
 التخدٌر اإلنشاقً

د. رنا ابراهٌم رعٌدي م.  

 مقدمة

، الكلوروفورم، واإلٌتر مقبوالً عالمٌاً فً التخدٌر العام. فً N2oمن أول أكسٌد اآلزوت  كان كل  لقد 

، الهالوتان، اإلٌزوفلوران، الدٌسفلوران، أول أكسٌد اآلزوتالوقت الحالً ٌستعمل كالً من 

 والسٌفوفلوران.

ٌمكن تقسٌم مرحلة التخدٌر العام إلى ثالثة أطوار: المباشرة، االستمرارٌة، الصحو. ٌستخدم المخدر 

اإلنشاقً فً الطور األول، السٌما الهالوتان والسٌفوفلوران لدى األطفال الذٌن لدٌهم صعوبة فً 

أما مرحلة  تخدٌر.البهدف استمرارٌة  غالباً ستخدم المخدر اإلنشاقً ٌ  كما تأمٌن خط ورٌدي لدٌهم. 

 الصحو فتعتمد بشكل أساسً على إعادة التوزع من الدماغ ٌلٌها إطراح رئوي.

 الحرائك الدوائٌة

تركٌز العالجً للنسج فً الجهاز العصبً الالنهائً على محصلة  ٌعتمد تأثٌرالمخدر اإلنشاقً

 المركزي.

 ( إلى الدماألخذالقبط ) : يذعن طرٌق االنتشار، المنفعل، تؤخذ المخدرات اإلنشاقٌة بشكل 

 عتمد علىٌ

o المخدر فً الدم انحالل 

 غاز -معامل تقسٌم دمgas partition coefficient-Blood  : هو

عندما تكون الضغوط  الحٌز السنخًنسبة تركٌز المخدر فً الدم إلى 

تزداد  ،اد معامل المخدر اإلنشاقًدزا. كلما الجزئٌة فً المركبٌن متعادلة

 فً الدم. انحاللٌة المادة

o  ًزٌادة نتاج القلب تؤدي لزٌادة القبط وبالتالً التروٌة والجرٌان الدموي السنخ(

 .تأخٌر فً المباشرة(

o ئً ما بٌن الغاز السنخً والدم الورٌدي.الفرق فً الضغط الجز 

، والنسج ندعوها معامالت التقسٌم. كلما ، الغازاالنحالل النسبً للمخدر فً الدم وللتوضٌح أكثر:

كان معامل دم/غاز أعلى، كان انحالل المخدر أعلى، وكان قبطه من الدوران أعلى من الدوران 

 الرئوي، وبالتالً ترتفع الضغوط الجزئٌة السنخٌة لمستوى ثابت بشكل أبطأ. 

  :وٌة الدماغٌة وقابلٌة التر إلى الدماغ على مد النقل والقبطٌعتالتوزع والقبط إلى الدماغ

 المادة المخدرة لالنحالل فً الدسم.



 دم-اغمعامل تقسٌم دم Brain-blood partition coefficient: 

عندما تتعادل الضغوط  ٌةالدماغالنسج تركٌز المخدر مابٌن الدم ونسبة 

كلما كان المعامل أعلى، كان انحالل المادة فً النسج الدماغٌة الجزئٌة، 

 أعلى.

  بدء تأثٌر المادة أسرع وكانت ، كان أقل غاز-دمتقسٌم  كلما كان معامل: التأثٌربدء

 المباشرة أسرع.

 :اإلطراح  

o .تطرح المخدرات اإلنشاقٌة عن طرٌق الرئتٌن 

  غاز للمخدر اإلنشاقً أقل، كانت سرعة توقف -تقسٌم دمكلما كان معامل

 )وقت صحو أسرع(. التأثٌر أسرع

o  اإلنشاقٌة بدرجة بسٌطة فقطتستقلب المخدرات 

 .الهالوتان مستثنى ألنه ٌستقلب فً الكبد 

o  فً حالة تخدٌر المرضى البدٌنٌن لفترة طوٌلة، ٌمكن للمخدرات عالٌة االنحالل

 فً النسج الشحمٌة فتبطئ من الصحو من التخدٌر. بالدسم أن تتكدس

 مبادئ التأثٌر الدوائً

 minimal alveolarالسنخً األصغري): التركٌز نشاقٌةقٌاس قوة المخدرات اإل

concentration MAC) 

 MAC  الذي ٌؤدي إلى منع  األسناخ،جود فً المخدر اإلنشاقً الموتركٌزهو

 . ، كشق الجلد الجراحًمحددمؤلم  تنبٌه ، بعدالمرضى% من 05 حركة

o  المخدر اإلنشاقً ذو الفعالٌة األعلى لهMAC .أقل 

  كلما كانت قٌمةMAC وكانت فعالٌته  أقل، كان انحالل المخدر فً الدسم أعلى

 .أعلى

  ٌعد الMAC .مهماً لمقارنة فعالٌة العوامل المخدرة اإلنشاقٌة المختلفة 

-معامل تقسٌم دم 
 غاز

-معامل تقسٌم دماغ
 دم

التركٌز السنخً 
 MACاألصغري 

 %105 1.1 0.47 أول أكسٌد اآلزوت

 %6 1.3 0.42 الدٌسفلوران

 %2 1.7 0.65 السٌفوفلوران

 %1.2 2.6 1.40 اإلٌزوفلوران

 %0.75 2.9 2.40 الهالوتان

 

 الحرائك والتأثٌرات الدوائٌة للمخدرات اإلنشاقٌة الشائعة



 أمثلة

  أول أكسٌد اآلزوت

  سرعة فً المباشرة  ←معامل تقسٌم دم/غاز منخفض ←فً الدم انحالل أقل

 .والصحو

 فعالٌة قلٌلة ←فً الدسم قلٌل انحالل← MAC .ًعال 

 الهالوتان 

  فً المباشرة  بطء ←معامل تقسٌم دم/غاز عالً  ←انحالل أعلى فً الدم

 والصحو.

  فعالٌة عالٌة  ←انحالل عالً فً الدسم← MAC .منخفض 

 أكثرها استخداماً وسائلة طٌارة كأول أكسٌد اآلزوت،  اإلنشاقٌة هً غازٌة المخدرات

 .، والسٌفوفلوراناإلٌزوفلوران، الدٌسفلورانالهالوتان، 

 Nitrous oxide N2Oأول أكسٌد اآلزوت 

 الخواص الفٌزٌائٌة:

 غٌر قابل لإلشتعال أو االنفجار. ٌدعى بالغاز الضاحك. لٌس له لون وال رائحة.

 . ٌوجد بشكل غازي فً درجة حرارة الغرفةٌمكن حفظه على شكل سائل تحت الضغط

تأثٌره ضعٌف لذلك غالباً ما ٌستعمل بإضافة أحد المخدرات السائلة الطٌارة، ٌستخدم  

 وحده بهدف التسكٌن والتسدٌر كما فً حالة ألم الوالدة وفً العٌادات السنٌة. 

 %.MAC=550%. 05الجرعة: ٌعطى مع األكسجٌن بتركٌز ٌصل ل

 بدء التأثٌر: فوري بسبب انحالله الضعٌف فً الدم

 التأثٌر: انتهاء تأثٌره سرٌع بعد إٌقافهمدة 

 اإلطراح: رئوي

  :فً أجهزة الجسم التأثٌرات

 القلبً الوعائًالجهاز 

ً  ذو تأثٌرات مقلدة للودي بشكل معتدل، لكنه ٌسبب تثبٌط مباشر للعضلة القلبٌة  )مخبرٌا

ٌ حدث ارتفاع معتدل فً الضغط أما فً جسم اإلنسان فهو الٌؤثر أو . (in vitroأو



الشرٌانً والنبض. زٌادة انقباض األوعٌة األكلٌلٌة قد ٌؤدي الحتشاء لدى المرضى 

 زٌادة فً المقاومة الوعائٌة الرئوٌة. المشتبهٌن.

 الجهاز التنفسً

تأثٌر أصغري على وبالتالً  دد حركات التنفس، نقص الحجم الجاريٌؤدي لزٌادة ع

  الدقٌقة.حجم التهوٌة فً 

 الجهاز العصبً المركزي

مسكن فعال، ٌزٌد معدل االستقالب الدماغً، الجرٌان الدموي الدماغً، والضغط 

 ، ٌزٌد من استهالك األكسجٌن الدماغً.ضمن القحف

 الوصل العصبً العضلً

ٌ حدث ارخاء عضلً مهم. قد ٌسبب صالبة عضلٌة هٌكلٌة فً التراكٌز العالٌة. ٌقوي  ال

 البة التالٌة لألفٌونات.من حدوث الص

 الكلٌة

الجرٌان الدموي الكلوي بزٌادة المقاومة الوعائٌة الكلوٌة، فٌنقص معدل الرشح  ٌنقص

 .والنتاج البولً الكبً

 الكبد

 معدل الجرٌان الكبدي ولكن بدرجة أقل من المخدرات الطٌارة. قد ٌنقص

  الجهاز الهضمً

 زٌادة خطورة الغثٌان واإلقٌاء

 : االستطبابمضادات 

ٌنتشر عبر األغشٌة  N2Oٌسبب تمدد حجم الغاز المحتوى ضمن حٌز محدد، ألن 

بسهولة أكثر من النتروجٌن. وبالتالً سٌزٌد من حجم الرٌح الصدرٌة وفقاعة النفاخ 

 أو تمدد األمعاء.  والصمة الورٌدٌة أو الشرٌانٌة الرئوي

الصدرٌة، انسداد األمعاء.  ارتفاع الضغط ضمن القحف، الرٌحالٌستطب فً حاالت 

 تستخدم بحذر لدى مرضى الداء اإلكلٌلً والنفاخ الرئوي.

 استعماله لفترة طوٌلة قد ٌؤدي لتثبٌط النقً. ٌلوث جو قاعة العملٌات.



 المخدرات اإلنشاقٌة السائلة الطٌارة

 Halothane الهالوتان

 الخواص الفٌزٌائٌة

غٌر قابل للطرق التنفسٌة، سائل طٌار اللون له ، منحل فً الدسم، غٌر مخرش 

 . لإلشتعال واالنفجار

 فً أجهزة الجسم التأثٌرات

 الجهاز القلبً الوعائً

 بسبب التثبٌط القلبً المباشر، ٌسبب نقص معتمد على الجرعة فً الضغط الشرٌانً

قد ٌؤدي إبطاء النقل فً العقدة الجٌبٌة  .نقص الجرٌان الدموي اإلكلٌلً وذلك ٌؤدي ل

 استخدام األدرٌنالٌناألذٌنٌة لنظم وصلً أو بطء قلب. ٌحسس الهالوتان القلب عند 

ٌ حدث اضطراب نظم.  ف

 الجهاز التنفسً

وٌحد من زٌادة حجم التهوٌة فً الدقٌقة ،  PaCO2ٌزٌد  ٌ حدث تنفس سرٌع وسطحً.

 .  PaCO2الذي عادًة ما ٌزداد بنتٌجة ارتفاع 

زالة المفرزات بسبب إرخاء العضالت القصبٌة . لكنه ٌثبط إ ٌعتبر موسع قصبً فعال

 من الطرٌق التنفسً، وقد ٌؤدي لنقص أكسجة وانخماص رئوي ما بعد العمل الجراحً.

 الجهاز العصبً المركزي

اص المقاومة الوعائٌة إنقٌوسع األوعٌة الدماغٌة فٌسبب تأثٌره ضعٌف فً تسكٌن األلم. 

 زٌادة الضغط ضمن القحف. ، وزٌادة الجرٌان الدموي الدماغًالدماغٌة، 

 الوصل العصبً العضلً

العضالت الهٌكلٌة، وٌفعل المرخٌات العضلٌة غٌرالنازعة لالستقطاب. قد ٌسبب ٌرخً 

 فرط الحرارة الخبٌث.

 الكلٌة

اإلماهة قبل العمل النتاج البولً. ٌنقص الجرٌان الدموي الكلوي، معدل الرشح الكبً، و

 الجراحً ٌحد من هذه التأثٌرات.

 



 الكبد

اضطراب وظٌفة الخلٌة . نقص الجرٌان الدموي الكبدي بسبب نقص النتاج القلبً

 نادراً التهاب الكبد التالً للهالوتان. الكبدٌة.

 مضادات االستطباب

ٌجب الحذر عند استخدام الهالوتان فً حالة ارتفاع الضغط ضمن القحف، المرضى 

 وعند إضافة األدرٌنالٌن للمخدر الموضعً.ناقصً الحجم ضمن األوعٌة، 

   Isofluraneاإلٌزوفلوران 

 الخواص الفٌزٌائٌة

 غٌر قابل لإلشتعال مع رائحة إٌترٌة مخرشة

 فً أجهزة الجسم التأثٌرات

 القلبً الوعائًالجهاز 

زٌد الجرٌان الدموي فً العضالت الهٌكلٌة، ٌ .األدرنٌرجٌة βٌزٌد تنبٌه مستقبالت 

 .ٌنقص المقاومة الوعائٌة الجهازٌة وبالتالً الضغط الدموي الشرٌانً

 جهاز التنفسًال

ٌنقص حجم التهوٌة فً الدقٌقة، موسع قصبً بدرجة أقل من الهالوتان. مخرش للطرق 

 العلوٌة.التنفسٌة 

 الجهاز العصبً المركزي

 .ٌزٌد الجرٌان الدموي الدماغً والضغط ضمن القحف 1MAC بتركٌز أعلى من

 ٌنقص حاجة الدماغ االستقالبٌة لألكسجٌن.

 الوصل العصبً العضلً

 ٌرخً العضالت الهٌكلٌة

 الكلٌة

 الجرٌان الدموي الكلوي، معدل الرشح الكبً، والنتاج البولً.نقص 

 



 الكبد

ٌنقص الجرٌان الدموي الكبدي لكن تبقى التروٌة الشرٌانٌة للكبد مصانة وبالتالً قد 

 التزوٌد باألكسجٌن . عادة ال تتأثر وظائف الكبد.

 مضادات االستطباب

 الحذر فً حالة نقص الحجم ضمن األوعٌة. قد ٌحرض حدوث فرط الحرارة الخبٌث.

   Desflurane الدٌسفلوران

 الخواص الفٌزٌائٌة

 (54.0)معامل تقسٌم دم/غاز  فً تركٌبه. انحالله قلٌل فً الدماإلٌزوفلوران ٌشابه 

% منه 05، فزمن الصحو أقل ونسج الجسم لذلك فهو ٌؤدي لسرعة المباشرة والصحو 

 عند استخدام اإلٌزوفلوران.

 التأثٌرات فً أجهزة الجسم

 الجهازالقلبً الوعائً

 تسبب زٌادة التركٌز نقصاً فً المقاومة الوعائٌة الجهازٌة. 

 .  0إلى MAC  =5الٌتغٌر النتاج القلبً أو ٌنخفض بشكل بسٌط مع 

ٌحدث زٌادة معتدلة فً النبض، فً الضغط الورٌدي المركزي، وفً ضغط الشرٌان 

 الرئوي.

 الجهاز التنفسً

 التنفس.ٌسبب نقصاً فً الحجم الجاري وزٌادة فً معدل 

على شكل لٌتظاهر ،ٌخرش الطرٌق الهوائًالٌفضل المباشرة بالدٌسفلوران ألنه  

 إلعاب، حبس النفس، سعال، وتشنج حنجري.

 الجهاز العصبً المركزي

بشكل مباشر، ٌزٌد الجرٌان الدموي الدماغً، حجم الدم  ٌوسع األوعٌة الدماغٌة

 نقص استهالك األكسجٌن الدماغً. ماغً، والضغط ضمن القحف.دال

 الوصل العصبً العضلً

 ٌحدث إرخاء عضلً معتمد على الجرعة.



 الكلٌة

كبقٌة المخدرات اإلنشاقٌة، قد ٌسبب نقص فً الرشح الكبً إال أنه لٌس له سمٌة كلوٌة، 

 واإلدرار تالً لنقص فً النتاج القلبً.

 الكبد

 الوظٌفة الكبدٌة. تبقى التروٌة الكبدٌة طبٌعٌة، لذلك التتأثر

 مضادات االستطباب

 ، فرط الحرارة الخبٌث، فرط التوتر داخل القحفالشدٌد ضمن األوعٌة نقص الحجم

  Sevofluraneالسٌفوفلوران 

 الخواص الفٌزٌائٌة

، ٌعتبر خٌاراً  (54.0منحل فً الدم أكثر قلٌالً من الدٌسفلوران)معامل تقسٌم دم/ غاز 

 التخدٌر لبدء تأثٌره السرٌع ولكونه غٌر مخرش للطرق الهوائٌة.ممتازاً فً مباشرة 

 ، خالل دقٌقة واحدة.% أكسجٌن05% مع تركٌز8-%.المباشرة بتركٌز تتحقق 

 التأثٌرات فً أجهزة الجسم

 الجهاز القلبً الوعائً

نقص المقاومة الوعائٌة الجهازٌة والضغط ٌ  ٌثبط القلوصٌة القلبٌة بشكل معتدل، 

 بدرجة أقل من اإلٌزوفلوران والدٌسفلوران.الشرٌانً 

 دون أن ٌعرف لها أهمٌة سرٌرٌة.  QTقد ٌسبب طول فترة 

 الجهاز التنفسً

 التنفس وٌعاكس التشنج القصبً لدرجة مشابهة لإلٌزوفلوران. ٌثبط

 الجهاز العصبً المركزي

تنقص حاجة و الضغط ضمن القحف.  ارتفاع بسٌط فً الجرٌان الدموي الدماغً

 االستهالك من األكسجٌن الدماغً . لم تسجل أي حادثة اختالج.

 الوصل العصبً العضلً

 ٌسبب ارخاء عضلً كافً لتنبٌب المرٌض بعد المباشرة اإلنشاقٌة.



 الكلٌة

ٌستقلب إلى مواد قد تؤدي ألذٌة أنبوبٌة  ، بشكل بسٌط الجرٌان الدموي الكلويٌنقص 

 كلوٌة.

 الكبد

، لذلك ، لكنه ٌزٌد الجرٌان الدموي للشرٌان الكبديلورٌد البابٌ نقص الجرٌان الدموي 

 الجرٌان الدموي الكبدي الكلً ونقل األكسجٌن. ٌحافظ على

 مضادات االستطباب

واحتمال فرط الحرارة ، فرط التوتر ضمن القحف، الشدٌد ضمن األوعٌة نقص الحجم

 الخبٌث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP ًالضغط الشرٌان- HR معدل النبض- SVR .المقاومة الوعائٌة المحٌطٌة 

TV  الحجم الجاري– RR  عدد مرات التنفس– ICP الضغط داخل القحف 


