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 11من  1صفحة 
 

 

 7المحاضرة 

 الموضعيةالمخدرات 

Local Anesthetics  

 

 :مقدمة. أولا 

   تعتبر المواد المخدرة الموضعيةLocal Anesthetic Agents  عند إعطائها  (تسبب  عبارة عن أدوية

حالة  ) Localized Areaأو عن طريق التقديم المباشر في منطقة محددة  Topicallyسواء موضعياً 

الحجب العكوس للتوصيل العصبي الذي ينقل أحاسيس األلم من هذه من التخدير الموضعي من خالل 

ً للمخدرات . المنطقة المحددة إلى الدماغ العامة فإن المخدرات الموضعية التسبب فقد الوعي أو خالفا

 . الحيوية المركزية التنفسية يةالقلب وظائفال اختالل

  بواسطة االرتباط مع مواقع انتقائية متموضعة ضمن قنوات  التوصيل العصبيتحجب هذه األدوية

Naالصوديوم 
+

مايؤدي إلى تخفيض عبور شرجبات الصوديوم عبر  ،في األغشية القابلة لإلثارة 

 .Action Potentialsتوليد جهد الفعل أو كامن الفعل المسامات بالتالي تتداخل مع 

  ً  Neuron'sوالتؤثر في جهد الراحة للعصبون ارة األغشية العصبية من استث تخفض هذه األدوية أيضا

Resting Potential . 

  و التخليق مع مستقبالت األلم أو تثبط تحرر أبعكس المخدرات العامة فإن المخدرات الموضعية التتفاعل

 .الحيوي لوسائط األلم

 

ا   :اكتشاف المخدرات الموضعية. ثانيا

   تعرفت أوروبا على . مثل غالبية األدوية الحديثة إلى المصادر الطبيعيةوتطويرها يرجع أصل اكتشافها

م بفضل 2351حوالي العام ( Erythroxylon coca Lam)الخواص المخدرة ألوراق نبات الكوكا 

استُخدم اللعاب الناجم عن . شعب البيرو الذين كانوا يمضغون أوراقه لإلحساس بالسعادة وتقليل الجوع

بقي المكون الفعال في أوراق الكوكا غير متكشفاً . غالباً للتخلص من ألم الجروحمن قبلهم وراق مضغ األ

من  Cristalline Alkaloidباستخالص قلويد مبلور  Niemannم حين قام العالم 2681حتى العام 

خدم است. حيث امتلك تأثير تخديري على اللسان Cocaineأوراق الكوكا أطلق عليه اسم الكوكائين 

ً من قبل  ً كمخدر موضعي حيث تم ذكر أول تقرير عن استخدامه بشكل ناجح جراحيا الكوكائين الحقا
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أدى ذلك إلى تطوير العديد من . Kollerالنمساوي كولر  Austrian Ophthalmologistطبيب العيون 

 .المخدرات الموضعية الجديدة باإلضافة البتكار تقنيات تخدير حديثة

   ينجم إدمانAddiction يمكن أن يسبب استخدام الكوكائين حسب . الكوكائين عن االستخدام المنتظم له

 Insomniaاألرق  & Paranoiaجنون العظمة  & Mood Swingsتقلب المزاج  :شدة الخطورة مايلي

قصور  & Panic Attacks نوبات الهلع & Tachycardiaتسرع القلب  & Psychosisذهان  &

العدوانية تغييرات جذرية في الشخصية التي يمكن أن تقود إلى  & Cognitive Impairmentsإدراكي 

 . سلوك شاذ &الجريمة  &الهوس  &

   تتراوح أعراض انسحابWithdrawal انزعاج  :الكوكائين مابين متوسطة إلى شديدةDysphoria & 

شغف قهري  &ألم  &ضعف فيزيولوجي وفيزيائي  & Anxietyقلق  & Depressionاكتئاب 

Compulsive Craving . 

   حاولت العديد من التجارب تحضير  ،م2211على الرغم من أن صيغة الكوكائين لم تُعرف حتى العام

للكوكائين ولكنها اتصفت بعيوب عالجية كتفاعالت التحسس وتخريش األنسجة وضعف الثباتية في نظائر 

 . المحلول المائي

   إيكغونين  &حمض البنزوئيك  &بالحلمهة إلى كل من الميثانول يتفكك الكوكائين بسهولةEcgonine 

 .وذلك عندما يتم تعقيم المحلول

 

  تسرعت التجارب بهدف تحضير مركبات فعالة حاوية فعالة نواة اإليكغونين بعد معرفة تركيبه الكيميائي .

 ( Benzoyl Esters of Aminoتم التأكد الحقاً من امتالك استرات بنزويل متنوعة لألغوال األمينية

Alcohols  متضمنة البنزويل تروبينBenzoyltropine (  لخواص تخدير موضعي بدون خصائص

خصائصه  من صيغة الكوكائين Carbomethoxy-2حيث ألغى نزع مجموعة  .الكوكائين االعتيادية
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ً باسم المعروف أيض Procaineقاد هذا االكتشاف إلى اصطناع البروكائين . اإلدمانية الذي  Novocinا

 ً وذلك بسبب عدم لمخدرات موضعية منذ مايقرب النصف قرن  Prototypeنموذج مبدئي أصبح الحقا

 . امتالكه للخواص السمية الموضعية والجهازية للكوكائين إلى حد كبير

 

  أيضاً بفعالية أقل ومدة تأثير قصيرة نسبياً مقارنةً مع الكوكائين وتم عالج هذه العيوب  اتصف البروكائين

تقلل مضيقات األوعية من إمدادات الدم الموضعية مايسبب . عند مشاركته مع مضيق وعائي كاالبنفرين

 .بإطالة فترة مكوث المخدر الموضعي في موقع الحقن

  تم تحضير المئات من نواهضه الكيميائية وتم فحص صفاتهم المخدرة  ،باالعتماد على صيغة البروكائين

 ،كان من بين هذه المركبات. بهدف تحديد المركبات ذات الفعالية ومدة التأثير األفضل مقارنة بالبروكائين

يعتبر المخدر الموضعي ذو االشتقاق االستري األكثر كفاءة باإلضافة الذي  Tetracaineتتراكائين 

 . Spinal Anesthesiaلمدة تأثير طويلة وهو يستخدم في التخدير النخاعي  المتالكه

   تم اصطناع البنزوكائينBenzocaine  من قبل العالم ريتسرتRitsert  م كمخدر 2621في العام

تحضير محاليل حقنية مقبولة إال أن . واكتشف بأنه يمتلك صفات تخدير جيدة وسمية منخفضة موضعي

 ً منخفضة  pHمنه يمكن أن اليتحقق بسبب انحالليته المحدودة بالماء باستثناء في قيم  ابتداءصيدالنيا

 .كنتيجة لغياب مجموعة أمين أليفاتية قلوية

 

  أن اعتبر ً قلويدي ال Isogramineاكتشاف الفعالية المخدرة الموضعية للمركب ايزوغرامين  الحقا

 & von Eulerمن قبل العالمين  )بالصدفة خالل تجارب البحث عن مخدرات موضعية   (طبيعيال

Ertdman  عبارة عن نقطة تحول ثانية في طريق تطوير مخدرات موضعية جديدة ذات م 2253في العام

في العام  Lofgrenمن قبل العالم  Lidocaineقاد هذا االكتشاف إلى تصميم الليدوكائين  .فائدة سريرية

وقدرة حيوية كبيرة واألقل  كان الليدوكائين أول مخدر موضعي غير مخرش ذو نمط أميدي .م2218

في المحاليل المائية  كما أنه اتصف بالثباتية ،البروكائين ظائرعرضة للتسبب بتفاعالت التحسس مقارنة بن
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كيميائياً كنظير مفتوح  يمكن أن يوصف الليدوكائين. بفضل مجموعته األميدية األكثر ثباتاً مقارنة باالستر

 .لذلك يعتبر بيوإيزوستير له لمركب ايزوغرامين Open-Chain Analogالسلسلة 

 

   أجريت الكثير من الدراسات الالحقة بهدف تصميم مخدرات موضعية حديثة ومكنت الباحثين من زيادة

إال أنه حتى اآلن  ،ةفهم آلية التوصيل العصبي وطريقة تداخل المخدرات الموضعية مع األغشية العصبي

اليتوفر المخدر الموضعي المثالي بالرغم من ترخيص العديد من المخدرات الموضعية المستخدمة 

 ً  . سريريا

 

ا   :صفات المخدر الموضعي المثالي. ثالثا

   للعصبونات الحسية مع أقل تأثيرات على العصبونات ً يجب أن ينتج المخدر الموضعي حصراً عكوسا

 . الحركية

   يجب أن يمتلك بداية تأثير سريعة ومدة تأثير كافية إلكمال إجراء جراحي كبير بدون ظهور أي سمية

 . جهازية

   ً  .يجب أن يكون سهل التعقيم وغير مكلف ماديا

   باالعتماد على دراسة عالقة البنية بالتأثير خاصة التأثير االنتقائي على قنوات الصوديوم الشاردية يمكن

 .المخدر المثالي مستقبالً تحضير

  يعرض الجدول التالي صفات المخدر الموضعي المثالي العشرة:  
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ا   :لمخدرات الموضعيةا آلية التأثير. رابعا

   تعمل المخدرات الموضعية من خالل تخفيض استثارةExcitability  الخاليا العصبية دون المساس

 . Resting Potentialبجهد الراحة 

   كامن الفعل / بسبب ارتباط جهد الفعلAction Potential )أو قدرة الخاليا العصبية على االستثارة( 

بحركة شرجبات الصوديوم خالل األغشية العصبية فإن أي عامل يؤثر على حركة هذه الشوارد سيؤثر 

 .بالضرورة على استثارة العصبونات

  كيفية تأثير المخدرات الموضعية على ضبط التغيرات في  لذلك تم اقتراح العديد من الفرضيات التي تفسر

 .Nerve Impulse العصبي الدافع وراء تكمن التينفاذية شرجبات الصوديوم 

   التدفقات الشاردية وأيضاً تتضمن هذه الفرضيات التأثير المباشر على قنوات الشوارد الذي يؤثر على

 في للتغيرات استجابتهي يقلل من مرونة الغشاء العصبي والتداخل مع الفوسفولبيدات والكالسيوم األمر الذ

 . الكهربائية المجاالت

  ة بسبب أن غالبيتها الموضعي للمخدرات المحددة غير الغشائية التصرفات استبعادبسهولة  يمكن

 .تمتلك مجموعات محددة من عالقة البنية بالتأثير المخدرات العامة المستخدمة سريرياً بخالف

   ترتبط المخدرات الموضعية أيضاً عند تراكيز أعلى بكثير بقنوات البوتاسيومK
+

 . وتحصر عملها 

A.  التداخل مع الفوسفوليبدات والكاسيوم: 

  يوجد الكالسيوم في الغشاء بالحالة المرتبطة . 

   يقترح العديد من الباحثين بأن تحرير الكالسيوم المرتبط هو الخطوة األولى في إزالة استقطاب

 .الغشاء العصبي مايسبب تغييرات في النفاذية الشاردية

   تم اقتراح أن المخدرات الموضعية تزيح الكالسيوم المرتبط من هذه المواقع وتشكل روابط أكثر

 .ط التدفقات الشارديةاستقراراً وثباتيةً مايسبب تثبي

B.  التأثير على قنوات الصوديوم الحساسة للجهد: 

   تعتبر هذه القنوات عبارة عن بروتينات سكرية مرتبطة بالغشاء وتتوسط نفاذية شوارد

 .الصوديوم

  مايسمح بتدفق سريع  في حالة االستثارة تخضع لتغيير شكلي من حالة اإلغالق إلى الفتح

 .للصوديوم

   يقومTTX Tetrodotoxin & STX Saxitoxin & الموضعية بحصر حركة  المخدرات

 .شوارد الصوديوم

   يوافق معظم العلماء حالياً بأنه ينجم فعل المخدرات الموضعية بشكل أولي من ارتباطها بموقع أو

 .أكثر في قنوات الصوديوم مايسبب حصر التوصيل من قبل شوارد الصوديوم
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C.   بقنوات الصوديومارتباط المخدرات الموضعية: 

   عبارة عن أمينات ثالثية تملك قيم ً تتراوح  pKaتعتبر المخدرات الموضعية المستخدمة سريريا

ً كالً من األشكال المبرتنة . 2.1إلى  0.1بين  لذلك تحت الشروط الفيزيولوجية يكون متاحا

Onium Ions واألشكال الجزيئية غير المتشردة لربط قنوات الصوديوم. 

   يمكن حساب بسهولة النسبة مابين شوارد األونيومOnium Ions [BH
+
والجزيئات غير  [

جزيئة الدواء حسب  pKaوثابت تشرد الوسط  pHباالعتماد على درجة حموضة  [B]المتشردة 

 :Henderson-Hasselbachهازلباخ -معادلة هاندرسون

pH = pKa – log [BH
+
] / [B] 

  تم اختبار تأثير تغيرات درجة الحموضةpH حيث . على كفاءة المخدرات الموضعية بشكل كبير

تبين أن المخدرات الموضعية تحصر جهد الفعل عبر أول اختراق للغشاء العصبي من خالل 

 Oniumثم ترتبط بمواقع في قنوات الصوديوم عبر أشكالها األيونية األشكال غير المتشردة

Forms . 

   اقترح العالم هيلHille  م نظرية موحدة تتضمن موقع ارتباط منفرد في قنوات 2261في العام

 )األمينات الرابعية والثالثية المبرتنة  ( Onium Ionsالصوديوم لكل من األشكال الشاردية 

كما هو موضح في الشكل التالي فإن عدة مسارات . واألشكال الغير متشردة للمخدرات الموضعية

االنحاللية في الدسم  & pKa &على حجم  دباالعتما دواء ليصل إلى مواقع االرتباطلل متاحة تكون

  :باإلضافة إلى التغيرات المعتمدة على الجهد والتردد في قنوات الصوديوملجزيئات الدواء 

 



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

 

 11من  7صفحة 
 

   تصل جزيئات المخدر المبرتنة[BH
+
ومركبات األموينوم الرابعية هدفها من خالل مسار  [

والذي يكون  في المخطط bيرمز له بالحرف  Hydrophilic Pathwayمحب للماء خارجي 

 . متاحاً فقط خالل تفعيل القناة

  ئات المخدر المحب للدسم عبر الغشاء العصبي من خالل أشكالها غير المتشردةتنتشر جزي .

عبر إعادة برتنة  'bيمكنها أن تتفاعل مع نفس مواقع االرتباط إما من خالل المسار المحب للماء 

Onium Ions [BHشواردها 
+
 Hydrophobic Pathwayمن خالل المسار الكاره للماء  أو [

  .[B]في المخطط عبر أشكالها غير المتشردة  aيرمز له بالحرف 

  لالرتباط بالموقع  يستخدم البنزوكائين والمخدرات الموضعية غير القلوية هذا المسار الكاره للماء

 .الكاره للماء إلنتاج تأثيراتهم

 

ا   :عالقة البنية بالتأثير في المخدرات الموضعية. خامسا

  يمكن تصنيف المخدرات الموضعية كيميائياً إلى : 

   االسترات األمينيةAmino Esters ) Procaine Analoges (: 
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   األميدات األمينيةAmino Amides ) Lidocaine Analoges (: 

 

   االيثرات األمينيةAmino Ethers ) Pramoxine (: 
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   الكيتونات األمينيةAmino Ketones ) Dyclonine (: 

 

   الكحوالتAlcohols ) Benzyl Alcohol & Menthol (: 

 

  الفينوالت ) Eugenol & Phenol (: 

 

   اليوجد عالقة بنية بتأثير واضحة في هذه األدوية ومعظمها عبارة عن أمين ثالثي ذو قيمpKa  تتراوح

مع موقع ارتباط انتقائي في  Onium Ionsتمارس فعلها من خالل تداخل شواردها   .2.1 - 0.1مابين 

أو تعطيل عملها باالستقالب  pKaبالدسم أو  ةلذلك فإن أي تعديل هيكلي يغير االنحاللي. قنوات الصوديوم

سيكون له تأثير واضح على قدرتها على الوصول أو التداخل مع مواقع االرتباط االفتراضية بالتالي تغيير 

 .خصائصها التخديرية الموضعية

  حلقة عطرية مستبدلة مركز محب للدسم عادةً هو  :مخدرات الموضعية من ثالثة أقسام رئيسية تتألف ال

قابل  ثانوي أو ثالثي أمينمركز محب للماء هو  & يحوي مجموعة استر أو أميد أو ايثر ذراع واصل &

 .حلقي أو غير حلقي للتشرد
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A.   الجزء المحب للدسمLipophilic Portion : 

  يعتبر وجود الجزء المحب للدسم في هيكل المخدر الموضعي أساسي لفعاليته. 

   زمرة  (يتكون هذا الجزء عادةً إما من حلقة عطرية مرتبطة مباشرةً بمجموعة كاربونيل

مرتبطة بمجموعة كاربونيل عبر  Dimethylphenyl-2,6أو مجموعة  )االسترات األمينية 

 :كما هو موضح في الشكل التالي. )زمرة األميدات األمينية  ( –NH–وظيفة 

 

   بخاصية عالية محبة للدسم وتلعبان دوراً جوهرياً في ارتباط تتمتع كلتا المجموعتان المذكورتان

 .المخدر الموضعي ببروتينات القناة الشاردية
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   الفيزيائية والكيميائية يؤثر أي تعديل كيميائي في هذا الجزء مباشرةً وبشكل كبير على الخواص

 .للمخدر الموضعي وبالتالي على فعاليته

  وجود متبادل مانح لاللكترونات في الموقع بارا أو أورثو أو كليهما من الحلقة  :السترات األمينية

 & Aromatic Amino ) Procaine األمين العطري مجموعة : مثال. العطرية يزيد الفعالية

Chloroprocaine & Propoxycaine ( &  مجموعة ألكيل أمينAlkylamino ) 

Tetracaine ( &  مجموعة ألكوكسيAlkoxy  التي تمنح الكترونات للحلقة العطرية بالتأثير

الطنيني األمر الذي يعزز من التأثير المخدر للمركب مقارنةً بالمركبات األخرى غير الحاوية 

 .) Proparacaine & Propoxycaine (على متبادالت على الحلقة العطرية 

   األيون المزدوجكما هو موضح في الشكل التالي فإنه من المتوقع أن يساهم الطنين في ظهور 

Zwitterionic Form . مثال على ذلك البروكائينProcaine  حيث ينزاح الزوج االلكتروني

مة أدناه بدقة اليمثل أي من األشكال المرسو .في األمين بفعل الطنين باتجاه أوكسجين الكاربونيل

لذلك من المنطقي االفتراض  ،صيغة البروكائين عند تداخله مع موقع ارتباط المخدر الموضعي

 :مثال ( بأنه كلما زاد التشابه مع الشكل ثنائي األيون كلما زادت األلفة لموقع االرتباط المذكور

ً بالنسبة يعتبر ه. ) aوالكاره للماء  'bاالرتباط من خالل المسارين المحب للماء  ذا األمر حقيقيا

نظراً الفتقاده مجموعة أمين قاعدية حيث يمكنه االرتباط أللفة البنزوكائين تجاه موقع االرتباط 

لذلك إضافة أي متبادل مانح لاللكترونات على الحلقة  aفقط من خالل المسار الكاره للماء 

رونات على الحلقة العطرية العطرية سيعزز من الفعالية في حين إضافة مجموعة ساحبة لاللكت

 .سوف يخفض من كفاءة وفعالية المخدر الموضعي NO2–النترو  ةكمجموع

 

   إضافة مجموعة ميثيلينMethylene  كما هو  (بين الحلقة العطرية ومجموعة الكاربونيل

سيحظر تشكيل األيون المزدوج مايسبب تخفيض الفعالية  )موضح في الشكل التالي للبروكائين 
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ً لدور الطنين الهام عند ارتباط . بشكل كبير للبروكائين ً إضافيا تضيف هذه المالحظة برهانا

 .المخدر الموضعي من النمط استر بموقع االرتباط

 

   عند وجود مجموعة أمين أو ألكوكسي في الموقع ميتاmeta  حينها لن يكون من الحلقة العطرية

من  )مجموعة األمين  (أو يقلل  )مجموعة ألكوكسي  (يزيد إضافة هذه المجموعة . هناك طنين

 ;Benoxinate, logDPH7.4=3.19 ( :مثال على ذلك المركبين . الخاصية المحبة للدسم للمركب

Proparacaine, logDPH7.4=2.05 (. 

   يعتبرTetracaine  ضعف من نظيره  31أكثر فعالية بحواليProcaine.  اليمكن نسب هذه

ضعف الناجمة عن وجود  1311فقط إلى زيادة الخاصية المحبة للدسم بحوالي  الفعالية الكبيرة

 .) n-Butyl ) Tetracaine, logDPH7.4=2.37; Procaine, logDPH7.4=-0.32مجموعة 

يمكن تفسير هذه القدرة العالية في الخاصية التخديرية ربما إلى الخاصية المانحة لاللكترونات 

لنظامي التي تعزز مباشرةً الكثافة االلكترونية لمجموعة األمين في بالتحريض لمجموعة البوتيل ا

 Zwitterionicالموقع بارا من الحلقة العطرية مايقود إلى زيادة في تشكيل الشكل ثنائي األيون

Form البروتيني من خالل المسارين الكاره والمحب للماء الالزم للتداخل مع موقع االرتباط. 

  األميدات األمينية: ) Lidocaine Analoges (  يعتبر وجود مجموعتي الميثيل في المواقع

ً لتأمين حماية مناسبة من الحلمهة األميدية لضمان مدة  o,o'-dimethyl groupsأورثو  حاسما

عبر  Propoxycaineيمكن بشكل مشابه تفسير الزيادة في مدة تأثير . المركبفي  تأثير مرغوبة

يمكن تفسير قصر مدة تأثير المالحظة  ،ذلكإلى باإلضافة  .o-propoxy groupوجود مجموعة 

 من خالل التأثير التحريضي الساحب لمجموعة Procaineمقارنةً مع  Chloroprocaineفي 

o-chloro group  التي تسحب الكثافة االلكترونية بعيداً عن مجموعة الكاربونيل مايجعلها أكثر

 Plasmaمن قبل أنزيمات الكولين استراز البالزمية مالئمة للهجوم النكليوفيلي

Chloinesterases. 

B.   السلسلة الوسطيةIntermediate Chain : 

   ذرات كربون متصلة بالحلقة العطرية من  5تتألف عادةً من سلسلة ألكيلية تتراوح مابين ذرة إلى

 . جهة وبعدة خيارات من المجموعات الوظيفية من جهة ثانية

   تحدد طبيعة هذه السلسلة الوسطية الثباتية الكيميائية للمركب مايؤثر بالضرورة على مدة تأثيره

 .وسميته النسبية



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

 

 11من  13صفحة 
 

   أكثر مقاومة للحلمهة االستقالبية من االسترات األمينية مايفسر ً تعتبر األميدات األمينية عموما

 . امتالكها مدة تأثير أطول

   متفرعة مثالً حول االستر كما هو الحال في مركب  (يعيق وجود مجموعة ألكيل صغيرة

Meprylcaine المركبات أو حول األميد كما هو الحال في ) Bupivacaine, Etidocaine, 

Prilocaine ( (  أنزيمات االستراز أو األميداز المسببة للحلمهة وبالتالي يتسبب ذلك في إطالة

 .مدة التأثير

  تأثير لمركب عادةً مايزيد من سميته الجهازية مالم يكن انتقائياً يجب التنويه إلى أن تطويل مدة ال

 . Levobupivacaineأكثر تجاه قنوات الصوديوم الحساسة للجهد كما هو الحال في 

   في مشابهاتLidocaine: من قيمة  يزيد تطويل السلسلة األلكيلية من واحد إلى ثالث ذرات

pKa لذلك يقلل تطويل . على التوالي 2.3أو  2.1إلى  0.0الطرفية من  لمجموعة األمين الثالثية

ً من كفاءة المخدر كنتيجة لتخفيض شوارد  تحت الشروط  Onium Ionsالسلسلة الوسطية فعليا

 .الفيزيولوجية

C.   للماءالجزء المحب Hydrophilic Portion : 

  كيل أمين ثالثية التي تكون تحوي معظم المخدرات الموضعية المستخدمة سريرياً على مجموعة أل

جاهزة لتشكيل أمالح منحلة بالماء مع الحموض المعدنية ويعتبر هذا الجزء من المخدر بمثابة 

 .الجزء المحب للماء

  قيد النقاش ً يأتي الرأي المخالف . يعتبر ضرورة وجود هذا الجزء المحب للماء موضوعا

من مالحظة أن البنزوكائين  )خدر تأثيرهلضرورة وجود مجموعة األمين القلوية كي يمارس الم(

 .الذي يفتقد المجموعة األمينية األليفاتية القلوية يمتلك فعالية تخديرية عالية

  ضروري فقط لتشكيل أمالح  لذلك يتم االقتراح غالباً بأن األمين الثالثي في البروكائين ومشابهاته

 .مناسبة للتحضيرات الصيدالنية منحلة بالماء

   بالرجوع إلى فهم تكوين قنوات الصوديوم واآللية المحتملة لتأثير المخدرات الموضعية المذكورة

 ً الناجمة عن برتنة األمين الثالثي ضرورية  Onium Ionsيمكن تصور أن شوارد  ،سابقا

 .لالرتباط مع هذه القنوات الحساسة للجهد

  لمبينة سابقاً يمكن مالحظة أنه يمكن أن من خالل تحليل الصيغ الكيميائية للمخدرات الموضعية ا

أو ثالثي  )مدة تأثير طويلة ولكنه مخرش  ( يكون الجزء المحب للماء عبارة عن ألكيل أمين ثانوي

 ) Pyrrolidine, Piperidine, Morpholine (أو جزء من حلقة آزوتية غير متجانسة 

 . ن يكون أمين أولي ألنه غير فعالواليمكن أ
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D.  راغية الكيمياء الفStereochemistry : 

  بسببارتباط المركب مع هدفه بل  ليس بسببتظهر المماكبات المختلفة فعالية دوائية مختلفة 

 Pharmacokineticسمية وحركية تلعب الكيمياء الفراغية دوراً هاماً في  .تأثيراته الجانبية األقل

هما الوحيدان من بين  Ropivacaine & Levobupivacaineمثال . المخدر الموضعي

 ً  Optical Activeالمستخدمان تحت شكل فعال ضوئي المخدرات الموضعية المسوقة تجاريا

Compound  ًوهما يملكان سمية قلبية أقل بشكل واضح من نظيرهما األقرب هيكليا

Bupivacaine . تم نسب السمية القلبية لـBupivacaine  إلى المماكب الضوئيR-(+)-

Bupivacaine Enantiomer ولكن مازالت اآللية غير معروفة حتى اآلن. 

 

ا   :المخدرات الموضعية الشائعة الستخدام. سادسا

ً في العديد من اإلجراءات الصحية األولية تتضمن تقنيات تقديم هذه . تستخدم المخدرات الموضعية حاليا

 Localموضعيتسريب  & Topical Applicationالتطبيق الموضعي  :المخدرات مايلي

Infiltration &  التخدير بالحجبField Block & حجب العصب المحيطيPeripheral Nerve 

Block . 

1.  Articaine: 

   يستخدم بشكل واسع في طب األسنانDentistry  منذ حصوله على موافقةFDA  في العام

  .قصيرةتأثير نظراً المتالكه بداية تأثير سريعة ومدة  م1111

   عن بقية نظرائه األميدات األمينية باحتوائه على حلقة الثيوفن ً  Thiopheneيختلف هيكليا

 .Carbomethoxy Groupالبيوإيزوستيرية بديالً عن البنزن باإلضافة الحتوائه على مجموعة 

 .خاصية أكبر محبة للدسم مايمكنه من عبور األغشية الدسمة بسهولة يضفي ذلك على المركب

 

   نفس ثابت التأين بالرغم من امتالكهما  2.3أقوى من الليدوكائين بمعدل يعتبرpKa=7.8 . 

   يستقلب بواسطة أنزيماتCholinesterases  نظراً المتالكه مجموعة استر لذلك يتصف بمدة

يعطي بعد االستقالب حمض  .)حوالي ربع مدة تأثير الليدوكائين  ( تأثير أقصر من الليدوكائين

Articaine  13أو على شكل مشتق غلوكوروني  %03الذي يطرح دون تغيير%. 
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   بين المخدرات الموضعية قصيرة ً يعتبر الخيار األمثل لإلجراءات السنية باعتباره األكثر آمانا

 .Mepivacaine, Lidocaine, Prilocaineمثل  Amino-Amideالتأثير من النمط 

   بالمشاركة مع مركب االبنفرين بنسبة  %1يسوق على شكل آرتيكائين هيدروكلوريد

1:100.000 ) 0,01 mg/ml (  1:200.000أو. 

 

2.  Benzocaine: 

   ً في األشكال  Phenolأو الفينول  Mentholلوحده أو بالمشاركة مع المنثول يستخدم موضعيا

 & Lotionالغسول  & Ointmentالمرهم  &الكريم  &مثل الجيل  (التي التحتاج وصفة طبية 

بسفعة إلزالة األلم أو التخريش المسبب  ) Lozengeقرص المص للحلق  & Aerosolالبخاخ 

 بثور & حول أو داخل الفم القروح & التسنين & سناناأل وجع & اتحشرال لدغة &الشمس 

 .الحمى

   يتحلمه بسهولة بواسطة أنزيماتCholinesterases البالزمية مثل باقي االسترات األمينية . 

   نظراً المتالكهpKa  منخفضة فإنه غير متشرد تحت معظم الظروف الفيزيولوجية ويمكنه فقط

 .االرتباط بالموقع الدهني في قناة الصوديوم

   عند تطبيقه على الجلد المتآكل فبإمكانه العبور بسهولة عبر األغشية للوصول إلى الدورة الدموية

 . مايسبب سمية جهازية

   نظراً لكونه من مشتقات حمضPABA ) 4-Aminobenzoic acid (  فإنه يمتلك خاصية

 .ويمنع استطبابه مع السلفوناميدات المضادة للبكتيريا مسببة للحساسية مثل البروكائين

 

 

3.  Bupivacaine & Levobupivacaine: 

   يعتبر مركبBupivacaine Hydrochloride  المماكبين عبارة عن مزيج راسيمي من

 .(+)-S-(-) & Rالضوئيين 

  من الليدوكائين ً ً كبديا لذلك يميل أكثر من الليدوكائين  .يعتبر أكثر انحالالً بالدسم وأقل استقالبا

 .إلحداث سمية قلبية

   يعتبر المماكبR-(+)-Enantiomer  لأكثر ً لسمية القلبية من المزيج الراسيمي بسبب إحداثا

الذي  S-(-)-Enantiomerلذلك لم يكن مفاجئاً تسويق المماكب . وديومألفته األعلى لقنوات الص
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يعتبر األخير أقل سمية للقلب . كمخدر فعال ضوئي موضعي حقني Levobupivacaineيسمى 

 .والجهاز العصبي المركزي

 

 

4. Ropivacaine: 

  يعتبر مركبRopivacaine Hydrochloride  المماكب عبارة عنS-Enantiomer . من

 . Amino Amideالنمط 

   يجمع كفاءة وطول مدة تأثير المخدرBupivacaine  مع تأثيرات جانبية تتوسط تلك العائدة لكل

 .Bupivacaine & Lidocaineمن 

   متطابق مع ً  5-1يعتبر أقل انحالالً بالدسم بمعدل و Bupivacaineيملك ثابت تشرد تقريبا

ً  هأضعاف مقارنة بـ  .ويمتلك نصف عمر إطراح أقصر وتصفية أعلى أيضا

   يملك مجموعة بروبيل على حلقةPiperidine  مقارنة بمجموعة بوتيل فيBupivacaine. 

 

 

5. Mepivacaine: 

   يعتبرMepivacaine Hydrochloride عبارةً عن مخدر من النمط Amino Amide. 

  تسريب الموضعييستخدم بشكل واسع لتأمين تسكين ألم وتخدير موضعي من خالل الLocal 

Infiltration &  حول الجافيةالتخدير Epidural Block & حجب العصب المحيطي 

Peripheral Nerve Block &  الفقري أو الذيلي أو السرجيالتخديرCaudal & Saddle 

Block. 

  للدسم ومدة تأثير يملك ملف عالجي وسم ً ي قريب جداً من الليدوكائين باستثناء كونه أقل حبا

لذلك يعد . أطول بشكل طفيف لكنه يفتقر إلى خاصية توسيع األوعية التي يتمتع بها الليدوكائين
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ً بها في مرضى ارتفاع الضغط  الخيار البديل عنه عندما تكون إضافة االبنفرين غير مرغوبا

 .الوعائي

 

 

6.  Chloroprocaine: 

   ينتمي لفئة المخدرات الموضعيةAmino Ester يتصف بمدة تأثير قصيرة جداً و . 

  تسريب الموضعييستخدم لتأمين تخدير موضعي من خالل ال Local Infiltration &  التخدير

 & Peripheral Nerve Block حجب العصب المحيطي & Epidural Block حول الجافية

 القطنيالتخدير  & Caudal & Saddle Block و الذيلي أو السرجيالفقري أالتخدير 

Lumbar Block. 

  المركب ومن معدل  ستر من ليبوفيليةلكاربونيل اال يزيد وجود الكلور في الموقع أورثو بالنسبة

أضعاف على األقل مقارنةً  5البالزمية بحوالي  Cholinesterasesحلمهته بأنزيمات 

 .والبروكائينبالبنزوكائين 

  لذلك يستخدم عند مرضى األمهات والمواليد الجدد نظراً المتالكه عبور مشيمي أصغري . 

  4تثبيط مستقلبه  اليستطب مع السلفوناميدات بسبب-Amino-2-2chlorobenzoic Acid 

 .PABAلعملها شبيهاً بذلك لـ 

 

 

7. Lidocaine: 

   أكثر المخدرات الموضعية من النمطAmino Amide  ً  .استخداما

   منحل بقوة في الدسم لذلك يملك بداية تأثير أسرع ومدة تأثير أطول من باقي نظرائه االسترات

 .األمينية مثل البروكائين والتيتراكائين

   ً ً  )لوحده أو بالمشاركة مع االبنفرين  (يسوق حقنيا لوحده أو بالمشاركة مع  (أو موضعيا

 .خاصة عند األطفال المرضى ) Etidocaineأو  Prilocaineبريلوكائين 
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   في المناطق فقيرة التزود باألوعية الدموية لتجنب يجب تجنب مشاركة الليدوكائين مع االبنفرين

 .األنسجة Necrosisالتسبب بنخر 

  تشمل . تعتبر التغييرات العصبية المركزية أهم السميات الجهازية المالحظة في الليدوكائين

تشمل التظاهرات الالحقة . ثقل اللسان &طنين األذن  &دوار  &رق األعراض األولية على األ

نقص التهوية أو مايسمى اكتئاب الجهاز  &بداية فقد الوعي  &وقف التشنجات  &على االكتئاب 

 .توقف القلب &التنفسي 

   المسارات ً تظهر هذه التأثيرات ثنائية الطور بسبب أن المخدرات الموضعية تحصر مبدئيا

حجب قنوات  ( المنشطة والمثبطة على حد سواءمايسبب حجب المسارات  GABAالمثبطة 

  .)بشكل شامل  CNSمايسبب تثبيط  NMDAالصوديوم المرتبطة بمستقبالت 

 


