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 المخدرات الموضعٌة

Local Anesthetics 

 .د. رنا ابراهٌم رعٌدي م

ً حسٌاً، الناحً على أدوٌة التخدٌر الموضعً تعتمد تمنٌات التخدٌر ، وهً تحدث حصاراً مإلتا

 حركٌاً، وذاتٌاً.

 آلٌات التأثٌر:

تحافظ خالٌا األعصاب على كمون راحة خاص بؤؼشٌتها عبر النمل الفاعل واالنتشار المنفعل 

  محور العصبً، حتى ٌتولد كمون العمل.تنتشر النبضة الكهربائٌة نتٌجةً للتنبٌه، عبر الللشوارد. 

معظم المخدرات الموضعٌة بمنوات الصودٌوم وتمنع دخول الصودٌوم إلى الوسط داخل ترتبط 

على كمون الراحة . عندما ٌرتبط  ٌإثر زوال االستمطاب دون أن  سرعةبب إبطاء الخلوي، فتس

التنبٌه وٌنخفض معدل كمون العمل  عتبةٌزداد مستوى  المزٌد من المنوات بالمخدر الموضعً

ومع تراكٌز كافٌة للمخدر الموضعً التتشكل كمونات العمل وٌتم  .وتتباطؤ سرعة التوصٌل النبضً

  .وبالتالً ال ٌنتشر كمون العمل بسبب عدم الوصول إلى مستوى العتبة إلؽاء انتشار النبضات

للمخدر الموضعً شكل منحل بالدسم وشكل منحل فً الماء، ٌنتشر الشكل الدسم ؼٌر المإٌن عبر 

وعند دخوله داخل الخلٌة العصبٌة فإنه سٌصل لحالة توازن  ؽمد العصبً وؼشاء الخلٌة العصبٌة،ال

 ٌرتبط بالمستمبالت ضمن لنوات الصودٌوم. مع الشكل المإٌن الذي

حٌث تحوي جمٌع المخدرات الموضعٌة حلمة  تصنؾ المخدرات الموضعٌة إلى إسترٌة وأمٌدٌة،

رتبطة إما ٌفصل بٌنهما سلسلة هٌدروكربونٌة معطرٌة وأمٌن فً النهاٌة المعاكسة من الجزيء 

نوع اللٌؾ : مثل تتؤثر لوة المخدر الموضعً بعدد من العوامل برابط استٌري أو رابط أمٌدي. 

 .الوسط المحٌط، تواتر التنبٌه العصبً، تراكٌز الشوارد (PH)العصبً، لطره، باهاء

 التأثٌرات الدوائٌة السرٌرٌة

: تزداد فعالٌة حصار األعصاب بزٌادة الوزن الجزٌئً وزٌادة لابلٌة الذوبان الفعالٌة ومدة التأثٌر

وتترافك زٌادة االنحالل بالدسم بزٌادة االرتباط ببروتٌنات  .(البوبٌفاكائٌن< اللٌدوكائٌن)الدسم فً 

تتؤثر فعالٌة مخدر موضعً محدد بالجرعة، مكان الحمن، المواد كما  الدم وزٌادة مدة التؤثٌر.

)تزداد  الدوائٌة المضافة للمخدر الموضعً)كاإلبٌنفرٌن والمورفٌنات(، درجة الحرارة، والحمل

 لابلٌة التؤثر بالمخدر الموضعً(.

نمص فعالٌة المخدر الموضعً ونمص انحاللها بالدسم تترافك مع سرعة بدء التؤثٌر  بدء التأثٌر:

المخدر الموضعً،  pKaب  زمن بدء التؤثٌر تؤثركما ٌ. )اللٌدوكائٌن أسرع تؤثٌراً من البوبٌفاكائٌن(
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( فهً تمتلن تراكٌز أعلى من األساس 8.7لوجٌة )اللٌدوكائٌن فعندما ٌكون لرٌباً من الباهاء الفزٌو

 . ؼٌر المإٌن المادر على اختراق ؼشاء الخلٌة العصبٌة وتكون بداٌة تؤثٌره أسرع

التً تكون عندها كمٌة الجزء المإٌن من المخدر الموضعً تعادل  (PH)لباهاءابؤنه  pKaرؾ ال ٌع  

  كمٌة الجزء ؼٌر المإٌن منه.

: ٌهدؾ لمنع انتمائً لنمل حس األلم مع بماء الوظائؾ األخرى األعصاب الحسً التفاضلًحصار 

. ٌتم عادة حصار األلٌاؾ العصبٌة األصؽر لطراً و األلٌاؾ المؽمدة بالنخاعٌن بسهولة أكثر ةسلٌم

 من األكبر لطراً وؼٌر المؽمدة  بالنخاعٌن.

 .الحركً ← الحسً ←بدء تؤثٌر المخدر الموضعً ٌتبع التتالً : الذاتً  

ٌتمٌز البوبٌفاكائٌن  بانتمائٌة نسبٌة لأللٌاؾ الحسٌة، باإلضافة لسرعة الحصار الحسً ممارنة مع  

 .الحركً

 الحرائك الدوائٌة:

 االمتصاص: 

  تؤثٌرها بشكل سرٌع.تطبك المخدرات الموضعٌة على األؼشٌة المخاطٌة فتعبرها وٌبدأ 

  ٌطبك كرٌم إٌمالEMLA  برٌلوكائٌن على الجلد السلٌم، 5و% لٌدوكائٌن، 5المكون من %

 بهدؾ التسكٌن ما لبل فتح خط ورٌدي.

 لدوران الجهازي، على الجرٌان الدموي معدل امتصاص المخدرات الموضعٌة إلى ا ٌعتمد

 وفماً للعوامل اآلتٌة: 

o ٌدي< رؼامً< وربً< ذٌلً< جانب العنك< فوق درجة توعٌة موضع الحمن: ور

 الجافٌة< الضفٌرة العضدٌة< الوركً< تحت الجلد.

o  ممبضات األوعٌة ٌإدى النخفاض امتصاص المخدر الموضعً إلى استخدام

الدوران الجهازي وبالتالً ازدٌاد معدل لبطه إلى الخالٌا العصبٌة وبالتالً تحسٌن 

 ض خطورة االنسمام به.نوعٌة التسكٌن، تطاول مدته، وانخفا

o  ً بالنسٌج المحمون ضمنها كان نوعٌة المخدر الموضعً: فكلما كان أشد ارتباطا

ً  )أخذه(هلبط لألوعٌة الدموٌة كان معدل  إلى الدوران ألل. وكلما كان ألل توسٌعا

 ه أضعؾ أٌضاً.أخذ

 ٌتحدد وفك العوامل اآلتٌة:التوزع: 

 من أعضاء الجسم ؼزٌرة التروٌة )الدماغ، الرئتان،  ٌتم المبط السرٌع: نسٌجًمعدل اإلرواء ال

 الكبد، الكلى، الملب(
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 تٌنات البالزمٌة ٌعنً احتجازه بالدم ومعامل تمسٌم نسٌج/ دم. ارتباط المخدر الموضعً بالبر

 ونمص معدل المبط من لبل األنسجة.

 ًكتلة النسٌج: العضالت هً المخزن األكبر للمخدر الموضع 

 حاالستقالب واإلطرا

، فً حٌن تستملب المخدرات الموضعٌة اإلسترٌة بخمٌرة كولٌن استٌراز البالزما)الكاذبة(تستملب 

 المخدرات األمٌدٌة فً الكبد، فاستمالبها أبطؤ عموماً.

 على أجهزة الجسم:  التأثٌرات

 ٌإدي مزج المخدرات الموضعٌة مع بعضها لتعاضد وتآزر تؤثٌراتها السمٌة. 

 المركزٌةالجملة العصبٌة 

 ًانسمام الجملة العصبٌة المركزٌة بالمخدر الموضع:  

األعراض: نمل حول الفم، خدر باللسان، دوخة، طنٌن، شفع 

 بالرإٌة، إحساس بالموت الوشٌن.

العالمات: عدم االرتٌاح، الهٌاج، العصبٌة والتوتر، الثرثرة. 

تشٌر االرتعاشات العضلٌة إلى احتمال حدوث اختالجات ، 

 ٌتلوها تولؾ التنفس. 

تدبر حالة االختالج باستخدام البروبوفول أو البنزودٌازبٌنات أوالباربٌتورات، مع الحفاظ على 

 أكسجة وتهوٌة جٌدة للمرٌض.

 كائٌن معدل الجرٌان الدموي الدماؼً وٌلجم ارتفاع التوتر داخل المحؾ المرافك ٌُنمص اللٌدو

 للتنبٌب الرؼامً.

  حدوث متالزمة ذٌل 5,5% أو التتراكائٌن 5تسبب الجرعات المتكررة من اللٌدوكائٌن %

فً التسرٌب المستمر فً الحٌز تحت العنكبوتٌة فٌتجمع الدواء حول ذٌل الفرس الفرس، 

 لٌة ولد ٌسبب أذٌة عصبٌة دائمة.بتراكٌز عا

 الجهاز القلبً الوعائً

 وتثبط بالتراكٌز )تثبٌط لنوات الصودٌوم الملبٌة(المخدرات الموضعٌة ذاتٌة العضلة  تثبط ،

. أؼلبها ٌسبب توسع شرٌانً. المرتفعة للوصٌة العضلة الملبٌة وتبطء سرعة التوصٌل ضمنها

اضطرابات نظم، حصار للب، تثبٌط للوصٌة  حدوث تضافر لد تسبب الجرعات العالٌة

  لحدوث تولؾ الملب.مإدٌةً البطٌنات، وهبوط الضؽط 
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  البوبٌفاكائٌن مرتبط بمخاطر بالتوصٌل واضطرابات النظم أكبر من الجرعات المماثلة من

ات واإلنعاش من السمٌة الملبٌة التالٌة للبوبٌفاكائٌن ؼالباً أصعب ومعندة على معالج اللٌدوكائٌن.

 اإلنعاش التملٌدٌة.

 ًالدم  ٌتطلب حدوث سمٌة للبٌة وعائٌة كبرى، تمرٌباً ثالث أضعاؾ تركٌز المخدر الموضعً ف

 .  الذي ٌسبب حدوث االختالجات

  تعد الالنظمٌات الملبٌة أو الوهط الدورانً العالمتٌن الباكرتٌن لفرط جرعة المخدر لدى مرٌض

 خاضع للتخدٌر العام

 ٌن بالجرعات الورٌدٌة العادٌة لعالج بعض الالنظمٌات البطٌنٌة وللجم ارتفاع ٌستخدم اللٌدوكائ

 التوتر الشرٌانً الناجم عن تنظٌر الحنجرة والتنبٌب.

 الجهاز التنفسً

  تخدٌر شوكً عالً(، لد ٌحدث تثبٌط للتنفس تالً لشلل العصب الحجابً واألعصاب الوربٌة(

كما فً الحصار  عند تعرضه المباشر للمخدر الموضعًنتٌجة تثبٌط المركز التنفسً البصلً أو

على أي حال، ؼالباً ما ٌكون تولؾ التنفس التالً للتخدٌر العالً هو نتٌجة لهبوط  .خلؾ المملة

 الضؽط ونمص تروٌة الدماغ أكثر منه نتٌجة لحصار العصب الحجابً. 

 التمبض المصبً التالً )لد تثبط منعكس  ترخً المخدرات الموضعٌة العضالت الملس المصبٌة

 .للتنبٌب(

 الجهاز المناعً

  لكن تحرض المخدرات تحرض المخدرات الموضعٌة ارتكاسات أرجٌةمن ؼٌر الشائع أن ،

 أكثر من األمٌدٌة.هذه االرتكاسات  اإلسترٌة

 .لد تثبط وظٌفة العدالت وتإخر شفاء الجروح 

 العضالت الهٌكلٌة

سمٌة عضلٌة  ( أو ؼٌر الممصود،أللم اللفافة العضلٌةالممصود)نمطة الزناد  ٌسبب الحمن المباشر

 أسابٌع. 4خالل  عادة ، ٌتم التجدٌدلد تتطور لتنكس انحاللً، وذمة، وتنخر معتدلة

 الدم

 .ٌضعؾ اللٌدوكائٌن لدرة الدم على التخثر

 أهم المخدارت الموضعٌة المستخدمة :  

 .  (الماركائٌن) بوبٌفاكائٌنالن ، المخدارت األمٌدٌة : اللٌدوكائٌ .1

 : الكوكائٌنالمخدارت االسترٌة .2
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 التداخالت الدوائٌة

 مخبرٌاً(، و ؼٌر النازعة لالستمطاب المرخٌات العضلٌةتموي المخدرات الموضعٌة تؤثٌر( 

 .لالستمطاب المرخٌات العضلٌة النازعة

  المخدرات الموضعٌة األمٌدٌة  استمالباألدوٌة التً تنمص الجرٌان الدموي الكبدي، تملل من 

 .(برانولول معدل تصفٌة اللٌدوكائٌنٌبطء السٌمٌتٌدٌن والبرو)

  تموي المسكنات األفٌونٌة وشادات المستمبالت األدرٌنٌرجٌةa2  لدرة المخدرات الموضعٌة

 المسكنة.

  

 التخدٌر الناحً
Regional Anesthesia 

 

  Peripheral Nerve Blocksحصارات األعصاب المحٌطٌة  

 ٌتم حمن المخدر الموضعً لرب العصب المطلوب  الضفائر واألعصاب المحٌطٌة:  حصار

ن ٌمك   ًبمساعدة منبه العصب المحٌطً أو اإلٌكو. نتٌجةً للحمن ٌحدث حصار حسً وحرك

 أثناء وبعد العمل الجراحً. من إجراء الجراحة أو التسكٌن

  :)ي مناسب للعملٌات جراحً لوٌر ٌإمن تخدالتخدٌر الناحً الورٌدي )حصار بٌٌر

ٌتم وضع لثطرة ورٌدٌة (. نادراً )الطرؾ السفلً  فً الطرؾ العلوي الجراحٌة المصٌرة

 -35حمن على الذراع، لٌتم  )تورنٌكة(على الٌد وتفرٌػ الطرؾ من الدم، ثم توضع عاصبة

دلائك. ال ٌجب فتح العاصبة لبل  15 – 5%، ٌتكامل الحصار بعد 5,5مل لٌدوكائٌن  45

دلٌمة، لمنع تسرب المخدر الموضعً بسرعة إلى الدوران الجهازي وحدوث  25مرور 

  االختالجات. كما ٌعطً فن العاصبة ببطء هامش أمان ضد هذا االختالط.

 Neuraxial Anesthesiaالعصبً المحوري  التخدٌر

ولد أتاح مجاالً واسعاً أمام طبٌب التخدٌر الختٌار  ً،فوق الجافٌة والذٌلصار الشوكً، ٌمصد به الح

ٌمكن أن ٌتم  بدائل عن التخدٌر العام أو المشاركة معه، وفً تدبٌر حاالت األلم المزمن والحاد. 

 .اإلجراء بتمنٌة الحمنة الواحدة أو بتمنٌة الحمن المتعددة، أو التسرٌب المستمر بواسطة المثطرة

  :ما ٌلً إنقاصمن مٌزات التخدٌر العصبً المحوري : دوره فً الممارسة التخدٌرٌة 

  التالٌة للعمل الجراحًوالوفٌات نسبة المراضة 

 ًالؽثٌان واإللٌاء بعد العمل الجراح 

 معدل حدوث الخثار الورٌدي والصمة الرئوٌة 

 االختالطات الملبٌة لدى المرضى مرتفعً الخطورة 

  لنمل الدمالنزؾ والحاجة 

 ًانسداد الطعم الوعائ 

 .ذات الرئة والتثبٌط التنفسً التالً لجراحة البطن والصدر فً األمراض الرئوٌة المزمنة 
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 بالتالً عودة المرٌض سرٌعاً للطعام والشراب.مدة عودة الوظٌفة المعدٌة المعوٌة ، 

 .والعملٌات المٌصرٌةالتسكٌن الوالدي تسكٌن األلم الحاد والمزمن، ومن المٌزات األخرى: 

 التشرٌح

  مع عدم  عجزٌة ملتحمة 5لطنٌة،  5صدرٌة،  12، رلبٌةفمرات  8ٌتؤلؾ العمود الفمري من

 عصعصٌة. 4، والفتحة العجزٌةالتحام فً صفٌحتً الرابعة والخامسة لتشكل 

 نواتئ  4اتئ شوكً على الخط المتوسط، ناتئٌن معترضٌن فً الوحشً، تحوي كل فمرة ن

 مفصلٌة.

 .ًالثموب بٌن الفمرٌة التً تؽادر عبرها الجذور العصبٌة للنخاع الشوك 

  ،األربطة الداعمة للعمود الفمري: الرباطٌن الطولٌٌن األمامً والخلفً من الجهة البطنٌة

 والرباط األصفر، الرباط بٌن النواتئ الشوكٌة، وفوق النواتئ الشوكٌة من الناحٌة الظهرٌة.

 شوكٌة النخاع الشوكً والسحاٌا إضافةً للنسٌج الشحمً والضفٌرة الورٌدٌة.تحوي المناة ال 

 .ٌتوضع السائل الدماؼً الشوكً بٌن األم العنكبوت واألم الحنون فً الحٌز تحت العنكبوتٌة 

 .ٌتوضع الحٌز فوق الجافٌة ما بٌن األم الجافٌة والرباط األصفر، وٌحوي على نسٌج ضام 

  ٌمتد النخاع الشوكً من الثمبة العظمى إلى مستوى الفمرة المطنٌة األولى عند البالؽٌن، وإلى

إن إجراء البزل القطنً تحت هذٌن المستوٌٌن، مستوى المطنٌة الثالثة عند األطفال. 

 .لرض باإلبرةلسٌجنب النخاع الشوكً التعرض 

 ٌز تحت الجافٌة، إلى الفمرة العجزٌة ٌمتد كالً من كٌس الجافٌة والحٌز تحت العنكبوتٌة والح

 الثانٌة عند البالؽٌن والثالثة عند األطفال.

 الفٌزٌولوجٌا

 .ًالموضع الرئٌسً للجصار هو الجذر العصب 

  ٌإدي حصار النمل العصبً ضمن ألٌاؾ الجذور الخلفٌة إلى لجم نمل اإلحساسات الجسدٌة

األمامٌة إلى لجم األوامر  والحشوٌة، بٌنما ٌإدي حصار النمل ضمن ألٌاؾ الجذور

 الصادرة الحركٌة والذاتٌة.

  ٌتم حصر األلٌاؾ العصبٌة األصؽر

لطراً والمؽمدة بالنخاعٌن بسهولة أكبر 

ممارنةً مع األلٌاؾ األكبر لطراً وؼٌر 

 المؽمدة.

  ال ٌحصر التخدٌر العصبً المحوري

العصب المبهم، لكنه ٌحدث درجة محددة 

ستجابات من الحصار الودي. تنجم اال

الفٌزٌولوجٌة عن نمص المموٌة الودٌة أو 
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  بماء نظٌرة الودٌة فعالة ؼٌر معاكسة.

 فً التوتر الشرٌانً لد ٌترافك مع : التأثٌرات القلبٌة الوعائٌة ً ٌحدث الحصار انخفاضا

تفسر بالتوسع الوعائً لموة الملوصٌة للعضلة الملبٌة، وفً انمص فً معدل النبض، 

 مماومة الوعائٌة الجهازٌة.المحٌطً و نمص ال

مل/كػ( لبل اإلجراء  مباشرةً،  25-15تحمٌل المرٌض بالسوائل الورٌدٌة )عادة بٌن إن 

ً عن نمص العود الورٌدي باتجاه الملب.  ة الرحم لألٌسر لدى المرٌضة إزاحسٌعاوض جزئٌا

تسرٌب سوائل تم ؾ من إعالة العود الورٌدي. فً حال فشل التدبٌر السابك، ٌفالحامل، ٌخ

، كاإلفدرٌن األتروبٌن و ممبضات األوعٌة، وضعٌة تراندلبورغ، مل/كػ( 15 -5إضافٌة )

 مكػ(. 5-2)األدرٌنالٌن أو

  :عادةً.التأثٌرات التنفسٌة ً ن التسكٌن فوق لد ٌحس   التبدالت طفٌفة ؼٌر ملحوظة سرٌرٌا

نسبة حدوث ذات الرئة، الجافٌة الصدري بعد العمل الجراحً، اإلنذار التنفسً بإنماصه ل

 ر مدة الدعم التنفسً اآللً.صمٌحس ن األكسجة، وٌ

  :ل الودي وسٌطرة العصب المبهم، إلى تملص سبٌالحصار  ٌإديالتأثٌرات الهضمٌة

، مما ٌضمن حالة جراحٌة ممتازة األمعاء وصؽر حجمها واشتداد فعالٌة حركاتها التمعجٌة

 من أجل بعض العملٌات.

  :إن الحصار المطبك عند المستوى المطنً أو العجزي بحصر السبٌل التأثٌرات البولٌة

 ، مما ٌسبب احتباس البول حتى زوال تؤثٌر الحصارللمثانة الودي ونظٌر الودي

 :ٌمكن للحصار أن ٌثبط بشكل جزئً أو كلً )استجابة الشدة(، فٌنمص  التأثٌرات الغدٌة

المٌنات وحدوث نمص التروٌة الملبٌة، وإلؽاء استجابة تطور الالنظمٌات، تحرر الكاتٌكو

  فرط سكر الدم.

 االستطبابات

ٌمكن تطبٌك التخدٌر العصبً المحوري وحده أو بالمشاركة مع التخدٌر العام لدى المرضى للعدٌد 

إن االستخدام األشٌع لهذا الحصار هو عملٌات البطن السفلً، من اإلجراءات تحت مستوى العنك. 

 ة، البولٌة التناسلٌة، المستمٌم والشرج، وعملٌات الطرؾ السفلً.اإلربٌ

 مضادات االستطباب

إلنتان فً مكان الحمن، اضطرابات التخثر، نمص الحجم الشدٌد، ، ارفض المرٌضالمطلقة: 

 وارتفاع الضؽط ضمن المحؾ.

للنخاعٌن، آفات الملب ، عدم تعاون المرٌض، أمراض عصبٌة مرافمة ، آفات مزٌلة اإلنتانالنسبٌة: 

 الصمامٌة المضٌمة وانسداد جرٌان البطٌن األٌسر، وتشوهات العمود الفمري الشدٌدة.
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 التشرٌح السطحً

 تحدد النواتئ الشوكٌة الخط الناصؾ للظهر 

  ًالناتئ الشوكً للفمرة الرلبٌة السابعة هو األكثر بروزا 

 ر بمستوى الفمرة الصدرٌة السابعة.الخط الواصل بٌن الزاوٌتٌن السفلٌتٌن للوح الكتؾ ٌم 

  الرابعة  بمستوى الفمرة المطنٌة الرابعة أو بالمسافةالخط الواصل بٌن العرفٌن الحرلفٌٌن

 والخامسة.

  الخط الواصل بٌن الناتئٌن الحرلفٌٌن الخلفٌٌن العلوٌٌن ٌمر بالثمبة الخلفٌة للفمرة العجزٌة

 الثانٌة.

   Spinal Anesthesiaالتخدٌر الشوكً

خالل مرورها عبر الحٌز تحت العنكبوتٌة. إن حمن التخدٌر الشوكً الجذور العصبٌة  ٌحصر

المخدر الموضعً تحت مستوى الفمرة المطنٌة األولى عند البالؽٌن، وتحت المطنٌة الثالثة عند 

 األطفال ٌساعد على تجنب رض النخاع الشوكً بشكل مباشر.

اربة الخط المتوسط أو مماربة جانب الخط المتوسط، ك الحصار الشوكً بممٌمكن تطبٌالتقنٌة: 

 وبوضعٌات الجلوس، الجانبٌة، والكب البطنً.

 بعد تحضٌر األدوات بشكل عمٌم  وتعمٌم الجلد جٌداً، ٌتم إجراء التخدٌر الموضعً للجلد وما تحته

بطمتٌن ، تشٌر األولى الختراق الرباط ، ثم ٌتم إدخال إبرة البزل حتى نشعر )باستخدام اللٌدوكائٌن(

األصفر، والثانٌة الختراق األم الجافٌة والعنكبوتٌة. نستدل على نجاح البزل من جرٌان السائل 

ٌتم وصل المحمنة المجهزة بالمخدر الموضعً  بحرٌة عبر لمعة اإلبرة بعد سحب الدلٌل.

 )بوبٌفاكائٌن( إلى النهاٌة البعٌدة لإلبرة، وٌتم الحمن.

  Epidural Anesthesiaالتخدٌر فوق الجافٌة 

ٌمكن إجراإه على المستوى المطنً، الصدري، الرلبً، أو حتى 

العجزي )الحصار الذٌلً(، بهدؾ التخدٌر الجراحً، التسكٌن 

التولٌدي، ضبط األلم التالً للعمل الجراحً، وعالج األلم 

 المزمن.

عً الموضٌمكن تطبٌك الحصار فوق الجافٌة بإعطاء المخدر 

عبر  على شكل حمنة واحدة،  حمن متمطعة، أوتسرٌب مستمر

ٌحوي هذا الحٌز نسٌج ضام شحمً، ضفٌرة لمفاوٌة  المثطرة المثبتة إلى داخل الحٌز فوق الجافٌة.

 وضفٌرة ورٌدٌة.
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، على عكس الحصار الشوكً الذي ٌبدأ تؤثٌره (لٌمةد 25-15بداٌة تؤثٌر الحصار فوق الجافٌة )

 .بشكل سرٌع

( األكثر استخداماً، تساعد الشطفة الكلٌلة ذات الذروة المنحنٌة فً دفع األم Tuohyتعد إبرة توهً )

، ثم تسحب اإلبرة لتثبت المثطرة مكانها ٌتم إدخال لثطرة عبر اإلبرة  مبها.ثالجافٌة بعٌداً بدالً من 

 على ظهر المرٌض.

بعد تعمٌم الجلد والتخدٌر الموضعً، ٌتم إدخال إبرة توهً حتى تصل  زوال المقاومة:التقنٌة: 

ذروتها إلى الرباط بٌن النواتئ الشوكٌة، ٌسحب دلٌل اإلبرة وٌتم وصل اإلبرة إلى محمنة االختبار 

سنالحظ وجود مماومة للحمن، وتدفع ببطء نحو العمك مٌلٌمتراً تلو اآلخر مع الحاوٌة على هواء، 

لحمن بشكل مستمر أو متمطع، وحالما ٌدخل رأس اإلبرة إلى الحٌز فوق الجافٌة تكرار محاوالت ا

 سنالحظ زوال المماومة بشكل مفاجئ وٌصبح الحمن سهالً.

حجم وتركٌز المخدر الموضعً الالزمٌن إلجراء الحصار فوق الجافٌة كبٌران ممارنةً مع الحصار 

 الشوكً

أكثر تمنٌات التخدٌر الناحً تطبٌماً عند األطفال، كما من : Caudal Anesthesiaالتخدٌر الذٌلً  

ٌمكن الوصول  . الحٌز الذٌلً هو الجزء العجزي من الحٌز فوق الجافٌة.ٌمكن تطبٌمه عند البالؽٌن

 إلٌه بواسطة اإلبرة التً تُدخل عبر الثمبة العجزٌة التً ٌؽطٌها الرباط العجزي العصعصً.

 اختالطات الحصار المحوري العصبً 

 ألم الظهر 

 نائً الجانب أو خلؾ الحجاج أو لذالً ٌمتد إلى العنك، لد ٌكون نابض أو : ث الصداع

مستمر، ٌترافك مع الؽثٌان ورهاب الضوء، ٌزداد بوضعٌة الولوؾ أو الجلوس وٌنمص 

ر لعدة أسابٌع، سببه ساعة من البزل، ولد ٌستم 82 – 12باالستلماء، ٌبدأ عادة بعد مرور 

. المعالجة باستخدام ماؼً الشوكً بسرعة أكبر من معدل إنتاجهدال تسرب السائل

فً الحٌز فوق  المسكنات، السوائل الفموٌة أو الورٌدٌة، والكافئٌن، وأخٌراً الرلعة الدموٌة

 الجافٌة

 ًٌنصح بتركٌب لثطرة بولٌة عند اللزوم.: االحتباس البول 

  :السفلٌٌن، ٌزول عفوٌاً بعد عدة أٌام. ألم ظهري ٌتشعع إلى الطرفٌن أعراض عصبٌة عابرة

ٌعتمد أنها ناجمة عن سمٌة عصبٌة كشكل خفٌؾ من متالزمة ذٌل الفرس، أو هً عبارة 

 عن آالم عضلٌة لٌفٌة ناجمة عن اإلجهاد العضلً الهٌكلً.

  :شدٌداً فً التوتر الشرٌانً وبطء التخدٌر الشوكً المرتفع أو الكامل ً ٌسبب انخفاضا

. المعالجة بدعم السبٌل الهوائً ودعم الحالة النبض ولصور تنفسً ملحوظ فً معدل

 الدورانٌة
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 :تشابه صورته السرٌرٌة تلن الناجمة عن التخدٌر الشوكً الكامل،  الحقن تحت الجافٌة

 ً   د( 35 – 15)تختلؾ عنها بؤنها تبدأ متؤخرة نسبٌا

  :لتجنب حدوث هذا ٌنصح بإعطاء السوائل لبل مباشرة التخدٌر الشوكً توقف القلب

 المتبوع باإلفدرٌن واإلبً نفرٌن إذا دعت الحاجة. االختالط، ٌعالج بطء الملب باألتروبٌن

 السمٌة الجهازٌة 

 ظٌفة المعوٌة والمثانٌة بسبب تؤذي العدٌد من باضطراب الو تتظاهر: متالزمة ذٌل الفرس

 .الجذور العصبٌة

 التهاب السحاٌا والتهاب العنكبوتٌة 

  الدمويالورم 

 


