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ركينـالت
SEDATION



مساوئ التركين الوريدي 

إيجاد مدخل وريدي واضح.

رعةالتأثيرات الجانبية لألدوية المزروقه ستحدث بس  .

  ردود الفعل المتقدمة تكون أكثر حدة.



القلق 

فقدان الذاكره

التسكين

السيطرة على المفرزات

انقاص اإلستجابة للغثيان

استطبابات التركين الوريدي

Indications of IV sedation



▪ Anxiety

▪ Amnesia

▪ Analgesia

▪ Control of secretions

▪ Decrease gag response

Indications of IV sedation





Agonists الدواء المنبه

إحداثإلىذلكوأدىمستقبلمعمحدددواءارتبطإذا

بلمركاالستجابةنفسوتشابهتحاكيبيولوجيةاستجابة

.المنبهبالدواءالدواءهذانسميفإنناالمنشأداخلي

Antagonists الدواء المعاكس

الدوائيالفعلينقصالذيالدواءهو

..المنشأداخليةمادةأوآخرلدواء



انية يجتاز الخاليا البطحتى يدخل العقار إلى الدماغ، يجب عليه أن 

.الً فعاالً أو أن يتم نقله نقلألوعية الدموية للجهاز العصبي المركزي

لى الجملة تنفذ بثبات إوعلى النقيض من ذلك، األدوية المنحلة بالدسم 

للخاليا ميالسيتوبالسألنها ستنحل في الغشاء العصبية المركزية

.البطانية

ألنها غير CNSتفشل في الوصول إلى األدوية المتشردة أو القطبية 

ة والتي ال قابلة للمرور عبر الخاليا البطانية ألوعية الجملة العصبي

.وصولفسحاتتحوي 

:Blood brain barrierالحاجز الدموي الدماغي 



الحاالت السريرية التي تؤدي إلى تغيرات في العمر 

النصفي للدواء
:لعمر النصفي للدواء يزداد عندا

.قصور القلب أو النزفتناقص التدفق الدموي إلى الكلية، مثالً -1

(.أمراض الكليةكما في )تناقص نسبة االستخالص -2

.االستقالبتناقص معدل -3

:لعمر النصفي للدواء ينقص عندماا

.زيادة التدفق الدموي الكبدي-1

. نقص االرتباط ببروتينات المصل-2

. االستقالبزيادة عملية -3



Drug Elimination الدواء اطراح

،إطراح الدواء يتم من الجسم عبر عدة طرق

.البولإلىالكليةعبرهواألهموالطريق

من الطرق األخرى

.الصفراء، األمعاء، الرئتين، حليب اإلرضاع





البنزوديازيبين
(تريازوالمال–التيمازيبام–الفلورازيبام)مثلأساسيبشكلكمنوماتبعضهاتستخدم•

:الدوائيةالحرائك•
جدا  بطيءامالتيمازيبأما،التريازوالميتلوهمتوسط،الفلورازيبام،باالمتصاصسرعةاألكثرالديازيام

فعالةمستقلباتتشكلهوالمجموعةهذهالستقالبهامةميزة

CSFالشوكيالدماغيالسائلالىتعبراالمتصاصبعد

المتكررةبالجرعاتوتتراكمالجنينالىتصل

(ديازيبام)فعالةمستقلباتI:بطريقتينالكبدفيتستقلب

II(أوكسازيبام)فعالةغيرمستقلبات

الكليةطريقةعنتطرح

فهيIIالطورأدويةأماIالطورألدويةالنصفعمريطولكبديمرضوجودحالفي
تأثيرأفل



آلية التأثير  
سيعكبشكلتحدثوقدوالعفويالمثارالعدوانيالسلوكالمجموعههذهتنقص-

العدوانيالسلوكفيزيادة

ماغالدمنمختلفةمناطقفيللبنزوديازيبينعاليةألفةذاتارتباطمواقعوجودأظهر-

(أمونقرني،المتوسطالدماغ،المخيةالقشرة)

،أمونقرن،اللوزة)اللمبيالجهازفيالمستقبالت:للقلقالمزيلـةالفعاليــة-
األماميةوالقشرة(الشميةالبصلة

اللوزة،أمونقرني،المخيةالقشرةفيالمستقبالت:لإلختالجالمضادةالفعالية-

السيسائيةةوالبصلالشبكيةالتشكالتفيالمستقبالت:المركـــــــــنالتــأثيــر-

المحتملومن(أمينوبيوتريكغاماحمض)GABAللـمشابها  تأثيرا  تمارس
انفتاحتكراروزيادة،لمستقبالتهGABAألفةمنتزيدالبنزوديازيباناتأن

الكلورأقنية



التأثيرات الدوائية  
نوم:نعاس:القلقإنقاص:السـلوكيـــةالتــأثيرات

النسجفيالنوباتانتشارتمنع،النوبةعتبةترفع:لإلختالجالتأثيرالمضاد

النوبةزمركفيالتفريغعلىقليلتأثيرهالكنالنوبةحدوثمنطقةفيالمحيطة

عالةف،الهيكليةالعضالتفياسترخاءتحدثأنيمكن:العضـــلياالرتخـــاء

(فينصشلل–دماغيشلل)مرضيةحالةعنالناتجالعضليالتشنجحالةفي



Benzodiazepinesالبنزوديازيبان

جرعة منخفضة 

جرعة عالية 

anxiolysisحال للقلق 

anticonvulsionمضاد تشنج 

 minimal sedationتركين خفيف

ينقص االنتباه

anterograde amnesiaمستقبلية نساوة

  deep Sedationتركين شديد

 muscle relaxationارخاء عضلي 

Anesthesiaتخدير

ازيبانالتأثيرات السريرية للبنزودي



المركنةالبنزوديازيبينات

(فاليوم)ديازيبام

 دقيقة45مدة التأثير.

دقيقة15-10النساوة.

ريالخثالتهاب الوريد : التأثيرات المعاكسة.



Sedative Benzodiazepines
Diazepam (valium)

✓ Duration of action: ~45m

✓ Amnesia : 10-15 minutes

✓ Adverse affect : Thrombophlebitis



المركنةالبنزوديازيبينات

:ميدازوالم 

.د45: مدة العمل

.د45: النساوة

:CYP3A4التداخالت مع مثبطات

اريترومايسين

(بياكسين)كالريترومايسين

(بروزاك)فلوكسيتين

(تاغاميت)سيميتيدين



Sedative-Benzodiazepines
Midazolam(versed)

Duration of action: ~45 min 

Amnesia up to 45 min 

 Interactions with

CYP3A4 inhibitors:

Erythromycin

Clarithromycin(Biaxin)

Fluoxetine(Prozac)

Cimetidine(Tagamet)



.لإلجراءات التي تحتاج ساعة واحدهجيد 

د/ امغنسبة المعايرة 

كالم غير واضح

verril`s signعالمة 

:الجرعة

.المدى الطبيعي للجرعةمغ10-2البالغ 

تقنية الميدازوالم



Best for 1hr Procedures,amnesia.

Titrate rate 1 mg/min.

slurred speech

verril`s sign

Dose

Adults: 2-10 mg usual dose Range.

Midazolam technique



Temazepam:(Restoril)تيمبازيبام

15mgلألطفال-النوممنواحدةساعةقبل30mgللبالغين:الجرعة

Triazolam:(Halcion)تريازوالم

المعالجةمنساعةقبلأوالنوممنساعةقبل0.25mgالمنومةالجرعة

((Lorazepam:Atavinلورازيبام

.بساعةالنومفبلتؤخذاألكبرالجرعة,ثالثةأوجرعتينعلىمقسمة3mg-2:الجرعة

(الجلسةأوالنوممن)ساعةقبل4mg-2مفردةجرعةسنة12تحتلألطفال

Midazolam:(Versed)ميدازوالم

قبل ساعة من المعالجة مناسبة لألطفال0.5mg\kg: الجرعة 

– Diazepam:(valiumالديازيبام faustan)

(المعالجةمنساعةقبلاألخيرةالجرعة)جرعات3علىمقسمة0.5mg\kg-0.2:الجرعة



معالجة التسمم بالجرعة الزائدة  
والضغطالتنفسومراقبةمسهلومحلولالنشيطالكربوناستخدام

مضادflumazenilالفلومازينيلعقارهناكحاليا  
د60والنهائيد10البدئيالنصفعمرللبنزوديازبين

GABAللمعقدالمستقبليةالمواقععلىالتعرفيثبط:عملهآلية /

Benzodiazepine

ثا30بعدوتكررثا30فترةعلىتعطىmg0.2IV:الجرعة

mg0.3(mlبإعطاء جرعاتتعطىالوعياستعادةيحدثلمإذا(3

mg0.5(mlأكبر mg3المتراكمةالكليةالجرعةتصبححتىد1بفاصل(5



هيدراتالكلورالالباربيتوريةالمنومات غير  
Chloralhydrate     

الحركيةقةالمنطفييؤثروالالمخفيالحسيةالمنطقةيثبطأنهحيثكمنوميستخدم-

لمخاطيةالألغشيةمهيجتأثيرله،الكبدأوالدمويةالدورةفيتأثيرأيةلهاوليس

سا6-8لمدةالنوميسبب-

ةاليقظعندسيئةآثاريخلفوالبسرعةالنعاسيسببقويمنوميعتبر-



هيدراتالكلورالالباربيتوريةالمنومات غير  
Chloralhydrate 

ببيستيانولوكلورتريهوفعالمستقلبيعطي:عملهآلية
cnsللـخفيفتثبيط

األرقمعالجة–التركين:االستخدامات

مراتmg250rect/po3البالغين:التركين-1:الجرعة

kg/mg8po<mg500األطفال
النومقبلmg500–g1rect/poالبالغين:األرق-2

g1وحتىrect/poواحدةبجرعةkg/mg50األطفال
سا4-8منويستمرساpo1-0.5:التأثيربدء

rectسا4-6منويستمربطيىء



هيدراتالكلورال
الحليبمعرزيف،المشيمةيعبر،والغائضالكليةطريقعنيطرح,الكبدفييستقلب-

بالبروتيناالرتباطعلىكبيرةقدرةذاتالمستقلبات-

الشديدةالكبديةاالمراض-2الدواءحساسية-1:االستطبابمضادات

المعويةالمعديةاالضطرابات-4الشديدةالكلويةاألمراض-3
المعدةالتهاب-5

cnsومثبطاتالكحولمنكلتأثيرمنيزيد:الدوائيةالتداخالت

النايتروزأوكسيدفيهابما

للدواءالمزمناإلعطاءمعفيزيائينفسياعتمادتطوريحدثقد-

هضميةبقرحاتالمصابينعنداستطبابمضاد-

mg500-250كبسول:الدوائيةاألشكال
ml5/mg500-250شراب
mg600تحاميل -500 -325

*التجاريةاالسماء novochloral hydrate –* noctec* aquachloral supprettes



Chloral)الكلورالمشتقـات Derivatives)

Chloralهيدراتالكلورال hydrate:

تدبير–يا  جسدأوعقليا  المعاقينالمرضى-جدا  الصغارلألطفالجدا  فعال-آمنعقار

المخاطيةللنسجمخرشلكنه–المتوسطإلىالخفيفالقلق

الجلسةمندقيقة40-30قبل1500mg-750:الجرعة



تعدلأنهااكم.الشديدإلىالمتوسطاأللملتسكينتستخدمقويةمسكنات
فيتستخدمرالعقاقيهذهمنالعديد.القلقوتثبطلأللمالنفسيةاالستجابة

لقلقلوالحالةالمركنةخواصهابسببالتخديرقبلالدوائيةالتهيئة
تعطىالأينبغيللقلقالحالأوالمركنالتأثيرلتحقيقو؛والمسكنة

.الفمويبالطريقالمخدرات

طاءاإلعفيكماشامالً ليسالفمويلإلعطاءالتاليفاالمتصاص•
مثلبرأكالجانبيةالتأثيراتتكونوبالتالي(الالهضمي)المحيطي

الحظنأنيمكنكما(....,اإلقياء,الدوار,االنتصابيالتوترنقص)
نقصأونفسيةتإعاقةإلىيؤديأنيمكنالذيوالقلبيالتنفسيالتثبيط
التوترنقصأوتهوية

مقدارننقصأنويجب.الفينتانيلوالميبرديناألفيوناتهذهومن•
تركينالفياألفيوناتنستخدمعندماالنصفإلىالموضعيالمخدر

.األطفالعند

 (Opiods)المخدرات األفيونية  



المسكنات األفيونية وضوادها
:التصنيف•

.Iالمورفين(المشابهة)الشادةاألفيونات

.IIالبنتازوسينالضادة-الشادةاألفيونات

.IIIنالوكسيناألفيونضواد

m،k،s،dالمستقبالت:التأثيرآلية•

(ناتالدينورفي،األندروفينــــاتاألنكافالينات،)المنشأداخليـــــــةاألفيونات

األنفية،المخاطية،الرئتينPO:االمتصاص:الدوائيةالحرائك•

االطراحاالستقالب–التوزعواالتنشار



التأثيرات الدوائية
الضعيفةاألفيوناتأما,شـدةاآلالمأكثرتسكنالقويةاألفيونات:لتسكينا

اتبالتحريضالمريضإحساسمناألفيوناتوتغير؛االلمعتبةمنترفع
.المؤلمة

،صغيرةجرعةkمستقبالت:(الخفة)بالنشوةوالشعورالتركين
.(كبيرةجرعة)بالنشوةالشعورتؤديmمستقبالت

.(كودائين)صغيرةجرعات:السعالتثبيط

المعويللسبيلالملساءالعضالتتوترمنتزيد:معويةمعديةتأثيرات
ةلجمعافيتستخدملذلكحركيتهاومنلهاالدافعةالتقلصاتمنوتنقص
Diphenoxylateالعرضياإلسهال

.تقاس الفعالية المسكنة لألفيونات بالمورفين 



:الجانبيةالتأثيرات
الكربونيدأوكسلـثانيالدماغجذعحساسيةانخفاضإلىيؤدي:التنفسيالتثبيط•

ـــلةالبصفيالكيميائيةالمستقبالتتحريضإلىيؤدي:واإلقياءالغثيان•

(نرفزة-ضجر–قلق):المركزيةالعصبيةالجملةعلىتأثيرات•

المعويالمعديللسبيلالمتوترةالتقلصاتبسبب:اإلمساك•

(التأثيرينلهذينتحملاليتطور):الحدقةتقبض•

الهســيتامينإفرازتحريض•

اإلرضـاعوالحمـل•

البولانحباس•

:التداخالت الدوائية
(  تآزر) جميع األفيونات تداخل مع المركنات والمنومات 

MAOالـيتداخل مع مثبطات : المبيريدين



مضادات استطباب األفيونات  
:مطلقة •

اإلسعافية قبل وضع التشخيص البطنيةالجراحات 

المختلفة عدا وذمة الرئة الحادةالوذمات

قصور تنفســي مزمن أو حاد 

التهاب البنكريــاس الحاد 

 IMAOبــالمعالجـة 

الجمجمة رضوض

حجم الدم نقص

الربو

:نسبية •
البروستاتالمصابين بضخامة 

(خطر التسمم ) قصـور كـــبد 



(ديميرول)ميبيريدين 

النمط مشبه باألفيون

دقيقة90-60مدة التأثير 

اليحدث فقدان للذاكرة

MAOمثبطات : مضادات اإلستطباب

الجرعة
ساعات3-4مغ كل 50-150: تسكين

- 100: تركين مغ50

المسكنات المخدرة



Analgesics – narcotic

Meperidine (Demerol)

✓ *Type : opioid

✓ *Duration of action: 60 –90 min

✓ *Amnesia: none

✓ *Contraindicated with MAO Inhibitors

Dose
Analgesic 50-150 mg/ 3-4 h

Sedation 50–100mg



(Sublimaze)فنتانيل 

مشبه باألفيون:النمط 

دقيقة 30-45:العملمدة

ال يحدث،:فقدان الذاكرة

الصدر المتيبسالجرعة السريعة قد تسبب متالزمة 

الجرعة الوريدية
-50الجراحيالعملقبل أو بعد : التسكين 100 ug

ug/kg2-50: التخدير

المخدرة-المسكنات 



Fentanyl (Sublimaze )

Type : opioid

Duration of action: 30-40 min

Amnesia : none

Rapid bolus may lead to stiff-Chest syndrome

IV dose 

Analgesia: pre-op/post-op50-100 ug

Anesthesia: adjunct 2-50 ug/kg

Analgesics – narcotic







األدوية المنومـــــــة 
Hypnotic  Drugs


