
  
 

 ( الباربيتورات2) CNSمثبطات الـ : 6الجلسة 
 :الصيغة العامة 

                                                      
  العالجية:التأثيرات 

 منوم، مهدئ، مركن، حال للقلق  (1

 مخدر قبل الجراحة (2

 عضليمرخي  (3

  واالختالجمضاد للصرع  (4

  مدة التأثير اختالفأمثلة دوائية عن: 

: Thiopental  
ً
 )تستخدم كمخدر قبل الجراحة) –دقيقة  11-11أقل من  –قصير المفعول جدا

Pentobarbital  مركن ومنوم –ساعات  3أقل من  -قصير المفعول 

 Amobarbital  مركن ومنوم -ساعات  6-3 -متوسط المفعول 

 Phenobarbital ج الصرعال لع) –ساعة  12-6 -المفعول  مديد( 

 ر: آلية التأثي 

فتؤدي لوحدها أو عن طريق زيادة إلفتها للناقل  β عند تحت الوحدة GABA بمستقبالتترتبط هذه المركبات  

 إلى فتح قنوات الكلور المثبطة مما يحدث فرط استقطاب وبالتالي حدوث التأثير المثبط GABA العصبي

  .للخلية بعد المشبك

  ها يمكن ان تعمل دون وجود الناقل العصبيألنتعتبر الباربيتورات شادات مباشرة 

  فإن  ،األدويةبعض  استقالبالكبدية، بحيث تسبب زيادة  االستقالبأنزيمات  األدويةتنشط هذه

التي مستقلباتها فعالة فسوف تزداد فعاليتها، وإن كانت المركبات ذات مستقلبات  األدويةكانت من 

  .غير فعالة فسوف تنقص فعاليتها
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 الحركية الدوائية:  

، كما يمكن إعطاؤها من الدماغ ،يعاد توزعها  IM-IV مركبات محبة للدسم، تمتص بسهولة بعد أخذها فمويا

 واألحشاءالهيكلية والنسج الشحمية  كالعضالتإلى مختلف النسج 
ً
، تقترن سدةباألك، معظمها يستقلب كبديا

  .المستقلبات بحمض الغلوكوروني وتطرح مع البول 

 

 Thiopental الأكثر انح 
ً
ولكن مدة لذا يمتلك بدء تأثير أسرع منه،  Phenobarbital بالدسم من ال

  هتأثير أقصر من

  إن  قبالتوالمستبالدسم، وتتعلق مدة التأثير بالعمر النصفي  باالنحالليةيتعلق زمن بدء التأثير

 .كانت فعالة أو غير فعالة

 التسمم:  

  CNS الجملة العصبية المركزية فتثبط GABA الـ مستقبالت األدويةتنشط هذه 

 المستقبالتهذه  ألنا مركز التنفس، خاليالكيميائية في  المستقبالتيحدث تثبيط للتنفس عن طريق تثبيط 

دون أن تستجيب   CO2 وعندما يتم تثبيطها سيزداد تركيز CO2و O2 تتحسس لتراكيز معينة من غازات

 .والموت االختناق، فيحدث المستقبالت

 

  األعراض:  

طء ب–هبوط ضغط وتثبيط تنفس  –رأرأة  –تخليط ذهني  –ضعف  –رنح  –نعاس  –دوار  – الكالمتلعثم 

وهي تقرحات نزفية في مناطق  (جلدية نفاطات)فقاعات ظهور  –ارة انخفاض الحر  –الحدقة  تقبض-قلب 

  .مختلفة من الجسم

 

 جال الع:  

، إعطاء سوائل وريدية او األوكسجينغسيل المعدة، إعطاء الفحم الفعال، فتح املجرى التنفس ي وإعطاء 

الباربيتورات، كما يمكن إجراء تحال دموي  الضغط، قلونة البول لزيادة إطراحالنورادرينالين لمعاكسة هبوط 

 اإلطراحلزيادة 

يوجد ترياق نوعي مثل البنزو بسبب ارتباط الباربيتورات بتحت الوحدة بيتا من المستقبل لذا لن يستطيع  ال

  .الفلومازينيل إزاحتها

 

 الكشف تفاعالت: 

  Parri تفاعل

نترات )تفاعل نوعي ومميز للكشف عن الباربيتورات يحل المركب الباربيتوري بالكحول ثم يضاف الكاشف 

ملح بين المركب الباربيتوري و  بنفسجي ، فيتشكل معقد معدني لونهاألمونيومثم هيدروكسيد  (الكوبالت

 .الكوبالت
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