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 6المحاضرة 

 المخدرات العامة

General Anesthetics  

 

 :مقدمة. أولا 

   تُشير كلمةAnesthesia  فقدان اإلحساسإلى Sensation فقدان الوعي  مع أو بدون

Consciousness، يوجد العديد من األدوية المختلفة على الصعيد الكيميائي التي بإمكانها تحقيق ذلك. 

   مهدئات الجملة العصبية المركزية  &أدوية التخدير العامة أو الموضعية  :تشمل قائمة هذه األدوية على

CNS Depressants  مسكنات األلم  :التي من بينهاAnalgesics  والمهدئاتSedatives  والمنومات

Hypnotics  مضادات االختالج  &كالباربيتورات والبنزوديازيبيناتAnticonvulsants &  مرخيات

 . Skeletal Muscle Relaxantsضالت الهيكلية الع

   نُسبت آليات تأثير متنوعة لهذه األدوية ولكن في النهاية تنتج جميعها تأثيرها المخدر من خالل التداخل مع

ً مع العصبونات  Sensory Neuronsفي العصبونات الحسية  Conductionالتوصيل  ً أيضا وأحيانا

 . Motor Neuronsالحركية 

   قبل منتصف القرن التاسع عشرmid-1800s،  كانت تُجرى العمليات الجراحية أو اإلجراءات السنية

 Intoxicationكانت الطرق الكيميائية المتاحة آنذاك عبارة عن التسمم . دون االستعانة بمخدرات فعالة

استخدام  & Cannabisلقنب استخدام الحشيش المخدر أو ا &باإليثانول أو الوصول لحالة الثمل به 

 Ischemicخلق ظروف إقفارية &الثلج كما كانت تطبق أساليب فيزيائية كاستخدام . Opiumاألفيون 

Conditions  باستخدام المرقأة أو العاصبةTourniquet &  الضرب على الرأس إلدخال المريض في

ً وهي توظيف مساعدين أق األكثرأو الطريقة  &حالة الالوعي  ً إلبقاء المريض بال شيوعا وياء جسديا

 . كان يُعتقد حينها أن اإلحساس باأللم ضروري للشفاء الفعال .حراك طيلة مدة الجراحة

   الحظ طبيب األسنانHorace Wells  التأثير المخدر لغاز الضحك أوكسيد اآلزوتيم 4411عام N2O 

Nitrous Oxide  مشفى بوسطن بالواليات المتحدة قام لكن فيما بعد في  ،الحقاً كمخدر توظيفهحيث تم

الحقاً تم . مااعتبر وقتها فشالً لهذا الغاز أوكسيد اآلزوتيأحد المرضى بالصراخ أثناء الجراحة تحت تأثير 

مزج أوكسيد اآلزوتي مع غاز األوكسجين في اسطوانات من الفوالذ ليتم توظيف المزيج كمخدر ومايزال 

 .مخدرات أو مسكنات أخرى مستخدماً حتى اآلن خاصة بالدمج مع

  استخدم الحقاً االيثر االيثيلي Diethyl Ether لم يعد مستخدماً اليوم لهذا الغرض بسبب سميته . كمخدر

 .وخصائصه الفيزيائية الخطيرة باعتباره سريع االشتعال وقابل لالنفجار
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   تم . بعد كأدوية مخدرة حلقي البروبان فيما & )م كمخدر أثناء الوالدة4411(تم إدخال الكلوروفورم

كما تم إهمال استخدام حلقي البروبان أيضاً . إهمال استخدام الكوروفورم بسبب سميته القلبية والعصبية

 .بسبب قابليته لالنفجار شبيهاً بذلك لاليثر االيثيلي

  عبارة عن فحوم هيدروجينية المطبقة اليوم  االستنشاقيةتعتبر أدوية التخديرHydrocarbons & ثرات اي

سيتم في هذه المحاضرة  .أوكسيد اآلزوتي كاستثناء & ) Halogenated Ethers ) Cl, Br, Fمهلجنة 

 .شرح صفات المخدر العام المثالي ولكن لألسف اليتوفر حالياً أي مركب يحقق الصفات جميعها

 

ا   :صفات المخدر العام المثالي. ثانيا

  وانسيابيةالقدرة على إحداث التخدير الجراحي بسرعة. 

  سرعة وانسيابية سحب التأثير المخدر بعد الجراحة. 

  مرخي بشكل كاٍف للعضالت الهيكلية. 

  خليط في األكسجين كاف من بإمداد للسماح يكفي بما قوي. 

  هامش واسع من السالمة. 

  غير سام. 

  غياب التأثيرات الجانبية. 

  غير قابل لالشتعال أو االنفجار. 

  كيميائياً مع أدوات التخدير متوافق. 

   ً  .غير متفاعل أو نشيط كيميائيا

   ً  .غير مكلف ماديا

 

ا   :أطوار التخدير العام. ثالثا

  يعتبر التثبيط . تتصف حالة التخدير العامة المثالية بغياب اإلحساس وتسكين األلم واسترخاء العضالت

تشمل هذه . مسؤول عن حالة التخديرفي الجملة العصبية المركزية هو ال محددةالعصبي في مناطق 

 Excitatoryالهرمية المسببة لإلثارة االمناطق على العديد من المناطق القشرية المتمثلة بالخالي

Pyramidal Cells أو التثبيط المسببة لإلثارة جميةوالخاليا الن Stellate Cells.  تساعد استثارة الخاليا

بينما تحدد درجة تثبيط أو تنبيه الخاليا النجمية مستوى النشاط  ،الهرمية على المحافظة على الوعي

 . اإلجمالي للخاليا الهرمية مع الخاليا المرتبطة بها
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   عندما يرتفع تركيز المخدر في الدماغ يرتفع معه تثبيط العصبونات اإلجمالي مايقود إلى مراحل تخديرية

 . تدريجية أعمق

   صنف العالمGuedel  هذا التدرج في  )عتماد على مالحظات استعمال االيثر االيثيليباال(م 4291عام

 .هذه المراحل إلى مجموعات أصغر Gillespieصنف الحقاً العالم . التخدير إلى أربعة مراحل بارزة

A.   التسكين  :المرحلة األولىAnalgesia :  

تناسب هذه . Higher Cortical Neuronsتتميز بتثبيط متوسط الشدة للعصبونات القشرية العليا 

ينجم التسكين غالباً . المرحلة اإلجراءات الجراحية الصغيرة التي التتطلب استرخاء عصبي عضلي هام

اإلحساس باأللم خالل هذه  بسبب تثبيط مراكز المهاد نظراً لعبور العديد من األنظمة العصبية التي تتوسط

يراً مسكناً هاماً ولكن جميع المخدرات العامة تسبب التملك بعض المخدرات العامة تأث. المنطقة التشريحية

 .فقد الوعي الذي يمكن أن يسبب بعض المستوى من عدم الحساسية للمحرضات األلمية

B.  الهذيان  :المرحلة الثانيةDelirium:  

تثبيط العصبونات المثبطة في الجملة العصبية المركزية خالل تطور ( الحركيةتقود إثارة العصبونات 

إلى نشاط عضلي الإرادي واضح  Reticular Formation))خاصة في التشكيل الشبكي الدماغي (

تنتج هذه . زيادة معدل القلب وضغط الدم والتنفس &حركات عضلية الإرادية  &الهذيان  &كالتبول 

في . ياالستجابات المتناقضة عن إلغاء العصبونات المثبطة التي تعمل عادة لضبط مثل هذا النشاط العصب

تكون المرحلتان . يجب أن ينتج المخدر قليالً أو الينتج عنه وجود هذا الطور المنبه المذكور ،الحالة المثالية

التي يجب أن تكون  Induction Periodاألولى والثانية مع بعضهما مايسمى فترة التقديم أو التمهيد 

 .قصيرة

C.  التخدير الجراحي : الثالثةالمرحلة Surgical Anesthesia:  

أوالً زوال المنعكسات  :تنقسم إلى أربعة مستويات تتصف بزيادة تثبيط الجملة العصبية المركزية وهي 

ً انخفاض المنعكسات العضلية  &الشوكية  تتصف  (ثالثاً شلل العضالت الوربية أو بين الضليعة  &ثانيا

ً فقد معظم توتر أو قوة  & )فقد حركة العين الجوالة  ،فقد العديد من المنعكسات ،بانتظام التنفس رابعا

 . العضالت

D.  الشلل التنفسي : الرابعةالمرحلة Respiratory Paralysis:  

تمثل هذه المرحلة مرحلة الجرعة الزائدة أو المستوى السمي التي يجب . تتصف بشلل تنفسي وحركي

الوصول إلى هذه المرحلة بسبب مراقبة أطباء التخدير للوظيفة التنفسية لتجنب مرحلة  عادة اليتم. تجنبها

كما يرقبوان عادة ضغط الدم لتجنب انخفاضه باإلضافة لمرقبة معدل القلب لتجنب . Apneaتوقف التنفس 

 .Asystoleتوقف االنقباض 
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ا   :نظريات آليات تأثير أدوية التخدير. رابعا

A.  اوفيرتون-مايرالدسم  نظرية Meyer-Overton Theory: 

  اقترح العالمانHans Meyer  & Charles Overton أن كفاءة  في بداية القرن العشرين

تم اعتماد ذلك  .غاز/مركب كمخدر مرتبطة مباشرة بانحالله بالدسم أو بمعامل التوزع زيت

 .كنظرية موحدة للمخدرات

  وغيرها من الدسم المحبة لألغشية لتحديد انحاللية  استخدموا زيت الزيتون واألوكتانول

حيث تحتاج المخدرات ذات االنحاللية العالية بالدسم تراكيز . المخدرات المتاحة آنذاك في الدسم

للتسبب بحالة  ) MAC ) Minimum Alveolar Concentration أصغرسنخي تركيز  أقل

 . التخدير

  بين المخدر وجزء كاره للماء من الغشاء العصبي تشويهاً افترض الحقاً بأنه ينجم عن التداخل ما

Naلهذا الغشاء العصبي بالقرب من القنوات التي تنقل أو توصل شوارد الصوديوم 
+

يعتقد بأن  ،

 . هذا الفعل يتوسط التأثير السريع المحتمل وإطالق الخلية العصبي
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   شاء إلى االنتفاخ كما يسبب أيضاً الغ )المنحل داخل الغشاء(يقود وجود الحجم الحرج من المخدر

التعامل مع شوارد الصوديوم وحدوث إزالة استقطاب طبيعية تحريض قنوات الصوديوم على 

 .عصبية

 

  لهذه النظرية ً يمكن أن  ،) Atmospheres 100-40 (اكتشف بأنه تحت ضغط عالي  :دعما

التخديرية للعديد من المركبات افتراضياً عن طريق ضغط األغشية للعودة  تنعكس جزئياً التأثيرات

 . إلى التكوين الطبيعي األصلي

  ليس جميع المركبات عالية االنحالل بالدسم قادرة على إنتاج التخدير :الجدل ضد هذه النظرية. 

 . دواء بتحدي هذه النظرية-بروتين باإلضافة إلى ذلك قامت دراسات حديثة تتضمن التداخالت

   تدعم معظم آليات  ،عام على إظهار استخدام المخدرات الطيارة451اليوم وبعد مرور أكثر من

ً فإن العديد من أنواع . برويتن غشائي-دسم تأثير التخدير االنتقائية المتعددة للتداخالت أيضا

د سبب لالعتقاد بأن جميع المخدرات تنتج المستقبالت مسؤولة عن التخدير الناتج لذلك فإنه اليوج

 .تأثيراتها بآليات متشابهة

B.  فرضيات القناة الشاردية والمستقبل البروتينيIon Channel and Protein Receptor 

Hypothesis: 

   ً . في الجملة العصبية المركزية تحديد تأثيرات المخدرات على المستقبالت البروتينيةتم حديثا

-المنحنيات المنحدرة بشدة استجابة. 4 :تتضمن الميزات التي تدعم احتمالية التداخل مع البروتين 

اكتشاف أن زيادة الوزن الجزيئي . 3 &الفراغية المطلوبة للعديد من المخدرات . 9 &جرعة 

اكتشاف أن وجود . 1 &تخديري وانحاللية المخدر بالدسم يمكن أن تنقص أو تلغي التأثير ال

قنوات شاردية محددة وأنظمة مستقبالت للنواقل العصبية ضروري للتأثيرات المالحظة في 

 .المخدرات

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI2Z6Dx5XhAhUH6qQKHRFOCnsQjRx6BAgBEAU&url=https://courses.lumenlearning.com/boundless-biology/chapter/how-neurons-communicate/&psig=AOvVaw0xr3UWqRA-1Hj4ajXvn2gx&ust=1553337369429269
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   يتضمن مايبدو بأنه بداية تكوين فكرة مركزية آلليات تأثير المخدرات التداخل مابين المخدرات مع

 )كمثال الكلور والبوتاسيوم  (نوات الشوارد نشاط ق Allostericallyمستقبالت الذي يعدل تفارغياً 

 .أو قناة الصوديوم مباشرة

  تثبيط (N-methyl-D-aspartate) NMDA & Glutamate يؤدي :  المتحكمة بالقنوات

Kبخروج  تسمحتنبيه تلك المستقبالت إلى فتح قنوات 
+

Naدخول و 
+

 & Ca
+

يترافق دخول . 

Ca
+

يسمح  NMDAفعملياً تثبيط مستقبالت . المسؤول عن التنبيه NO Nitric Oxideبتحرر  

 .بتركين الجملة العصبية المركزية

 

   تفعيل مستقبالتGABAA تتحكم مستقبالت :  المثبطةGABAA (γ-aminobutyric acid )

تثبيط  (Halothane & Isoflurane)ينجم عن تفعيلها بواسطة العامل المخدر  ،بقنوات الكلور

 . النقل العصبي
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ا   :Halogenated Hydrocarbons & Ethersاليثرات والفحوم الهيدروجينية المهلجنة . خامسا

 

A.   اليثرEther: 

يعتبر االيثر من أوائل المخدرات العامة الُمستخدمة حيث يمتلك فعالية كبيرة مع خواص مميزة مسكنة 

 أو لالشتعال بشكل كبير جداً وينفجر عند مزجه مع الهواءيعتبر االيثر قابل . لأللم ومرخية للعضالت

يتم إعطائه بشكل بطيء جداً حيث يمضي وقت كبير خالل مرحلة الهذيان . األوكسجين أو أوكسيد اآلزوتي

Delirium.  يمكن أن يسبب تخريش االيثر للمسار التنفسي إلى إفرازات مفرطة للشعب الهوائية مايسبب



 دمحم قوصره.د 2كيمياء دوائية صيدالنية           كلية الصيدلة -جامعة الشام الخاصة 

 

 11من  8صفحة 
 

وتأثيراته الجانبية فإن استرداده طويل أيضاً  باإلضافة لتقديمه غير المرغوب. الكافيةتعقيد عملية التهوية 

ً باإلقياء حدت هذه الصفات العالجية والفيزيائية من فائدة هذا المخدر عند . ويمكن أن يكون مصحوبا

 .البشر

B.   السلسلة  قصيرةالفحوم الهيدروجينيةShort-Chain Hydrocarbons: 

قصيرة السلسلة أن  Alkynesاأللكينات  & Alkenesاأللكنِات  & Alkanesاأللكانات يمكن للعديد من 

. تزداد قدرتها عموماً بازدياد طول السلسة. تكون قادرة على إنتاج مرحلة التخدير عند تقديمها للمرضى

ذه الفحوم ولكن بسبب قابليتها لالشتعال وميلها للتسبب بسمية في القلب واألوعية الدموية لذلك تعتبر ه

 .الهيدروجينية غير الُمستبدلة غير مفيدة كعوامل مخدرة

C.   الكلوروفورمChloroform: 

ً في الواليات المتحدة عام . يعتبر من أوائل العوامل المخدرة الممكن استخدامها م 4411استخدم رسميا

على هيكل الفحم  تزيد إضافة الهالوجينات. لكن حدت سميته الكبيرة من فائدته العالجية. كأول مرة

تم مالحظة تأثيرات متشابهة مع . في حين تخفض من قابليته لالشتعال وكفاءتهالهيدروجيني من تطايره 

فإنه عالي الكفاءة ويملك نشاط مميز مسكن لأللم ويعتبر  :كعامل مخدر. بعض المتبادالت على االيثرات

لذلك يمتلك مساوئ كثيرة  Carcinogenباعتباره مادة مسرطنة معروفة . مرخي عضلي عصبي جيد

كونه سام للكبد والكلية وقدرته على إحداث تأثيرات جانبية قلبية وعائية كالالنظميات القلبية وهبوط ضغط 

ً مركبين . أصبح بسبب سميته مخدراً محظوراً في االستخدام التطبيقي للتخدير. دم شديد يوجد أيضا

 Trichloroethylene & Fluroxeneالعشرين هما  هالوجينيين محدودي االستخدام في منتصف القرن

 ً  .وحالياً اليستخدمان إطالقا

D.   القابلية لالشتعالFlammability: 

ً كبيراً بالنسبة للقائمين على اإلجراءا . الجراحية تيُشكل خطر حدوث حرائق في غرف العمليات قلقا

انفلوران  & Halothaneهالوثان كمثال  ( Nonflammableض إعطاء مواد غير قابلة لالشتعال خف  

Enflurane &  ايزوفلورانIsoflurane ( من هذا األمر ولكن لم يلغيها بالكامل . 

الشاش  (مادة قابلة لالحتراق  & )الليزر  (مصدر إشعال  :يوجد ثالث عوامل أساسية مطلوبة ألي حريق 

Gauze &  األنابيب المطاطيةRubber Tubes ( &  مادة مؤكسدةOxidizing Agent )  األوكسجين

 . )أو أوكسيد اآلزوتي 

النقي أو أوكسيد اآلزوتي أو مزيج منهما ولكن ليس  نتعتبر العديد من المواد قابلة لالشتعال في األوكسجي

تكون منخفضة جداً للسماح  بعض المركبات قابلة لالشتعال في أوكسيد اآلزوتي عند تراكيز. الهواء

 . بحدوث حريق في األوكسجين النقي
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ا  ا . سادسا  :Clinical Useful Inhalation Agentsالمخدرات الستنشاقية المفيدة سريريا

   الفحوم الهيدروجينية المفلورةFlurinated Hydrocarbons:  

 :المتطايرةللمخدرات  لتركيب الكيميائي والخواص الفيزيائيةافيما يلي جدول 

 Sodaتتكون نواتج التخرب السامة من خالل تفاعل العوامل المخدرة مع العناصر القلوية كجير الصودا

Lime ينجم عن هذا التفاعل تحويل . الُمستخدم كمادة ماصة لثاني أوكسيد الكربون خالل التخدير

 Sevofluraneران تحويل سيفوفلو & bromo-2-chloro-1,1-difluoroethylene-2إلى  الهالوثان

تحويل  & 1,1,3,3,3-pentafluoro-1-propane (Compound A)-(fluoromethoxy)-2إلى 

إلى أول أوكسيد الكربون  Enfluraneوانفلوران  Isofluraneوايزوفلوران  Desfluraneديسفلوران 

Carbon monoxide . ُن المركب كو  يCompound A  مايسمى القرينGlutathione S-conjugate 

من  ويؤدي التنشيط الحيوي لهذه المشتقات Cysteine S-conjugatesالذي يعطي بالحلمهة مشتقات 

 .إلى تشكيل مستقلبات سامة للكلية Renal Cystein Conjugate β-Lyaseخالل األنزيم الكلوي 

 

A.   هالوثانHalothane: 

متطاير هالوجيني غير قابل لالشتعال أو االنفجار يتم مزجه عادةً مع . م 4251تم استخدامه أول مرة 

هالوجين بصفاته المذكورة وخاصيته المحبة للدسم -يساهم وجود الروابط كربون. الهواء أو األوكسجين

تم . High Lipid Solubility (Blood/Gas Partition Coefficient = 2.3)بشكل كبير 
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باالعتماد على التنبؤ بأن الهيكل المهلجن يمكن أن يزود  الرائحة اللطيفة تطوير هذا السائل النقي ذو

يعتبر المخدر الوحيد المستخدم . كفاءة تخديرية مميزة &مشتق منحل بالدم  &الثباتية الكيميائية 

أيضاً تساهم الثالث ذرات كلور . الحاوي على ذرة بروم والتي تم اقتراح مساهمتها بكفاءته التخديرية

 .اوي عليها بزيادة كفاءته وتطايره وثباتية الهيكل الكربوني النسبيةالح

يسبب الهالوثان بداية تأثير سريعة واسترداد سريع من التخدير مع كفاءة ممتازة عندما يُستخدم لوحده 

. تتفاعل معظم المعادن باستثناء الكروم والنيكل والتيتانيوم معه بسهولة. أو بالمزج مع أوكسيد اآلزوتي

ً حيث يمكن  ً بالتفكيكأيعتبر ثابت نسبيا  Spontaneous Oxidativeن يتأكسد تلقائيا

Decomposition  بحضور حمض كلور الماءHCl  أو حمض بروم الماءHBr  والفوسجين

(COCl2) . لذلك يوضع في عبوات عاتمة من زجاج العنبر مضافاً له الثيمولThymol  كمادة حافظة

من الجرعة المقدمة وهو مايدعم في جزء منه من الصفات السامة  %91الي يستقلب حو. لتقليل تفككه

  .للكبد المالحظة في هذا المخدر

 :يوضح المخطط التالي آليات تشكيل مستقلبات المخدرات المفلورة

 

B.   انفلورانEnflurane: 

قابل لالشتعال ذو رائحة متوسطة  يعتبر سائل صاف عديم اللون غير. م4213تم استخدامه أول مرة 

م أو النحاس أو الحديد وهو ينحل في باإلضافة لثباتيته الكيميائية النسبية فإنه اليهاجم األلمنيو. لطيفة
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ً  المطاط يملك االنفلوران . مايسبب إطالة فترات إعطائه واسترداده كما هو مالحظ في الهالوثان أيضا

 .وكفاءة مميزة (Blood/Gas Partition Coefficient = 1.9)انحاللية متوسطة بالدم 

 & nauseaتتشابه معظم صفاته العالجية بالهالوثان ويمكن أن يكون أقل تسبباً بشكل طفيف للغثيان 

 ارتعاش مابعد الجراحة & Arrhythmiasالالنظميات القلبية  & Vomitingاإلقياء 

Postoperative Shivering التراكيز العالية منه تشنجات وتثبيط الدورة تسبب . مقارنةً بالهالوثان

 .يسبب استرخاء الرحم لذلك اليعطي أثناء الوالدة. الدموية

ويتضمن االستقالب تشكيل  CYP2E1 ماألنزيمن الجرعة المستنشقة بواسطة  %9يستقلب حوالي 

 .Fluoromethoxydifluoroacetic Acidشاردة فلور وحمض 

C.  ايزوفلورانIsoflurane: 

يشبه كثيراً مماكبه االنفلوران من حيث عدم قابليته لالشتعال وكفاءته . م4244تم استخدامه أول مرة 

يسبب تأثيرات قلبية وعائية بنسبة . (Blood/Gas Partition Coefficient = 1.4)وانحالله بالدم 

تسبب بالالنظميات أقل من نظيره االنفلوران لذلك يشارك بشكل آمن مع األدرينالين بدون الخوف من ال

 .القلبية

يملك رائحة الذعة أقوى من الهالوثان لذلك يسبب تخريش للحلق والسبيل التنفسي والسعال وتشنج 

ً بمواد حقنية وريدية. Laryngospasmالحنجرة  يستقلب . للتغلب على هذه المشكلة يتم إلحاقه دائما

ً وحم %1.9أقل من  ترجع . Trifluoroacetic Acidض من الجرعة المستنشقة إلى الفلور غالبا

 .Trifluoroacetyl Halideبعض سميته الكبدية إلى المستقلب 

D.   ديسفلورانDesflurane: 

مركب متطاير ذو رائحة الذعة غير قابل لالشتعال واليسبب تآكل . م4229تم استخدامه أول مرة 

ً بأوكسيد  (Blood/Gas Partition Coefficient = 0.42)انحالله ضعيف بالدم . المعادن شبيها

يُستخدم  ،°م 93.5بسبب نقطة غليانه القريبة من حرارة الغرفة  .اآلزوتي لذلك يسبب بسرعة التخدير

مبخر ساخن لتقديم المخدر مع تراكيز مناسبة من األوكسجين إما لوحده أو بالمشاركة مع أوكسيد 

 .دير أيضاً سريع بمعدل الضعف مقارنةً مع االيزوفلورانيعتبر االسترداد من التخ. اآلزوتي

لذلك يُعطى  ،يعتبر الذع إلى حد ما. القى شعبية كبيرة بسبب سرعة تسببه بالتخدير وسرعة استرداده

 . مبدئياً ثم تتم المحافظة عليها بواسطة ديسفلوران المرضى مخدرات عن طريق الوريد

تشكل المستقلبات وهي غالباً . سمية كبدية أو كلويةاليستقلب إلى حد كبير لذلك اليرتبط ب

Trifluoroacetate  يتفاعل مع جير الصودا . من الجرعة المعطاة %1.19أقل منSoda Lime  أو

 .مشكالً أول أوكسيد الكربون لكن لم تسجل أي نتائج سلبية في المرضى Baralymeبارااليم 
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E.   سيفوفلورانSevoflurane: 

يشبه الديسفلوران في الكثير من . يعتبر مخدر ذو رائحة محببة غير قابل لالشتعال وغير مخرش

 (Blood/Gas Partition Coefficient = 0.60)صفاته الدوائية باستثناء انحالليته الضعيفة بالدم 

ً في الب. وذو كفاءة أعلى منه وميزته في عدم التسبب بتخريش السبيل التنفسي دء بتأثيره يعتبر سريعا

 %3ويتم استرداد حوالي  CYP2E1يستقلب بشكل أكبر مقارنة بالديسفلوران بواسطة  .وفي استرداده

 . تنتج أيضاً بعض شوارد الفلور. Hexafluoroisopropanolمن الجرعة المعطاة على شكل غول 

كانت . تكررةيعتبر حدوث سمية كبدية أو كلوية منخفضاً خاصة عند استخدامه لفترات قصيرة غير م

هناك مخاوف بشأن قابليته للتفاعل مع جير الصودا أو البارااليم حيث من الممكن أن يتشكل مركب 

ً هو  -2-(fluoromethoxy) : (Compound A)ثانوي أوليفيني من المحتمل ان يكون ساما

1,1,3,3,3-pentafluoro-1-propane  .يستخدم بشكل آمن عند األطفال والبالغين مع اتخاذ 

 .االحتياطات الالزمة

F.   ميثوكسي فلورانMethoxyflurane: 

يعتبر أقوى المخدرات المذكورة ويملك انحاللية . كلوية يعتبر نادر االستخدام بسبب ميله للتسبب بسمية

لذلك بدء التأثير واالسترداد سيكون . (Blood/Gas Partition Coefficient = 12)عالية في الدم 

 ً حدت مستقلباته السامة من . من الجرعة المعطاة %51يعتبر غير ثابت كيميائياً ويستقلب حوالي . بطيئا

 .فائدته كمخدر عام

   أوكسيد اآلزوتيNitrous Oxide: 

ءة بين يعتبر األقل كفا. عبارة عن غاز في درجة حرارة الغرفة N2O ،يطلق عليه اسم غاز الضحك

ً كما أنه ضعيف االنحالل بالدم  Blood/Gas Partition)المخدرات االستنشاقية المستخدمة حاليا

Coefficient = 0.47) . قيمة تزيدMAC  لذلك اليمكنه  %411-415تتراوح بين  ( %415على

باستخدام مزيج  م4412عام  Bertقام العالم بيرت  ،التسبب بتخدير جراحي تحت الضغط الجوي النظامي

عند هذا الضغط الجوي فقط يمكن  إلثبات ذلك وأكد أنهضغط جوي  4.9تحت  مع األوكسجين %45منه 

يعتبر غاز عديم اللون والطعم ورائحته تعتبر لطيفة خفيفة جداً وهو  .)التخدير الجراحي إجراء العالي 

 . غير قادر على إنتاج تخدير جراحي عندما يطبق لوحده

للسماح بزيادة تركيز أوكسيد اآلزوتي إلى أعلى  %91األوكسجين في المزيج إلى أقل من  تخفيض نسبة

لذلك تكمن . Hypoxiaيمكن أن يكون خطيراً بسبب توقع حصول نقص أكسجة عند المريض  %41من 

الفائدة من استخدامه وحيداً كمخدر في بعض اإلجراءات الجراحية كالسنية مثالً أما في حالة الجراحات 

ً يستخدم كمزيج مع المخدرات األخرى لقدرته على تخفيض . الشاملة فاليمكن تطبيق ذلك لذلك غالبا

 . تركيزها المطلوب للوصول للتخدير الجراحي العميق
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ا  ا . سابعا  Intravenous General Clinical Usefulالمخدرات الحقنية الوريدية المفيدة سريريا

Agents Anesthetic: 

   بروبوفولPropofol: 

اليرتبط كيميائياً بالباربيتورات أو . يعتبر من بين المخدرات الحقنية األكثر استخداماً في الواليات المتحدة

في الجملة  GABAيعمل من خالل تعزيز النقل العصبي لمستقبالت . المخدرات الحقنية الوريدية األخرى

ً بالمستقبالت  ،العصبية المركزية في مواقع ارتباط مختلفة عن تلك الرابطة  GABAAيرتبط غالبا

 .للبنزوديازيبينات

-4فإنه مصمم على شكل مستحلب  ،(Partition Coefficient ~ 6,200)بسبب ضعف انحالله بالماء 

الغليسيرول  & Egg Lecithinليسيثين البيض  & Soybean Oilمع زيت فول الصويا  9%

Glycerol . 

ً به  Sodiumدف الحصول على الثباتية ميتابيسلفيت الصوديومتتضمن الجرعة الحقنية أيضا

Metabisulfite  كعامل مضاد لألكسدة أو حمضEthylenediaminetetraacetic Acid  كعامل

 . ممخلب للمعادن

بسبب أرجحية حدوث يجب أن يطبق بروبوفول أو يتم التخلص منه بعد كسر عبوته المعقمة المختومة 

 11-31خالل  Hypnosisحيث يتم الوصول لمرحلة النوم كغ /غلم 9.5-9يحقن بجرعة . تلوث جرثومي

يعطى عادة بالمشاركة مع المخدرات الطيارة للوصول إلى مرحلة  .دقائق 41-5تستمر لحوالي و ثانية

 . تخدير أطول

يرتبط بشكل كبير ببروتينات البالزما حوالي . ينخفض ضغط الدم ومعدل القلب بعد جرعته المطبقة

 %1.3يطرح أقل من . يستقلب سريعاً عبر التحول الكبدي إلى مشتقاته الغلوكورونيدية والسلفاتية. 24%

يعتبر مخدراً فعاالً بسبب سرعة بدء تأثيره وسرعة زواله وعدم تكرار حوادث اإلقياء . منه بدون تغيير

 .بعد تطبيقه

 

  فوزبروبوفولFospropofol: 

بروبوفول بسبب انحالليته بالماء عبارة عن طليعة دواء استر فوسفاتي للمخدر  فوزبروبوفوليعتبر 

 . الضعيفة مايسمح بتجنب المستحلب المذكور أعاله
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 تتعود جميع الخواص الديناميكية إلى البروبوفول الذي يتحرر بعد استقالب بالحلمهة من قبل األنزيما

Serum Alkaline Phosphatases .الفور ً م ألدهيد والفوسفات عن هذا التحول االستقالبي ينجم أيضا

 .واليرتبطان بأي تأثيرات سمية إال في حالة الجرعات الزائدة

دقائق  41-1يملك بداية تأثير متأخرة  فوزبروبوفولبسبب تطلبه التحول إلى المشتق الفعال بروبوفول فإن 

 .ثانية كما يملك فترة تخدير أطول 11-31مقارنةً بـ 

   كيتامينKetamine: 

كما هو الحال في البروبوفول فإن مدة . يعتبر هيدروكلور الكيتامين مخدراً حقنياً عالي الكفاءة سريع التأثير

 ً اليسبب استرخاء العضالت لذلك يستخدم لوحده عند . دقيقة 95-41تأثيره التخديرية هي قصيرة نسبيا

 . عدم الحاجة لتحقيق ذلك

 ً تشوش  (بظهور الهذيان الُمتصف بأوهام بصرية وسمعية وتخليطية  يمكن أن يكون استرداده مصحوبا

 . ساعة من إعطائه 91يمكن حدوث هلوسات وأحالم مزعجة خالل فترة أقصاها . )ذهني 

بشكل عام يخضع لتشكيل . ينتهي التأثير الحاد له كنتيجة إلعادة توزعه من الدماغ إلى األنسجة األخرى

 .من مشتقاته االستقالبية في الكبدمستقلبه الغلوكوروني والعديد 

. CYP2B6يتشكل عبر فعل األنزيم  ،أحد هذه المستقلبات الهامة Norketamineيعتبر النوركيتامين 

بفعالية واضحة على  N-demethylated derivativeيحتفظ هذا المشتق منزوع الميثيل عن األمين 

يؤدي تحول النوركيتامين  .داً لهذا المخدروهو مايُحسب لبعض التأثيرات األطول أم NMDAمستقبالت 

ً  إلى مستقلبات هيدروكسيلية تخضع الحقاً لالقتران يطرح أقل من . إلى تشكيل مركبات قابلة لإلطراح كلويا

 . منه دون تعديل في البول 1%

تشير  EEGالذي يتصف بتغييرات  Dissociativeيعد الكيتامين قادراً على إحداث التخدير الفصامي 

تساعد . Thalamocorticalوالمهادي القشري  Limbicإلى الفصل مابين الجهازين الحوفي أو النطاقي 

هذه األنظمة العصبية المرتبطة ببعضها في الحالة الطبيعية في االتصال العصبي المطلوب للوعي 

Consciousness .أو ترجرج ستظهر أعراض كبطء فتح العينين والرأرأة  وعندما تنفك عن بعضها

بسبب  ( يسبب الكيتامين تأثير مسكن قوي. Nystagmus / Nystagmic gazeالحدقة االضطراري 

 . Amnesic Effectوفقد للذاكرة  )التداخل مع المستقبالت األفيونية 

 Angelأو مايسمى شعبياً بغبار المالك Phencyclidineيعمل الكيتامين بشكل شبيه للمخدر المحظور 

Dust مناهض مل كالذي يعAntagonist  للقناة الكاتيونية في مستقبالتNMDA  مايؤدي إلى منع

 .التنشيط العصبي المطلوب عادةً لحالة الوعي
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   ايتوميداتEtomidate: 

مع معامل  Ester of a carboxylated imidazoleهو عبارة عن استر لاليميدازول الكربوكسيلي 

من  %35محلول في  R-(+)يوجد على شكل مماكب . pKa = 4.5وقلوية ضعيفة  9111توزع 

 . معد لالستخدام الوريدي والشرجي ،الذي يسبب ألم لدى حقن الدواء البروبيلين غليكول

ً تأثير يملك بدون تسكين لأللم مع بداية تأثير  دقائق 3سريع التسبب بحالة النوم أقل من يعتبر و اً قويا

المعرضين  Hemodynamiccalyمفيداً للتخدير في مرضى اضطراب الدورة الدموية  يعتبر. سريعة

أو مرض الشريان التاجي أو اضطراب  Hypovolemiaضغط الدم بسبب نقص حجم الدم  ضالنخفا

 . عضلة القلب

 يعد استرداده سريعاً حيث يتحلمه عبر أنزيمات االستراز الكبدية إلى الحمض الكربوكسيلي الموافق غير

 . الفعال والذي يُطرح الحقاً عبر البول والصفراء

 

   الباربيتورات قصيرة التأثير جدااUltrashort-Acting Barbiturates: 

 ) 321معامل التوزع  ،الذي ينتمي للباربيتورات قصيرة التأثير جداً  ( Thiopentalيُستخدم الثيوبنتال 

 الجانبيةتعد السلسلة األليفاتية . يستخدم عادة للبدء بالتخدير ثم يتم تدعيمه بمخدرات أخرى. كمخدر حقني

 .وكذلك ذرة الكبريت ضرورية لزيادة الليبوفيلية ومنه زيادة عبور الدواء للحاجز الدموي الدماغي

 


