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 اعداد

 معٌنة صادق علً. د



 األدوٌة المستخدمة قبل إحداث التخدٌر

فوائد استخدامها 

 (تهدئته وتسكٌنه)السٌطرة على الحٌوان 

تقلٌل اإلجهاد 

تقلٌل أو فقدان الشعور باأللم 

إحداث ارتخاء فً العضالت 

تقلٌل جرعة المخدر العام 

تحسٌن درجة اإلفاقة للحٌوان 



 األدوٌة المستخدمة قبل إحداث التخدٌر

تقسٌم األدوٌة 

 مضادات األستٌل كولٌنAnticholinergics   

 مشتقات الفٌنوثٌازٌن والبتٌروفنون
Phenothiazine & Butryphenone 

 البنزودٌازبٌناتBenzodiazepines 

 2مضادات الفا Alpha 2-agonists 

 مركبات األفٌونOpioids 



 Anticholinergicsمضادات األستٌل كولٌن 

أتروبٌن : أمثلتهاAtropine  جلٌكوباٌروالت ،Glycopyrrolate 
  Scopolamine، سكوبوالمٌن 

تضاد تأثٌر األستٌل كولٌن فً الجسم 

 تستخدم أساسا لمنع إفرازات الؽدد اللعابٌة وتثبط البطء فً ضربات
 Bradycardiaالقلب 

 تحقن عادة بالعضل أو تحت الجلد وتستخدم مع جمٌع الحٌوانات اال
 أن استخدامها فً المجترات والخٌل مازال مثار مناقشة 

أدوٌة قبل التخدٌر، لمعاكسة تثبٌط القلب وضٌق : استخدامها
 القصبات التنفسٌة، فتح العٌن، مضادة لبعض السموم

دقٌقة بعد الحقن العضلً أو تحت الجلد  15خالل : تأثٌراتها
 1.5ساعة -1ٌظهر التأثٌر وٌستمر  ( دقٌقتٌن بعد الحقن الورٌدي)
 (  جلٌكوباٌروالت)ساعات  4-2( أتروبٌن)



 Anticholinergicsمضادات األستٌل كولٌن 

تزٌد من توسع القصبات : تأثٌراتها على األجهزة
الهوائٌة وكذلك بؤبؤ العٌن وقد تحدث زٌادة فً 

 Tachycardiaسرعة ضربات القلب 

 أتروبٌن و سكوبوالمٌن قد ٌسببان النعاس والجرعة
الكبٌرة قد تحدث ارتباك وعدم راحة خاصة فً 

 الحٌوانات الكبٌرة

 جلٌكوباٌرولٌت ال ٌعبر حاجز الدماغ وال المشٌمة 

الكبد والبول: األٌض واإلخراج 

ال ٌوجد: المضادة 



 جرعة مضادات األستٌل كولٌن

 قبل التخدٌر -أتروبٌن  الحٌوان

Mg/kg 

 مضاد للتسمم -أتروبٌن 

Mg/kg 

جلٌكوباٌرو 
 قبل التخدٌر

 0.005 (ورٌد، ٌعاد بعد ساعتٌن) 1 0.05-0.02 خٌل

 (  تج¾ ورٌدي،  1/4) 0.5  0.12-0.06 أبقار

 0.7 أؼنام

 0.7 ماعز

 0.011 (تج¾ ورٌد،  1/4) 2-0.2 0.04-0.022 كالب

 0.011 (تج¾ ورٌد،  1/4) 2-0.2 0.04-0.022 قطط

 0.04 قوارض

 0.2-0.1 ؼٌر مطلوب طٌور



 مشتقات الفٌنوثٌازٌن والبتٌروفنون
أٌسبرومازٌن : أمثلتهاAcepromazine برومازٌن ،Promazine  

  Azaperone، أزابرون Droperidol، دروبرٌدول (فٌنوثٌازٌن)
Azaperone (بتٌروفنون ) تعتبر أساسا كمطمئناتTranquilizers 

تهدي، تثبط األعصاب السمبثاوٌة، مضادة للؽثٌان والهستامٌن 

 ًالجرعة الزائدة قد تحدث حركات عضلٌة ؼٌر ارادٌة وهلوسة خاصة ف
 الخٌل

دقٌقة بعد  20)دقائق بعد الحقن الورٌدي  10قمة التأثٌر خالل : مدة التأثٌر
ساعة أو  48ساعات وقد ٌستمر الى  8-4وٌستمر التأثٌر ( الحقن العضلً

 أكثر فً كبار العمر

 تحدث هبوط فً ضؽط الدم وقد ٌصاحبه قلة فً ضربات القلب ومن ثم
 (احقن أتروبٌن وسوائل ورٌدٌة كعالج سرٌع)حدوث الوفاة 

 قلة عدد مرات التنفس وحجم المدTidal volume فً الجرعات الكبٌرة 

تعبر حاجز المشٌمة ببطء 

قد تحدث انتصاب وتدلً مؤقت أو مستدٌم للقضٌب خاصة فً الخٌل 



 مشتقات الفٌنوثٌازٌن والبتٌروفنون

 mg/kgقبل التخدٌر  -اٌس برومازٌنال  الحٌوان

 ورٌد، عضل 0.05-0.02 خٌل

 ورٌد، عضل 0.05-0.02 أبقار

 فً العضل 0.1-0.05 جمال

 ورٌد، عضل 0.05-0.02 أؼنام

 ورٌد، عضل 0.05-0.02 ماعز

 ورٌد، عضل، تحت جلد 0.1-0.02 كالب

 عضل، تحت جلد 0.2-0.1 قطط

 عضل 0.2-0.1 خنازٌر



 Benzodiazepinesالبنزودٌازبٌنات 

دٌازبام: أمثلتهاDiazepam  مدازوالم ،Midazolam 

 مرخٌة للعضالت ومهدئة للحٌوان وهً تعتبر أساسا كمطمئنات
Tranquilizers  

 (قد ٌحدث جلطات عند حقنه ورٌدٌا وبسرعة)ساعات  4-1مدة التأثٌر 

فاتحة للشهٌة للقطط والمجترات ومعالجة للصرع 

 قد تسبب ترنح فً الحٌوانات وألم فً مكان الحقن مع زٌادة الشعور بالخوؾ
 وكذلك قد تثبط الجهاز العصبً المركزي للموالٌد

ًوتحدث تأثٌرات طفٌفة على الجهازٌن التنفسً والقلبً الوعائ 

 لم ٌدرس تأثٌراتها على الحوامل وأجنتها 

(قلٌل مع البراز)الكبد، البول : األٌض واإلخراج 

فلومازنٌل : األدوٌة المعاكسةFlumazinil 0.001-0.02 كجم/مجم 

 



 Benzodiazepinesالبنزودٌازبٌنات 

 Mg/kgدٌازبام  الحٌوان

 فً الورٌد 0.2-0.1 خٌل

 فً الورٌد 0.2 أبقار

 فً الورٌد والعضل 1-0.25 جمال

 فً الورٌد 0.2 أؼنام

 فً الورٌد 0.2 ماعز

 فً الورٌد 0.5-0.2 كالب

 فً العضل 0.5-0.2 قطط



 Alpha 2-agonists 2مضادات الفا 

زٌالزٌن : أمثلتهاXylazine ( رومبونRompun ) دٌتومدٌن ،
Detomidine مدٌتومدٌن ،Medetomidine 

 مسكنه ومهدئة ومثبطة للجهاز العصبً المركزي وتحدث حالة شبٌهة بالنوم
 مع فقدان الشعور باأللم ومرخٌة للعضالت

قد تحدث تخدٌر عام عند استخدامها مع األدوٌة المهدئة 

ٌمكن حقنها فوق األم الجافٌة إلزالة الشعور باأللم 

 (  دقائق حقن ورٌدي 5)دقٌقة من الحقن العضلً  15تظهر األعراض خالل
 ساعة 2-1وٌستمر التأثٌر المسكن 

 تحدث قلة فً ضربات القلب، السعة القلبٌةCardiac output ًزٌادة ف ،
 المقاومة الوعائٌة المحٌطٌة

 قلة عدد مرات التنفس، الحجم المدي وخاصة عند حقنها ورٌدٌا وقد تسبب
 خاصة فً الخٌل Stridorوأصوات صرصرة  Dyspneaعسر فً التنفس 



 Alpha 2-agonists 2مضادات الفا 

 ًتثبط افرازات اللعاب والمعدة والحركة المعدٌة المعوٌة، قد تفتح الشهٌة ف

قد تحدث قًء فً الكالب والقطط، تثبط افراز ، الجرعات المنخفضة

 األنسولٌن من البنكرٌاس وبالتالً تزٌد معدل الجلوكوز فً الدم

تحدث نوم عمٌق فً الكالب والقطط واألمهر والمجترات الصؽٌرة واإلبل 

 الزاٌالزٌن ٌعبر المشٌمة ولكنه لم ٌحدث مشكلة فً األفراس الحوامل وقد

 ٌحدث والدة مبكرة فً األبقار الحوامل

له تأثٌر مشابه لتأثٌر األوكسً توسٌن فً المجترات فقط 

الكبد والبول: األٌض واإلخراج 

 ٌمكن معاكسة تأثٌراتها بـ دوكسابرام هٌدروكلوراٌد، ٌوهمبٌن
Yohimbine توالزولٌن ،Tolazoline أتٌبامازول ،Atipamezole 



 Alpha 2-agonists 2مضادات الفا 

 Mg/kgزٌالزٌن  الحٌوان

 فوق الجافٌة 0.25/  فً الورٌد 1.1-0.5 خٌل

 فً الورٌد والعضل 0.2-0.05 أبقار

 فً الورٌد و العضل  0.4-0.1 جمال

 فً الورٌد والعضل 0.1 – 0.05 أؼنام

 فً الورٌد والعضل 0.1 – 0.05 ماعز

 فً الورٌد والعضل 2-0.5 كالب

 فً العضل 3-2 قطط



 Opioidsمركبات األفٌون 

تقسم اعتمادا على درجة قوتها فً تخفٌؾ األلم الى 
 مورفٌنMorphine (Agonist) 1 

 مبٌرٌدٌنMeperidine (Agonist) 0.5 

 أوكسً مورفٌنOxymorphine (Agonist) 5-10 

 فنتانٌلFentanyl (Agonist) 100 

 بنتازوسٌنPentazocine (Agonist-antagonist) 0.1 

 بٌتارفنولButorphanol (Agonist-antagonist) 2-5 

 ببرٌنورفنBuprenorphine (Ago.-antagonist) 3-5 

 إٌتورفنEtorphine  1 



 Opioidsمركبات األفٌون 

 تحدث فقدان الشعور باأللم، تسكٌن، قلق، إثارة وتعتبر
Narcotics 

 ال ٌنصح بحقنها ورٌدٌا )ٌمكن حقنها ورٌدٌا، عضلٌا، تحت الجلد
 (فً الخٌل والقطط

تعد من أدوٌة قبل التخدٌر، مسكنه، مخدر، حقن فوق األم الجافٌة 

 ًتأثٌر سرٌع الظهور فً الحقن الورٌدي وأطول فً الحقن العضل
 وتحت الجلد ومدة التأثٌر تختلؾ حسب نوع المركب وطرٌقة حقنه

 تحدث توسع فً الحدقةMydriasis  ًفً الخٌل والقطط وضٌق فٌها ف
 الكالب والخنازٌر

 تحدث زٌادة فً اللهثPanting  فً الكالب وبالتالً انخفاض فً الحرارة
 فً الخٌل Sweatingوتعرق 



 Opioidsمركبات األفٌون 
ٌزٌد تأثٌرها مع المهدئات والباربتٌورٌت والمخدرات الؽازٌة اإلستنشاقٌة 

تحدث قلة فً ضربات القلب وانخفاض فً ضؽط الدم وتثبط التنفس 

 تزٌد افراز اللعاب وتحدث قًء وتبرز فً الحٌوانات وتقلل انتاج البول بسبب
   ADHتنبه افراز الهرمون المضاد لإلبالة 

تعبر حاجز المشٌمة  ببطء 

 8قد ٌمتد التأثٌر فً الخٌل الى )ساعات  3-دقٌقة 30مدة التأثٌر تمتد 
 (ساعات

الـ بٌتارفنول مثبط جٌد للكحة 

الكبد والبول: األٌض واإلخراج 

 بنتازوسٌن، بٌتارفنول، ببرٌنورفن تعمل على معاكسة األنواع األفٌونٌة
األخرى ولكنها تستطٌع احداث تثبٌط طفٌؾ فً الجهاز العصبً المركزي مع 

 فقدان الشعور باأللم عند اعطاؤها بجرعة معالجة

نالوكسون : مضادات المورفٌناتNaloxone بعض األنواع األفٌونٌة تضاد ،
 بعضها البعض



 األدوٌة محدثات التخدٌر
 كلورال هٌدرٌتChloral Hydrate   

 منومHypnotic  ومثبط للجهاز العصبً المركزي ٌستخدم فً الخٌل
 ولكنه اآلن ال ٌستخدم عالمٌا

 قمة األعراض .  ، الفم، الشرج، الثرب(دقائق 6-4)إعطاء بالورٌد ببطء
 .  دقائق من الحقن 5تبدأ بعد 

 ًحدوث ال نظمٌة فً مخطط القلب  وقلة فً قوة انقباض القلب وف
الضؽط الشرٌانً، تثبٌط الجهاز التنفسً، زٌادة فً افرازات  وحركة 
القناة الهضمٌة، ال ٌحدث ارتخاء كامل للعضالت، ال ٌؤثر على مراكز 

 (ٌمكن للحٌوان التحرك)النخاع المستطٌل 

اإلفاقة تستؽرق وقت طوٌل 

الكبد والبول: األٌض واإلخراج 

ال ٌوجد مضاد 

 

 



 Chloral Hydrateكلورال هٌدرٌت 

كجم فً  50/ الجرعة جرام نوع التخدٌر
 الورٌد

 4-3 تنوٌم خفٌؾ

 5-4 تنوٌم متوسط

 6-5 تنوٌم عمٌق

 15 تخدٌر كامل

 16 قتل الحٌوان



 األدوٌة محدثات التخدٌر

 الباربتٌورٌتاتBarbiturates  

 بنتوباربتالPentobarbital ثٌوبنتال ،Thiobapental مٌثوهكستال ،
Methohexital  فٌنوباربتال ،Phenobarbital 

 حقن ورٌدي سرٌع والتأثٌر ٌظهر خالل أقل من دقٌقة بعد الحقن وٌستمر
 (ساعات فً حالة بنتوباربتال)دقٌقة  30-3لمدة 

 تقلل قوة انقباضة القلب، كمٌة الدم فً اإلنقباضة، ضؽط الدم، المقاومة
الوعائٌة المحٌطٌة، ٌحدث ال نظمٌة للقلب، ٌحدث تثبٌط للجهاز التنفسً 

 (فً الجرعات الكبٌرة)وتوقؾ للتنفس 

الكبد والبول: األٌض واإلخراج 

ال ٌوجد: المضاد 



 Barbituratesجرعة الباربتٌورٌتات 

 Mg/kgبنتوباربتال  Mg/kgثٌوبنتال  الحٌوان

  15-3 12-6 خٌل

 30 15-8 أبقار

 10-6 10-7 جمال

 30-10 15-8 كالب

 25 11-9 قطط



 األدوٌة محدثات التخدٌر
 المخدرات المتفككةDissociative A.   

( كٌتامٌنKetamine  و تٌالزولTelazol) 

 حقن ورٌدي، عضلً، فوق الجافً والتأثٌر ٌظهر خالل دقائق بعد الحقن

 دقٌقة  30-15وٌستمر لمدة 

 ٌستخدم مع أدوٌة أخرى إلحداث التخدٌر كالزٌالزٌن والـ اٌسبرومازٌن

 وذلك لمنع أو تخفٌؾ اإلثارة التً قد تنتج من حقنه لوحده

 ٌزداد ضؽط الدم وضربات القلب وقلة فً محتوى الدم فً اإلنقباضة

الواحدة، ٌزٌد اإلفرازات اللعابٌة والدمعٌة، ال تحدث ارتخاء جٌد 

 للعضالت، قد تزداد عدد مرات التنفس مع ظهور شكل التنفس المنقطع

الكبد والبول: األٌض واإلخراج 

ال ٌوجد: المضاد 



 Telazolو تٌالزول  Ketamineكٌتامٌن 

 Mg/kgتٌالزول  Mg/kgكٌتامٌن  الحٌوان

 فً الورٌد 1-0.5 فً الورٌد 2.2 خٌل

 فً العضل 8-2 فً الورٌد 2 أبقار

 فً الورٌد والعضل 2.5 جمال

 فً العضل 8-2 فً الورٌد 8-4 أؼنام 

 فً العضل 8-2 فً الورٌد 8-4 ماعز

 فً العضل 8-2 فً الورٌد والعضل 25-5 كالب

 فً العضل 8-2 فً الورٌد والعضل 30-2 قطط



 األدوٌة محدثات التخدٌر

 أمٌدٌزوالتImidizoles ( إٌتومٌدٌتEtomidate) 

مخدر ورٌدي سرٌع ؼٌر تابع لمجموعة الباربتٌورٌت 

 20-5ٌحدث فقدان الوعً خالل أقل من دقٌقة وٌستمر لمدة 

 دقٌقة

 ًٌحدث )له تأثٌر طفٌؾ على الجهاز القلبً الوعائً والتنفس

 (توقؾ للتنفس لفترة بسٌطة مباشرة بعد حقنه

الكبد والبول: األٌض واإلخراج 

ال ٌوجد أدوٌة مضادة له 



 األدوٌة محدثات التخدٌر

 الكاٌل فٌنولAlkyl phenols ( بروبوفولPropofol) 

مخدر ورٌدي سرٌع ؼٌر تابع لمجموعة الباربتٌورٌت 

 دقائق 10-5ٌحدث فقدان الوعً خالل أقل من دقٌقة وٌستمر لمدة 

 ٌثبط ضؽط الدم وقد ٌسبب انخفاض فً ضربات القلب، ٌثبط الجهاز
 التنفسً وٌحدث توقؾ للتنفس لمدة أقل من نصؾ دقٌقة

الكبد والبول: األٌض واإلخراج 

ال ٌوجد أدوٌة مضادة له 

الجرعة : 

 كجم/ملجم 8-5= الكالب والقطط 

 ( كجم/ملجم1-0.5ٌسبقه حقن الرومبون )ملجم،كجم  2= الخٌل
 دقٌقة 30تخدٌر لمدة 



 األدوٌة محدثات التخدٌر

 جلسٌراٌل جواكولٌتGlyceryl guaiacolate ( جوافنسٌن

Guaifenesin) 

مخدر ورٌدي ؼٌر تابع لمجموعة الباربتٌورٌت 

 وأقل فً الحٌوانات ( المجترات والخٌل)ٌستخدم فً الحٌوانات الكبٌرة

 (كالب وقطط)الصؽٌرة 

 دقٌقة 25-15والمدة ( ثٌوبنتال)دقٌقة  30-15رقود الحٌوان خالل 

 ًتأثٌراته طفٌفة على الجهاز القلبً الوعائً والتنفس 

مرخً للعضالت وٌزٌد حركة القناة الهضمٌة 

عادة ٌستخدم مع مخدرات أخرى كالكٌتامٌن وثٌوبنتال 



 األدوٌة محدثات التخدٌر

ال ٌوجد أدوٌة مضادة له 

الجرعة : 

كجم وهو عادة ٌحضر /ملجم 100-50: الخٌل واألبقار

 %10-5بتركٌز 

 ٌستخدم بكثرة فً الخٌل مع الكٌتامٌن والزٌالزٌن بالجرعة

كجم /ملجم 1)كٌتامٌن ( + كجم/ملجم 50)جوافنسٌن :  التالٌة
 (كجم بالورٌد/ملجم 0.1زٌالزٌن ( + بالورٌد



 المخدرات اإلستنشاقٌة
الفوائد 

دقٌق فً كمٌة المخدر المعطاة للحٌوان بسبب وجود أجهزة لذلك 

 القدرة على تؽٌٌر مستوى وعمق التخدٌر بسرعة 

توفٌر وجود األكسجٌن والتهوٌة للحٌوان وكذلك احداث ارتخاء للعضالت 

 اإلفاقة سرٌعة نسبٌا بسبب أن اإلخراج مع الجهاز التنفسً  واألٌض قلٌل 

أشهر المخدرات اإلستنشاقٌة 
 مٌثوكسً فلورٌنMethoxyflurane 

هالوثٌن Halothane  

اٌسوفلورٌنIsoflurane  

 سٌفوفلورٌنSevoflurane 

 دسفلورٌنDesflurane 



 المخدرات اإلستنشاقٌة

 اختٌار المخدر االستنشاقً ٌعتمد على 

 الخواص الفٌزٌوكٌمٌائٌة للمخدرPhysicochemical  

 ًتركٌب كٌمٌائChemical structure  

 خواص فٌزٌائٌةPhysical properties ( طرٌقة اإلعطاء، حركٌة

 (المخدر فً الجسم

 القوة التخدٌرٌة للمخدرAnesthetic potency 

 أٌض المخدرBiotransformation 

 الخواص الدوائٌة للمخدرPharmacodynamic Actions 

 القلبً الوعائً، التنفسً، العصبً )تأثٌراته على اجهزة الجسم
 (المركزي،  الكبد والكلى، أعضاء أخرى



 الخواص الفٌزٌكوكٌمٌائٌة للمخدرات اإلستنشاقٌة

ًالتركٌب الكٌمٌائ 

 مركبات عضوٌة الٌفاتٌةAliphatic compounds   

هالوثٌن 

 مركبات إٌثرEthers  عضوٌة 

مٌثوكسً فلوران، اٌسوفلوران، سٌفوفلوران، دسفلوران 

  لها تأثٌر أقل فً احداث الالنظمٌة للقلبCardiac 

dysrhythmia’s 



 الخواص الفٌزٌكوكٌمٌائٌة للمخدرات اإلستنشاقٌة

الخواص الفٌزٌائٌة 
 (الضؽط البخاري، نقطة الؽلٌان)طرٌقة اعطاء المخدر 

 (المعامل الجزئً لؽاز الدم)حركٌة المخدر فً الجسم 

طرٌقة اعطاء المخدر: أوال 

1-  الضؽط البخاريVapor pressure مقٌاس مٌل المخدر : للمخدر
تحت الضؽط الجوي )الى التحول من الحالة السائلة الى الؽازٌة 

 (  الطبٌعً

  م كالتالً.د 20القٌمة عند درجة: 

، 244= ، اٌسوفلوران 240= ، هالوثٌن 23= مٌثوكسً فلوران 
  664= ، دسفلوران160= سٌفوفلوران

قٌمة الضؽط = أقصى تركٌز ٌتحول فٌه الجزيء الى الحالة الؽازٌة
 x 100الضؽط الجوي عند سطح البحر /البخاري

 دقٌقة، متواجدة خارج : المبخرات للمخدرات عالٌة الضؽط البخاري
 دائرة التخدٌر

 



 الخواص الفٌزٌائٌة

2-  نقطة الؽلٌانBoiling point 

 درجة الحرارة التً فٌها ٌتعادل الضؽط البخاري مع الضؽط

 الجوي عند سطح البحر

 اٌسوفلوران 50= ، هالوثٌن 105= مٌثوكسً فلوران ،  =

 23.5= ، دسفلوران59= ، سٌفوفلوران49

ٌؤثر ذلك فً درجة حرارة التخزٌن المطلوبة للمخدرات 

 

 



 الخواص الفٌزٌائٌة

حركٌة المخدر فً الجسم: ثانٌا  

 تحدد كٌفٌة توزٌع المخدر بٌن الدم والؽاز فً الرئة وذلك عند

 الوصول لحالة االتزان

 المعامل الجزئً لؽاز والدمBloodLGas partition coefficient   

 م كالتالً. د 37قٌمه عند درجة حرارة: 

، 1.4= ، اٌسوفلوران 2.5= ، هالوثٌن 15= مٌثوكسً فلوران 

 0.42= ، دسفلوران0.69= سٌفوفلوران

 إحداث التخدٌر واإلفاقة منه تكون أسرع مع قلة المعامل الجزئً للؽاز
 والدم



 الخواص الفٌزٌكوكٌمٌائٌة للمخدرات اإلستنشاقٌة

قوة المخدر 

 من الحٌوانات % 50أقل تركٌز للمخدر والذي ٌوقؾ حركة
 Minimum Alveolar Concentrationالمخدرة 

(MAC)   

 اٌسوفلوران 0.87= ، هالوثٌن 0.29= مٌثوكسً فلوران ،

 7.20= ، دسفلوران2.36= ، سٌفوفلوران1.30= 

(مٌثوكسً فلوران هو األقوى) جٌد لمقارنة قوة المخدرات 

 



 الخواص الفٌزٌكوكٌمٌائٌة للمخدرات اإلستنشاقٌة

أٌض المخدر 

درس فً اإلنسان 

معدل األٌض للمخدرات اإلستنشاقٌة 

 فً حاالت اٌسوفلورٌن، دسفلورٌن، سٌفوفلورٌن% 5أقل من 

25 %فً حالة الهالوثٌن 

50 %فً حالة مٌثوكسً فلورٌن 

 اإلفاقة تكون أسرع ودرجة تسمم الكبد والكلى تكون أقل عند استخدام
 مخدر ذو معدل أٌض قلٌل  



 التأثٌرات الدوائٌة للمخدرات اإلستنشاقٌة

ًالجهاز القلبً الوعائ 

 ًجمٌع المخدرات اإلستنشاقٌة تحدث تؽٌر فً أداء الجهاز القلب

 الوعائً

تأثٌر مثبط مباشر على عضالت القلب 

 األدرٌنالٌنً -قلة فً النشاط السمبتاوي 

 سعة القلبCardiac output  اٌسو، )تقل مع زٌادة جرعة المخدر

 (دس، سٌفوفلورٌن تأثٌرها طفٌؾ على السعة القلبٌة

 ًمتوسط الضؽط الشرٌان (MAP )ٌعتمد على الجرعة 

قلة المدد الدموي للكبد والكلى وزٌادته للجهاز العصبً المركزي 

 الهالوثٌن أكثرها تأثٌر على القلب 



 التأثٌرات الدوائٌة للمخدرات اإلستنشاقٌة

ًالجهاز التنفس 

 جمٌع المخدرات اإلستنشاقٌة تحدث تثبٌط فً أداء الجهاز التنفسً على

 حسب نوع المخدر، جرعته، نوع الحٌوان

 ًاٌسو، دسفلوران هً األكثر تثبٌط للجهاز التنفس 

الخٌل أكثر الحٌوانات تأثرا 

 قلة فً حجم الهواء المستنشق فً مرة تنفس واحدةTidal volume  

 أو فً عدد مرات التنفس فً الدقٌقة الواحدة

 مع انقباض األوعٌة ( خاصة مع الهالوثٌن)زٌادة الفراغ المٌت للتهوٌة
 الدموٌة مما ٌعٌق عملٌة التبادل الؽازي بٌن الدم واألسناخ فً الرئة



 التأثٌرات الدوائٌة للمخدرات اإلستنشاقٌة

الجهاز العصبً المركزي 

 المخدرات اإلستنشاقٌة عادة تزٌد المدد الدموي للـ
CNS 

الكبد 

 المخدرات اإلستنشاقٌة تقلل المدد الدموي للكبد

 (مٌثوكسً فلورٌن، هالوثٌن هما األسوأ)

 مع مرضى الكبد استخدم المخدرات قلٌلة الذوبان مثل

 اٌسو، دس، سٌفوفلورٌن

 



 التأثٌرات الدوائٌة للمخدرات اإلستنشاقٌة

الكلى 

 المخدرات اإلستنشاقٌة تقلل المدد الدموي والترشٌح

 للكلى

ٌنصح بإعطاء سوائل للحٌوان أثناء التخدٌر 

التسمم الكلويNephrotoxicity  ( ًأشدها مٌثوكس

 (فلوران

تتفاقم الحالة عند استخدام مضادات التهاب ؼٌر استٌرودٌة 

 



 Nitrous Oxide (N2 O)أوكسٌد النٌتروز 

المنافع: 

ًٌسرع احداث التخدٌر االستنشاق 

 ًٌحدث درجة من التسكٌن للحٌوان وٌقلل كمٌة المخدر االستنشاق

 المعطى للحٌوان

له تأثٌرات طفٌفة على الجهازٌن التنفسً والوعائً الدموي 

 ال ٌحدث له أٌض 

المضار 

 ال ٌمكن استخدامه لوحده (MAC > 100% ) وقد ٌحدث قلة فً التهوٌة

 ( O2 1 : 2 N2 O استخدامه عادة )خاصة فً مرضى الجهاز التنفسً 

ال ٌمكن استخدامه مع بعض الحاالت المرضٌة كإنسدادات األمعاء 

 



 أجهزة التخدٌر العام وملحقاتها

ًالهدؾ من جهاز التخدٌر االستنشاق 

إعطاء األوكسجٌن 

 تحوٌل المخدرات الطٌاره السائلة الى الصورة الؽازٌة
 الفعاله

التحكم بكمٌة وتركٌز المخدر المعطى للحٌوان 

 ثانً اكسٌد ) المساعدة فً التخلص من هواء الزفٌر
 (الكربون

المساعدة فً تهوٌة الحٌوان اصطناعٌا عند الحاجة 



 أجهزة التخدٌر العام وملحقاتها



 أجهزة التخدٌر العام وملحقاتها



 أجهزة التخدٌر العام وملحقاتها



 أجهزة التخدٌر العام وملحقاتها

المكونات األساسٌة لجهاز التخدٌر 

 ً(بوصة مربعة/ ضؽط 50-2000)التراكٌب ذات الضؽط العال 

اسطوانات اكسجٌن مقاس : مصدر األكسجٌن المضؽوطE  (650 

   2رطل بوصة2000، قراءة الضؽط (لتر 7000)  L، مقاس (لتر

اسطوانات اوكسٌد النٌتروز 

كل اسطوانة لها رابط ذو مقاس خاص: رابط األسطوانة بالجهاز 

صمام األسطوانة 

القراءة فً اسطوانة األكسجٌن : مقٌاس الضؽط داخل األسطوانة

 وتقل مع تفرٌػ األسطوانة من الؽاز 2رطل بوصة2000الممتلئة 



 أجهزة التخدٌر العام وملحقاتها

التراكٌب ذات الضؽط المتوسط 

 الضؽط ( محول)منظمPressure regulator valve  : ٌقلل الضؽط

  2رطل بوصة 55-45الى 

 جهاز التحكم بكمٌة األكسجٌن أو اوكسٌد النٌتروز الداخلFlow 

meter  :دقٌقة/ دقٌقة أو لتر/ ٌقرأ مل 

 صمام األكسجٌن المباشرOxygen flush valve : ٌعطً األكسجٌن

مباشرة الى الحٌوان دون المرور على المبخرات، ٌزود الجهاز 

دقٌقة، ٌعمل على تخفٌؾ الؽاز المخدر /لتر 75-35باألكسجٌن بمقدار 
 فً الجهاز



 أجهزة التخدٌر العام وملحقاتها

 (ضؽط  30-0)التراكٌب ذات الضؽط المنخفض 

 علبة امتصاص ثانً اكسٌد الكربونCarbon dioxide 

absorber : تتحد .  تحتوي على هٌدروكسٌد الصودٌوم أو البارٌوم

مع ثانً اكسٌد الكربون مكونة صودٌوم، كالسٌوم، أو كربونات 

البارٌوم وماء وهذا ٌساعد فً اعادة استخدام الهواء المستنشق مره 

 أخرى، ٌتم تؽٌٌر ممتصات ثانً اكسٌد الكربون عند تؽٌر ألوانها

 تسمى الصمامات أحادٌة )صمامات التنفس الشهٌقً والزفٌري
 (Unidirectional valvesالمسار 

 الصمام مزٌل الضؽط الزائدPop-off valve : إلزالة الضؽط أو الؽاز

 الزائد

 مقٌاس الضؽط داخل الدائرةManometer 



 أجهزة التخدٌر العام وملحقاتها

 (ضؽط  30-0)التراكٌب ذات الضؽط المنخفض 

 ًالكٌس التنفسRebreathing bag : ٌخزن فٌه مخدر مع

ؼاز اكسجٌن وٌستخدم مع كل حٌوان الحجم المناسب له، جٌد 

 للحٌوان( اصطناعٌة)إلحداث تهوٌة موجبة 

 الشهٌقً والزفٌري : لٌات التنفس 

 الوصلة بشكلY  : تربط اللٌٌن الشهٌقً والزفٌري بأنبوبة

أو كمامة التخدٌر  Endotracheal tubeالقصبة الهوائٌة 

Induction mask 



 أجهزة التخدٌر العام وملحقاتها

 المبخراتAnesthetic vaporizers 

 تعمل على تحوٌل المخدر السائل الى بخار وتطلق كمٌة محددة
اكسٌد  -)+/من هذا البخار والذي ٌختلط مع األكسجٌن 

 (النٌتروز

داخل الدائرة أو خارجها: أقسام المبخرات حسب مواقعها 
 مبخرات خارج الدائرةV. out of the circle : تطلق كمٌة محددة

ودقٌقة من المخدر، ممكن تؽٌٌر تركٌز المخدر بسرعة، ؼالً الثمن، 
 ( Dragerدراجر )، اٌسوفلورٌن (Fluoticفلوتك )مبخرات هالوثٌن 

 مبخرات داخل الدائرةV. in the circle : ٌتأثر بالحرارة، نوع
المخدر المستخدم، موقع المبخر فً الدائرة، نسبٌا رخٌص الثمن، 

 8مثال مبخر أوهاٌو 



 Anesthetic vaporizersالمبخرات 

مبخرات داخل الدائرة 

أقل دقة، ؼٌر نوعً، رخٌص الثمن 

 زٌادة التهوٌة تزٌد كمٌة الخارج من
 المبخر 

 تزٌد التهوٌة االصطناعٌة من مقدار
 الخارج من المبخر

 زٌادة األكسجٌن ٌعمل على تخفٌؾ
المخدر المطلق وال ٌصاحب ذلك 

 زٌادة معدلة للمخدر المطلق

مبخرات خارج الدائرة 

دقٌق، نوعً، ؼالً الثمن 

 التؽٌٌر فً درجة التهوٌة ال
 تؤثر على الخارج من المبخر

 التهوٌة الصناعٌة ال تؤثر على
 مقدار الخارج من المبخر

 زٌادة األكسجٌن ٌصاحبه زٌادة
فً تركٌز المخدر المطلق من 

المبخر بحٌث ال ٌحدث تؽٌر فً 
 التركٌز



 طرق التخدٌر العام

 أنظمة عدم اعادة استنشاق هواء الزفٌر
Nonrebreathing systems 

مفتوحة بدائٌة 

مفتوحة باستخدام أجهزة 

 انظمة اعادة استنشاق هواء الزفٌرRebreathing 
systems 

  نظامTo-and-Fro 

 دائرٌةCircle 

 شبه مؽلقةSemi-closed 

 مؽلقةClosed 



أنظمة عدم اعادة استنشاق هواء الزفٌر 
Nonrebreathing systems 

 األنظمة المفتوحة البدائٌةOpen method 

 قمع التخدٌر، حجرة التخدٌر :  أمثلتهاInduction chamber 

ٌستخدم فً تخدٌر الحٌوانات الصؽٌرة صعبة اإلمساك كالفأر 

قد ٌحدث اعادة استنشاق لكمٌة بسٌطة من ؼاز الزفٌر 

ٌزال فانً اكسٌد الكربون بتخفٌفه 

طرٌقة ؼٌر مكلفة، عدم وجود مقاومة لعملٌة التنفس 

 درجة الفقدان عالٌة للمخدر، من الصعب التحكم بتركٌز المخدر المعطى

للحٌوان، ال ٌوجد تهوٌة، من الصعب اجراء التخلص األمثل  لمخلفات 
 التخدٌر، درجة حرارة الؽرفة تؤثر فً كمٌة المخدر المتطاٌر 



 األنظمة المفتوحة البدائٌة 
 



أنظمة عدم اعادة استنشاق هواء الزفٌر 
Nonrebreathing systems 

األنظمة المفتوحة باستخدام أجهزة 
أمثلتها :Ayres T piece, Bain circuit,   

 كجم 5بصورة عامة ٌستخدم فً الحٌوانات التً وزنها أقل من 

رخٌصة الثمن، سهل الحمل والنقل 

ال تحتوي على صمامات ولهذا فلٌس هناك مقاومة 

إمكانٌة سرعة تؽٌٌر تركٌز المخدر 

استنشاق ؼاز بارد جاؾ 

ًدرجة عالٌة من التلوث البٌئ 

ٌستهلك كمٌات عالٌة من المخدر واألكسجٌن 

ٌحدث اعادة استنشاق لهواء الزفٌر فً حالة عدم كفاٌة الؽاز الجدٌد 

 تخفٌؾ الؽاز المستنشق بهواء الؽرفة وذلك إذا كانت سعة انبوبة الزفٌر
   Tidal volumeأقل من سعة المرة الواحدة للتنفس فً الحٌوان 



انظمة اعادة استنشاق هواء الزفٌر 
Rebreathing systems 

 نظامTo-and-Fro 

نظام بسٌط، رخٌص نسبٌا 

ارتفاع درجة حرارة الهواء المستنشق 

 قد ٌحدث استنشاق ؼبار من هٌدروكسٌد الصودٌوم
 والذي قد ٌقود لحدوث التهاب بالقصبة الهوائٌة



 To-and-Froنظام 



انظمة اعادة استنشاق هواء الزفٌر 
Rebreathing systems 

 الدائرة المؽلقة Closed Circuit 

 ٌتم فبها إؼالق الصمام مزٌل الضؽط الزائدPop-off valve 
ٌستخدم كمٌة .  مع استخدام كمٌة ؼاز منخفضة فً الجهاز

اكسجٌن كافٌة لتؽطٌة جمٌع المتطلبات األٌضٌة للمرٌض ولكن 
 ال تزٌد عنها

 الدائرة شبه المؽلقةSemi-closed Circuit 

 ٌتم فبها فتح الصمام مزٌل الضؽط الزائدPop-off valve  مع
استخدام كمٌة اكسجٌن أعلى من المقدار المطلوب لتؽطٌة 

لهذا فإنه ٌحدث هروب لجزء من .  المتطلبات األٌضٌة للمرٌض
 الؽاز عن طرٌق فتحة الصمام المفتوحة  



انظمة اعادة استنشاق هواء الزفٌر 
Rebreathing systems 

 الدائرة  المؽلقة وشبه مؽلقةClosed & semi-closed C. 

 كجم 5< بصورة عامة ٌستخدم مع الحٌوانات 

ًذو فعالٌة عالٌة فً استخدام األكسجٌن والمخدر االستنشاق 

 قلة فقدان الحرارة بسبب رطوبة ودؾء الهواء المستنشق 

 ًقلة درجة التلوث البٌئ 

 األنابٌب والصمامات تسبب زٌادة فً المقاومةResistance 

 جهاز معقد نسبٌا وثقٌل وؼالً الثمن 

إحداث تؽٌٌر بطًء نسبٌا فً تركٌز المخدر وعمق التخدٌر 



 Semi-closed Circuitالدائرة شبه مؽلقة 



 ملخص للقٌم الطبٌعٌة فً كل نظام

الدائرة  المؽلقة 

4-6 (فً الحٌوانات الصؽٌرة)دقٌقة اكسجٌن /كجم/مل 

2-3 (فً الحٌوانات الكبٌرة)دقٌقة اكسجٌن /كجم/مل 

الدائرة  المؽلقة وشبه مؽلقة 

30 (فً الحٌوانات الصؽٌرة)دقٌقة اكسجٌن /كجم/مل 

10-20 (فً الحٌوانات الكبٌرة)دقٌقة اكسجٌن /كجم/مل 

األنظمة المفتوحة باستخدام أجهزة 

200 دقٌقة /كجم/مل 

 



 االحتٌاجات األٌضٌة من األكسجٌن

Tidal volume (VT ) = 10-15 ml/kg 

Min ventilation = RR x VT = 150-300 ml/kg/min 

 كمٌة األكسجٌن المستخدمة = االحتٌاجات األٌضٌة من األكسجٌن

 فً الدائرة المؽلقة

 دقٌقة/ مل اكسجٌن x 10( كجم)وزن الحٌوان =   

 دقٌقة للحٌوانات الصؽٌرة/ كجم/مل 4-6=   

 دقٌقة للحٌوانات الكبٌرة/كجم/مل 2-3=   



 طرق التخلص من مخلفات التخدٌر

 تنتقللل المخلفللات مللن الصللمام

مزٌلللللل الضلللللؽط الزائلللللد اللللللى  

االنبوب الناقل ثم بعد ذللك ٌلتم 

التخلص من الؽاز إما بلالطرق 

( ؼٌللللر نشللللطة)الؽٌللللر فعالللللة 
Passive methods  أو

( النشلللللطة)بلللللالطرق الفعاللللللة 
Activated methods. 



مراقبة المرٌض أثناء التخدٌر 
Patient Monitoring During 

Anesthesia 

 فهد عبد هللا السبٌل. د

 كلٌة الزراعة والطب البٌطري



 أنواع أجهزة مراقبة المرٌض أثناء التخدٌر

 ؼٌر مباشرةIndirect (Noninvasive) 

أمثلتها :ECG, Pulse Oximeter, Arterial Blood 
Pressure 

طرق بسٌطة وؼٌر خطرة على المرٌض: مٌزاتها 

بعضها تعطً قراءات ؼٌر دقٌقة: عٌوبها 

 مباشرةDirect (Invasive) 

أمثلتها :Intravascular pressure catheters   

دقٌقة: مٌزاتها 

تعرض الحٌوان للخطر، احتمالٌة العدوى البكتٌرٌة، : عٌوبها
 ؼصابة مباشرة للنسٌج، التهاب



 مراقبة الدورة الدموٌة

 المتدفق الى األنسجة( األكسجٌن)التأكد من كفاٌة الدم : الهدؾ 

األشٌاء المفترض تحدٌدها: 

 جس النبض، ضربات القلب 

 تصوٌر نظمٌة القلبElectrocardiogram 

 مثال )قٌاس ضؽط الدم بطرٌقة ؼٌر مباشرةDoppler ultrasonic 

flow detector, Oscillometric flow detector) 

 قٌاس الضؽط الورٌدي المركزيCentral venous pressure 

 لون األؼشٌة المخاطٌة ووقت االمتالء الشعٌريCRT   



 مراقبة الجهاز الوعائً الدموي

 (بالدقٌقة)معدل ضربات القلب 

أمهار45-30: ، خٌل200-120: ، قطط140-60: كالب ،  :

 90-60: ، األؼنام والماعز80-60: ، األبقار80حتى 

التسمع بالسماعة الطبٌة، سماعة المريء 

جس النبض 

 استخدام أجهزة مثلDoppler, Pulse Oximetyer, ECG 



 مراقبة الجهاز الوعائً الدموي

مراقبة نظمٌة القلب 

 باستخدام جهازElectrocardiograph (ECG)   

 ٌعطً فكرة عن انتشار النبضات فً ؼرؾ القلب المختلفة 

 



 مراقبة الجهاز الوعائً الدموي

مراقبة ضؽط الدم بالطرق الؽٌر مباشرة 

جس النبض 

 جهاز موجات فوق الصوتٌة (Doppler ) 

 جهاز داٌنامابDinamap 

طرق مباشرة 

 بإدخال القسطرة فً الشرٌان ثم ٌدخل المجس عبر القسطرة الى
داخل الشرٌان وتكون نهاٌته الخارجٌة متصلة بالجهاز الذي 

 ٌعطً قراءة للضؽط الشرٌانً



 مراقبة ضؽط الدم



 مراقبة المدد األوكسٌجٌنً لألنسجة

التأكد من كفاٌة األكسجٌن فً الدم الشرٌانً: الهدؾ 

الطرق: 

مالحظة لون األؼشٌة المخاطٌة 

 استخدام جهاز Pulse oximetry لتقدٌر درجة تشبع

 الهٌموجلوبٌن باألوكسجٌن

 استخدام جهاز تحلٌل الؽازات فً الدمBlood gas analysis 

 لقٌاس نسبة األوكسجٌن فً الدم الشرٌانً

 استخدام جهازHemoximetry  لقٌاس درجة تشبع

 الهٌموجلوبٌن باألوكسجٌن



 مراقبة معدل التهوٌة

التأكد من كفاٌة التهوٌة للمرٌض: الهدؾ 

الطرق: 

 مراقبة معدل التنفسR. frequency نوع التنفس ،R. pattern ،

وذلك من خالل مالحظة حركة جدار   Tidal volumeالتؽٌرات فً 

  Breathing bagالصدر وكٌس التنفس 

التسمع الى أصوات التنفس باستخدام السماعة الطبٌة أو سماعة المريء 

 حساب كمٌة الهواء المأخوذة فً كل مرة تنفسTidal volume  وخالل

 Minute volumeدقٌقة 

 استخدام جهازCapnography   ًلقٌاس تركٌز ثانً اكسٌد الكربون ف

 هواء الزفٌر

ًقٌاس نسبة ثانً اكسٌد الكربون فً الدم الشرٌان 



 مراقبة الجهاز العصبً المركزي

 ًراقب النشاط االنعكاسً لتقٌٌم درجة التثبٌط للجهاز العصب

 المركزي

انعكاسات العٌن  : 

 الجفنPalpebral القرنٌة ،Corneal حركة سرٌعة الإرادٌة ،

 Lacrimation، موقع المقلة،  اإلدماع Nystagmusللمقلتٌن 

 درجة ارتخاء الفكJaw tone  العضالت الهٌكلٌة ،Skeletal 

muscle  

 انعكاسات فتحة الشرجAnal reflex  واألقدامPedal reflex 

 استخدام جهازElectroencephalography (EEG) 

 لتحدٌد نشاط الدماغ وعمق التخدٌر



 مراقبة درجة حرارة الجسم

 التخدٌر ٌثبط عملٌة األٌض فً الجسم وبالتالً ٌقلل

 ذلك انتاج الحرارة

 السوائل الورٌدٌة الباردة، مكان الجراحة،  تعمل على

 تخفٌض حرارة الجسم

الترمومتر الطبً أو أجهزة أخرى أكثر تطورا 



 دور العاملٌن فً التخدٌر

التأكد من فحص ومراقبة المرٌض أثناء التخدٌر: الهدؾ 

 

 دقائق  5ٌجب فحص التنفس، ضربات القلب، ضؽط الدم كل

 وتدوٌن ذلك فً الورقة الخاصة بمراقبة المرٌض أثناء التخدٌر

 ٌجب تواجد أخصائً التخدٌر طوال فترة الجراحة وأال ٌؽادر

 ؼرفة العملٌات حتى تنتهً الجراحة

 


