ف د الكالو اليابق ، كس ف النا أك ة لتم در 

  الم درات الم ع نا صاإ ا ا عحاللنا ال النا في الدسم     تمبتك تأثنةات م درم أك ة ببةاكنز

ها بحجأخفو  طا  ،ا أو أد ،بمل قن نل م  فضةةةةا ال يةةة ا المئ  حال ما أد تك د من الم من الم درات ذات  م أ ل()أي ق

  ا عحاللنا األ ل في الدسم.

 نتيجة:

الم در الم ع ي األكثة سةنا با عحاللنا بالدسم      سةنا 

 با عبرار في ال صب      زمن ظه ر الف ل الم در أسةع
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 :ميإولا نن 

 .مدم تأثنة الدواء الم در 

 اء ارت اب الم در بق  ات الص د، و.وبق 

 .ب د اخبةاق الم در لغمد ال صب تحصل قنادم لتب ازد بنن شكتي الم در الم ع ي 

   في أ  نا الص د، و عفيها تةت ط ش ارد+RNA .بم ا ع الميبق ل ال  ني 

 

 

 

 

 

 

كلما كان ارتباط المخدر بالبروتين توالموجود بغشاء العصب( 

ية تفكك المخدر أقل ويحتاج لوقت كي أعل      كانت عمل

 يتفكك      فترة التأثير تمدة التخدير( ألول

 

 مالحظة:

( من غراء ال صبث وبهذا تةت ط %11)وردت في اليال،دات  %10ُترك ل ال ةوتن ات ما ،قارب 

بتك مالم درات الم ع نا مد،دم األثة كةالةة )أ،بندوكائننث روبنفاكائننث بن بنفاكائنن( والبي ت

 درم أك ة لالرت اب بال ةوتن ات الغرائنا لت صب بق م أك ة بالميبق الت ال ةوتن نا وبذلك 

 تمبتك مدم ف النا سة،ة،ا أط ل من الم درات األخةى مثل ال ةوكائنن.

نجد ما سبق )في الفقرتين السابقتين( "هام":

  مدم الب د،ة( فبةم تأثنة الم درDurationلها نال ا بدرجا ا ).رت اب بال ةوتنن  

 الف ل الم در لها نال ا بدرجا ا عحالل بالدسم. سةنا ظه ر 

http://www.facebook.com
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تإثة نتش سةنا ظه ر الف ل الم درث فكتما ارتف ت القدرم نتش ال ف ذ تقصة المدم الالزما لظه ر  

 الف ل الم در.

 

 :ُتإثة نتش كل من 

a) .ف النا الدواء الم در 

b) .مدم تأثنةه 

  ز،د فحقن م در م ع ي مثل ال ةوكائنن الذي ،بمنز ب صائى،

من ا عبرار الدم ي في م طقا الحقنث فنبم امبصاص الم در الم ع ي المحق د من   ل 

وهذا ،ي ب  الجهاز القت ي ال نائي بيةنا أك ة وُ،حمل ب ندًا نن مكاد الحقن ونن ال صب

 مدم تأثنة  صنةم لتم در وف النا م  فضا.

 

 زيادة التدفق الدموي في المنطقة يؤدي إلزالة أسرع لجزيئاا المخدر.

كلما كانت ايوعية متوسعة بشكل أكبر      تكون النفوذية أكبر   

ب إضافة انتشار أكبر      التركيز أقل      الفعالية أقل تتذّكر سب

 المقّبضاا(

 

 مالحظة خارجية:

تحبا  الم اد الدوائنا قلش ال ص ل لبةاكنز ف لالا في الدو لبق و 

بن ما ،ق و الم در بف النا أك ة كتما  تت عي ا الم در ث ببأثنةها

 الممبصا بالدوراد الدم ي.
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 الوصف ر المستهدفايث العامل

 ظه ر الف ل الم در Pkaثابت التشرد 

م  فضا = ظه ر أسةع لتف ل الم درث  PKa نما

أك ة ت فذ من خالل غمد ال صب وبهذا  RNكمنا 

 ،ص ح زمن ظه ر الف ل الم در أ صة.

 ف النا الب د،ة االنحاللية بالدسم

اعحاللنا مةتف ا بالدسم = ف النا أك ة لتب د،ةث 

( ،ي ب 140قتندوكائنن =  1ل ةوكائنن =)مثال: ا

اإلتندوكائنن ف اًل م درًا ببةكنز أ ل بكثنة بن ما 

،ك د تأثنة ال ةوكائنن ع نفًا في الينطةم نتش 

 ال قل ال ص ي إبش ببةاكنز مةتف ا.

 مدم الب د،ة االرتباط بالبروتين

تيمح القدرم المةتف ا لالرت اب بال ةوتنن لر ارد 

أد تص ح أكثة ارت اطًا بال ةوتنن الم در الم ع ي 

الم ج د في م ا ع الميبق التث وبهذا تزداد مدم 

 الب د،ة.

النفوذ خالل 

 اينسجة الالعصبية
 ظه ر الف ل الم در

كتما ارتف ت القدرم نتش ال ف ذ تقصة المدم الالزما 

 لظه ر الف ل الم در.

 ف النا الب د،ة ومدته التأثير الوعائي

النا الم س ا لألوننا أك ة = ،زداد كتما كاعت الف 

البدفق الدم ي باتجاه الم طقا = قزالا أسةع 

لجز،ئات الم در من مكاد الحقن وبهذا تص ح ف النا 

 الب د،ة أ ل ومدم الب د،ة أ صة.

 التركيز الفعال
كمنا المادم الم درم 

 المحق عا

 وت بتف من مادم ألخةى:

 %2التندوكائنن: البةكنز الف ال له 

 %0.15لببةاكائنن: البةكنز الف ال له ا

 %4ال ةوكائنن: البةكنز الف ال 

 و ت  كس بركل ك نة نتش الصفات الية،ة،ا.

http://www.facebook.com
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 Recoveryزوال تأثير المخدر الموضعي 

عفيها البي س  ت البحة،وث لكن قدر تةاجع الب د،ة الم ع ي لت صب ،حدث 

 نَّ قدر:لألإداثث إذلك ،حصل 

  ي عبنجا اعبرار وت  ثة وامبصاص الدواءث البةكنز خار  ال ص ي لتم در الم ع ي

م وهكذا سن  كس منل البةكنزث فنص ح تةكنز الماد داخل ال ص ي بن ما ، قش البةكنز 

الم در عح   الم درم داخل ال صةةةب مبف  ًا نتش البةكنز خارجهث وهذا ،يةةة ب اعبرةةةار جز،ئات

 البةكنز الم  فو )خار  ال ص ي( فن دأ بال ةو  من ال صب ثم لألعيجا لنبم الب تى م ه.

برأيك!  أين يظهر تراجع تأثير التخدير الموضعي أوالً؟ هل 

 في حزم الغطاء أم في لب العصب؟

ت دأ الحزو ال ص نا لت صب )إزو الغطاء( بفقد الم در   ل تتك الم ج دم في لب 

ب )إزو التب(ث ولهذا ف د م الم تةاجع تأثنة الب د،ة الم ع ي تظهة بدا،ا ال ص

في الم اطق الم ص ا القة، ا )الةإش الثالثا   ل الق اطع المةكز،ا في ت د،ة 

ال صب الي  ي اليفتي(ث وت دأ ألنال لب ال صب بفقد تةكنز الم در الم ع ي 

 بالبدر، .

عملية بدء التحريض؟ وأّيهما أسرع عملية تراجع التخدير أم 

 ولماذا؟

نمتنا تةاجع الب د،ة أبطأ من البحة،وي ألدر الم در الم ع ي ،ةت ط بم ا ع 

 الميبق الت نتش أ  نا الص د، و فنك د تحةره بص رم أبطأ من امبصاصه.

م دل قزالا الم در من ال صب لها تأثنةاتها نتش مدم الب د،ة ف اإلعافا 

اب بال ةوتننث ه اك ن امل أخةى تإث ة نتش م دل قزالا قلش ز،ادم ا رت 

 الدواء من مكاد الحقن وهي الب نناث وج د م اد مق ضا.
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 :Re-injectionإعادة حقن المخدر الموضعي 

كثنةًا ما تبجاوز ب و اإلجةاءات اليةةة نا فبةم البأثنة اليةةةة،ةي لتم درات الم عةةة ناث إنَّ وأث اء 

زوال الب د،ة جزئنًاث أو  د ،زول بالكاملث فبصةةة ح نمتنا قنادم الحقن ال مل ،رةةة ة المة،و ب دء 

 عةور،اث وُعمنلز إالبنن:

ُتي ِّب قنادم الحقن هذه نادًم  

لكن في ب و الحا ت ، اجه الط نب ص  با أك ة في ال ص ل قلش سنطةم مالئما   

 ميبمةم نتش األلم.

لومر ض ما زلل مخّاد جزئ ا  

  ي ففي لحظا قنادم الحقن ،ك د تةكنز الم در الم ع ي في األلنال المحنطنا لت صب

األلنال األكثة مةكز،ا والقة، ا من لب ال صةةةةبث إنَّ تحب ي األلنال المحنطنا والبي إققت 

عئنتا من هذا الم در ولك ها غنة كافنا لبأمنن ت د،ة تةاجع جزئي من تأثنة الم در نتش  كمنا 

 كامل.

  مةتفع من الم در بالقةب من ال صب ف د األلنال المحنطنا تص ح ولكن

 م ةعا من جد،د قلش منل تةكنز باتجاه داخل ال صب.

   منا الجد،دم بنن كمنا الم در الم عةةة ي ال ا نا في ال صةةةةب والكقد هذا

  المحق عا تي لب بدا،ا سة، ا لتب د،ة ال منق وبحجم صغنة مط ق من الم در الم ع ي.
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 لل ز

لووخا ر  اوكامل

  فن دأ  في هذه الحالا ،يةةبمة اإلجةاء ال الجي اليةة ي طنتا ف النا الم در الم عةة ي

المة،و بالرةةة  ر باأللم و،ق و الط نب ن دها ببط نق 

كن وب الل الحالا اليابقا   من الم درث ل

،حصل الين ار،  عفيه و  ،  د الب د،ة ال منقث وه  ما 

،ةةمةةكةةن أد عةةدنةة ه الةةمةةمةةاعةة ةةا الةةمةةبيةةةةةارنةةا 

Tachyphylaxis:ث وهي 

 

 

 نتيجة:

 هناك حالتين:
ً
  إذا

o بدأ زوال حت الب د،ة و ما زال ت نادم الحقن  المة،و  الب د،ةث ن د ق

 الم در ،ك د أسةع. تأثنة

o  قذا زال الب د،ةث ، ب  ما ،يملش المماع ا المبيارناث مإد،ًا لط ل بدء

 ظه ر الف ل الم در والبي ت ب  بي ب ندم ن امل س ذكةها اآلد.
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  على لورغم م  صعر ة تفس ر هذه لوحاوة إال أنها قا تكرن نو جة ألحا أ   ل م  لوعرلمل لآلت ة:

 .ال ذما 

 .ال زل الم ع ي 

 .تركل ال ثةم 

 .الةشاإا 

 شةةة ارد في عقل ارتفاع صةةة د، و الدو: ُ، اكس ما كاد ،ق و به الم در الم عةةة ي من

الص د، وي إنَّ أدر ارتفاع ص د، و الدو ُ،إثة نتش عف ذ،ا الص د، و لنص ح المف  ل الم در 

 أ ل.

  اع فاإ PH  األعيةةجا: ،ك د عبنجا الحقن األولي لتم در الم عةة ي الحامضةةيث ُتصةة حPH 

المحنط في م طقا الحقن م  فضةةا وهذا ،إدي قلش تح ل القتنل من جز،ئات الم در لألسةةس 

 ن د قنادم الحقن.RN  الحةم

  ل الخ رة مما سببببقر برأين من أين نتجل الوذمة والنزف الموضبببعي وتشبببك 

 والرشاحة؟

 

 ر )ذ  لوظهرد هي لوماة لوفاصلة     ظهرد لووأث ر لومخاد )ذ  لوظهرد لوسر ع(  ز لل هذل لووأث

 لوبطيء(

 وامل واألسباب المؤدية لحدوث الممانعة المتسارعةالع

 :Durationمدة التخدير 

ل حاجز حرل لوعصب  هذه لوعرلمل لألد عة تشكَّ

   حواج عناها لومخاد وفورة أطرل  ي  خورقه

 )ُتؤثر في عزل لوعصب ع  لومحلرل لومخاد(
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 وتتعّلق مدة التخدير بكّل مما يلي:

a)  لدواء من مكاد الحقن )ال امل لا ا لذي ُ،إّثة نتش م دل قزا بال ةوتنن ا ز،ادم ا رت اب 

 ا ساسي(.

b) .الب ننا الدم ،ا لتم طقا إنَّ تزداد مدم الب د،ة كتما عقصت الب ننا 

c) ا لبالي عقصةةاعًا لتب ننالمق ضةةات ال نائنا والبي تيةة لب عقصةةًا في البةو،ا الدم ،ا وبا

 وعقصاعًا في اعبرار الم در لتم اطق المبجاورم.

 

 لماذا ُيصبح التخدير في الوسط االلتهابي غير فعال؟

a)  كمنا الم در المحق عا الكافنا  تك د م  فضةةةاث وعبغترب نتش ذلك  ألّد درجا الةةةةةة

 انام البةكنز اليمي الذي ،جب ندو تجاوزه.ث مع مةRNلحدوث البأثنة والمإد،ا  رتفاع عي ا الة 

b) ع في األوننا الدم ،ا في مكاد ا لبهاب والب سةةع ُ،يةة ِّب مدم  في الحالا ا لبهابنا ،حدث ت سةة 

   االبأثنة ن دهتأثنة  تنتاث وقذا ما أراد الط نب البغّتب نتش ذلك بال مل بيةنا   ل اعبهاء مدم 

المإثة نتش غراء ال صب( ونتنه ا عبظار إبش  RNالةةةةةة   ع فاإظهة )،ك د الف ل الم در  د 

، دء ظه ر الف ل الم در إبش   ُ،يةةة ِّب األلم لتمة،وث وبالبالي سةةةنك د الب د،ة غنة ف لال 

 .|:البأثنة بيةنا عبهاء مدم 

c)  اليةةطح قلش الم اطق األنمق  ا لبهابنا منكما أدر الحقن ب سةةط البهابي ُ،يةة لب اعبقال الحالا

  د،ًا لحدوث قعباعات.مإ

 مالحظة خارجية "كتاب"

تةت ط الم درات الم ع نا مد،دم األثة مثل بن بنفاكائنن بص رم أ  ى 

ب ةوتن ات الغراء ال ص ي من األدو،ا  صنةم األثة )بةوكائنن( وتبحةر 

 من أماكن الميبق الت نتش أ  نا الص د، و بص رم بطنئا.
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 الخصائص الدوائية للمخدراا الموضعية: 

مادة تستخدم إلزالة حس األلم، وأيضًا األدوية كنعلم أن 

تستخدم في إزالة األلم، فبماذا تختلف المخدرات الموضعية عن األدوية المستخدمة 

إعطائها "حقن، فموي"( عند  في الطب وطب األسنان )المسكنات وباختالف طريقة

 استخدامها للسيطرة على األلم؟

ر في الجواب فإنَّه سيراودنا للوهلة األولى في أّن المخدر تأثيره قصير  عندما نفكِّ

والمسكن تأثيره أطول والجواب خاطئ ألّن هناك مخدرات كما الحال في 

يره فترة المسكنات يستمرَّ تأثيرها مدة طويلة وكذلك هناك من يستمّر تأث

قصيرة، فالجواب الصحيح يكون في أنَّ الفرق بين المخدر والمسكن هو بداية 

 ظهور التأثير والعالقة مع الدورة الدموية حيث أّن:

الميك  ات كي ُتإّثة ،جب أد ت بقل لتدورم الدم ،ا بالغًا البةكنز المحدد والكافيث ثمَّ ت بقل قلش 

بأخةًا و،حبا  و ت )من جهاز الدوراد لت ين  الهدل(ث أما الم طقا الهدل لهذا تأثنةها ،ظهة م

الم درات الم ع نا "ونتش نكس األدو،ا" ف عَّها تفقد تأثنةها ال الجي ن دما ُتمبى قلش الدوراد 

من مكاد تط نقها إنَّ تك د م ع نا ومةّكزم في م طقا الهدل ثم ت بقل لتدورم الدم ،ا 

 كي ،بمل تأخنة عناع الم در في مكاد البط نق.لُن طل مف  لهاث لذا ،ضال مق ضات ل
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  سؤال استنتاجي!

بي ب قمكاعنا فقد البأثنة ال الجي لتم درات بمجةلد اعبقالها لتدورم الدم ،ا سن بةع ا ندم آثار 

 ثاع ،ا ...فما هي؟

رار هذه قد من أهم ال  امل البي ُت هي أثة الم درات الم ع نا في تيكنن األلم هي قنادم اعب .1

 الم اد من األلنال ال ص نا )ال تنا الهدل( قلش الجهاز القت ي ال نائي.

مما ، طي تأثنةها  وج د الم در الم ع ي في الدوراد ،  ي اعبقاله قلش كافا أعحاء الجيم. .2

 الجهازي الغنة مةغ ب

ساسي له لتم در الم ع ي  درم نتش البأثنة نتش وظائف ب و ال ال،اث باإلعافا قلش األثة األ .3

 وه  ك ح ال قل ال ص ي في األنصاب المحنطنا.

 أواًل: أنواع المخدرات الموضعية:

a) .ا سبةات 

b) .وهي األهم  األمندات 

c) الكن   ،ن: سن ب ن كة،د،ن 

 

 

 

 تذكةم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المخدر يتألف من قطبين، 

ء وقطب قطب محب للما

محب للدسم وبينهما رابطة 

متوسطة ُتحّدد نوع المخدر 

 .فيما إذا كان أميد أم أستر
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 مالحظة:

لقد ندر استخدام مخدرات اإليثر والكيتونات باإلضافة إلى مواد مخدرة أخرى ذات 

ال أقل؛ وذلك ألنَّنا بحاجة كمية كبيرة منها حتى ُتعطي األثر المخدر، مما يجعل استعم

ى  ، لهذا نقتصر الجرعة المفرطة )الجرعة السمية(ضررها أكبر من نفعها وينتج ما ُيسمَّ

 على استخدام ودراسة األستر واألميد.

 أسبةات وأمنداتقلش  لذا ُ،مكن تص نف الم درات الم ع نا بحيب تةكن ها الكنمنائي 

 بحيب الجدول البالي:

 

ي  خبالل إتمها واسبقالب زمةم األمند نن إتمها هذا البص نف 

زمةم األسبةث إنَّ أعَّه في ب و الحا ت المةعنا وكما س جد  إقًا   ،يبطبل فنها قنطاء 

  األمند كا عطةاب الكت ي والك دي والبرمع الك دي

)أو ُ،مكن قنطائهم األمند بكمنات  تنتا( ون دها ،ك د 

تأثنةه ك نة وغنة مةغ بي لك د اسبقالب األمند ،ك د 

 في الك د.

 

 لتسهيل الحفظ:

تحب ي في جزئها األول األمندات   إظ أدر كل

ندا  إةل الناء )  ل الجزء "كائنن"( نتش 

   الذي ، دل أسبةًا."ال ن نةوكائنن" 

 

A- اإلسبةات 

 ن نةوكائننث تبةاكائننن.ب تاكائننث ك كائنن, ب زوكائنن ث ب اسبةات ال  زو،ك أسند:

 كت روبةوكائنن ث بةوكائننث بةوب كينكائنن. اسبةات ال اراأمن  ب زو،ك أسند:

B-      األمندات 

 د،  كائنن ثاكائننث بة،ت كائننث روبنفاكائننأرتنكائننث بن بنفاكائننث قتندوكائننث لندوكائننث م نف

م
ها

ه 
وي

تن
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 ونقصد بها:

 المةاإل والبغنةات البي ،ب ةلإ قلنها الم در بدءًا من قنطائه وإبش قطةاإهث وهي:

a) .ا مبصاص 

b) .ا عبرار 

c)  ا سبقالب )البح لل الحن ي(: الك د 

  ،اأو ال السما الدم

d) .اإلطةاح 

 

 

 

 

 

 

 : PK Pgharmacokineticsالحرائك الدوائية للمخدرات الموضعية ثانيًا: 
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a) :االمتصاص 

o  وع  ي به سةنا ظه ر واعبرار الم در الم ع ي أي اعبقال

 ن امل: 4الم در ووص له لتدورادث و، بمد نتش 

ع ننا الم در الميب دما: ت بتف الم درات الم ع نا  .1

 بمقدار ت سن ها لألوننا الدم ،ا.

 هنا سنقف على هذه التذكرة

نحالل بالدسم تكون المخدر الذي يكون شديد اال

 فيه سرعة ظهور الفعل المخدر "امتصاصه" أسرع

المق و ال نائي: ،إدي لبق نو األوننا الدم ،ا والب فنف من  .2

 ا مبصاص.

الم طقا وشدم الب ننا فنها: فكتما كاعت الب ننا غز،ةم كاد ا مبصاص  .3

 أسةع.

 الحالا الفنز، ل جنا لم طقا الحقن: وه ا ُعمنلز إالبنن وهما: .4

 ا إبقاد VSا لبهاب 

: ،حدث ه ا ت سلع باألوننا وز،ادم بال ف ذ،ا ال نائناث مع وج د دوراد دم ي )الدو لنس ا لبهاب

 راكد( في الم طقا المتبه ا لذا سة،ة،ًا عراهد اإمةار مع وج د إةارم.

حبق ا محمةم : أ،ضًا ه  ت سع في األوننا ولكن الدو ،ك د راكدًا "ساك ًا" والم طقا الما إبقاد

 بدود وج د إةارم ل دو وج د دوراد دم ي بالم طقا.

 وفي كال الحالبنن تحدث نمتنا ا مبصاص بركل أسةع.
 

 ذًا:إ
ُ،ي ِّب الم در الم ع ي لدى إق ه في ال ي  أثةًا دوائنًا نتش األوننا الدم ،ا في الم طقاث و، بتف 

ش انبمادًا نت ذلك األثة بنن 

ث إنَّ م ظمها تإدي لب سنع األوننا الدم ،ا بدرجات م بتفا وال  و فقط تإدي 

 لبق و ونائي كالك كائننث و،ك د ا خبالل نتش الركل البالي:
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 مقبضات وعائية: موسعات وعائية فعالة:

o  ل ةوكائنن اوهي الم درات الم ع نا من زمةم اإلسبةث إنَّ ، د

 Procaine is an activeاالم سع ال نائي األكثة ف الن

vasodilatation . 

o  و،يب دو سة،ة،ًا لتب سنع ال نائي ن د المةعش الذ،ن ، اع د

من اعطةابات في الدوراد المحنطيي عبنجا الحقن الرة،اعي 

 )نن طة،ق ال طأ( لدواء ما مثل الثن ب بال.

o كائنن وال ةوب كينكائنن و،مبتك الببةاكائنن والكت ربةو

خصائى م س ا لألوننا أ،ضًاث ولك ها   تصل لدرجا 

 ال ةوكائنن.

o  وبركل ناو عق ل أدر جمنع الم درات هي م س ات ونائنا ندا

 الك كائنن.

 

الك كائنن الم در ، د 

الم ع ي ال إند تقة، ًا 

 الذي ،ي ب تق ضًا ونائنًا

 )سؤال امتحاني(.

 

ائنن قد األثة األولي لتك ك

ه  أثة م سع ونائي لك ه 

ُ،ب ع ببق و ونائي شد،د 

 ومد،د

 مالحظ للفهم:

 كيف تؤثر المخدرات الموضعية على االوعية الدموية وتسبب توسعها؟؟

كما نعلم ان تأثر المخدرات يكون على االعصاب مسببًا خدر فيها ولكن االوعية 

ة عن تقضبها فحينما الدموية تحوي في جدرانها على الياف عضلية ملساء مسؤول

يحدث التخدير تزول السيالة العصبية عن هذه العضالت مما يسبب استرخاءها فتتوسع 

 االوعية الدموية.

 ما هي آلية عمل الكوكائين كمقبض وعائي؟!

 ع تم أدر  ال  رأ،  فة،ن )ال  رأدر، النن( مادم مق ضا  لألوننا من  فئا

ة وشكل مةت طث ُ،إثة الك كائنن نتش الكاتن  من اتث وت جد بركتنن: شكل إ

ن( )و  سنما ال  رقبن فة،ال  رأب فة،نث إنَّ ،إدي قلش ك ح امبصاص الكاتنك  من ات 

قلش الم ا ع ال ينجنا الميبق تا لهاث وبالبالي البأثنة نتش الركل المةت ط الذي   

شد،د ،إدي قلش تق و األونناث فنةتفع الركل الحة المإدي قلش  تق و أوننا 
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ومد،دث ومن ه ا ، ب  دور الك كائنن كمق و ونائيث ولم ُتالإظ هذه الظاهةم من ك ح قنادم 

 امبصاص ال  ر ق،  فة،ن مع م در م ع ي آخة.

 مما سبق استنتج التدبير األمثل لهذه الحالة السريرية!

ي ث ل الحقن الرة،اعي لتثن ب بال قلش تقتى شة،اعي مإد،ًا قلش عقى في تةو،ا ا،إدي  د 

وقذا اسبمة لفبةم ط ،تا ُ،مكن أد ُ،ي ب ت  ة في ال ي ث فما عف ل في هذه الحالا لكي 

 ع اكس نمل الثن ب بال؟

 :البدبنة

ُ، طش ال ةوكائنن في الرة،اد في محاولا لك ح البق و الرة،اعي وقنادم البةو،ا لتطةل المبأذيي  

 الرة،اعي. لذا ال ةوكائننن ، ب ة مادم ف الا في م الجا البق و

 نتائج هامة:

- :  بسبب التوسع الوعائي فإنَّ

تنقص بذلك مدة ونوعية امتصاص المخدر الموضعي إلى الدم يزداد بشكل ملحوظ 

خطر حدوث فرط  يزداد تركيز المخدر الموضعي في الدم )أو البالسما( عمق التخدير

 أحد أهم األسباب إلضافة المقبض الوعائيالجرعة )تفاعالت سامة( 

تعتمد معدالت امتصاص المخدرات الموضعية إلى الدوران الدموي ووصولها إلى  -

 مستوياتها األعظمية في الدم على طريقة إعطاء هذه األدوية.

 الزمن الالزم للوصول إلى ذروة المستوى الدموي حسب طريق اإلعطاء:

الحظ أنَّ أسرع طريقة نحصل فيها على امتصاص أسرع وخاصًة في الحاالت 

 د( 1سعافية هي الحقن بالوريد )اإل

 

 حيث تتأثر عملية االمتصاص وسرعة ظهور األثر المخدر بطريقة اإلعطاء:

 د10-5 نضتي د 1 ور،دي

 د 90-30 تحت الجتد د تقة، ًا  5  سطحي
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 :Oralالطريق الفموي  .1

 باسبث اء الك كائنن -قد إصل-ت الم ع نا بالي نل الهضمي  تناٌل ، د امبصاص الم درا. 

  قلش أثة دخ ل الدوراد ال ابي ت ضع ُم ظم الم درات الم ع نا   سنما

)الدخ ل األول لتك د( ن د قنطائها فم ،ًاث ف  د امبصاص التندوكائنن من الي نل الهضمي 

 %72ن الجةنا الممبصا قلش الك دث إنَّ ،بح ل قلش الدوراد داخل الك دي ُ،حمل  يم م

من الجةنا قلش ميبقت ات غنة ف الا و د نة ل ذلك ا سب داو الفم ي لتندوكائنن كمضاد 

  عطةاب ال ظم.

 مهم:الطريق السطحي   (

تمبى الم درات الم ع نا بدرجات م بتفا ن د تط نقها  -

نتش األغرنا الم اطنا والبأثنة ، بتف بحيب 

: 

a.  تصل سةنا ا مبصاص ليةنا  ة، ا من

 الحقن ال ر،دي.

،ك د ا مبصاص الم اطي ال ت  مي  

بطنئًا. 

: ا مبصاص بطيءث وأبطأ إبش من ال ت  و. 

ص الحقن الوريدي، فإنَّه بما أنَّ الطريق الرغامي سريع االمتصاص ويعادل سرعة امتصا

ُيستخدم لتطبيق بعض األدوية في بعض الحاالت اإلسعافية كتطبيق األيبنفرين 

 واألتروبين

 م اطنا المةيم اطنا ال ت  و م اطنا الةغامش 

 والمثاعا 

 

 

 

 المنطقة باحتقان أو زيادة تروية دمويةيزداد امتصاص المخدر عند إصابة 

ممة ، جد في الجهاز الب فييث ،حمل 

اله اء بنن الةئبنن والممةات الب فينا 

نا فال تناث تبألف من إتقات غضةو

تا من مجبم ا مع ب ضها غنة مكبم

ال تفث سطحها الداختي م طن بغراء 

 م اطي ت فيي سة،ع ا مبصاص
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في الجلد: (

 ت ا سابقًا أدر الجتد ،رك ل نائقًا في قنطاء الم درات سطحنًاث وُ،ص ح الم در ف اً  ن د وج د 

 سحجات أو إةوقث إنَّ:

ُ،مكن لتم درات الم ع نا أد تحدث أثةًا م درًا في األمك ا البي 

 د تط نقها سطحنًا كما في تحب ي نتش ط قات جتد،ا غنة ستنما ن

إا ت الحةوق واليحجاتي وذلك ألد ال ها،ات ال ص نا تص ح مكر فا 

أو سة، ا ا مبصاص فبمبى الم اد الدوائنا بركل أك ة وتإثة في 

 الجتد.

 األدوية الُمعالجة للحروق الشمسية )الكريمات(

لي سنحدث تفةق في إالا الحةوق الرمينا ،ك د ه اك ط قات ر نقا من الجتد وبالبا 

اتصال بالجتد )تأذي بالجتد(ث ف تجأ لكي ع ال  ذلك قلش تط نق األدو،ا الم الجا لتحةوق 

والبي تحب ي نادم نتش التندوكائنن أو ال  زوكائنن )األكثة  الي  ركائننالرمينا مثل 

 اسب دامًا  عحالله ال الي بالدسم( أو أي م در آخة نتش شكل مةهم فبإمن بذلك تيكن ًا

 سة، ًا لأللم.

 أما في إال تط نقها نتش الجتد اليتنم فال ، طي هذا المةهم أثةًا م درًا. 

 :Injectionريق الحقن ل

  بمد امبصاص الم در الم ع ي الُم طش إق ًا )تحت الجتد أو نضتنًا أو ور،د،ًا( نتش ،

 نامتنن:

 .ت ننا الم طقا المحق عا 

 :البأثنة ال نائي لتدواء 

قبطاء سةنا وص ل و ال نائي قعافا المق 

بقاء ف النبه لفبةم الم در لتدورم الدم ،ا 

البقتنل  أط ل "كما في ال متنات الجةاإنا" 

 من ال ص ل قلش الجةنا اليمنا

  وُ، طي الحقن ال ر،دي أسةع رفع لبةكنز الم در في الدو و،يب دو سة،ة،ًا في البدبنة

 األولي  عطةابات ال ظم ال طن نا.

تذّكة! اسم الم در اليطحي 

القابل لب د،ة سطح الجتد 

 اليتنم؟

 ELMAقعله ميح ق 
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 "كتاب"ة خارجية مالحظ

قد الحقن ال ر،دي الية،ع ُ،مكن أد ،إدي قلش ز،ادم ك نةم في ميب ،ات الم در الم ع ي في الدوث  

والذي ،مكن أد ،إدي قلش تفانالت سمنا إادمث ف تن ا دائمًا م ازعا الف ائد البي عج نها من الحقن 

ر،ديث فال ، طش ق  ن دما تف ق الف ائد ال ر،دي لتم در الم ع ي مع األخطار البي تةافق ذلك الحقن ال 

)كما هي الحالا في اعطةابات ال ظم ال طن نا كما في البقتصات  لبط نقبركل واعح م اطة ذلك ا

 ال طن نا الم كةم(.

ُ،فضل قنطاء الحقن ال ر،دي في المرافي ولنس في ال نادات لمةا  ا البأثنةات الجاع نا والينطةم 

 نتنها.

d) ر( التوزيع تاالنتشاDistribution: 

 المستهدفة والخاليا النسج إلى العام الدوران من الدواء انتقال وهو

 مالجس أنسجة جميع إلى الدم عبر امتصاصه بعد المخدر ينتشر 

 :مثل التوعية غزيرة واألماكن األعضاء تحوي ما وعادة  

 نم أعلى تراكيز والطحال والرئتين والكلى والكبد والرأس الدماغ

 ينتشر وبالتالي توعية األقل األعضاء تلك من لمخدرةا المادة

 .أسرع بشكل فيها المخدر

  يةعال النسج من ليست أنَّها رغم) الهيكيلة العضالت تستقبل 

 كل بين من الموضعي المخدر من األعلى النسبة( التروية

 .الجسم في األكبر الكتلة تشكل ألنها والنسج؛ األعضاء

 

 :خارجية مالحظة

اب بنن م دل دخ ل المادم الم درم وس ل ا سبقالب واإلطةاح فأي ختل في هذه ه اك ارت 

الم ادلا سنإدي لز،ادم تةكنز المادم الم درم وإص ل تأثنةات سمنا )مثاًل إقن كمنا ك نةم من 

المادم الم درم أو أي اعطةاب كت ي ،قتل من طةح هذه المادم و،إدي إلطالا فبةم وج دها بالدو 

ضغط ،إدي س ء ت ننا خاصا في األنضاء الهاما لالسبقالب أو اإلطةاح مثل الك د أو أو ه  ب بال
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الكتنا(ي لذا ف در البةكنز ال السمي لتم در الم ع ي في أنضاء م ن ا ،إثة بركل واعح نتش خطة 

 سمنا هذا الدواء.

 :االمتصاص بعد الموضعية المخدرات توزع طرق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معدل امتصاص الدواء إلى الجهاز القلبي الوعائي )وهذا يرفع المستوى الدموي من المادة(. .1

معدل توزع الدواء من الجهاز الوعائي إلى النسج )يكون أعلى عند األصحاء الذين ليس  .2

ة مثل قصور القلب لديهم مشاكل جهازية من المرضى الذين ُيعانون من مشاكل جهازي

 هامة  (.االحتقاني وبالتالي المستويات الدموية من الدواء أخفض عند األصحاء

التخلص من الدواء عبر السبل اإلطراحية أو االستقالبية )أي معدل االستقالب في الكبد مثاًل  .3

يجب  (. لذلكوالذي يزيل المادة المخدرة من الدم مما ينقص من المستوى الدموي للمادة

عرضة الرتفاع تركيز  ألنهمالكبدية  اآلفاتنتبا  عند استخدام هذ  المواد عند المرضى اال

 بسبب خلل االطراح. أكثرالمادة في الدم 

  العامل االول والثاني هما العامالن اللذان يؤثران على االختالطات حيث يؤثران على

في الدم كلما زادت مدة وجودها يزها وتركيز المادة المخدرة في الدم فكلما زاد ترك

 االعراض الجانبية للمواد المخدرة.

http://www.facebook.com
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  ينقص العامالن األخيران من مستويات المخدرات الموضعية في الدم، ويطلق على

معدل تخلَّص الدم من المخدر الموضعي اسم نصف عمر اإلزالة )نصف عمر الدواء(، 

 "كتاب"فهو:

 بمقدار النصف.الوقت الالزم النخفاض تركيز المخدر الموضعي في الدم 

  أي: نقدر مقدار نصف كمية المخدر كم تحتاج وقت لكي تزول ويكون هذا نصف عمر اإلزالة

 .كلما كان التخلص من الدواء أبطئ كما في الحاالت المرضيةكلما كان االنتشار أبطئ  

 

 

 

 

 

 جدول يوضح النسب المئوية للناتج القلبي الموزع باتجاه األعضاء المختلفة:

النسبة المئوية للناتج  ةالمنطق

 القلبي الواصل للمنطقة

النسبة المئوية للناتج  المنطقة

 القلبي الواصل للمنطقة

 6 الجلد 22 الكلية

الجهاز المعدي 

 المعوي، الطحال

 6 الكبد 21

 5 العظام 15 العضالت الهيكلية

 3 عضلة القلب 14 الدماغ

 8 أعضاء أخرى

كلية والجهاز المعدي المعوي والطحال تكون نسبة النتاج القلبي أنَّ ال السابق الحظ من الجدول

 .الواصل إليها أكبر من غيرها من النسج وبالتالي كمية المخدر أكبر

 سؤال هام:

 "بمعنى آخر هل ينتقل المخدر إلى الجنين؟"هل يؤثر المحلول الُمخدر على الجنين؟ 

حاجز الدموي الدماغي بسهولة، كما أنَّها تجتاز المشيمة تجتاز جميع المخدرات الموضعية ال

كاد ُتقليلة جدًا بسهولة وتعبر إلى جهاز الدوران الخاص بالجنين ولكن هذ  الكمية التي تنتقل 

 ال تؤثر على الجنين أو حتى على عملية اإلرضاع أو أي عملية فيزيولوجية أخرى.

 

http://www.facebook.com


 
 
 

 

 
 

 درويشن د. خلدو|  1 والقلعالتخدير 

35 

35 
/Groups/RBCs.Dent.2020 

ح أنصاف أعمار المخدرات الموضعية  جدول يوضِّ

 نصف العمر الدواء نصف العمر الدواء

 1.6 بريلوكائين 0.1 كلوروبروكائين

 1.6 ليدوكائين 0.1 بروكائين

 1.9 مبيفاكائين 0.3 تتراكائين

 1.9 روبيفاكائين 0.5 أرتيكائين

 2.9 إتيدوكائين 0.7 كوكائين

 3.5 بيوبيفاكائين
 

e)  )االستقال  تالتحول الحيويMetabolism: 

 هو العملية التي يتّم فيها تحويل المادة المخدرة إلى الشكل الغير فّعال للتخلُّص منها وطرحها.

ستقالب أو التحول الحيوي للمخدرات الموضعية تعد عملية هامة؛ ألن السمية إنَّ عملية اال

اإلجمالية للمخدر تعتمد على التوازن الموجود بين معدل امتصاص المادة باتجا  الدورة 

الدموية في مكان الحقن، وبين معدل إزالة هذ  المادة من الدم عن طريق عمليتي القبط 

 النسيجي واالستقالب.

 

االختالف الموجود بين الزمرتين األساسيتين من المخدرات الموضعية )اإلسترات  أنَّ تذكَّر

التي يستقلب بها الجسم الشكل الفعال من المادة المخدرة إلى الشكل  هو في الطريقة واألميدات(

 غير الفعال دوائيًا.
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 :اإلستر زمرة من الموضعية المخدرات

  تيراز إسوجود أنزيم البسيدوكولين  بسبب المصورة )البالسما(في  ة اإلسترتتمَّ عملية حلمه

 على حلمهة اإلستر. الُمؤثِّر

 :حيث 

تتعرَّض المخدرات الموضعية من زمرة اإلستر إلى عملية الحلمهة في البالسما عن طريق 

(، ويختلف معدل حلمهة pseudo cholinesteraseإنزيم البسيدوكولين إستيراز )

 ات بشكل كبير بحسب المادة.االستر

   إنَّ معدل حلمهة المخدر الموضعي يؤثر في نسبة سميتها حيث يظهر الكلوروبروكائين

أسرع معدل من الحلمهة ولكنه في المقابل األقل سمية، بينما يكون معدل الحلمهة في 

 مرة من الكلوربروكائين وهو يمتلك السمية األعلى.16التتراكائين أبطأ بــ 
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 "كتاب"ظة خارجية مالح

 (PABA)الحتمها لنبركل ال ارا أمن  ب زو،ك أسند  ،بفكك ال ةوكائنن بف ل نمتنا

مع ال  ل دود تغننةث بن ما ، ضع كح ل  PABAوكح ل الدي ق،بنل أمننث ب دها ُ،طةح 

الدي ق،بنل أمنن قلش نمتنات اسبقالب وتفكك أخةى   ل أد ُ،طةحث والبفانالت البحيينا 

ظهة باسب مال م اد هذه الزمةم   ت زى لتمةكب األصل)ال ةوكائنن( بل قلش البي  د ت

PABA .ال ات  األول من اسبقالب م اد هذه الزمةم 

 !شاذ إستراز بسيدوكولين أنزيم

شخص لوجود أنزيم البزيدو كولين إستراز غير النموذجي والذي  2800يخضع شخص واحد من كل 

قالب وحلمهة المخدر الموضعي من زمرة االستر وغيرها من يتسبب وجود  بعدم القدرة على است

األدوية المرتبطة كيميائيًا بهذ  الزمرة مثل السكسينيل كولين والذي يؤدي إلى وجود مديد 

 .ترفع نسبة السميةلتراكيز مرتفعة من المخدر الموضعي في الدم 

 نتيجة:ال

عطيه اإلستر ألّنه عندها لن يتحلمه مريض لديه نقص في هذا اإلنزيم أو شذوذ في شكله، فال ن

 .ويستقلب فترتفغ نسبة اإلستر وسيحدث لدينا حالة سمية

 "كتاب"تذكرة خارجية 

 هناك مضادات استطباب مطلقة ونسبية إلعطاء مثل هذ  المخدرات:

: يعني أنه من الممنوع إعطاء هذا الدواء للمريض تحت أي مضاد االستطباب المطلق

 وث ردود أفعال سمية أو مميتة.ظرف بسبب إمكانية حد

: يعني أنَّه من الممكن إعطاء الدواء للمريض بعد موازنة مضاد االستطباب النسبي

األخطار الناجمة عن استخدام الدواء مقابل الفائدة المرجوة منه، وأيضًا في حال عدم 

 وجود بديل يؤدي نفس المهمة.
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جية ممكنة من الدواء في حال وفي كل األحوال يتوجب دومًا إعطاء أصغر جرعة عال

 وجود احتمال حدوث تأثيرات سيئة للدواء على المريض.

 "كتاب" اإلسترات انحالل معدل يوضح جدول

 معدل االنحالل )ميكرومول/مليليتر/ساعة( الدواء

 4.7 كلوروبروكائين
 1.1 بروكائين
 0.3 تتراكائين

 :األميد زمرة من الموضعية المخدرات

المخدرات الموضعية من زمرة األميد أكثر تعقيدًا من استقالب زمرة اإلستر والعضو يعدَّ استقالب 

 الكبد بشكل رئيسي.المسؤول عن استقالب مواد هذ  الزمرة هو 

 بالنسبة للعملية لالستقالبية فإنَّها تحدث:

  بالكامل في الكبد: بالنسبة لليدوكائين والمبيفاكائين واإلتيدوكائين واألرتيكائين

 يوبيفاكائين.والب

 و اإلتيدوكائين يوجد تشابه في معدل سرعة االستقالب بين الليدوكائين والمبيفاكائين

 والبيوبيفاكائين.

  الكبد مع مشاركة الرئتان: يخضع البريلوكائين الستقالب

رئيسي أولي في الكبد، وتشارك الرئتان في عملية استقالبه 

 بصورة ثانوية.

 نصف عمر أقصر من  األرتيكائينك الكبد مع مشاركة الدم: يمتل

بقية األميدات؛ ألن قسمًا من استقالبه يحدث في الدم بوساطة 

 أنزيم البالسما كولين إستراز.
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 إذًا استنتج مكان استقالب كل مما يلي "هام"

 

 الكبد والدم. األرتيكائين .1

 الكبد والرئتان. البريلوكائين .2

 امل.الكبد بالك الليدوكائين وباقي األميدات  .3

 

 ما أهمية معرفة مكان استقالب كل مخدر من زمرة األميد هنا؟

بالكبد أو الرئة أو بالبالسما الدموية، فإّننا نتجّنب المواد التي ُتستقلب  لديه خللإذا أتى مريض 

في هذ  المنطقة؛ لكي نتجّنب الوصول إلى الجرعة المفرطة )السمية( في حال لم ُتستقلب المادة 

 المخدرة.

 م مرضى التروية الدموية القليلة؟ وهل يؤثر إعطاء األميد لهم؟من ه

 وكيف ُيمكن تالفي ذلك إن كان فيه خطورة؟ 

وهم مرضى انخفاض الضغط الدموي، مرضى فشل القلب االحتقاني، وذوي الوظيفة الكبدية 

( ئينمواد زمرة األميد )وخاصة الليدوكالكبد، وال يستطيع الكبد استقالب المضطربة كتشمع ا

بمعدل مرتفع، األمر الذي ُيبقي نسب مرتفعة من المادة المخدرة في الدم، وبالتالي زيادة احتمال 

ظهور التأثيرات السمية الجهازية لهذ  المواد، وللتقليل من خطورة ذلك يمكن تقليل كمية المادة 

 المخدرة أو اتباع طرق تخدير مختلفة.

 ومنه نجد:

ومقدار التروية الدموية في الكبد الدور األساسي في معدل سرعة تلعب سالمة الوظيفة الكبدية 

من جرعة الليدوكائين  %70االستقالب للمواد المخدرة الموضعية من هذ  الزمرة، حيث يستقلب 

 عند المرضى ذوي الوظيفة الكبدية السليمة.
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 األميد وبعض الحاالت المرضية:

( والفشل القلبي )من الدرجة 1ASAنيف حسب تص 5-4إن قصور القلب المتقدم )من الدرجة  .1

( تشكَّل مضادات استطباب نسبية الستخدام المخدرات الموضعية من زمرة ASAحسب  4-5

 األميد.

من المادة المخدرة وذلك ألن السمية  الكلية نقّللعند المرضى الكحوليين أو مرضى زرع  .2

 تكون أعلى.

موضعية بعض التأثيرات السريرية قد ُتظهر المواد الناتجة عن استقالب المخدرات ال .3

الواضحة في حال تراكمها في الدوران الدموي وهذا قد يحدث عند وجود قصور كلوي أو 

 قلبي أو أثناء استعمال المواد المخدرة لفترات طويلة.

 : "هام"Methemoglobinemia تطور فرط ميتهيموغلوبين الدم .4

 الوصف:

عالية أو متكررة من البريلوكائين، ومثل مرض يظهر عند المرضى الذين يتلقون جرعات 

هذا التبدل في خضاب الدم ليس ناتجًا عن المركب األصل البريلوكائين بل هو ناتج عن 

وهو المسؤول عن تحريض تشكل  ألورثوتولويديناالمركب االستقالبي له والذي يدعى 

مات السريرية الميتهيموغلوبين الذي يسبب ارتفاع نسبته في الدم ظهور األعراض والعال

 الخاصة.

 األسباب:

من اسم المرض "ميتهيموغلوبين الدم" نستنتج أنَّ هناك اضطراب ما في الهيموغلوبين 

ونقله ألنحاء الجسم )المفيد في التنفس واالستقالب(، وهذا  O2الذي يقوم باالرتباط بالـ 

 يحدث انتقالالمرض عبارة عن خلل في هذا االرتباط نتيجة تشكل الميتهيموغلوبين فال 
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للخاليا الالزمة "والدماغ خاصًة"،  O2لعدم وصول الـ  2، مؤديًا لــ حدوث الصدمةO2للـ 

 وحدوث اضطراب في عمل الخاليا يمنعها من القيام بوظائفها واالستقالب.

 األعراض:

 قصور بالتنفس، شحوب، صدمة لعدم وصول الدم المؤكسج للمراكز الحساسة كالدماغ. 

 ة "كتاب"مالحظات خارجي

  ساعات من إعطاء  4-3من أعرض فرط ميتهيموغلوبين الدم والتي قد تظهر بعد

 البريلوكائين:

  المظهر الُمشابه لإلزرقاق دون وجود اضطرابات قلبية أو تنفسية، وعندما تكون الحالة شديدة

اردة ن يظهر الدم بلون بني )لون الشوكوال(، كما ُيالحظ التثبيط التنفسي واإلغماء وفي حاالت

 تصل للموت.

  يتطور هذا المرض نتيجة اضطرابات والدية في االستقالب أو مكتسبًا من بعض

 األدوية )بريلوكائين، بنزوكائين(

  مغ/كغ  1.5أزرق الميتلين  %1وكعالج نهائي للحالة نلجأ للتسريب الوريدي البطيء لـ 

 

  في بعض األحيان بعد حقن المركن الذي يالحظ  المستقلبات: التأثيرمثال آخر على تأثير

الليدوكائين والذي يعزى إلى مستقلباته كمادتي المونو إيتيل غيلسين إكسيلديد والغليسين 

 إكسيليديد وليس إلى المركب األصل الليدوكائين.

 هل نستطيع حقن مادة مخدرة من زمرة األميد لمريض كبد؟إذًا 

لسليم، وفي هذ  الحالة يكون إعطاء  نعم ولكن بكميات أقل من الكميات المعطاة لمريض ا 

األميد هو  المناسب وخاصًة في حال وجود اضطرابات بالسمية ومضاد استطباب مطلق الستخدام 

 اإلستر
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 من خالل فهمك للمحاضرة! ما سبب كون وجود اضطرابات بالسمية مانعاً الستخدام اإلستر؟

 البالزماوذلك لكون استقالب اإلستر في 

 :Excretionاإلطراح 

 عن ُتطرح   رها األربعة التي ذكرناها بدايًةكل المخدرات بزم

طريق الكلية والتي ُتعتبر العضو الفعال في إطراح المواد 

المخدرة الموضعية ومنتجاتها اإلستقالبية، ولكن االختالف 

يكون بنسبة اإلطراح، والتي تختلف بحسب نوع المخدر والمادة 

 ث أنَّ:الغير فعالة الناتجة عنه، حي

 

 اإلسترات:

تظُهر في البول بتراكيز منخفضة للمركب األصلي؛ وهذا ألنَّها 

 أن:تتحلمه بشكل كامل تقريبًا في البالسما، حيث نجد 

  البروكائين يظهر في البول بشكل مستقلبه

وال يبقى منه  %90بنسبة  PABAاألساس أي الـ

 .%2دون تبدل سوى نسبة 

  ( %11)وردت بالساليدات  %10جرعة الكوكائين المحقون يطرح في البول بنسبة

 دون تبدل.

 

 فعال قسم لها مادة كل

 ال فعال غير وقسم

 عن ُيطرح والذي تقلبيس

 .الكلية طريق

PARA
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 :األميـدات

فإنَّ نسبة ما يبقى منها دون تبدل ويطرح عن 

أكبر، ولعل مرد ذلك بسبب   طريق البول تكون

تعقيد عملية االستقالب لمواد هذ  المجموعة، 

وعلى الرغم من أنَّ النسب المئوية لما يطرح 

من هذ  المواد دون تبدل يختلف من دراسة 

 أن:ألخرى نجد في آخر الدراسات 

  من الليدوكائين تطرح في  %3نسبة أقل من

 البول دون تبدل.

   اكائين.في حالة المبيف %1ونسبة 

  في حالة اإلتيدوكائين. %1و 

 

 "كتاب"مالحظة خارجية 

عند المرضى الذين لديهم اضطراب كلوي كبير نجدهم غير قادرين على إزالة المادة 

المخدرة الموضعية أو منتجات استقالبها الرئيسية من الدم، األمر الذي يقود إلى ارتفاع 

ية الجهازية وهذا قد يحدث مع مستوى هذ  المواد في الدم واحتمال تطور السم

 سترات أو األميدات وال سيما مع الكوكائين.األ

( مضاد استطباب نسبي إلعطاء 5-4ولهذا تعدُّ األمراض الكلوية المتقدمة )الدرجة 

المخدرات الموضعية وهذا يتضمن كاًل من المرضى الخاضعين لعملية الغسيل الكلوي، 

 مزمن ومرضى التهاب الكلية والحويضة.والمصابين بالتهاب الكبب الكلوية ال
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