
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لىإوعية الدموية يؤدي توسع األ

لى إلى الجهاز القلبي الوعائي والذي يؤدي إازدياد معدل امتصاص المخدر الموضعي  

 .التخلص من المخدر في مكان الحقن

 .لى خطر التسممإازدياد كمية المخدر في البالزما والذي يؤدي  

 .التخديرالنقص في عمق  

 .ازدياد النزف 

 مقدمة

تمتلك جميع المواد المخدرة الموضعية  

درجة معينة من الفعالية الموسعة 

 .لألوعية
 

سع الوعائي من درجات تختلف درجات التو 

لى درجات ضئيلة ، إكبيرة مثل البروكائين

 ومبيفاكائيين.متل بريلوكائين 
 

70 
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 .لى منطقة التطبيقإتنقص من تدفق الدم  .1

 .وعية الدمويةفي األ اتهبتبطئ من امتصاص المادة المخدرة وهذا ينقص نس .2

 .تنقص مستوى المخدر الموضعي في الدم مما ينقص من سميته .3

 .مدة التخديرطول مما يزيد من أب لمدة صتزيد كمية المخدر حول وفي الع .4

 .ينقص النزف .5

 

 و مطابقة لوسائط الجهاز العصبي أ ما تكون المقبضات الوعائية مشابهة كيميائيًا غالبًا

 .بينفرينإوالنور  اإليبنفرينالودي 

 و غياب نواة ألى بنيتها الكيميائية مرتبط بوجود إن تصنيف مشابهات الودي بالنسبة إ

 الكاتيكول 

  نزنبايدروكسي الورثو دي هأ هووالكاتيكول. 

  تدعى مشابهات الودي التي تحوي جذر الهيدروكسيل(OH) في الحلقة  4و 3في الموقع

 .مينأسمى الكاتيكول ت (NH2)مين أعلى جذر  يضًاأ احتوتذا إالعطرية الكاتيكوالت و

 امينببينفرين والدوإوالنور  اإليبنفرينمينية الطبيعية من الكاتيكوالت األ. 

 مينات أي زمرة الهيدروكسيل فال تعد من الكاتيكوالت ولكنها وي ال تحما المقبضات التأ

 .فيدرينمين مثل األأالحتوائها على زمرة 
 

المقبضات 

 الوعائية

 هي أدوية تقبض األوعية الدموية وتتحكم بالتروية عبر النسج. 

سع لألوعية للمواد  ضعية لتعاكس الفعل المو ضافتها إلى المخدرات المو تتم إ

 المخدرة.

 

 بضات الوعائيةفوائد المق

 

http://www.facebook.com
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 المستقبالت الودية

 

 .على يد الكويست 1948ها أاكتشف مبد الجسم،نسجة أتتواجد في معظم  

و التثبيطي للكاتيكول أبيهي على نمط التأثير التن اعتمادًا βوبيتا αلفا أهناك نمطين  

 .مينات على العضالت الملساءأ

 .وعية الدموية )تقبض وعائي(ملساء في األالعضالت اليؤدي لتقبض  αمستقبالت تفعيل  

 

ًتقسيمالتمًًوالموقعختالفًالوظيفيًعلىًاالًاعتماداً 

  إلى:

1-  α1 وهي تنبيهة بعد مشبكية. 

 .تثبيطة بعد مشبكية وهي α2  و -2

3- β الىβ1 مسؤولة عن التنبيه القلبي و انحالل الدسم( معاء الدقيقةاجد في القلب و األتتو(. 

4-  β2 وعية و الرحم )تؤدي الى التوسع الوعائي القصبي(تتواجد في القصبات و األ. 

 تمديد المقبضات الوعائية

 .(10000الى  1ليها بشكل نسبة مثال )إيشار  

 .200000: 1او 100000: 1 الدارج 

 .مغ /مللتر 0.005و أ مللترمغ/ 0.01ني يع 

 طرق التأثير

 

 تأثير غير مباشر فعل مختلط تأثير مباشر

http://www.facebook.com
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اال  50: بالنسبة لألدرنالين اغلب األحيان تكون نسبة التمديد من مضاعفات ةمالحظ

 80000الى  1بعض الشركات تكون النسبة 

 

 

 

 Epinephrineاإليبنفرين 

 .درينالينألا :اسم المنتج 

يتفكك عن طريق  نسبيًا، وثابتينحل في الماء بشده  ملح حمضي :الكيميائي التركيب 

 لمنع التأكسد يضاف الى المحاليل ثاني سلفات الصوديوم األكسدة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .يتوافر بشكل مفرز طبيعي من الغدة الكظرية للحيواناتمادة صنعية و المصدر: 

 .تكون هي المهيمنة βولكن تأثيرات  βوαالمستقبالت على يؤثر مباشرة  نمط التأثير: 

 الخصائص الدوائية

 

 مالحظة

o :من مكونات األمبولة 

مادة مخدرة ومادة مقبضة ومادة مانع للتأكسد وغيرها ولكن نؤكد على كون    

ثاني سلفات الصوديوم مادة مانعة للتأكسد وليست مادة حافظة وال يوجد في 

األمبولة مادة حافظة كما ذكر الدكتور مع العلم انها مذكورة في بعض االدبيات 

 الطبية.

o  األمبولة الحاوية على مقبض وعائي تكون فترة صالحيتها اقل من غير الحاوية

وذلك الن المادة المخدة أكثر ثباتًا وغير عرضة للتأكسد كما هو الحال بالنسبة 

 للمقبض الوعائي.
 

http://www.facebook.com
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 ازية:التأثيرات الجه

يجابي في التقلص إوله تأثير  1لفاأينبه مستقبالت  عضلة القلب: -1

)معدل  يجابي في توقيت التقبضإوأثر )قوة االنقباض(  العضلي

 ومعدل نبضاتالنتيجة زيادة في كل من النتاج القلبي  االنقباض(،

 .القلب

 

 لى زيادةإفيؤدي  1ينبه مستقبالت بيتا     الخاليا الناظمة للقلب: -2

لى حدوث اضطرابات إثارة في الخاليا الناظمة للقلب مما يؤدي قابلية اإل

بعد  ذلكو المبكرة.البطينية  واالنقباضاتالنظم البطينية وتسرع القلب 

 الجرعات العالية.

 .كليليةيوسع الشرايين اإل    الشرايين اإلكليلية: -3

ي ويتناقص الضغط القلبقباضي، االنجرعات قليلة=يزداد الضغط القلبي     الضغط الشرياني: -4

 ألفا.ر من مستقبالت ثكأ 2بينفرين للمستقبالت بيتا االنبساطي بسبب الحساسية العالية لإل

في الجرعات األكبر يزداد الضغط االنقباضي واالنبساطي بسبب تنبيه مستقبالت ألفا مما 

 يؤدي إلى انقباض األوعية الدموية التي تغذي العضالت الهيكلية.

 "هام " لىإفرين يؤدي بينتنبيه مباشر لإل    لديناميكية الوعائية القلبية:ا -5

 .زيادة الضغط الدموي االنقباضي واالنبساطي 

 .زيادة النتاج القلبي 

 .زيادة حجم الضربة القلبية 

 .زيادة معدل نبضات القلب 

 .زيادة قوة االنقباض القلبي 

 .من قبل القلب كسجينزيادة استهالك األ 

 تكون بعد الجرعات العالية.                 

 

http://www.facebook.com
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 الجهاز الوعائي: -6

بينفرين يكون على الشرايين الصغيرة التي تدعم الجلد والغشاء المخاطي ولي لإلالفعل األ 

نشاهده سريريًا على شكل ابيضاض المنطقة ) ألفا.تحوي مستقبالت  والكليتين ألنها

 .المحقونة(

   2وبيتالفا أتحوي على مستقبالت  ة الدموية في العضالت الهيكليةيوعاأل 

تؤدي إلى ما الجرعات الكبيرة أ 2لى توسع وعائي بسبب تنبيه بيتا إجرعات صغيرة تؤدي  

 .تقبض وعائي

 

ولكن ثناء العمل الجراحي أالخاصية الرئيسة الستخدامه في الجراحة فيوقف النزف      اإلرقاء: -7

 .ساعات من العمل الجراحي 6لشائع النزف بعد لى توسع تالي مع مرور الوقت لذلك من اإ يؤدي

 :من االختالطات العمل الجراحي النزف الذي يكون 

 اثناء العمل الجراحي  

 التالي للعمل الجراحي  

 النزف المتأخر يكون سببه زوال تأثير المقبض الوعائي.   

لدواء المختار ( وهو ا2بيتا )القصبات موسع قوي للعضالت الملساء في  الجهاز التنفسي: -8

 .لتدبير حوادث الربو الحادة

 .خطر في الجرعات العالية    الجهاز العصبي المركزي: -9
 

كسجين من خالل تنبيه المستقبالت بيتا مما من استهالك األاإليبنفرين يزيد     االستقالب: -10

 .لى تحلل الكوالجين في الكبد والعضالت الهيكلية )ارتفاع عابر لسكر الدم(إيؤدي 

 

 

 

 

 

 

 ري هل نستخدم مقبض الوعائي مع المخدر ام ال ؟؟سؤال: مريض سك
 

 حيث يعد مضاد استطباب  استخدام االدرنالين مع االمراض الجهازية يكون نسبي

 مطلق مع فرط نشاط الدرق 

 اما بالنسبة للسكري فهناك حالتان:

 ض وعائي.بسكري غير مضبوط ال نستخدم مق-                 

 ان مضبوط فمن الممكن استخدامه.  في حال ك-                 
 

http://www.facebook.com
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 انتهاء التأثير واالطراح: -11

  عصاب الوديةعادة االمتصاص من قبل األإولي من خالل أشكل بينتهي  اإليبنفرينفعل. 

 نزيم الكاتيكول أثير أوالذي ينجو من االمتصاص تتعطل فعاليته في الدم بت– O-  ميتيل

 .وكسيداز من الكبدأمين أنزيم المونو أترانسفيراز و

 تطرح بشكل ثابت في البول % 0,1ليلة جدا كميات ق. 

 

 اآلثار الجانبية لفرط الجرعة
  

 الرعاش -صداع رأس نابض -عدم ارتياح -توتر-قلق-)خوف رتبط بالجهاز العصبيت– 

 .(والخفقانصعوبة التنفس -الشحوب -ةالدوخ -الضعف

  لى اضطراب نظم لقلبإزيادة الجرعة يؤدي. 

  حتملم الحدوث لكنرجفان بطيني نادر. 

 لى نزف دماغيإيؤدي  واالنبساطي ممافي الضغط االنقباضي  زيادة شديدة. 

  ذبحة صدرية تاجي ممكنالمرضى الذين لديهم قصور. 
 

 

 يةرالتطبيقات السري

 .تدبير ردود لفعل التحسسية -1

 .تدبير التشنج لقصبي -2

 .تدبير التوقف القلبي -3

لى الجهاز إاالمتصععاص  إلنقاص-ويرقاء الدماإل الموضعععي لتحقيقمقبض وعائي في المخدر  -4

خدير-القلبي مدة إل-لتعميق الت لة  طا

 .التخدير

 .لتوسيع حدقة العين -5

 

 

http://www.facebook.com
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بما أن األدرينالين يستخدم في تدبير التشنج القصبي فلماذا ُيعد استخدام المخدر 

 ؟الموضعي الحاوي على االدرينالين مضاد استطباب عند مرضى الربو

أكسد )ثاني سلفات الصوديوم( هي مضادة استطباب وذلك الن المادة المانعة للت

 عند هؤالء المرضى.

 (بولةأم 2.5ملغ ) 0.004: القصوىالجرعة 

 

 األشكال المتوفرة في طب األسنان

 

 Norepinephrineالنور إبينفرين 

 نفرين،إبياالسم الرسمي للنور  والليفارتيرينول هون يدرينالأالنور  -الليفوفيد اسم المنتج: 

 مدة التخزين والهواء،يتفكك في الضوء  الحمضية،ط ئلوساالتركيب الكيميائي ثابت في ا

 .كسدةمضاد األ هليإشهر يضاف  18

 .وصنعيطبيعي  المصدر 

 .النهايات العصبية الودية ما بعد العقدية ويخزن فيالطبيعي من قشر الكظر يركب  

 كما يحرض مستقبالت بيتا في ،%90لفا بنسبة أ على المستقبالتنمط التأثير بشكل حصري  

 %10القلب بنسبة 

 اإليبنفرينتركيز  المخدر الموضعي

 1:50000 ليدوكائين

 1:80000 )المملكة لمتحدة(ليغنوكائين -ليدوكائين

 1:100000 ليدوكائين -ارتيكائين

 -ينمبيفاكائ –ليدوكائين  –اتيدوكائين  –بوبيفكائين  -رتيكائين

 بريلوكائين

1:200000 

 1:300000 ليدوكائين

http://www.facebook.com


 
 
 

 

 
 

 زافين قره بيتإ.د |1تخدير وقلع 

9 

9 
/Groups/RBCs.Dent.2020 

 التأثيرات الجهازية

 .في القلب 1يجابي عبر تنبيه مستقبالت بيتا إتأثير           عضلة القلب: -1
 

 لىإارتها وهذا قد يقود إثقابلية  ويزيد منينبهها       الخاليا الناظمة: -2

 .(1ثير بيتا أ)ت اضطراب نظم القلب 

ي مما يؤدي زيادة تدفق الدم بعض التوسع الوعائ  كليلية:الشرايين اإل -3

 .داخل الشرايين

 االنعكاسيير أثنقص في معدل القلب من خالل الت    معدل القلب: -4

 العصب المبهم بشكل تالي الرتفاع واألبهري وكذلك علىلتنبيه مستقبالت الضغط السباتي 

 .الضغط

 .لفا(أ)مستقبالت  ضياالنقبا واالنبساطي وال سيمانقباضي زيادة الضغط اال    ضغط الدم:  -5

 الديناميكية القلبية الوعائية:  -6

 .ارتفاع الضغط االنقباضي 

 .ساطيبارتفاع الضغط االن 

 .انخفاض المعدل القلبي 

 .و بشكل طفيفأالنتاج القلبي ال يتغير  

 .زيادة حجم الضربة القلبية 

 .جماليةزيادة المقاومة الوعائية المحيطية اإل 

 الجهاز الوعائي: -7

لى زيادة المقاومة الوعائية إلفا( مما يؤدي أى تضيق االوعية الشعرية الجلدية )تأثير لإيؤدي   

 الضغط. وبالتالي زيادةالمحيطية االجمالية 

 .(وخصوصًا الرخوة )قبة الحنك لى التموتإالدم الموضعي قد يؤدي  ومدة فقرن درجة إ 

من الوجهة السريرية لتدبير التشنج  رينات الرئوية وليس فعااًليقبض الش      الجهاز التنفسي: -8

 .لقصبي

http://www.facebook.com
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 ولكن أقل اإليبنفرينثيره أيماثل في ت خطر الكبيرةمع الجرعات   الجهاز العصبي المركزي:  -9  

 .وشدة حدوثًا

كر معدل الس وارتفاع فيين جكسساسي وتبادل األيزيد من معدل االستقالب األ      االستقالب:  -10

 اإليبنفرين.قل من أ ولكن بدرجة

ينتهي فعله من خالل عملية اعادة االمتصاص من قبل النهايات العصبية   : واالطراحثر نهاء األإ -11

 .نزيمات السابقة الذكركسدته بنفس األأبعملية وأيضاً لودية ا

 .وشدة ًاحدوث ولكن أقل اإليبنفريننفس تظاهرات    :وزيادة الجرعةثيرات الجانبية أالت -12

 

 

 مالحظة:

 اضعاف تأثير النور ادرنالين 3ين يساوي تأثير االدرنال

 يفوق النورادرنالين االدرنالين فقط في التقبض الوعائي.

 التطبيقات السريرية

 .مقبض في المخدر الموضعي .1

 .تدبير انخفاض الضغط الدموي .2

 سنان قليل جدًاالشكل المتوافر في طب األ. 

norepinephrine 

http://www.facebook.com
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Levonordefrinًًالليفونورديفرين

 .وبيفرينالنيو كاالسم المنتج:  

ه ليإكسد لذا يضاف أيت الحمضية،ينحل بشكل كامل في المحاليل التركيب الكيميائي:  

 .شهرًا 18العمر الزمني  أكسدة،مضاد 

 .لى مثيالته الفعالةإعادة حل النورديفرين إصنعي التركيب نحصل عليه من مصادره:  

قل أبدرجة  بيتا ولكنت (مستقبال%35( و )%75لفا )أتنبيه مباشر للمستقبالت نمط التأثير:  

 .ثيره فقط(أمن ت %15)= اإليبنفرينمن 

 الليفونورديفرينتأثير االدرنالين يساوي اضعاف تأثير مالحظة: 

 التأثيرات الجهازية

 اإليبنفرين.من  ولكن أقلالمركزي  والجهاز العصبيمنبه للقلب   

معدل  - لشرايين اإلكليليةواالخاليا الناظمة  –على عضلة القلب  اإليبنفرينله نفس تأثير  

 أقل. واالستقالب ولكن بدرجةالجهاز العصبي المركزي  -وعية الدمويةألا -بلالق

 اإليبنفرين.قل من أالجهاز التنفسي: بعض التوسع القصبي  

 .نزيمات نفسهااألعبر  واإلطراح:ثر انهاء األ 

 

 التأثيرات الجانبية لفرط الجرعة: 

 .محدودةولكنها نفسها لالبينفرين 

 التطبيقات السريرية: 

 .مقبض وعائي في التخدير الموضعي

 .1:20000فاكائين بتركيز يبسنان: مع المتوافره في طب األ

 ة.مبولأ 11الجرعات القصوى :

http://www.facebook.com
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 Phenylephrineًهيدروكلورايدًالفيتيلفرين

 .نيوسبنفرين اسم المنتج: 

ضعفها في طب أو ،ميعد من أكثر المقبضات ثباتًا ،الماءينحل في  التركيب الكيميائي: 

 .سناناأل

 .ميني مقلد وديأمركب صنعي  مصادره: 

 ( بيتا%5) ولكن أطول، اإليبنفرينقل من أيره أثلفا تأ( مباشر %95) ثير:أنمط الت 

 التأثيرات الجهازية

 .ومعدل الضرباتنقباض القلبي يجابي قليل على االإ تأثير     القلب: عضلة  .1

  .تأثير خفيف   :ةالخاليا الناظم .2

 .كليليلى زيادة التدفق الدموي اإلإتوسيع طفيف مما يؤدي   كليلية: الشرايين اإل .3

 .لفا(أارتفاع في كال الضغطين )تأثير        الضغط الدموي: .4

بطء من خالل التأثير االنعكاسي لتنبيه مستقبالت الضغط السباتية            معدل القلب:  .5

 .األبهرية والعصب المبهمو

 الديناميكية القلبية: -6
 

 .واالنقباضيارتفاع الضغط االنبساطي  

 .بطء قلب انعكاسي 

 .نقص خفيف في النتاج القلبي 

 .تقبض وعائي شديد ولكن وجود احتقان وريدي 

 .ما يترافق مع اضطراب نظم القلب نادرًا 

دبير لت وال يعد مالئماً  اإليبنفرينقل من أبعض التوسع القصبي بدرجة       الجهاز التنفسي:  -7

 .صبيقالتشنج ال
 

 .تأثير خفيف   الجهاز العصبي المركزي:  -8
 

 اإليبنفرين.تكون مشابهة لتأثيرات       االستقالب:  -9

من النادر تطور اضطراب نظم القلب 

 حتى في الجرعات الكبيرة.

http://www.facebook.com
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 ومن ثم اإليبنفرينى إليتعرض إلدخال جذر الهيدروكسيل فيتحول    : واالطراحثر نهاء األإ -10

 اإليبنفرين.تم التخلص منه بنفس طريقة يم ثميتانفرين ى الإل تأكسد متحواًل

    التأثيرات الجانبية لفرط الجرعة: 
 

 قلبي في الجرعات العالية واضطراب نظممحدودة على الجملة العصبية المركزية ممكن صداع 

 التطبيقات السريرية: 

 .في المخدرات الموضعية .1

 .تدبير انخفاض الضغط .2

لكن غير و 1:2500بتركيز  %4مع البروكائيين كان مستعمالً  سنان:توافره في طب األ 

 .موجود حاليًا

  .ملغ في الجلسة 4الجرعة القصوى  

 Felypressinالفيلي بريسين 

 .وكتابريسيناأل اسم المنتج: 

مين غير مقلد للودي أهو و لإلدرار الفازوبرسينالمضاد المصدر نظير صنعي للهرمون  

 .وعائي ومصنف كمقبض

ران ضح على الدوأووعية الدموية تأثيره تنبيه مباشر للعضالت الملساء في األ أثير:نمط الت 

 .نيار من الشريثكأالدموي الشعري الوريدي 

 التأثيرات الجهازية

 .ال تأثير مباشر   عضلة القلب: .1

 .رابات نظم قلبيةطال يولد اض   الناظمة:الخاليا  .2

 .ةكليليكبيرة يضعف التدفق الدموي في الشرايين اإلفي الجرعات ال   كليلية:الشرايين اإل .3

 .في الجرعات الكبيرة شحوب وجهي نتيجة تقبض األوعية الدموية الجلدية   الجهاز الوعائي: .4

 .نفيأمضاد احتقان  .3

 .محلول عيني لتوسيع الحدقة .4

 

http://www.facebook.com
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من االستعمال لمرضى فرط آ)  عصاب الوديةال يؤثر على ناقلية األ   الجهاز العصبي المركزي: .5

 .نشاط الدرق(

 .العضلية الرحمية( ومحرض للتقلصات)مضاد لإلدرار  حواملغير مستطب لل    الرحم: .6

 .نزيمات الخاص بهيتفكك عن طريق األ   : واإلطراحثر نهاء األإ .7

 .فعال جهازية قليلةأ آمن، ردودالتأثيرات الجانبية لفرط الجرعة:  

 .التطبيقات السريرية: مقبض وعائي في المخدر الموضعي 

 .وحدة دولية /مل 0.03بتركيز  %3 سنان: مع البريلوكائيينفي طب األ 

 ,4او  3الجرعات القصوى: تبلغ الجرعة القصوى للمصابين باضطرابات قلبية وعائية درجة  

 .وحدة دولية /مل 0.03لول حمل من م 9
 

 

 ما يلي: اختيار المقبض الوعائي المناسب ينبغي مراعاة 

"هام جدًا" مدة المعالجة السنية .

 المخدر الموضعي االرتشاح بالدقائق ائقالتخدير الناحي بالدق

 ليدوكائيين هيدروكلورايد

 بدون مقبض 2% 5-10 10-20

 1:50000 إبينفرين+  2% 60 60 ≥

≤ 60 60 
+ ابينيفرين  2%

1:100000 

≤ 60 60 
+ ابينيفرين  2%

1:200000 

 

 

 انتقاء المقبض الوعائي

 

http://www.facebook.com
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الحاجة الى السيطرة على النزف: .

 .فاعليةكثر األ اإليبنفرين 

 .نسجاللى تنخر إقد يؤدي  إبينفرينالنور  

 .الفيليبريسين قيمته قليلة في السيطرة على النزف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبيفيكائيين هيدروكلوريد

 بدون مقبض 3% 5-10 20-40

≤ 60 ≥ 60 
رديفرين ليفونو+ 3%

1:20000 

≤ 60 ≥ 60 
ليفونورديفرين + 3%

1:100000 

 بريلوكائين هيدروكلورايد

 بدون مقبض وعائي 4% 10-15 40-60

 1.200000+ ابينيفرين 4% 60 ≤ 60-90

 ارتيكائيين هيدروكلورايد

 1.100000+ ابينيفرين 4% 60 ≤ 60 ≥

 مالحظة

 ن تأثيره على النزف فقط في حال استخدامه بالتخدير الموضعي يكو              

تشير بعض الدراسات ان التخدير الموضعي في الفك السفلي قد يكون  

احد مسببات التهاب السنخ الجاف نظرًا لتأثيره المقبض لألوعية . لكن ما 

 سبب عدم حدوث ذلك في الفك العلوي؟؟؟ 

 علويالن التروية الدموية اعلى في الفك ال

 

http://www.facebook.com
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 الوضع الصحي للمريض:  .

هناك القليل من مضادات االستطباب الستخدام المقبضات الوعائية بالتراكيز الموجودة مع 

ع المرضى و عند بعضهم على وجه المخدرات الموضعّية السنّية , و بالتالي عند جمي

الخصوص يجب موازنة فوائد و مخاطر إضافة المقبض الوعائي للمخدر مقابل فوائد و 

 مخاطر استخدام المخدر بدون مقبض وعائي , و عمومًا هذه الحاالت الخاصة تتضمن :

 .ASA 4-3رابات قلبية وعائية درجة طالمرضى المصابين باض 

 .اضرابات الغدة الدرقية 

 

 

 .السكري 

 .الحساسية تجاه السولفات 

 .مضادات االكتئاب   MAOتلقون مثبطات يالمرضى الذين  

  

 التداخالت الدوائية الدوائية

 :أهمية التداخالت الدوائية

ذا كان باستطاعة المريض تحمل مجمل إن يحدد أيتوجب على طبيب االسنان  

 .من نسبياآشكل بنفسيا وراءات السنية المخطط لها جسميا واإلج

التي يحدد الخطورة النسبية المرافقة  نأبل إعطاء المخدرات الموضعية يجب ق 

 .تفرضها حالة المريض الطبية

م و في الدأولي في الكبد أبشكل  رات الموضعية تخضع للتحول الحيوين المخدأل 

 .ن نحدد الحالة الوظيفية لهذه األعضاءأفانه من المهم 

سؤال مريض نقص نشاط الغدة الدرقية هل نستخدم المخدر الموضعي 

  الحاوية على مقبض؟؟؟؟؟؟

 نعم، من الممكن ان يحدث لديه اغماء ولكن هذا طبيعي عند االصحاء.

 

http://www.facebook.com
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الناجمة عن المخدرات الموضعية ال تتطور من الدواء بحد  غلب التأثيرات السلبيةأ 

وردود األفعال هذه تكون في الغالب  ،ذاته ولكن كاستجابة لفعل تطبيق الدواء

خطر على الحياة )الغشي الوعائي نفسية المنشأ ولكن لديها القدرة على تشكيل 

 ية(الذبحة الصدر ،التشنج القصبي ،االختالجات التوترية - فرط التهويةو

 مضادات االكتئاب ثالثية الحلقةالتداخل بين المقبض الوعائي و

 تريبتالين(-)الليفونورديفرين

 توصف مضادات االكتئاب ثالثية الحلقة لعالج حاالت االكتئاب الشديدة. 

 أتعزز بشكل كامن التأثير القلبي الوعائي للمقبضات الوعائية خارجية المنش 

مرات مع  10-5يصل مقدار التعزيز و المحقونة مع المخدرات الموضعية

ى كن مع البينيفرين و الفينيليفرين يصل اللالنور ابينيفرين و  - الليفونورذيفرين

 .الضعفين

نتيجة هذا التداخل تم تسجيل نوبات فرط التوتر الدموي وفي حاالت نادرة  

 .الوفاة

 ن وللمرضى الذين يعالج نورابينيفرين او الليفونورديفرينيجب تجنب إعطاء ال

 .بمضادات االكتئاب ثالثية الحلقة

 صغر جرعة ممكنة عند استخدام االبينيفرينأو. 

التداخل بين مقبضات االوعية وحاصرات مستقبال ت بيتا غير 

 االبينيفرين(-)البروبرانولول االنتقالية

  يقدم إعطاء المقبضات الوعائية للمرضى الذين يتلقون ألسباب عالجية حاصرات

ارتفاع الضغط الدموي الخطير والذي يعقبه فرصا متزايدة من  بيتا غير االنتقائية

 .بطء قلب انعكاسي

  ملغ )امبولتين بنسبة  0,04في االدب الطبي هذه االختالطات حدث من الجرعات

 من االبينيفرين( 1-100000

http://www.facebook.com
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 التداخل بين المقبضات الوعائية و بين المخدرات العامة

 )الهالوتان  و االبينيفرين(

ظم القلبية عند المرضى المخدرين انية كبيرة لتحريض إضرابات النهنالك إمك 

باستخدام المواد المخدرة العامة الهالوجينية الغازية عند اعطائهم االبينيفرين 

 لذلك يجب التوجه الى الطبيب المخدر عند القيام بالتخدير الموضعي

 التداخل الدوائي بين المقبض الوعائي و الكوكائين

واضحة للجملة العصبية منبهة مخدرا موضعيا ذا خصائص ائين يعتبر الكوك 

ة يعرقل إعادالنور ابينيفرين و إطالقهو يحرض الجملة القلبية الوعائية والمركزية و

فرط الحساسية  لعصبية الودية لذلك تحدث حالة منالتقاطه في النهايات ا

 .للكاتيكول امين

ارتفاع الضغط ينتج عنها زيادة النتاج و الكوكائين تتطور تسرع القلب ومع إعطاء 

نقص تروية وظهور األلم الخناقي ثم احتشاء و لألكسجينحاجة القلب القلبي وا

 .العضلة القلبية

 .ساعات من استخدام الكوكائيين 8-6يستعمل التخدير الموضعي مع المقبض بعد  

 حاصرات االعصاب الوديةالمقبضات الوعائية و

 الوعائي بحذر يجب استخدام المقبض. 

  دبير اإلضراباتتوصف عادة لتمن االدوية المؤثرة على المزاج وتعد الفينوتيازينات 

من تتضتشمل الجملة القلبية الوعائية و االعراض الجانبية أكثرالنفسية الحادة و

بة عادة عند الحقن داخل الوعاء انخفاض الضغط االنتصابي تتطور هذه االستجا

 .فاض الضغط االنتصابيبالتالي الى انخو

 مضاد استخدام المخدرات مع ضى الذين يعالجون بالفينوتيازين ال يعتبر المر

 .كمية ممكنة بأقلالمقبضات ومع ذلك يجب االستخدام 

http://www.facebook.com
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الخالصة

االدوية بشكل جيد   تمكنه من وضع ان معرفة الطبيب لكل العقاقير و 

 النفسيةور كامل عن حالة المريض العامة وتص

الرجوع الى المراجع الدوائية التي تحوي على معلومات دوائية يجب  

 مهمة كالتداخالت الدوائية

 

 

 نصل إىل ختام املحاضرة السابعة هناإىل 

 ..تنا لكم بالتوفيقامع تمني
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