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اإلَْبػ ٔٝغى انزخذٚش 

كهّٛخ انيت انجؾش٘

جبيْخ ديؾٜ



يقذيح 
  انذو انكبيم " انًزهٞٙ "إٌ َٞم انذو ْٕ ًّم ىجٙ ّالجٙ ٚٓذٗ إنٗ إّيبء انًشٚل

 ."انًْيٙ"أٔ أدذ يشكجبرّ انًؤخٕرح يٍ ؽخـ عهٛى 

  ٙٚزهٞٗ انًشٚل انًشكت انذيٕ٘ انز٘ ٚذزبجّ:  ريٕس َٞم انذو دذٚضب إنٗ َٞم انذو االَزٞبئ

أنجٕيٍٛ،: كشٚبد دًش ، فٚٛذبد، ثالعًب ،أٔ ثش ٔرُٛبد انجالصيب ,َٞم دو كبيم   
. VIII,IXٕهٕثٕنُٛبد يُبّٛخ ،ّٕايم انزخضش يضم انْبيم

مشس/ َٞم انذو ّالط ْٙبل جذا ، نكُّ ال ٚجت أٌ َهجؤ إنّٛ إال ثْذ رٞٛٛى انُغجخ ٙبئذح          

 ٔٚجت أٌ َذزشو انًجبدئ األعبعٛخ  نُٞم
:  ْٙ  ٔانذو    

نى َعذ هُاك استغثاب نُقم انذو انكايم: أواًل

 َعىض انعُصش انُاقص فقظ: ثاًَُا

ال َُقم إال فٍ دانح انضشوسج : ثانثًا



: انذو انكايم 

يم دو يِ يبدح يبَْخ نهزخضش ٔدبَٙخ ْٙ  400-500يؤخٕر يٍ يزجشُ ٔدٛذ ٚذٕ٘ 

يئٕٚخ8+إن2ٗ+أٚبو ثذسجخ دشاسح  7رغًخ ثذَّٚ CPD (Citrate Dextrose ) انـ

 :ّبيب نى ْٚذ ٚغزيت َٞم انذو انكبيم إال ٙٙ دبالد ٝهٛهخ جذا  20يٍ  اكضشيُز 

( كزهخ انذو  1,5<)َٞم انذو انكزهٙ  -

ٙٙ انغبّبد األٔنٗ انزبنٛخ نُضٗ ؽذٚذ أٔ خالل ًّم جشادٙ َبصٗ  -

ُّذ رجذٚم انذو نألىٚبل-

: هزا وتذسة كتهح انذو نذي اإلَساٌ كانتانٍ 

X 70انىصٌ = كتهح انذو عُذ انثانػ يم 

X 90انىصٌ = كتهح انذو عُذ انغفم يم 



:انكشَاخ انذًش انًشكضج 
% 70–50انًٓٛبرٕكشٚذرشكٛض , يم  330: انذجى •

أعبثِٛ  5َق٘ ًّشْب انذٕٛ٘  SAG-Mرذٌٚ ٙٙ •

 ٙٙCAP  ٕ٘ٛأعبثِٛ 3َق٘ ًّشْب انذ

انذو انًؤدٚخ نُٞـ أكغجخ َغٛجٛخ  ٙبٝبدرغزيت ٙٙ •

: FFPانثالسًا انغاصجح انًجًذج 
ُٕٛخ ثْٕايم انزخضش •

عُخ 2َق٘ ًّشْب انذٕٛ٘ , دسجخ يئٕٚخ  50-إنٗ  40-رذٌٚ ثذسجخ دشاسح •

ْٙ خو انْالط األٔل نًْبنجخ انُضٗ انُبجى ٍّ اميشاثبد انزخضش•

ال ٚجت اعزخذاو انجالصيب كغبئم نًمء انغشٚش انّٕبئٙ إال ٙٙ دبنخ َٞم انذو انكزهٙ•

:انصفُذاخ 
.ّبدٚخ أٔ يشكضح •

أٚبو  5نزنك ُٙق٘ ًّشْب انذٕٛ٘ , دسجخ يئٕٚخ  24–20رذٌٚ ثذشاسح انٖشٙخ •

ٚجت رذشٚكٓب ثبعزًشاس نًُِ رشاؿ انقٚٛذبد•

ُّذ يشٚل ٚزُبٔل  االعْبٙٛخانجشادخ  ٔرغزيت ٙٙ َٞـ أٔ اّزالل انقٚٛذبد أٔ انُضٗ •

(      كهٕثٛذٕٔشٚم–اعجشٍٚ) يًْٛبد انذو يضم    
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:َقم انذو  استغثاتاخ
 رؤيٍٛ رضٔٚذ األَغجخ ٔرنك نزْٕٚل انذجى  ٔ: ٙٞش انذو انذبد

ثبألٔكغجٍٛ   

 ٙٞش انذو ٙٙ ٙزشح يب دٕل انجشادخ

 ٙٙٞش انذو انًضيٍ انْشم

استغثاب َقم انذو  ( دل/غ)  انخضاب

ٚغزٚٛذ انًشٚل ٕبنجب يٍ َٞم انذو  > 6  

ال ٙبئذح يٍ َٞم انذو ٙٙ دبل ٕٛبة ٔجٕد َضٗ أٔ 
جشادخ ٝشٚجخ

6–8  

ال ٕٚجذ اعزيجبة نُٞم 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



:اختالعاخ َقم انذو 

االسركبعبد االَذالنٛخ

 انزذغغٛخاالسركبعبد

االسركبعبد انذشاسٚخ

 االَزبَٛخَٞم األيشاك

أخشٖ  اسركبعبد



: تفاعالخ َقم انذو االَذالنُح 
 :ْٔٙ رْٕد إنٗ. ،انز٘ ْٚٚم انًزًًخ  يغزنذ/إٌ ْزا االخزاله ٚذذس َزٛجخ نزٚبّم مذ

)َبدسا)يْيٙ ّبو خيش ,  )أدٛبَب)  الََبيٙمذ , ( ٕبنجب) ABOخيب ٙٙ انضيشح
:  األعشاض 

 :ٙٙ انذٝبئٜ انْؾش األٔنٗ َٚٓش انضالصٙفٍ دال انًشَط انىاعٍ 
( فذاُ , آالو ٝيُٛخ ,  ّشٔاءاد-دشٔس٘سِٙ )  

رخضش يُزؾش داخم األّٔٛخ  ٔ( ّٔبئٙ ْٔو)ٔركزًم ْزِ انهٕدخ عشْٚب ثْاليبد فذيخ

فٍ دال انًشَط انًخذس 

 :ٔٚجت انزٚكٛش ثقذيخ َٞم انذو إرا دذس.ُّذ انًشمٗ انًخذسٍٚ نٍ َٚٓش انضالصٙ انغبثٜ 
( DIC)َضٗ يٍ انغشٚش انّٕبئٙ يكبٌ انًْم انجشادٙ , ْجٕه مٖو يٚبجئ

(ٙٙ دبل ٔجٕد ٝضيشح ثٕنٛخ )  يذيٗثٕل 

:انتذتُش

إٚٞبٗ َٞم انذو ٕٙسا
ّالط انقذيخ ٔانزٙ ْٙ ٝجم كم ؽٙء ّٔبئٛخ

 انـّالط DIC
 ّٕ٘الط انٞقٕس انكه:
ثبنًذساد ٕٙسا    ·

ٕغم كهٛخ ُّذ انهضٔو   ·



( : انتأقُح)  انتذسسُحاالستكاساخ 
رذغظ ّهٗ ثشٔرُٛبد ثالعًب انزجشُ 

دشٔس٘ٝذ ٚذذس رشِٙ  ٔ, أٔ ؽش٘ /  ٔدكخ -: األّشاك 

 رؤٝٛخأٔ فذيخ  كٕٚكٛخَبدسا يم رقم إنٗ ٔريخ -               

: انزذثٛش 

 إٚٞبٗ َٞم انذو يجبؽشح

 انكٕسرٛكٕئٛذادأٔ / ٔ  انٓٛغزبيٍٛانًْبنجخ ثًنبداد

 (أدسَبنٍٛ –عٕائم ) يْبنجخ انقذيخ ٙٙ دبل ٔجٕدْب

……………………………………………………………………..

:االستكاساخ انذشاسَح 
رُجى ٕبنجب ٍّ ّذو رٕاٜٙ ٙٙ انكشٚبد انجٛل أٔ انقٚٛذبد أٔ ثغجت أمذاد انضيشح

HLAانُغٛجٛخ  

 ّشٔاءاد–دشٔس٘رشِٙ :  األّشاك

نزؾخٛـ انغجت  يخجشٚخٙذٕؿ –خبٙنبد دشاسح –إٚٞبٗ َٞم انذو : انزذثٛش 

اعزخذاو ٙهزش انكشٚبد انجٛل : انٕٝبٚخ 



: اإلَتاَُحَقم األيشاض 
(اٚذص , انزٓبة كجذ ) ٙٛشٔعٛخ –جشصٕيٛخ 

……………………………………………………………….

:االستكاساخ األخشي 
انٕٓائٛخ  انقًخ•

ْجٕه انذشاسح•

انذجًٙٙشه انذًم •

 انجٕربعٕٛوٙشه •

TRALIاألرٚخ انشئٕٚخ انذبدح •





Total Body Water  : ٍتىصع ياء انجسى انكّه

.انجغى  ٔصٌيٍ % 60= ُّذ انشجبل   TBW
. انجغى  ٔصٌيٍ % 55= ُّذ انُغبء    TBW
.انجغى  ٔصٌيٍ % 50-45= ُّذ انًغٍُٛ   TBW

:َيبٍٝٛ سئٛغٍٛٛ  مًٍ ( نٛزش 42)ٚزٕصُ يبء انجغى 
1-ECFV ٌ(نٛزش14)يبء انجغى انكّهٙ 1/3ُٚؾكم  ٔ انسائم خاسج انخهى:

(.نٛزش 11) 3/4 انخالنٙانغبئم  -: ٔ ُٚٞغى إنٗ 

( .نٛزش 3) 1/4 انغبئم داخم األّٔٛخ -                

2- ICFV ٌ( .                   نٛزش 28)يبء انجغى انكّهٙ  2/3ُٚؾكم  ٔ انسائم داخم انخهى



: تىاصٌ انًاء
 ثؾكم  انًنجٕه انقبدس ٔ انْيؼ ثآنٛبد انًنجٕه انٕاسد ثٍٛ انزٕاصٌ إٌ

 انكهٙ انجغى يبء ّهٗ انٕٛيٛخ انزٖٛشاد ٚجْم A.D.H –انكهٛخ ثَُبو أعبعٙ

. جذًا مئٛهخ

يم يبء يزُبٔل 1300

يم 2500يم ىْبو                800

 إعزٞالةيم  400

                                                

يم جهذ 500                   

يم سئخ  400                   

يم 2500

يم ثٕل 1500                  
يم ثشاص100                  

ICF 

28 litre

ECF

14 litre



تىاصٌ انسىائم انعًهٍ 

 إٌ دغبة انذبجخ انٕٛيٛخ يٍ انغٕائم ّجبسح ٍّ رًشٍٚ دغبثٙ نهًٕاصَخ ثٍٛ انٕاسد

ٔ انقبدس يٍ انًبء ٔ انؾٕاسد 

  رشكٛجٓب ٔٚجت أٌ ٚكٌٕ انيجٛت ّهٗ يْشٙخ جٛذح ثؤَٕاُ انغٕائم انٕسٚذٚخ انًغزًْهخ

ٔ خقبئقٓب  

:إَٔاُ انغٕائم انٕسٚذٚخ انًغزخذيخ 

 انجههٕساَٛخانًذبنٛم Crystaloids 

 انٖشٔاَٛخانًذبنٛم Colloids



انثههىساَُحانًذانُم 

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



انًساوئ انًضاَا

 دًاضتسشَثه تكًُاخ كثُشج َسثة  عُذ-

انكهىسيفشط  استقالتٍ

تسثة َقص فٍ يعذل انششخ  انكهىسصَادج  -

انكثٍ

انذياؼُح األرَاخفٍ  يفضم -

يفضم نتًذَذ ودذاخ انكشَاخ انذًش انًشكضج -

NS

َجة انذزس تاستعًانه  ⁺Kتسثة ادتىائه عهً  -

عٍ يشَط انقصىس انكهىٌ

فٍ دال  خثشاخقذ َسثة تشكم  ⁺⁺Ca وجىد -

انكشَاخ انذًش انًشكضجاستخذايه نتًذَذ ودذاخ 

انثالسًانتشكُة  أقشب -

فٍ انكثذ  تُكشتىَاخإنً  انالكتاخ تستقهة -

LR

LR الكتاخ سَجشو يذهىل  NS انفُضَىنىجٍيقاسَح تٍُ انًذهىل انًهذٍ 



  انؽشواَُحانًذانُم 
يتً َستخذيها ؟

ٕٛش كبٙٙ انجههٕساَٛخٙٙ دبل ٙؾم انزْٕٚل انًجذئٙ ثبعزخذاو انغٕائم  -

ٙٙ دبل َٞـ انجشٔرُٛبد  -

(يشمٗ انذشٔٛ )  انذهٕنٙٙٙ دبل َٞـ اننٖو  -

يا آنُح عًهها ؟

انذهٕنٙرًذٚذ انذجى داخم األّٔٛخ ٍّ ىشٜٚ صٚبدح اننٖو 

؟يا هٍ أهى أَىاعها 

 ٍُ( :  25, % 5) األنثىي %

انًزجشُ ثْذ يْبنجزٓب دشاسًٚب ثالعًبدٛش ٚغزخهـ يٍ  انجالعًبْٕ جضٚئبد ثشٔرُٛبد  -

ٙٙ ّالط َٞـ % 25األنجٕيٍٛ , ٙٙ رْٕٚل َٞـ انذجى % 5ٚغزخذو األنجٕيٍٛ  -

األنجٕيٍٛ

(اإلٚذص  ٔانزٓبة انكجذ ) خيٕسح يُخٚنخ نُٞم األيشاك انٚٛشٔعٛخ ,  رذغغٛخ اسركبعبد -

 ( :   فىنُىفٍُ)  هُتاستاستشيذانُم

عبّخ 24نًذح  انجالعًبفُْٙ رٔ ٔصٌ جضٚئٙ يشرِٚ ٚغجت رًذد دجى  ٕشٔاَٙيؾزٜ -

انٞقٕس انكهٕ٘ , ٝقٕس انٞهت , اميشاثبد انزخضش : ينبد اعزيجبة ٙٙ دبالد  -



انًساوئ انًذانُم  نًضاَاا

  انزؤصٛش َٚظ ّهٗ نهذقٕل أكجش نذجى َذزبط•

  انًٕٓٛدُٚبيٛكٙ

دٝٛٞخ 30 ≈األّٔٛخ داخم ٝقٛشح ٙزشح رجٞٗ•

 يب انجالعًب ثشٔرُٛبد رشكٛض ٙٙ َٞـ رغجت•

سئٕٚخ ٔ يذٛيٛخ ٔريخ ٚغجت

كهٚخ أٝم•

رٕٙشا أكضش•

انثههىساَُح

يكهٚخ•

رخضش اميشاثبد رغجت•

انجشّخ يذذٔدح•

يًكُخ كهٕٚخ اخزالىبد•

  األرٚخ ٔجٕد يكبٌ ٙٙ ديبٕٛخ ٔريخ رغجت•

  انذيبٕٛخ

أٝم ثكًٛخ ٔ ثغشّخ انذجى َٞـ رْٕك•

األّٔٛخ داخم أىٕل ٙزشح رجٞٗ•

نهجالعًب انذهٕنٙ اننٖو ّهٗ رذبٌٙ•

  أرٚخ ٔجٕد ّذو دبل ٙٙ) أٝم ديبٕٛخ ٔريخ•

(انذيبٓ أَغجخ ٙٙ

أٝم خالنٛخ ٔريخ•

انؽشواَُح

انؽشواَُحو  انثههىساَُحيقاسَح تٍُ خصائص انًذانُم 



:ُٚٞغى مًٍ صالس َيبٝبد  انًتغهثاخ انُىيُح يٍ انسىائمإٌ رذذٚذ 

.دبجبد االعزًشاسٚخ انْبدٚخ  -1

.اننٛبُ ٕٛش انيجْٛٙ ثغجت انًشك  -2

.إفالح انُٞـ انًشاٜٙ أٔ انغبثٜ نهًْم انجشادٙ  -3
  



:االستًشاسَح انغثُعُح داجاخ 

.ٕٚيًٛب /  كٔ/ يم يبء  35–30انذبجخ انٕٛيٛخ : انًاء 

:ؼُش انغثُعُح  انضُاعاخ

انغٕائم ادزجبص , اإلٝٛبء , اإلعٓبل ) جذًا ؽبئِ انٓنًٙ انجٓبص يٍ اننٛبُ إٌ - 

 ( انًْذ٘ األَٚٙ األَجٕة ّجش انًـ ٔ األيْبء نًْخ مًٍ

ًّٗ ٔجٕد دبل ٙٙ -   انجهذ يٍ انًذغٕط ٕٛش اننٛبُ ٚضداد رٕٓٚخ ٙشه أٔ د

انشئزٍٛ ٔ

يب ْٕ ٔ نهجالعًب انًؾبثّ نهغبئم ادزجبص ٚذذس انُغٛجٛخ األرٚخ أٔ انشك دبل ٙٙ-

ًّٗ   . انشك ؽّذح ٔ سْٝخ ارغبُ يِ دجًّ ٔٚزُبعت , انضبنش انذٛض ثنٛبُ ُٚغ



:دغت َغجخ ٙٞذ انًبء إنٗ ُرّٞٛى  : انتجفاؾدسجاخ     

 انجهذ نَٕٛخ ٙٙ َٞـ يِ انًخبىٛخ األٕؾٛخ ٙٙ جٚبٗ يِ رزشاٜٙ ٔ: انخفُفح -1  

. (كٔ 70 ثبنٔ ُّذ نٛزش 3 ≈)انجغى ٔصٌ يٍ % 4 مٛبُ . انٍُْٛٛ ٙٙ ٕؤٔس ٔ     

 االَزقبثٍٛٛ انُجل رغّشُ ٔ اننٖو كٓجٕه إمبٙٛخ ّاليبد رَٓش ٔ: انًتىسغح - 2 

 (كٔ 70 ثبنٔ ُّذ نٛزش 6-4 ≈)انجغى ٔصٌ يٍ %8-5 مٛبُ .انجٕل ؽخ ٔ     

 . انّٕبئٛخ انٞهجٛخ انٍٕٛٚخ رؤر٘ ٔ انجٕل ؽخ ؽّذح : رؾًم اإلمبٙٛخ انًَبْش ٔ: انشذَذج -3 

 (كٔ 70 ثبنٔ ُّذ نٛزش 7 ≈)انجغى ٔصٌ يٍ %10-8 مٛبُ       



:إصالح انسىائم فٍ فتشج يا دىل انعًم انجشادٍ 

:رؾًم انجشادٙ انًْم دٕل يب ٙزشح ٙٙ انغٕائم دبجخ

. انًبء يٍ انيجْٛٛخ االعزًشاسٚخ دبجخ •

انقٛبو دبجخ •

. نهجشادخ انغبثٜ انيجْٛٙ ٕٛش اننٛبُ رْٕٚل •

. انذيٕ٘ اننٛبُ رْٕٚل •

. انضبنش انذٛض مًٍ انخهٕ٘ خبسط انغبئم مٛبُ رْٕٚل •

. انشئزٍٛ ٔ انجهذ يٍ ثبنجخش انًبء مٛبُ رْٕٚل •

: انُضؾ تعىَط
أٌ ٚجت انجبنٔ ُّذ األفهٙ انذو دجى يٍ %15 ٍّ ٚضٚذ ثًب انذو مٛبُ إٌ 

ّٕك   ٍّ أٝم كًٛبد مٛبُ رْٕٚل ًٚكٍ ثًُٛب , انًذًٕٚ انذو ثزغشٚت ْٚ

اننبئِ انذو دجى أيضبل 3 ثزغشٚت رنك ٔ انجهٕساَٛخ انًذبنٛم اعزخذاو ىشٜٚ

. ُضٗان نذجى يغبٔٚخ ثكًٛبد رنك ٔ األنجٕيٍٛ يضم انٖشٔاَٛخ انًذبنٛم عزخذاوبث أٔ



االقتشاداخ انعًهُح نتعىَط َقص انسىائم فٍ فتشج 

يا دىل انعًم انجشادٍ تشكم عقالٍَ  

َجة إجشاء تقُُى سشَشٌ جُذ نهذانح -1

  وَىع انجشادح , َجة اختُاس َىع انًذانُم انًستخذيح دسة دانح انًشَط  -2

:كًا َهٍ  انسشَشَحانصىسج 

 الكتاخ سَجشأو يذهىل  انفُضَىنىجٍاتذأ تتسشَة انًذهىل

 و فٍ انجشادح انعصثُح انثىتاسُىوإال فٍ استفاع  الكتاخ سَجشاَتقم نتسشَة يذهىل

 فٍ دال استًشاس هثىط انضؽظ سؼى تسشَة كًُح كافُح انؽشواَُحاَتقم إنً انًذانُم

انثههىساَُحيٍ انسىائم     

:دافظ عهً يا َهٍ  -3

 ٍساعح/  كػ/يم  0.5< َتاج تىن

CVP كافُح

 يستقشج وعالياخ دُىَح جُذج


