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  جامعة حماه
   9+ 8المحاضرة   كلٌة التمرٌض

 

 انتىاصٌ انحًضٍ انقهىٌو تىاصٌ انسىائم و انشىاسد

 

 :انًحتىي

 ٓوذٓخ .1

 رش٤ًت عٞائَ اُغغْ .2

 اٗزوبٍ اُغٞائَ ٝاُشٞاسد داخَ اُغغْ .3

 آ٤ُبد ر٘ظ٤ْ اُغٞائَ ٝاُشٞاسد ك٢ اُغغْ  ▼

 ٝاُشٞاسداػطشاة اُغٞائَ  ▼

 :ًقذيخان

ٝعٞد  اُخ٤ِخ ٢ٛ اُٞؽذح اُٞظ٤ل٤خ االعبع٤خ ك٢ عغْ االٗغبٕ. ٢ٌُ روّٞ اُخ٤ِخ ثٞظبئلٜب ػ٠ِ أًَٔ ٝعٚ , الثذ ٖٓ

اُز٢ رؼٖٔ اٗزوبٍ أُٞاد اُـزائ٤خ ُِخ٤ِخ ًٝزُي اُزخِض ٖٓ اُلؼالد اُ٘برغخ ػٖ , اُج٤ئخ أُ٘بعجخ اُؼشٝس٣خ

 .اُؼ٤ِٔبد االعزوالث٤خ. إٕ اُز٘ظ٤ْ اُذه٤ن ُِغٞائَ داخَ اُغغْ ٣غبػذ ػ٠ِ ٝعٞد ٛزٙ اُج٤ئخ اُ٘بعجخ

 :تشكُت سىائم انجسى 

  .رٝائت (ع٤ٔغ عٞائَ اُغغْ ػجبسح ػٖ ٓؾب٤َُ ٓٔضٝعخ ٖٓ أُبء ٝ أُٞاد أُ٘ؾِخ ) 

 %( ٖٓ ٝص66ٕاُجبُؾ ٢ٛ روش٣جبً ) أُبء ٛٞ اُؼ٘ظش األعبع٢ ك٢ اُغغْ اُجشش١ . ٗغجخ أُبء ػ٘ذ اُزًش   :انًبء

  (%55 -56, أٓب ػ٘ذ األٗض٠ اُجبُـخ كٜٞ روش٣جبً )اُغغْ

 

 انؼىايم انتٍ تؤثش َسجخ انًبء فٍ انجسى:  

 .ُؼٔشٝ اِغ٘ظ ُك٢ اُغغْ ٝ  اُشؾّٞٔوذاس ُ ٘غجخ أُئ٣ٞخ ُغٞائَ اُغغْ رجؼبً رخزِق اُ 

  :اُ٘غظ اُشؾ٤ٔخ .1

اُ٘غظ اُشؾ٤ٔخ خب٤ُخ ٖٓ اُغٞائَ روش٣جبً , ُزُي ًِٔب ٗوظذ شؾّٞ اُغغْ ًِٔب صادد اُ٘غجخ أُئ٣ٞخ 

%( ٓضالً ث٤٘ٔب رشٌَ ك٢ اُجذ٣ٖ 06ُغٞائَ اُغغْ , كوذ رجِؾ ٗغجخ اُغٞائَ ك٢ عغْ اُشعَ اُ٘ؾ٤َ )

  %( كوؾ53)
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  :اُغ٘ظ .2

أُشاٛوخ رضداد ٗغجخ اُشؾّٞ ك٢ أعغبّ اإلٗبس ػٜ٘ب ػ٘ذ اُزًٞس ٝ ُزُي رٌٕٞ ٗغجخ اُغٞائَ  ثؼذ عٖ

 اإلعٔب٤ُخ ك٢ أعغبدٖٛ أهَ ٜٓ٘ب ػ٘ذ اُشعبٍ

  :اُؼٔش .3

%( ٖٓ 06ٓضالً رجِؾ ٗغجخ أُبء ػ٘ذ سػ٤غ خذ٣ظ ؽٞا٢ُ ),  ر٘وض ٗغجخ عٞائَ اُغغْ ًِٔب روذّ اُؼٔش

%( ٖٓ ٝصٗٚ . ٓغ اُزوذّ 06ٓٞػذ اُٞالدح كزجِؾ ٗغجخ أُبء ؽٞا٢ُ ) ٝصٗٚ , أٓب اُشػ٤غ اُطج٤ؼ٢ ثزٔبّ

%( ٝ ٣غزٔش اُز٘بهض ثغٞائَ اُغغْ 66أشٜش إ٠ُ ع٘خ( رجِؾ ٗغجخ اُغٞائَ ثبُغغْ ؽٞا٢ُ ) 6ثبُؼٔش )ٖٓ 

اُجبُؾ أُغٖ رٌٕٞ ٗغجخ اُغٞائَ ػ٘ذٙ ؽٞا٢ُ ,  ًِٔب روذّ اُؼٔش ٝ ٠ٔٗ اُغغْ خالٍ ٓشؽِخ اُطلُٞخ

 %( ٖٓ ٝصٕ اُغغْ ثغجت ص٣بدح شؾّٞ اُغغْ ٝ ر٘بهض اٌُزِخ اُؼؼ٤ِخ55% ؽز٠ 45)

 شىاسد انجسى  

رزشبثٚ اُغٞائَ داخَ اُخال٣ب ٝ خبسط اُخال٣ب ك٢ رش٤ًجٜب , ٝ رؾ١ٞ األًغغ٤ٖ اُوبدّ ٖٓ اُشئز٤ٖ ٝ 

أُ٘ؾِخ ا٥ر٤خ ٖٓ اُغج٤َ اُٜؼ٢ٔ ٝ ٗٞارظ االعزوالة ٝ أًضشٛب صب٢ٗ أًٝغ٤ذ اٌُشثٕٞ , ٝ  اُـز٣بد

  اُغض٣ئبد اُز٢ رذػ٠ اُشٞاسد

ٌض٤ش ٖٓ األٓالػ ػ٘ذٓب رٞػغ ك٢ أُبء, أ١ ر٘لظَ إ٠ُ شٞاسد راد شؾ٘خ ًٜشثبئ٤خ إ٣غبث٤خ ٝ اُرزلٌي 

 ٣زلٌي إ٠ُ شبسدح اُظٞد٣ّٞ اإل٣غبث٤خ ٝ ٓضالً ( Na cl)شٞاسد راد شؾ٘خ عِج٤خ, كِٔؼ ًِٞس اُظٞد٣ّٞ 

شبسدح اٌُِٞس اُغِج٤خ . رذػ٠ ٛزٙ اُغغ٤ٔبد أُشؾٞٗخ اُشٞاسد أٝ اٌُٜبسٍ ألٜٗب رغزط٤غ رٞط٤َ اُز٤بس 

اٌُٜشثبئ٢ . ٝ رذػ٠ اٌُٜبسٍ اُز٢ رؾَٔ شؾ٘بد ٓٞعجخ " اُظٞاػذ " , ث٤٘ٔب رذػ٠ اٌُٜبسٍ اُز٢ رؾَٔ 

 ."شؾ٘بد عبُجخ " اُٜٞاثؾ

 شبسدح اُظٞد٣ّٞ :صىاػذيٍ ان
+

NA ّٞاُجٞربع٤ ,
+

K ّٞاٌُبُغ٤ ,
++

Ca ّٞأُـ٤٘ض٣ ٝ ,.
++

Mg  

اٌُِٞس : يٍ انهىاثظ
-

Cl اُج٤ٌشثٞٗبد , 
3-

Hco ,ٖاُلٞعلبد أؽبد٣خ ا٤ُٜذسٝع٤
3-

HPO اٌُجش٣زبد ,    

4-
SO 

 

 

٢ٛ  انخالَبخبسج ٣خزِق اُزش٤ًت اُشبسد١ ُغٞائَ اُغغْ ٖٓ ؽ٤ض ٥خش, كبُشٞاسد األعبع٤خ ك٢ اُؾ٤ض 

. ٝ  (اُجٞربع٤ّٞ ٝ اُلٞعلبد)٢ٛ  داخم انخالَبث٤٘ٔب اُشٞاسد اُشئ٤غ٤خ ك٢ اُؾ٤ض ( اُظٞد٣ّٞ ٝ اٌُِٞس )

٣زشبثٚ اُزش٤ًت اُشبسد١ ك٢ اُؾ٤ض٣ٖ خبسط اُخ٤٣ِٖٞ : داخَ األٝػ٤خ ٝ اُخال٢ُ , ٝ اُلبسم اُشئ٤غ٢ 

ر٤ٖ ٝ رُي ثغجت طؼٞثخ ٓشٝس اُغض٣ئبد ث٤ٜ٘ٔب ٛٞ إٔ اُغبئَ داخَ األٝػ٤خ ٣ؾ١ٞ ٤ًٔخ أًجش ٖٓ اُجشٝ

اُجشٝر٤٘٤خ اٌُج٤شح ػجش عذسإ اُشؼش٣بد إ٠ُ اُؾ٤ض اُخال٢ُ , ك٢ ؽ٤ٖ رزؾشى ًبكخ اُشٞاسد األخشٟ ث٤ٖ 

  .اُؾ٤ض٣ٖ ثبعزٔشاس
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٣ٌٕٞ ػذد  االستتجبةهذ ٣خزِق ػذد ًَ ٖٓ اُٜٞاثؾ ٝ اُظٞاػذ ٌَُ ٓبدح ك٢ اُؾ٤ض ٌُٖ ك٢ ؽبُخ 

ًٜبسٍ أ٣ؼبً ٝ ُٜزا  ُؼذد اُٜٞاثؾ ك٢ ًَ ؽ٤ض . رؾ١ٞ ٓلشصاد اُجذٕ ٝ ٓلشؿبرٚ اُظٞاػذ ا٢ٌُِ ٓغب٣ٝبً 

األٓش أ٤ٔٛخ, كؼ٘ذٓب رؼطشة أُلشؿبد ص٣بدح أٝ ٗوظبٗبً أٝ ػ٘ذٓب رلوذ أُلشصاد ٖٓ اُغغْ ًٔب ٛٞ 

األٓش ك٢ ؽبٍ اإله٤بء اُشذ٣ذ أٝ اإلعٜبٍ اُشذ٣ذ أٝ ػ٘ذٓب ٣٘وض آزظبص ٓلشصاد أُؼذح, ٣ؾذس 

  .ة شذ٣ذ ك٢ اُشٞاسد ٗبرظ ػٖ اُؼ٤بع أُذ٣ذ ٖٓ ٛزٙ اُطشماػطشا

 .ٍ \ ئَٓ ( أٝ ثب٢ِ٤ُٔ ٌٓبك 166 \َٓ ) ٓؾ  166روبط اُشٞاسد ثب٤ِ٤ُٔـشاّ ك٢ 

   تىصع انسىائم فٍ انجسى: 

  رزٞصع عٞائَ اُغغْ ك٢ ٓغزٞدػ٤ٖ ٛب٤ٖٓ ٛٔب : داخَ اُخال٣ب ٝ خبسط اُخال٣ب

ثبُغبئَ اُخ١ِٞ ٝ ٛٞ ٣ٞعذ داخَ اُخال٣ب ٝ ٣شٌَ صِض٢ أٝ صالصخ أسثبع ٓغَٔ  انسبئم داخم انخالَب٣ؼشف 

   :ك٤زٞصع ػ٠ِ صالصخ أؽ٤بص ٢ٛ انسبئم خبسج انخالَبعبئَ اُغغْ. أٓب 

 . اُغبئَ داخَ األٝػ٤خ ) أُظٞسح ( ٝ اُغبئَ اُخال٢ُ ٝ اُغبئَ ػجش اُخال٣ب

ٛٞ اُغبئَ اُز١ ٣ؾ٤ؾ ثبُخال٣ب ٝ  انخالنٍ انسبئم٢ٛ عبئَ ٣ٞعذ ػٖٔ اُغٜبص اُٞػبئ٢ ,  انًصىسح

كزلشصٙ اُخال٣ب اُجطب٤ٗخ ثشٌَ سئ٤غ٢ ٝ ٣خزِق رش٤ًجٚ اُشبسد١  انسبئم ػجش انخالَب٣شَٔ أُِق . أٓب 

ػٖ أُظٞسح ٝ اُغبئَ اُخال٢ُ , ٝ ٖٓ األٓضِخ ػ٘ٚ عبئَ اُغ٘ت ٝ اُغبئَ اُذٓبؿ٢ اُش٢ًٞ ٝ عبئَ 

 .اُجش٣زٞإ ٝ اُغبئَ أُلظ٢ِ

عٜبص ٗوَ ٛبّ ٣٘وَ اُـز٣بد إ٠ُ اُخال٣ب ٝ ٣٘وَ اُلؼالد ٜٓ٘ب .ٓضالً رؾَٔ أُظٞسح  انسبئم خبسج انخالَب

األًغغ٤ٖ ك٢ خؼبة اٌُش٣بد اُؾٔش ٖٓ اُشئز٤ٖ ٝ اُغٌش ٖٓ اُغج٤َ اُٜؼ٢ٔ إ٠ُ اُشؼش٣بد ٝ ٣زؾشى 

اُـشبء اُخ١ِٞ إ٠ُ األًغغ٤ٖ ٝ اُغٌش ٜٓ٘ب ػجش أؿش٤خ اُشؼش٣بد إ٠ُ اُؾ٤ض اُخال٢ُ صْ ٣ٔش ػجش 

رزجغ اُلؼالد ؽش٣وبً ػٌغ٤بً ٓضَ صب٢ٗ أًغ٤ذ اٌُشثٕٞ اُز١ ٣زٛت إ٠ُ اُشئز٤ٖ ٝ كؼالد  .اُخال٣ب

٣٘وَ اُغبئَ اُخال٢ُ اُلؼالد ٖٓ اُخال٣ب ػجش . االعزوالة اُؾبٓؼ٤خ اُز٢ رظَ ك٢ اُٜ٘ب٣خ إ٠ُ ا٤ٌُِز٤ٖ 

ٔظٞسح . ٣ظت اُذٝسإ أُِل٢ ك٢ اُٜ٘ب٣خ ك٢ اُغٜبص أُِل٢ أٝ ػجش اُشؼش٣بد اُٞػبئ٤خ ٓجبششح إ٠ُ اُ

اُذٝسإ اُذ١ٞٓ إر ر٘ز٢ٜ اُو٘بح اُظذس٣خ إ٠ُ اُغٜبص اُٞس٣ذ١ , ٣شٌَ اُغبئَ اُخال٢ُ صالصخ أسثبع اُغبئَ 

نُقىو انجسى ثىظبئفه ثشكم طجُؼٍ َجت أٌ تجقً َست حجىو انسىائم فٍ انقطبػبد . خبسط اُخال٣ب 

  .انًزكىسح إنً ثؼضهب ثبثتخ

ذ أُلشصاد ٝ أُلشؿبد عضءاً ٖٓ ًبَٓ ؽغْ عٞائَ اُغغْ ٝ ُٜب ٝظبئق ٛبٓخ , ٝ ٢ٛ رشٌَ عضءاً رؼ

٢ٛ ٗٞارظ اُـذد , ٓضالً اُـذد اُِؼبث٤خ رلشص اُِؼبة , ٝ اُـذد أُؼذ٣خ  انًفشصادٖٓ اُغبئَ خبسط اُخال٣ب . 

اُذٓبؿ٢ اُش٢ًٞ . أٓب رلشص ػظبسح أُؼذح, ٝ اُؼل٤شح أُش٤ٔ٤خ ك٢ ثط٤٘بد اُذٓبؽ رلشص اُغبئَ 

  ك٢ٜ اُلؼالد اُز٢ ر٘زغٜب خال٣ب اُغغْانًفشغبد 
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ٓضِٔب ٣ٞعذ رٞاصٕ ث٤ٖ اُؾ٤ض٣ٖ داخَ ٝ خبسط اُخال٣ب ٕ ٣ٞعذ رٞاصٕ خبص ث٤ٖ أُظٞسح ٝ أُلشصاد 

ٝ أُلشؿبد , كٔؼظْ اُغٞائَ ٝ اُشٞاسد اُز٢ رلشص إ٠ُ اُغج٤َ اُٜؼ٢ٔ ٣ؼبد آزظبطٜب ك٢ أُؼ٢ 

  إ٠ُ ٓغشٟ اُذّ اُـ٤ِع ُزؼٞد

 غشُخاأل:   

  .إٕ ًَ ؽ٤ض ٖٓ اُغٞائَ ٓ٘لظَ ثٞاعطخ ؿشبء ٗلٞر ٣غٔؼ ثؾشًخ اُغٞائَ ٝ ثؼغ اُزٝائت

   :ك٢ اُغغْ رزؼٖٔ األغشُخ َصف انُفىرح

  رلظَ اُغبئَ داخَ اُخال٣ب ػٖ اُغبئَ اُخال٢ُ ٝ رزشًت ٖٓ ا٤ُِج٤ذاد ٝ اُجشٝر٤ٖأغشُخ انخالَب : .1

  .رلظَ اُغبئَ داخَ األٝػ٤خ ػٖ اُغبئَ اُخال٢ُ غشُخ انشؼشَخ :األ .2

  .رلظَ اُغبئَ اُخال٢ُ ٝ اُغبئَ داخَ األٝػ٤خ ػٖ اُغبئَ ػجش اُخال٣ب األغشُخ انظهبسَخ : .3

أٓضِخ ػٖ األؿش٤خ اُظٜبس٣خ : اُظٜبسح أُخبؽ٤خ ُِٔؼذح ٝ األٓؼبء , اُـشبء اُض٢ِ٤ُ , ٝ اُ٘ج٤جبد 

  .ا٣ٌُِٞخ

  :انذسىَتقبل سىائم و شىاسد ا   

A. خالٍ اُـشبء  انىسظ يشتفغ انتشكُضا٠ُ  انًبء يٍ انىسظ يُخفض انتشكُض٢ٛ اٗزوبٍ  :انحهىل ٖٓ

٠ُ رغب١ٝ ث٤ٖ االػ٠ِ ٖٓ اُزٝائت ثٜذف اُٞطٍٞ ا اُزش٤ًضا٠ُ ء خشٟ ٢ٛ اٗزوبٍ أُبأُخ١ِٞ. ٝثٌِٔخ ا

اُؾ٤ُِٞخ رؾذد ٖٓ خالٍ اُزش٤ًض ,   ٣ؼجش ػ٘ٚ ثبُؾ٤ُِٞخ بً ٕ رش٤ًض اُغٞائَ داخَ اُغغْ ؿبُجإاُزش٤ًض٣ٖ. 

  .ا٤ٌُِٞ ؿشاّ \ا٢ٌُِ ُِزٝائت داخَ اُؾ٤ض ٝروبط ثب٢ِ٤ُٔ اعٍٔٞ

B.    :)هٞح اُغبئَ ػ٠ِ عؾت أُبء ٖٓ خالٍ اُـشبء اُ٘ظق ٗلٞر. ػ٘ذ ػذّ انضغظ انسًىصٌ )انحهىل

رش٤ًض ٖٓ اُزٝائت ٣وّٞ أُؾٍِٞ االػ٠ِ   ,رغب١ٝ اُزش٤ًض ث٤ٖ أُؾ٤ُِٖٞ ػ٠ِ عبٗج٢ اُـشبء اُ٘ظق ٗلٞر

 ثغؾت أُبء ٖٓ أُؾٍِٞ االخش ثٜذف رغب١ٝ اُزش٤ًض ث٤ٖ أُؾ٤ُِٖٞ

C.  : االٗزشبس ٛٞ اُزٔبصط أُزٞاطَ ُِغض٣ئبد أُٞعٞدح ك٢ اُغٞائَ أٝ اُـبصاد أٝ اُغٞآذ ٝ  االَتشبس

٣ؾذس ثؾشًخ اُغض٣ئبد اُؼشٞائ٤خ. ٓضالً ٣ٔزضط ؿبصإ ٣زؾشى عض٣ئبرٜٔب ثشٌَ ٓزٞاطَ. رؾذس ػ٤ِٔخ 

د انجسى . َُتشش انًبء و انشىاسد و يىااالٗزشبس ٛزٙ ؽز٠ ػ٘ذٓب ٣ٞعذ ؿشبء سه٤ن ٣لظَ ث٤ٖ أُبدر٤ٖ 

  ٖٓ خالٍ اُضوٞة ك٢ عذسإ األٝػ٤خ اُشؼش٣خ األخشي

 َختهف يؼذل اَتشبس انًىاد حست : 

  ؽغْ اُغض٣ئبد -

  رش٤ًض أُؾٍِٞ -

 دسعخ ؽشاسح أُؾٍِٞ -
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رزؾشى اُغض٣ئبد اٌُج٤شح ثغشػخ أهَ ٖٓ اُغض٣ئبد اُظـ٤شح, رُي ألٜٗب رؾزبط ٤ًٔخ أًجش ٖٓ اُطبهخ ُِؾشًخ . 

 حبدثخ االَتشبس يٍ انًحهىل يشتفغ انتشكُض إنً انًحهىل يُخفض انتشكُضانجضَئبد فٍ  تُتقم

 

D. : رزْ اُؾشًخ  انتششُح ػًهُخ تتحشك ثهب انسىائم و انزوائت يؼبً ػجش غشبء يٍ حُض ِخش  انتششُح .

, ٝ أُضبٍ ػ٠ِ اُزشش٤ؼ ٛٞ ؽشًخ اُغبئَ ٝ  يٍ يُطقخ انضغظ انًشتفغ إنً يُطقخ انضغظ انًُخفض

ٖٓ اُشؼش٣بد اُشش٣ب٤ٗخ إ٠ُ اُغبئَ اُخال٢ُ أُؾ٤ؾ ثبُخال٣ب . ٣ذػ٠ اُؼـؾ ك٢ اُؾ٤ض ٝ اُز١  اُـز٣بد

  ٣ؤد١ إ٠ُ ؽشًخ اُغٞائَ ٝ اُزٝائت خبسط اُؾ٤ض " ػـؾ اُزشش٤ؼ

 

ٓضبٍ ػ٤ِٚ اُؼـؾ أُبئ٢ اُغ٢ٌٗٞ ُِذّ ٛٞ اُؼـؾ اُز١ ٣ؾذصٚ أُبء ك٢ ؽ٤ض ٓـِن ػ٠ِ  : انضغظ انسكىٍَ

ب١ٝ . اُؼـؾ اُغ٢ٌٗٞ ُِذّ ٛٞ اُوٞح اُز٢ ٣طجوٜب اُذّ ػ٠ِ عذسإ اُٞػبء اُذ١ٞٓ , أُجذأ عذسإ اإلٗبء اُؾ

  انضغظ انسكىٍَ هى أٌ انًبء أو انسبئم َتحشك يٍ انًُطقخ ػبنُخ انضغظ إنً انًُطقخ يُخفضخ انضغظك٢ 

E. انجبَت ػبنٍ انتشكُض نهًىاد أٌ تؼجش انغشبء انخهىٌ يٍ انجبَت قهُم انتشكُض إنً ٣ٌٖٔ :  انُقم انفبػم

, ٝ رخزِق ٛزٙ اُؼ٤ِٔخ ػٖ االٗزشبس ٝ اُؾٍِٞ ك٢ أٜٗب رزطِت طشف هذسح اعزوالث٤خ  ثطشَق انُقم انفبػم

. ك٢ اُ٘وَ اُلبػَ رزؾذ أُبدح ٓغ ؽبَٓ ٣ٞعذ ػ٠ِ اُغطؼ اُخبسع٢ ُِـشبء اُخ١ِٞ ٝ ر٘زوَ إ٠ُ اُغطؼ 

اُخ٤ِخ . ال ثذ ٖٓ رٞكش ؽبَٓ ٓؼ٤ٖ ٌَُ ٓبدح ٢ٌُ  ر٘طِن داخَ َٓ. ٝ ػ٘ذٓب ر٘لظَ ػٖ اُؾب ٚاُذاخ٢ِ ٓ٘

  ر٘وَ ٗوالً كبػالً 

ُٜزٙ اُؼ٤ِٔخ أ٤ٔٛخ خبطخ ك٢ اُؾلبظ ػ٠ِ اُلٞاسم ك٢ رش٤ًض اُظٞد٣ّٞ ٝ اُجٞربع٤ّٞ ك٢ اُغبئ٤ِٖ داخَ 

ٝ خبسط اُخال٣ب . كل٢ اُؾبالد اُطج٤ؼ٤خ ٣ٌٕٞ رش٤ًض اُظٞد٣ّٞ ك٢ اُغبئَ خبسط اُخال٣ب ٓشرلؼبً ث٤٘ٔب 

ٌٕٞ رش٤ًض اُجٞربع٤ّٞ ك٢ اُغبئَ داخَ اُخال٣ب ٓشرلؼبً , ٝ رزْ أُؾبكظخ ػ٠ِ ٛزا اُٞػغ ثآ٤ُخ اُ٘وَ ٣

  ؼخخ طٞد٣ّٞ ـ ثٞربع٤ّٞ ( اُز٢ ر٘وَ اُظٞد٣ّٞ خبسط اُخال٣ب ٝ ر٘وَ اُجٞربع٤ّٞ داخَ اُخال٣بٓلبػَ )ُا

 آنُبد تىاصٌ انسىائم وانشىاسد: 

ُزش ٖٓ اُجالصٓب ثشٌَ ٢ٓٞ٣ ػ٘ذ اُشخض اُجبُؾ. ث٤٘ٔب روّٞ  106روّٞ ا٤ٌُِخ ثشٌَ ؽج٤ؼ٢ ثلِزشح  انكهُخ: (1

وُٞخ ػجش ٖٓ خالٍ االعزغبثخ ُِشعبئَ أُ٘ أٝاُجٍٞ. رؼَٔ ا٤ٌُِخ ثشٌَ ٓغزوَ ُزش ٖٓ  1.5ثبؽشاػ كوؾ 

 .ٝ اُٜشٕٓٞ أُؼبد ُالدساسأٓضَ اُذ٣غز٤شٕٝ , اُذّ

ٝ رُي ٖٓ  رٞاصٕ اُغٞائَ ٝاُشٞاسد ك٢ اُغغْخ ػ٠ِ ظ٤ٌُِِخ ٢ٛ أُؾبك اُٞظ٤لخ اُشئ٤غ٤خ اُشئ٤غ٤خ

 خالٍ:

ر٘ظ٤ْ ؽغْ اُغبئَ خبسط اُخ١ِٞ ٝاُؼـؾ اُؾ٢ُِٞ ُٚ ٖٓ خالٍ ػ٤ِٔخ اػبدح االٓزظبص ٝ  - أ

 االؽشاػ اُ٘ٞػ٤خ ُغٞائَ اُغغْ
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ُِشٞاسد ر٘ظ٤ْ ٓغزٟٞ اُشٞاسد ك٢ اُغبئَ خبسط اُخ١ِٞ ٖٓ خالٍ اػبدح االٓزظبص اُ٘ٞػ٤خ   - ة

 .اُؼشٝس٣خ ٝاؽشاػ اُـ٤ش ػشٝس٣خ

 .ر٘ظ٤ْ اُزٞاصٕ اُؾٔؼ٢ اُو١ِٞ ٖٓ خالٍ اػبدح آزظبص شٞاسد ا٤ُٜذسٝع٤ٖ  - د

 .ؽشػ اُلؼالد االعزوالث٤خ ٝأُٞاد اُغبٓخ  - ث

٣وّٞ اُغٜبص اُؼظج٢ اُٞد١ ثبُٔؼبٝػخ اال٤ُٝخ ك٢ اُزـ٤شاد اُغش٣ؼخ ك٢ اُغبئَ : انُظبو انؼصجٍ انىدٌ  (2

. أ١ رـ٤٤ش ك٢ اُؾغْ اُغبئَ خبسط اُخ١ِٞ عٞف ٣ؤد١ ا٠ُ رـ٤شاد ك٢ اُز٘ج٤ٜبد اُخبسط اُخ١ِٞ 

  .اُٞد٣خ. اُ٘وض ك٢ اُؾغْ عٞف ٣ؤد١ ا٠ُ ص٣بدح اُز٘ج٤ٜبد اُٞد٣خ

 :ص٣بدح اُز٘ج٤ٜبد اُٞد٣خ رغجت

 .ص٣بدح اُ٘زبط اُوِج٢: ٖٓ خالٍ ص٣بدح اُوِٞط٤خ اُوِج٤خ ٝ ص٣بدح اُ٘وَ ٝ عشػخ اُوِت ▼

 ٓوبٝٓخ اُششا٤٣ٖص٣بدح ك٢   ▼

  .ص٣بدح اكشاص اُش٤٘٣ٖ ٖٓ ا٤ٌُِخ: اُز١ ٣ؤد١ ا٠ُ ص٣بدح اكشاص اُذ٣غز٤شٕٝ ٖٓ هششح اٌُظش  ▼

ك٢ اُج٘ذ اُضبُش ٣ؤد١ ا٠ُ ص٣بدح ػـؾ  بٓأضب٢ٗ رؼَٔ ػ٠ِ ص٣بدح اُؼـؾ كوؾ. ك٢ اُج٘ذ االٍٝ ٝاُ

 .ك٢ ا٤ٌُِخ اُذّ ًٝزُي اُؾغْ داخَ االٝػ٤خ ٖٓ خالٍ ص٣بدح آزظبص اُظٞد٣ّٞ ٝ أُبء

   :َظبو انشٍَُُ ـ أَجُىتُسٍُ  (3

  :اُش٤٘٣ٖ ٛٞ إٗض٣ْ ؽبٍ ُِجشٝر٤ٖ ٣ظ٘غ ٝ ٣لشص ثب٤ٌُِز٤ٖ ًبعزغبثخ ُـ

  ٗوض اُزش٣ٝخ ا٣ٌُِٞخ  -1

  ٗوض رٞط٤َ اُظٞد٣ّٞ إ٠ُ اُ٘ج٤جبد ا٣ٌُِٞخ اُوبط٤خ  -2

  ص٣بدح ر٘ج٤ٚ اُغٜبص اُؼظج٢ اُٞد١  -3

 ٖاُز١  1اُز١ ٣ؤد١ إ٠ُ إٗزبط األٗغ٤ٞر٘غ٤ٖ  إكشاص اُش٤٘٣ٖ ٣ؤصش ػ٠ِ ُٓٞذ األٗغ٤ٞر٘غ٤

اُز١ ٣غجت اٗوجبع األٝػ٤خ اُذ٣ٞٓخ ٓٔب ٣ؤد١ إ٠ُ اسرلبع ػـؾ  ٣2زؾٍٞ إ٠ُ أٗغ٤ٞر٘غ٤ٖ 

   .اُذّ

 ٗغ٤ٞر٘غ٤ٖ ٣ؾشع إكشاص األُذٝعز٤شٕٝاال.  

٢ٛ رؾش٣غ اُؼطش ٝ ص٣بدح آزظبص اُج٤ٌشثٞٗبد  2ٖٓ اُٞظبئق األخشٟ ُألٗغ٤ٞر٘غ٤ٖ 

  ٣ٌُِٞخك٢ األٗبث٤ت ا

   :األُذٝعز٤شٕٝ -4

ٛٞ ٛشٕٓٞ هششا٢ٗ ٓؼذ٢ٗ ٣لشص ٖٓ هجَ هشش اٌُظش ٣ؤصش ػ٠ِ اُغضء اُوبط٢ ٖٓ األٗبث٤ت ا٣ٌُِٞخ 

  .ؽ٤ش ٣ض٣ذ إػبدح آزظبص أٝ االؽزلبظ ثبُظٞد٣ّٞ ٝ إكشاؽ اُجٞربع٤ّٞ ٝ ا٤ُٜذسٝع٤ٖ

دٝساً ٛبٓبً ك٢ ر٘ظ٤ْ ٝ ألٕ اؽزجبط اُظٞد٣ّٞ ٣ؤد١ إ٠ُ اؽزجبط أُبء , كئٕ األُذٝعز٤شٕٝ ٣ِؼت 
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  .اُؾغْ

  :ػىايم تضَذ إفشاص األنذوستُشوٌ

 ص٣بدح ٓغز٣ٞبد األٗغ٤ٞر٘غ٤ٖ  - أ

  ص٣بدح ٓغز٣ٞبد ثٞربع٤ّٞ أُظٞسح - ة

  ٗوظبٕ ِٓؾٞظ ك٢ ٓغز٣ٞبد طٞد٣ّٞ أُظٞسح  - د

  ص٣بدح ٓغز٣ٞبد اُٜشٕٓٞ أُٞعٚ ُوشش اٌُظش  - ث

 :اُج٤جز٤ذاد أُذسح ُِظٞد٣ّٞ  -5

٤خ ٖٓ خالٍ اُٜش٤ٗٞٓخ اُز٢ رؤصش ػ٠ِ ؽغْ اُغٞائَ ك٢ اُغغْ ٝاُٞظ٤لخ اُوِج٤خ اُٞػبئ ٢ٛ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُج٤جز٤ذاد

 .اُذ٣غز٤شٕٝ -اٗغ٤ٞر٘غ٤ٖ -بًغخ عِٔخ اُش٤ٖٗ, ٓؼ رٞع٤غ االٝػ٤خ ,ص٣بدح اؽشاػ اُظٞد٣ّٞ

  ADH): (اُٜشٕٓٞ أُؼبد إلكشاص اُجٍٞ  -6

اُ٘خب٤ٓخ اُخِل٤خ ؽ٤ش روّٞ اُـذح اُ٘خب٤ٓخ ٝ ٣زْ رخض٣٘ٚ ك٢ اُـذح   ( ADH )٣وّٞ اُٞؽبء ثئٗزبط اُـ -

 ك٢ اُذٝسإ اُؼبّ  ( ADH )اُخِل٤خ ثئكشاص اُـ

  ػ٠ِ اُو٘بح اُغبٓؼخ ك٢ ا٤ٌُِخ ُض٣بدح إػبدح آزظبص أُبء ٝ إكشاؽ اُجٍٞ أٌُضق  ( ADH )٣ؤصش اُـ -

بئ٤خ ٓٔب ٣ؤد١ أ٣ؼبً ثذٝس ٓوجغ ُألٝػ٤خ اُشش٣ب٤ٗخ ػٖ ؽش٣ن ص٣بدح أُوبٝٓخ اُٞػ  (ADH)٣وّٞ اُـ  -

  إ٠ُ اسرلبع ػـؾ اُذّ

 ثذٝس سئ٤غ٢ ك٢ ر٘ظ٤ْ اُزـ٤شاد ك٢ أع٤ُٞٔخ أُظٞسح   ( ADH )٣وّٞ اُـ -

 

 

 

 ٌحدث عندما ٌفقد الجسم الماء والشوارد أو ٌزدادان بنسب متعادلة اضطراب السوائل سوي التوتر:

د الجسم ٌحدث عندما تتؽٌر نسبة الماء وحده زٌادة أو نقصان أي عندما ٌفق اضطراب التوازن الحلولً:

 الماء فقط أو عندما ٌزداد محتواه فً الماء وبهذا تتؽٌر تراكٌز سوائل الجسم أو حلولٌته.

 هناك اربعة اصناف من اضطرابات السوائل:

 ).فقدان الماء والشوارد سوي التوتر )نقص حجم السوائل 

 ).فقدان الماء الحلولً )التجفاؾ 

  السوائل.(زٌادة الماء والشوارد سوٌة التوتر )زٌادة حجم 

 .زٌادة الماء فقط )فرط اإلماهة( أو ما ٌدعى عدم التوازن ناقص الحلولٌة 

 نقص حجم السوائل نتٌجة:
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 .فقدان السوائل ؼٌر الطبٌعً عبر الجلد أو السبٌل الهضمً أو الكلٌتٌن 

 .نقص وارد السوائل 

 .النزؾ 

 .حركة السوائل إلى الحٌز الثالث )عبر الخالٌا(، والجنب والمفصل 

  التجفف:

ٌحدث نتٌجة فقدان السوائل دون فقدان الشوارد وخاصة الصودٌوم. المرضـى المعرضٌن لخطر التجفؾ 

هم المسـنون والمرضـى الذٌن تتناقص اسـتجابتهم للعطش أو المرضـى الذٌن تتناقص قدرة الكلٌة لدٌهم 

 على تركٌز البول.

وائب الموجودة فً الدم وٌؤدي إلى اضــطراب إن اعطاء المحالٌل مفرطة التوتر ٌزٌد أٌضاً عدد الذ

 الحلولٌة. مفرط

تحدث زٌادة حجم السـوائل عندما ٌحبس الجسـم الماء والشـوارد فً السـائل خارج  :فرط حجم السوائل

الخالٌا بنسـب متكافئة. وٌحدث فرط حجم السوائل عندما ٌزداد حجم السوائل الواردة أو عندما تنقص 

 ـباب المسؤولة عن تنظٌم توازن السوائل. وظٌفة آلٌات االستت

وتدعى أٌضاً االضطراب ناقص الحلولٌة. وتحدث نتٌجة زٌادة الماء دون زٌادة متناسبة  فرط اإلماهة: 

معه فً الشوارد وخاصة الصودٌوم. إن زٌادة الماء وحده تؤدي إلى نقص تركٌز الصودٌوم ونقص 

المصل و بالتالً إلى حركة السوائل إلى الخالٌا. بما إن خالٌا الدماغ حساسة بشكل خاص  حلولٌة

 للزٌادة لذلك قد ٌنقص مستوى الوعً اذا أدت الحالة لوذمة دماغ.

 ٌحدث فرط اإلماهة فً الحالت التالٌة:

 زٌادة وارد الماء. .1

 زٌادة افراز الهرمون المضاد لإلدرار. .2

 

 

 لصودٌوم:ا .1

 مٌلً مول /لٌتر. 135.145 ٌتراوح المجال الطبٌعً لصودٌوم المصل بٌن

والصودٌوم هو الشاردة الموجبة المسٌطرة فً الوسط خارج الخالٌا. ٌنظم تركٌز الصودٌوم الطبٌعً فً 

 الوسط خارج الخالٌا بفعل األلدسترون والهرمون المضاد  لإلدرار.

 

A. حركةهو نقص فً صـودٌوم المصـورة الدموٌة. ٌؤدي نقص الصـودٌوم إلى  :نقص صـودٌوم الدم 
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السـوائل خارج الحٌز الوعائً إلى الحٌز الخاللً ثم إلى الحٌز داخل الخالٌا. إن احتباس الماء فً خالٌا 

 الدماغ

 مسؤول عن كثٌر من العالمات السرٌرٌة لنقص الصودٌوم )مثل التخلٌط.(

B. خالٌا: ٌؤدي فرط صـودٌوم الدم إلى زٌادة الضـؽط الحلولً فً الوسـط خارج الفرط صـودٌوم الدم 

مما ٌجعل السوائل تتحرك من الخالٌا إلى الحٌز الخاللً وبالنتٌجة ٌنقص حجم السائل داخل الخالٌا و 

 التجفاؾ.ب تصاب

 الكلور: .2

مٌلً  95.155الكلور هو الهابطة الرئٌســٌة فً الســائل خارج الخالٌا. عٌار الكلور الطبٌعً فً الكهل 

و الماء الذي تفرزه المعدة. ٌعمل الكلور كما الصــودٌوم مول/لٌتر. الكلور ضــروري النتاج حمض كل

على الحفاظ على الضؽط الحلولً. ٌعاد امتصاص الكلور فً انابٌب الكلٌة بشكل ثانوي المتصاص 

الصودٌوم، بما إن االلدسترون ٌسـٌطر على عود امتصـاص الصـودٌوم فهو ٌسـٌطر على عود 

كلور الدم أو زٌادته تحدثان عادة مع اضطرابات امتصـاص الكلور بشـكل ؼٌر مباشـر. نقص 

 الصودٌوم.

 البوتاسٌوم:  .3

مٌلً  5.5 3هو أهم شاردة اٌجابٌة )صاعدة( فً السائل داخل الخلوي، ٌبلػ مقداره فً مصل البالػ .

مكافئ / لٌتر. ٌنظم توازن البوتاسـٌوم فً الكلٌتٌن بواسـطة  آلٌتٌن: تبادله مع شوارد الصودٌوم فً 

 بٌب الكلوٌة وإفراز االلدسترون.األنا

ٌؤثر البوتاسـٌوم فً وظائؾ معظم أجهزة الجسم بما فً ذلك الجملة القلبٌة الوعائٌة والجهاز الهضـمً 

 والجهاز العصبً العضلً والجهاز التنفسً. كما ٌقوم البوتاسٌوم بدور التوازن الحامضً القلوي.

مرٌض الجراحة ألن اضـطراب البوتاسـٌوم قد ٌؤدي إلى ٌجب أن ننبه دائما إلى عٌار البوتاسـٌوم عند 

 اضـطراب نظم القلب.

 الكالسٌوم:  .4

 (  مٌلً مكافئ / لٌتر. 5.5 -5.4كلس المصل الكلً الطبٌعً فً الكهول هو ) 

وظٌفة الكلس هً تشكٌل العظام ونقل التنبٌهات العصبٌة وتقلص العضالت وتخثر الدم وتفعٌل بعض 

 1، ٌوجد % B12اللٌباز البنكرٌاسٌة والفوسـفو لٌباز. وهو الزم المتصاص فٌتامٌن األنزٌمات مثل 

فقط من كامل كلس الجسم فً السائل خارج الخالٌا. أؼنى مصدر للكلس هو الحلٌب ومنتجاته. ٌطرح 

 الكالسٌوم مع البول والبراز ومفرزات الهضم والصفراء والعرق.
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شـر بتأثٌر هرمون جارات الدرق على االرتشـاؾ العظمً، ٌنظم تركٌز كلس الجسـم بشـكل ؼٌر مبا

والهرمون الثانً الذي ٌؤثر على الكلس هو الكالســٌتونٌن، وتأثٌراته تعاكس تأثٌرات هرمون جارات 

 الدرق تقرٌبا، اذ أنه ٌنقص تركٌز شوارد الكلس فً الدم. .

 نقص كلس الدم:  - أ

إلى التكزز )تشنجات عضلٌة، عطؾ شدٌد فً  هو نقص كلس المصورة. قد ٌؤدي نقص الكلس السرٌع

المعصمٌن والكاحلٌن، مؽص، واالختالجات(. المرضى المعرضٌن لخطر نقص كلس الدم هم مرضى 

نقص مؽنٌوٌوم الدم، ألن عوز مؽنٌزٌوم الدم ٌثبط إفراز هرمون جارات الدرق الضــروري لتحرر 

 نة تؤدي إلى نقص كلس الدم .الكلس من العظام وخروجه إلى الدوران. الكحولٌة المزم

 المغنٌزٌوم:   .5

المؽنٌزٌوم  شاردة  ضرورٌة للمحافظة على الفعالٌة العصبٌة العضلٌة و ا ستقالب السكرٌات 

 والبروتٌنات ولتفعٌل كثٌر من االنزٌمات داخل الخالٌا. .

هذا العٌار فً ( مٌلً مكافئ /لٌتر. إن نقص 2,1 -1,3عٌار مؽنزٌوم المصل الطبٌعً عند الكهل هو ) 

 السائل خارج الخالٌا ٌسمى نقص مؽنزٌوم الدم، وارتفاعه ٌسمى فرط مؽنٌزٌوم الدم.

 نقص مغنٌزٌوم الدم: - أ

الهٌاج العصـبً العضـلً مع رجفانات واشـتداد المنعكسـات، االختالج، تسـرع القلب وارتفاع الضـؽط 

 عدم التوجه والدوار –التخلٌط  –الدموي و االنظمٌات 

 الفوسفات:   .6

توجد شاردة الفوسفات فً السائلٌن خارج وداخل الخالٌا. ٌوجد معظم محتوى الفوسفات فً الجسم بشكل 

oP4   (  ملػ / دٌسلٌتر 4.7 -2،   ٌتراوح الفوسفات الطبٌعً فً المصل بٌن  ) 

لكٌماوٌة فً تشترك الفوسفات مع الكلس فً تكوٌن العظام واالسنان، وتشترك فً عدد من التفاعالت ا -

الخلٌة وهً ضرورٌة لوظٌفة العضالت واالعصاب وكرٌات الدم الحمراء، كما انها تشترك فً استقالب 

 البروتٌنات والدسم والسكرٌات.

 نقص فوسفات الدم: - أ

نقص فوسفات الدم الحاد: تخلٌط واختالجات وسبات وألم عضلً ونقص قوة عضلٌة إٌجابٌة. بٌنما نقص 

 فعالماته فقدان الذاكرة وتعب وألم عظمً وتٌبس مفاصل وقصور تنفسً.فوسفات الدم المزمن 
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 دلٌل خطة العناٌة بالمرضى المصابٌن بمشكالت فً توازن السوائل / الشوارد:

 التشخٌص التمرٌضً: 

 عالً الخطورة لنقص حجم السوائل .1

 أو االسهال أو النز من الجروح أو االنابٌب. قٌم ووثق الكمٌة واللون وخواص االقٌاء ▼

 قٌم العالمات الحٌوٌة والوزن وامتالء الجلد. ▼

 اعط االدوٌة المكتوبة لمنع فقدان المزٌد من السوائل. ▼

 قس و وثق وارد وصادر السوائل.   ▼

 شجع المرٌض على تناول السوائل عن طرٌق الفم حسبما ٌسمح له الطبٌب.  ▼

 ٌتوجب تناولها فً كل مناوبة.ضع جداول بالكمٌات التً  ▼

 زود المرٌض بالسوائل التً ٌفضلها وضعها جانب سرٌره. ▼

 مل / ساعة. 35.65بلػ وسجل الصادر إذا كإن أقل من  ▼

 

 التشخٌص التمرٌضً: 

 زٌادة حجم السوائل.  .2

 قس وارد وصادر السوائل وسجله.   ▼

 حدد وارد السوائل حسب أوامر الطبٌب.   ▼

 اعط المدرات حسب أوامر الطبٌب.   ▼

 وزن المرٌض ٌومٌاً فً نفس الوقت ونفس كمٌة المالبس.   ▼

اصؽاء الرئتٌن وسؤال المرٌض عن الزلة وضٌق النفس ومراقبة عدد مرات التنفس وانتظامه وعمقه  ▼

 ومالحظة وضعٌة المرٌض التً ٌتخذها لتسهٌل التنفس.

 ز، فً المحٌط.(فحص وجس مناطق الوذمة )حول الحجاج، العج ▼

 قٌاس محٌط وذمة الكاحل.  ▼

 دعم و رفع االطراؾ المتوذمة فوق مستوى القلب كلما أمكن ذلك   ▼

 العناٌة بالجلد بالطرٌقة المناسبة فً المناطق المتوذمة. ▼

 مراقبة شوارد المصل والخضاب والهٌماتوكرٌت. ▼

 تقلٌل الملح فً الطعام. ▼

 

 


