
 المخدرات الوريدية غير الباربيتورية 

 أ.د: فاتن رستم 

 الكيتامين :

ملػ/مل . ٌمكن 011ملػ/مل أو 01ملػ/مل أو 01من مشتقات الفٌنسٌكلٌدٌن ، ٌوجد فً عبوات على شكل محلول تركٌزه 

 إعطاؤه ورٌدٌاً أو عضلٌاً و حالٌاً ٌوجد محضر صٌدالنً فموي .

 د فً الحقن العضلً للمرضى الذٌن لم نتمكن من إٌجاد ورٌد محٌطً كاألطفال مثالً . ٌستخدم عادة للمباشرة ، و هو مفٌ

 . آلٌة عمله : معاكسة الناقل العصبً األستٌل كولٌن 

 التأثٌرات الدوائٌة  : 

الجهاز العصبً المركزي : ٌحدث حالة انفصالٌة مترافقة مع نساوة و تسكٌن ، و ٌحدث فقد وعً بعد إعطائه ورٌدٌاً  .0

كما ٌزٌد الكٌتامٌن الجرٌان الدموي الصحو منه طوٌل مقارنة بؽٌره دقٌقة .  01 - 00ثانٌة و قد ٌستمر  01 - 01ل خال

 - 00دقائق و ٌستمر من  4-0أما بالحقن العضلً فٌبدأ تأثٌره بعد الدماؼً و معدل االستقالب و الضؽط داخل القحؾ . 

 دقٌقة و نالحظ حركة رأرأة بالعٌنٌن .  00

، مما ٌجعله مناسباً از القلبً الوعائً : ٌسبب زٌادة سرعة القلب و ارتفاع التوتر الشرٌانً الجهازي و الرئوي الجه .0

 للمباشرة عند المرضى الذٌن لدٌهم اضطراب هٌمودٌنامٌكً فهو مناسب لتخدٌر المرضى المصدومٌن . 

ٌحافظ على المنعكسات الحنجرٌة الواقٌة ، و الجهاز التنفسً : ٌثبط سرعة التنفس و الحجم الجاري بشكل خفٌؾ ، و  .0

 ٌخفؾ التشنج القصبً بتأثٌره الودي فهو مناسب للمرضى الربوٌٌن .

 : التأثٌرات الجانبٌة 

 . المفرزات الفموٌة : ٌحدث زٌادة فً إفراز اللعاب ، و هنا ٌفٌد إعطاء األتروبٌن أو الؽلٌكوبٌروالت 

 الل الصحو ، و قد ٌحدث أهالس )سمعٌة و بصرٌة( و أحالم مزعجة فً االضطرابات االنفعالٌة : قد ٌحدث هٌاج خ

فترة ما بعد الجراحة خاصة عند الشباب ، و ٌفٌد إعطاء البنزودٌازبٌن أو المورفٌن أو البوتٌرفٌنون و األفضل تحضٌر 

 المرٌض دوائٌاً بالدٌازٌبام . 

 صة عند التنبٌه و تزداد المقوٌة العضلٌة .المقوٌة العضلٌة : قد ٌحدث حركات عضلٌة ارتجاجٌة عشوائٌة خا 

  الجملة العصبٌة المركزٌة : ٌزٌد الضؽط ضمن القحؾ ، فهو مضاد استطباب نسبً عند مرضى رضوض الرأس أو

 فرط التوتر داخل القحؾ ، كما ٌسبب تبدالت ؼٌر ممٌزة على مخطط الدماغ الكهربائً )ال ٌستخدم بالحاالت الصرعٌة( .

  قد تحدث رأرأة ، شفع ، تشنج جفنً أو زٌادة ضؽط ضمن العٌن .حركات العٌنٌن : 

 . له تأثٌر مسكن جٌد و هذه مٌزة له 

 . ٌؤدي للنسٌان حتى بعد ساعة من الصحو منه 

 : مٌزاته 

 ٌؤمن سالمة الطرٌق التنفسً أكثر من البانتوتال و البروبوفول ، و ارتخاء عضالت الفك بشكل أقل . 

 اسب للعملٌات القصٌرة كضمادات الحروق .له تأثٌر مسكن جٌد : من 

 فترة تأثٌره طوٌلة مقارنة لبقٌة المنومات .  

 : االستطباب 

 المرٌض عالً الخطورة : خاصة المصدومٌن  .0

 تخدٌر األطفال  .0

 الظروؾ الصعبة : الحوادث و التسكٌن فً كوارث الحروب  .0

 التسكٌن و التهدئة : خاصة لتؽٌٌر ضمادات الجروح و الحروق  .4

 ناطق النامٌة : قلة أطباء و معدات و رخص ثمنه .الم .0

 البروبوفول : 



% من زٌت الصوٌا + 01دي اٌزوبروبٌلنٌنول ، و الذي ال ٌنحل بالماء . ٌتم تحضٌره من لٌسٌتٌن البٌض و ٌحوي  0-0هو 

 % فوسفات البٌض . 020% ؼلٌسٌرول + 0200

 و الجرثومً و ٌسبب اإلنتان . فهذا ٌشجع النمبسبب كزنه محضراً دسماً و ٌنحل بالدسم 

ساعات من  8-0إن الؽلٌسٌرول ٌسبب تخرٌشاً بالورٌد و ألماً بالحقن ، و ال ٌجوز استخدام المحاقن الحاوٌة على بروبوفول بعد 

 تحضٌره . 

 : آلٌة تأثٌره 

تقلب فً الكبد و الرئة و ٌطرح عن ٌس . ال ٌتراكم بعد تسرٌبه .GABAتشبه آلٌة تأثٌر الثٌوبنتال ، ٌقوم بتعزٌز الفعل المثبط ل 

 طرٌق الكلٌة .

ثانٌة( و ال ٌملك خواص مسكنة ،  40 - 01الجملة العصبٌة المركزٌة : ٌحدث فقدان الوعً بسرعة )خالل  .0

 دقائق بعد إعطاء جرعة وحٌدة أو إٌقاؾ تسرٌبه ، كما ٌنقص الجرٌان الدموي الدماؼً .  0الصحو منه سرٌع خالل 

، لذلك ال ٌناسب المرضى لوعائً : ٌعتبر موسع وعائً محٌطً مما ٌنجم عنه هبوط بالضؽط الجهاز القلبً ا .0

 المصدومٌن أو بحالة التجفاؾ . أما تأثٌره على سرعة القلب فهو قلٌل األهمٌة .

لى ثانٌة مما ٌوجب المراقبة الجٌدة . لكن لٌس له تأثٌر ع 91 - 01الجهاز التنفسً : ٌؤدي إلى تثبٌط تنفسً خالل  .0

 العضالت الملس القصبٌة و تشنج الحنجرة نادر الحدوث لذلك ٌالئم مرضى الربو إال بحال التحسس للبروبوفول .

العضالت الهٌكلٌة : ٌنقص المقوٌة العضلٌة و قد ٌحدث ارتخاء بالفك و تثبٌط تنفسً بانسداد علوي و لكن درجة  .4

 هذا اإلرخاء العضلً ؼٌر مناسب إلجراء عمل جراحً كبٌر .

 الكبد و الكلٌة : نقص تروٌة بسبب انخفاض الضؽط الشرٌانً . .0

. لذلك ٌوصى بعدم استخدامه فً  0،  0الرحم و المشٌمة : ٌعبر المشٌمة بشدة و ٌنقص عالمة أبؽار فً الدقٌقة  .0

 القٌصرٌات .

 ال ٌحرض البورفٌرٌا . .7

 التأثٌرات الجانبٌة : 

ت و خاصة عند المرضى ناقصً الحجم أو القلبٌٌن لذلك فهو ؼٌر تثبٌط قلبً وعائً : أكثر شدة من الباربٌتورٌا .0

 مناسب لهم  .

 تثبٌط تنفسً : أكثر من الباربٌتورٌات  .0

 ظاهرة التهٌج : حركات عضلٌة و لكن أقل مما نجده بحال استخدام المٌتوهٌكسٌتال  .0

% من المرضى ، ٌفٌد إعطاء اللٌدوكائٌن قبل حقن البروبوفول أو بمزجه معه فً تقلٌل هذه 41لحقن : ألم عند ا .4

 الظاهرة . 

 تفاعالت أرجٌة : طفح و حمامى.  .0

 االستطبابات :

 مباشرة التخدٌر  .0

ة حدوث التهدئة أثناء الجراحة القصٌرة أو التخدٌر الناحً أو التنظٌر مع ضرورة التشدٌد على المراقبة لخطور .0

 التثبٌط التنفسً .

 التخدٌر الورٌدي الكلً : دون استخدام مخدر إنشاقً فً العملٌات الطوٌلة و ذلك بتسرٌب البروبوفول فً مضخة .  .0

 فً العناٌة المشددة . .4

 مضادات االستطباب :

 االنسداد التنفسً  .0

 تفاعالت فرط الحساسٌة للبروبوفول أو للبٌض . .0

 االيتوميدات : 

مل ، و ما ٌمٌزه عن بقٌة األدوٌة أنه ٌؤمن استقراراً  01ملػ فً  01ولً ، ٌوجد بشكل محلول مائً فً أمبوالت مركب اٌمٌداز

 . GABAهٌمودٌنامٌكٌاً . ٌقوي الفعل المثبط ل 

 : التأثٌرات الدوائٌة 

ٌنقص  دقائق . 0-0ثانٌة و ٌحدث الصحو خالل  01الجملة العصبٌة المركزٌة : ٌحدث فقدان وعً سرٌع خالل  .0

 الجرٌان الدموي الدماؼً و معدل االستقالب الدماؼً حسب الجرعة . 



تحدث تبدالت طفٌفة فً سرعة القلب و الضؽط  ال ٌوجد تأثٌر مثبط قلبً وعائً هام ، و قد الجهاز القلبً الوعائً : .0

. و لٌس له خواص الدموي و نتاج القلب لذلك ٌناسب تخدٌر مرضى قصور القلب و خاصة فً جراحة القلب المفتوح 

 تسكٌنٌة .

 الجهاز التنفسً : أقل تثبٌطاً للتنفس مقارنة بؽٌره و قد ٌحدث توقؾ تنفس عابر بسٌط .  .0

 ٌنقص القدرة المناعٌة للجسم مما ٌسبب زٌادة اإلنتانات و الوفٌات . .4

صدمة و الوهط ٌثبط تصنٌع الكورتٌزول فً قشر الكظر ، لذلك فهو ؼٌر مناسب للتسرٌب الورٌدي خشٌة حدوث ال .0

 الوعائً لدى المرٌض بسبب تثبٌط قشر الكظر .

 : التأثٌرات الجانبٌة 

 تثبٌط تصنٌع الكورتٌزول فً قشر الكظر  .0

 الرمع العضلً : قد ٌحدث كاستجابة للتنبٌه . .0

 القًء و الؽثٌان : ٌحدثان بكثرة بعد الجراحة  .0

 لتجنب ذلك ٌجب استخدام ورٌد كبٌر التهٌج الورٌدي :  .4

 ن الحقن : لتخفٌؾ ذلك ٌمكن استخدام ورٌد كبٌر أو استخدام اللٌدوكائٌن ألم مكا .0

 % 01% من الحاالت و السعال و الفواق عند 41ظاهرة االستثارة : حركات عضلٌة ؼٌر إرادٌة فً  .0

 خثار ورٌدي  .7

 االستطبابات :

 مالئم لتخدٌر المرضى الخارجٌٌن ، لكن البروبوفول أفضل  .0

 مناسب للمرضى القلبٌٌن  .0

 مضادات االستطباب :

 وجود عائق تنفسً  .0

 قصور قشر الكظر  .0

 البورفٌرٌا  .0

 ال ٌمكن استخدامه بالتسرٌب الورٌدي لفترة طوٌلة . .4

 البنزوديازبينات :

أدوٌة تعطى ؼالباً بهدؾ التحضٌر الدوائً و حل القلق و التهدئة و النساوة ، و لكن بالتراكٌز العالٌة لها تاثٌر منوم . نمٌز منها 

 ٌازٌبام )الفالٌوم أو الفوستان( ، مٌدازوالم )دورمٌكٌوم( ، لورازٌبام . الد

 تختلؾ هذه األدوٌة فٌما بٌنها بالعمر النصفً فهو طوٌل للورازٌبام و قصٌر بالنسبة للمٌدازوالم .

 استعمالها المدٌد ٌؤدي لالعتٌاد النفسً و الفٌزٌائً و ال ٌحدث تناذر السحب كما فً حالة المورفٌن .

 .GABAتحث الناقل العصبً ذو التأثٌرالمثبط آلٌة التأثٌر : 

 التأثٌرات الدوائٌة :

الجملة العصبٌة المركزٌة : تحدث نساوة و تأثٌرات مضادة لالختالج و منومة و مرخٌة للعضالت بشكل ٌعتمد على الجرعة .  .0

ماؼٌٌن . تأثٌرها المضاد لالختالج ٌفٌد فً معالجة ال تتمتع بخاصٌة التسكٌن ، و تنقص الجرٌان الدموي و معدل االستقالب الد

 الحاالت الصرعٌة . و درسنا سابقاً دورها فً التحضٌر الدوائً .

الجهاز التنفسً : ٌحدث تثبٌط تنفسً بالجرعات الكبٌرة )المنومة( و قد ٌحدث انسداد المجرى التنفسً بارتخاء الفك و ارتداد  .0

 اللسان للخلؾ 

ٌحدث ئً : ٌحدث توسع وعائً خفٌؾ مع انخفاض نتاج القلب بشكل بسٌط و لكن بجرعات منومة عالٌة الجهاز القلبً الوعا .0

 هبوط كبٌر بالنتاج القلبً و هبوط بالضؽط الشرٌانً و تسرع قلب انعكاسً بشكل ملحوظ 

 العضالت الهٌكلٌة : تسبب ارتخاء عضلً ولكن ؼٌر كاٍؾ للجراحة الكبٌرة . .4

 المشٌمة و تؤدي لتثبٌط التنفس عند الولٌد . الرحم و المشٌمة : تعبر .0

  : التأثٌرات الجانبٌة 

 التهاب الورٌد : خاصة مع الدٌازٌبام بسبب تهٌج الورٌد  .0

 االستجابة المتفاوتة : تختلؾ من مرٌض آلخر حسب الجرعة  .0



لدٌه هجمة نفاسٌة ، و قد ٌكون  التداخل الدوائً : مثالً مرٌض ٌتناول فالبروات)مضاد اختالج( و أعطٌناه بنزودٌازبٌن تتطور .0

 التثبٌط العصبً ظاهراً إذا تم تناول الكحول مع البنزودٌازبٌنات

، و تعبر المشٌمة و قد تثبط التنفس عند الولٌد لذلك الحمل و الوالدة : ترافق بحدوث تشوهات والدٌة مثل انشقاق الشفة و الحنك  .4

 ٌفضل تجنبها بالثلث األول للحمل 

 لنعاس لفترة طوٌلة بقاء الشعور با .0

 تثبٌط تنفسً  .0

 ضعؾ عضلً .7

 صداع و دوار  .8

 ؼثٌان و إقٌاء  .9

 االعتٌاد النفسً و الفٌزٌائً  .01

  : االستطبابات 

 التحضٌر الدوائً قبل العمل الجراحً  .0

 التنظٌر الهضمً أو القصبً أو للتهدئة فً ؼرفة األشعة  .0

 الجراحات السنٌة قصٌرة المدة  .0

 بحال تسرع قلب اشتدادي عند مرٌض واٍع (الصدمة القلبٌة الكهربائٌة ) .4

 الحالة الصرعٌة .0

 معاكسة البنزودٌازبٌنات :

 باستخدام الفلومازٌنٌل و ذلك فً حالة :

 إنقاص التهدئة و تثبٌط التنفس الناجم عن مركبات البنزودٌازبٌنات  .0

 معالجة االنسمام بمركبات البنزودٌازبٌنات . .0

 

 

 

 


