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كهّٛخ انكت انجطش٘

جبيؼخ ديطق



يقذيح 
  انذو انكبيم " انًزهقٙ "إٌ َقم انذو ْٕ ػًم قجٙ ػالجٙ ٚٓذف إنٗ إػكبء انًشٚؽ

 ."انًؼكٙ"أٔ أحذ يشكجبرّ انًؤخٕرح يٍ ضخع سهٛى 

  ٙٚزهقٗ انًشٚؽ انًشكت انذيٕ٘ انز٘ ٚحزبجّ:  ركٕس َقم انذو حذٚثب إنٗ َقم انذو االَزقبئ

أنجٕيٍٛ،: كشٚبد حًش ، غفٛحبد، ثالسًب ،أٔ ثش ٔرُٛبد انجالصيب ,َقم دو كبيم   
. VIII,IXغهٕثٕنُٛبد يُبػٛخ ،ػٕايم انزخثش يثم انؼبيم

ؾشس/ َقم انذو ػالج فؼبل جذا ، نكُّ ال ٚجت أٌ َهجؤ إنّٛ إال ثؼذ رقٛٛى انُسجخ فبئذح          

 ٔٚجت أٌ َحزشو انًجبدئ األسبسٛخ  نُقم
:  ْٙ  ٔانذو    

نى يعذ هناك استطثاب ننقم انذو انكايم: أواًل

 نعوض انعنصز انناقص فقط: ثانيًا

ال ننقم إال في حانح انضزورج : ثانثًا



: انذو انكايم 

يم دو يغ يبدح يبَؼخ نهزخثش ٔحبفظخ ْٙ  400-500يؤخٕر يٍ يزجشع ٔحٛذ ٚحٕ٘ 

يئٕٚخ8+إن2ٗ+أٚبو ثذسجخ حشاسح  7رسًح ثحفظّ CPD (Citrate Dextrose ) انـ

 :ػبيب نى ٚؼذ ٚسزكت َقم انذو انكبيم إال فٙ حبالد قهٛهخ جذا  20يٍ  اكثشيُز 

( كزهخ انذو  1,5<)َقم انذو انكزهٙ  -

فٙ انسبػبد األٔنٗ انزبنٛخ نُضف ضذٚذ أٔ خالل ػًم جشاحٙ َبصف  -

ػُذ رجذٚم انذو نألقفبل-

: هذا وتحسة كتهح انذو نذى اإلنساٌ كانتاني 

X 70انوسٌ = كتهح انذو عنذ انثانػ يم 

X 90انوسٌ = كتهح انذو عنذ انطفم يم 



:انكزياخ انحًز انًزكشج 
% 70–50انًٓٛبرٕكشٚذرشكٛض , يم  330: انحجى •

أسبثٛغ  5َػف ػًشْب انحٕٛ٘  SAG-Mرحفظ فٙ •

أسبثٛغ 3َػف ػًشْب انحٕٛ٘  CAPفٙ 

انذو انًؤدٚخ نُقع أكسجخ َسٛجٛخ  فبقبدرسزكت فٙ •

: FFPانثالسًا انطاسجح انًجًذج 
غُٛخ ثؼٕايم انزخثش •

سُخ 2َػف ػًشْب انحٕٛ٘ , دسجخ يئٕٚخ  50-إنٗ  40-رحفظ ثذسجخ حشاسح •

ْٙ خف انؼالج األٔل نًؼبنجخ انُضف انُبجى ػٍ اؾكشاثبد انزخثش•

ال ٚجت اسزخذاو انجالصيب كسبئم نًمء انسشٚش انٕػبئٙ إال فٙ حبنخ َقم انذو انكزهٙ•

:انصفيحاخ 
.ػبدٚخ أٔ يشكضح •

أٚبو  5نزنك فُػف ػًشْب انحٕٛ٘ , دسجخ يئٕٚخ  24–20رحفظ ثحشاسح انغشفخ •

ٚجت رحشٚكٓب ثبسزًشاس نًُغ رشاظ انػفٛحبد•

ػُذ يشٚؽ ٚزُبٔل  االسؼبفٛخانجشاحخ  ٔرسزكت فٙ َقع أٔ اػزالل انػفٛحبد أٔ انُضف •

(      كهٕثٛذٔغشٚم–اسجشٍٚ) يًٛؼبد انذو يثم    
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:نقم انذو  استطثاتاخ
 رؤيٍٛ رضٔٚذ األَسجخ ٔرنك نزؼٕٚؽ انحجى  ٔ: فقش انذو انحبد

ثبألٔكسجٍٛ   

 فقش انذو فٙ فزشح يب حٕل انجشاحخ

 ٙفقش انذو انًضيٍ انؼشؾ

استطثاب نقم انذو  ( دل/غ)  انخضاب

ٚسزفٛذ انًشٚؽ غبنجب يٍ َقم انذو  > 6  

ال فبئذح يٍ َقم انذو فٙ حبل غٛبة ٔجٕد َضف أٔ 
جشاحخ قشٚجخ

6–8  

ال ٕٚجذ اسزكجبة نُقم انذو  < 8



Blood groups cross-matching:
ABO system :

Phenotype Genotype Antigens Antibodies Frequency 

(%)

O OO O Anti-A Anti-

B

46

A AA or AO A Anti-B 42

B BB or BO B Anti-A 9

AB AB AB None 3



:اختالطاخ نقم انذو 

االسركبسبد االَحالنٛخ

 انزحسسٛخاالسركبسبد

االسركبسبد انحشاسٚخ

 االَزبَٛخَقم األيشاؼ

أخشٖ  اسركبسبد



: تفاعالخ نقم انذو االنحالنيح 
 :ْٔٙ رؼٕد إنٗ. ،انز٘ ٚفؼم انًزًًخ  يسزؿذ/إٌ ْزا االخزالـ ٚحذس َزٛجخ نزفبػم ؾذ

)َبدسا)يؼكٙ ػبو خكش ,  )أحٛبَب)  الَظبيٙؾذ , ( غبنجب) ABOخكب فٙ انضيشح
:  األعزاض 

 :فٙ انذقبئق انؼطش األٔنٗ ٚظٓش انثالثٙفي حال انًزيط انواعي 
( غذاع , آالو قكُٛخ ,  ػشٔاءاد-حشٔس٘سفغ )  

رخثش يُزطش داخم األٔػٛخ  ٔ( ٔػبئٙ ْٔف)ٔركزًم ْزِ انهٕحخ سشٚؼب ثؼاليبد غذيخ

في حال انًزيط انًخذر 

 :ٔٚجت انزفكٛش ثػذيخ َقم انذو إرا حذس.ػُذ انًشؾٗ انًخذسٍٚ نٍ ٚظٓش انثالثٙ انسبثق 
( DIC)َضف يٍ انسشٚش انٕػبئٙ يكبٌ انؼًم انجشاحٙ , ْجٕـ ؾغف يفبجئ

(فٙ حبل ٔجٕد قثكشح ثٕنٛخ )  يذيٗثٕل 

:انتذتيز

إٚقبف َقم انذو فٕسا
ػالج انػذيخ ٔانزٙ ْٙ قجم كم ضٙء ٔػبئٛخ

 انـػالج DIC
 ٕ٘ػالج انقػٕس انكه:
ثبنًذساد فٕسا    ·

غسم كهٛخ ػُذ انهضٔو   ·



( : انتأقيح)  انتحسسيحاالرتكاساخ 
رحسس ػهٗ ثشٔرُٛبد ثالسًب انزجشع 

حشٔس٘قذ ٚحذس رشفغ  ٔ, أٔ ضش٘ /  ٔحكخ -: األػشاؼ 

 رؤقٛخأٔ غذيخ  كٕٚكٛخَبدسا يم رػم إنٗ ٔريخ -               

: انزذثٛش 

 إٚقبف َقم انذو يجبضشح

 انكٕسرٛكٕئٛذادأٔ / ٔ  انٓٛسزبيٍٛانًؼبنجخ ثًؿبداد

 (أدسَبنٍٛ –سٕائم ) يؼبنجخ انػذيخ فٙ حبل ٔجٕدْب

……………………………………………………………………..

:االرتكاساخ انحزاريح 
رُجى غبنجب ػٍ ػذو رٕافق فٙ انكشٚبد انجٛؽ أٔ انػفٛحبد أٔ ثسجت أؾذاد انضيشح

HLAانُسٛجٛخ  

 ػشٔاءاد–حشٔس٘رشفغ :  األػشاؼ

نزطخٛع انسجت  يخجشٚخفحٕظ –خبفؿبد حشاسح –إٚقبف َقم انذو : انزذثٛش 

اسزخذاو فهزش انكشٚبد انجٛؽ : انٕقبٚخ 



: اإلنتانيحنقم األيزاض 
(اٚذص , انزٓبة كجذ ) فٛشٔسٛخ –جشثٕيٛخ 

……………………………………………………………….

:االرتكاساخ األخزى 
انٕٓائٛخ  انػًخ•

ْجٕـ انحشاسح•

انحجًٙفشـ انحًم •

 انجٕربسٕٛوفشـ •

TRALIاألرٚخ انشئٕٚخ انحبدح •





Total Body Water  : توسع ياء انجسى انكّهي

.انجسى  ٔصٌيٍ % 60= ػُذ انشجبل   TBW
. انجسى  ٔصٌيٍ % 55= ػُذ انُسبء    TBW
.انجسى  ٔصٌيٍ % 50-45= ػُذ انًسٍُٛ   TBW

:َكبقٍٛ سئٛسٍٛٛ  ؾًٍ ( نٛزش 42)ٚزٕصع يبء انجسى 
1-ECFV (نٛزش14)يبء انجسى انكّهٙ 1/3ُٚطكم  ٔ انسائم خارج انخهوي:

(.نٛزش 11) 3/4 انخالنٙانسبئم  -: ٔ ُٚقسى إنٗ 

( .نٛزش 3) 1/4 انسبئم داخم األٔػٛخ -                

2- ICFV ( .                   نٛزش 28)يبء انجسى انكّهٙ  2/3ُٚطكم  ٔ انسائم داخم انخهوي



: تواسٌ انًاء
 ثطكم  انًؿجٕـ انػبدس ٔ انؼكص ثآنٛبد انًؿجٕـ انٕاسد ثٍٛ انزٕاصٌ إٌ

 انكهٙ انجسى يبء ػهٗ انٕٛيٛخ انزغٛشاد ٚجؼم A.D.H –انكهٛخ ثُظبو أسبسٙ

. جذًا ؾئٛهخ

يم يبء يزُبٔل 1300

يم 2500يم قؼبو                800

 إسزقالةيم  400

                                                

يم جهذ 500                   

يم سئخ  400                   

يم 2500

يم ثٕل 1500                  
يم ثشاص100                  

ICF 

28 litre

ECF

14 litre



تواسٌ انسوائم انعًهي 

 إٌ حسبة انحبجخ انٕٛيٛخ يٍ انسٕائم ػجبسح ػٍ رًشٍٚ حسبثٙ نهًٕاصَخ ثٍٛ انٕاسد

ٔ انػبدس يٍ انًبء ٔ انطٕاسد 

  رشكٛجٓب ٔٚجت أٌ ٚكٌٕ انكجٛت ػهٗ يؼشفخ جٛذح ثؤَٕاع انسٕائم انٕسٚذٚخ انًسزؼًهخ

ٔ خػبئػٓب  

:إَٔاع انسٕائم انٕسٚذٚخ انًسزخذيخ 

 انجههٕساَٛخانًحبنٛم Crystaloids 

 انغشٔاَٛخانًحبنٛم Colloids



انثههورانيحانًحانيم 

Solution                   electrolyte content(mmol/l)      osmolality

(mosmol/kg)

Saline0.9%                    Na+     154              Clˉ     154            308

NS

Glucose 5%Saline 0.9%    Na+      154            Cl ˉ      154             586

( Mixed serum) 

Glucose 4%/saline 0.18%     Na+ 31        Clˉ       31             284

Glucose 5%                                  Nil                                        278

Lactated Ringer’s            Na+       131            Clˉ         112          281

LR K+           5              HCO3ˉ    29

Ca++       4                  (as lactate)

Electrolyte contents of commonly used intravenous fluids


