
 نقم اندو
  يقديت

 ٍِ ثىَأخ٘رر ٍشمذجصٔ أحذ أٗ ثىنجٍو ثىذً"  ثىَضيقٜ" ثىَشٝغ إػـجء إىٚ ٖٝذف ػالجٜ ؿذٜ ػَو ٕ٘ ثىذً ّقو إُ 

 ٝحضججٔ ثىزٛ ثىذٍ٘ٛ ثىَشمخ ثىَشٝغ ٝضيقٚ:   ثالّضقجةٜ ثىذً ّقو إىٚ حذٝغج ثىذً ّقو صـ٘س".  ثىَؼـٜ" عيٌٞ شخض

 ،ػ٘ثٍو ٍْجػٞز ؿي٘د٘ىْٞجس أىذٍِ٘ٞ،:  ثىذالصٍج ٗصْٞجس دش ،أٗ دالعَج طلٞحجس، ، حَش مشٝجس,  مجٍو دً ّقو 

.  VIII,IX ثىؼجٍو ٍغو ثىضخغش

 ثىَذجدا ّحضشً أُ ٗٝجخ ػشس/  كجةذر ثىْغذز صقٌٞٞ دؼذ إال إىٞٔ ّيجأ أُ ٝجخ ال ىنِ ، جذث كؼجه ػالػ ثىذً ّقوإُ 

 :   ٕٜ ٗ ثىذً ىْقو  ثألعجعٞز

 ثىنجٍو ثىذً ىْقو ثعضـذجح ْٕجك ٝؼذ ىٌ: أٗاًل

  كقؾ ثىْجقض ثىؼْظش ّؼ٘ع:  عجًّٞج

 ثىؼشٗسر حجىز كٜ إال ّْقو ال: عجىغًج

 : اندو انكايم 

 CPD (Citrateثىـ  ٍو دً ٍغ ٍجدر ٍجّؼز ىيضخغش ٗحجكظز ٕٜ  400-500 ٍأخ٘ر ٍِ ٍضذشع ٗحٞذ ٝح٘ٛ 

Dextrose ) ٍٔت٘ٝز8+إى2ٚ+أٝجً دذسجز حشثسر  7صغَح دحلظ 

  :ػجٍج ىٌ ٝؼذ ٝغضـخ ّقو ثىذً ثىنجٍو إال كٜ حجالس قيٞيز جذث  20ثمغش ٍِ ٍْز 

 ( مضيز ثىذً  1,5<)ّقو ثىذً ثىنضيٜ  -

 كٜ ثىغجػجس ثألٗىٚ ثىضجىٞز ىْضف شذٝذ أٗ خاله ػَو جشثحٜ ّجصف  -

 ػْذ صذذٝو ثىذً ىألؿلجه -

 X 70ثى٘صُ = ؽ ٍو مضيز ثىذً ػْذ ثىذجه: ٕزث ٗصحغخ مضيز ثىذً ىذٙ ثإلّغجُ مجىضجىٜ 

  X 90ثى٘صُ = مضيز ثىذً ػْذ ثىـلو ٍو                                                   

 :انكرياث انحًر انًركسة 

 % 70  –50صشمٞض ثىَٖٞجص٘مشٝش , ٍو  330: ثىحجٌ  •

  أعجدٞغ 3ّظق ػَشٕج ثىحٞ٘ٛ  CAPكٜ أٗ , أعجدٞغ  5ّظق ػَشٕج ثىحٞ٘ٛ  SAG-Mصحلظ كٜ  •

 صغضـخ كٜ كجقجس ثىذً ثىَؤدٝز ىْقض أمغجز ّغٞجٞز  •

 : FFPانبالسًا انطازجت انًجًدة 

 ؿْٞز دؼ٘ثٍو ثىضخغش  •

 عْز 2ّظق ػَشٕج ثىحٞ٘ٛ , دسجز ٍت٘ٝز  50-إىٚ  40-صحلظ دذسجز حشثسر  •

 ٕٜ خؾ ثىؼالػ ثألٗه ىَؼجىجز ثىْضف ثىْججٌ ػِ ثػـشثدجس ثىضخغش •

 ثىغشٝش ثى٘ػجةٜ إال كٜ حجىز ّقو ثىذً ثىنضيٜ ال ٝجخ ثعضخذثً ثىذالصٍج مغجةو ىَوء •

 :انصفيحاث 

 .ػجدٝز أٗ ٍشمضر  •

 أٝجً  5ىزىل كْظق ػَشٕج ثىحٞ٘ٛ , دسجز ٍت٘ٝز  24  –20صحلظ دحشثسر ثىـشكز  •

 ٝجخ صحشٝنٖج دجعضَشثس ىَْغ صشثص ثىظلٞحجس •

 ثٗه صغضـخ كٜ ّقض أٗ ثػضاله ثىظلٞحجس أٗ ثىْضف ٗ ثىجشثحز ثالعؼجكٞز ػْذ ٍشٝغ ٝضِ •

 (     مي٘دٞذٗؿشٝو  –ثعذشِٝ ) ٍَٞؼجس ثىذً ٍغو    

 : اندو نقم استطباباث

 دجألٗمغجِٞ ثألّغجز صضٗٝذ صأٍِٞ ٗ ثىحجٌ ىضؼ٘ٝغ رىل ٗ:  ثىحجد ثىذً كقش .1

  ثىجشثحز ح٘ه ٍج كضشر كٜ ثىذً كقش .2

 ثىؼشػٜ ثىَضٍِ ثىذً كقش .3



 
 

 ABOنظاو : انسير انديويت 

 
 

 : اندو نقم اختالطاث

 ثالّحالىٞز ثالسصنجعجس .1

 ثىضحغغٞز ثالسصنجعجس .2

 ثىحشثسٝز ثالسصنجعجس .3

 ثالّضجّٞز ثألٍشثع ّقو .4

 أخشٙ ثسصنجعجس .5

 

 :  االنحالنيت اندو نقم تفاعالث

 ABO ثىضٍشر كٜأ خؾ:  إىٚ صؼ٘د ٕٜٗ.  ثىَضََز ٝلؼو ،ثىزٛ ٍغضؼذ/ػذ ىضلجػو ّضٞجز ٝحذط ثالخضالؽ ٕزث إُ

 )ّجدسث) خـش ػجً ٍؼـٜ,  )أحٞجّج)  الّظجٍٜ ػذ, ( ؿجىذج)

 :   األعراض

 (  طذثع,  قـْٞز آالً,  ػشٗثءثس-حشٗسٛ سكغ) ثىغالعٜ ٝظٖش ثألٗىٚ ثىؼشش ثىذقجةق كٜ ثى٘ثػٜ ثىَشٝغ حجه كٜ -

  ثألٗػٞز دثخو ٍْضشش صخغش ٗ( ٗػجةٜ ٕٗؾ)طذٍز دؼالٍجس عشٝؼج ثىي٘حز ٕزٓ ٗصنضَو

  ثىَخذس ثىَشٝغ حجه كٜ

,  ٍلججب ػـؾ ٕذ٘ؽ:  حذط إرث ثىذً ّقو دظذٍز ثىضلنٞش ٗٝجخ. ثىغجدق ثىغالعٜ ٝظٖش ىِ ثىَخذسِٝ ثىَشػٚ ػْذ -

 ( د٘ىٞز قغـشر ٗج٘د حجه كٜ)  ٍذٍٚ د٘ه( DIC) ثىجشثحٜ ثىؼَو ٍنجُ ثى٘ػجةٜ ثىغشٝش ٍِ ّضف

 

 



 :انتدبير

 ك٘سث ثىذً ّقو إٝقجف .1

 ٗػجةٞز شٜء مو قذو ٕٜ ٗثىضٜ ثىظذٍز ػالػ. 2

 DIC ثىـ ػالػ. 3

 : ثىزٛ ٝضـ٘س ػجدر دغشػز ّضٞجز ٝشعخ ثىَٖٞ٘ؿي٘دِٞ ػَِ ثألّجدٞخ ثىني٘ٝز ثىني٘ٛ ثىقظ٘س ػالػ. 4

  ك٘سث دجىَذسثس ·  

 ثىيضًٗ ػْذ ميٞز ؿغو ·  

 

 ( : انتأقيت)  انتحسسيت االرتكاساث

  ثىضذشع دالعَج دشٗصْٞجس ػيٚ صحغظصْجٌ ػِ 

 حشٗسٛ صشكغ ٝحذط قذ ٗ,  ششٛ أٗ/  ٗ حنز :  - األعراض

  صأقٞز طذٍز أٗ م٘ٝنٞز ٗرٍز إىٚ صظو ٍو ّجدسث                -

 :  انتدبير

  ٍذجششر ثىذً ّقو إٝقجف .1

 ثىن٘سصٞن٘ةٞذثس أٗ/  ٗ ثىٖٞغضجٍِٞ دَؼجدثس ثىَؼجىجز. 2

 ( أدسّجىِٞ  –ع٘ثةو)  ٗج٘دٕج حجه كٜ ثىظذٍز ٍؼجىجز. 3

 

 : انحراريت االرتكاساث

 HLA ثىْغٞجٞز ثىضٍشر أػذثد دغذخ أٗ ثىظلٞحجس أٗ ثىذٞغ ثىنشٝجس كٜ ص٘ثكق ػذً ػِ ؿجىذج صْجٌ

  ػشٗثءثس  –حشٗسٛ صشكغ:  األعراض

  ثىغذخ ىضشخٞض ٍخذشٝز كح٘ص  –حشثسر خجكؼجس  –ثىذً ّقو إٝقجف:  انتدبير

 ثىذٞغ ثىنشٝجس كيضش ثعضخذثًح ٍْٖج ثى٘قجٝزَٝنِ 

 : اإلنتانيت األيراض نقم

ٗ ثىضٜ قيش ّغذضٖج مغٞشًث دغذخ ثىلحض ثىشٗصْٜٞ ىنو أمٞجط ثىذً :  ( ثٝذص,  مذذ ثىضٖجح)  كٞشٗعٞز  –جشعٍ٘ٞز

 ثىَْق٘ىز 

 

 : األخرى االرتكاساث

  ثىٖ٘ثةٞز ثىظَز .1

 ثىحشثسر ٕذ٘ؽ. 2

 ثىحجَٜ ثىحَو كشؽ. 3

  ٗ ّقض ثىنجىغًٞ٘  ثىذ٘صجعًٞ٘ كشؽ. 4

 TRALI ثىحجدر ثىشة٘ٝز ثألرٝز. 5

 

 انسوائم في فترة يا حول انعًم انجراحيتوازٌ 

 Compartmental distribution of Total Body Water :توزع ياء انجسى انكهي 

مؾ  ٗ دَج أُ ثىذعٌ  70ػْذ شخض رمش دجىؾ ٗصّٔ ح٘ثىٜ  ٍِ ٗصُ ثىجغٌ ٝشنيٖج ثىَجء ٗ رىل% 60ح٘ثىٜ إُ  

ٗ % 55حٞظ صذيؾ ّغذز ثىَجء كٜ أجغجٍِٖ ح٘ثىٜ  TBWصح٘ٛ مَٞز أقو ٍِ ثىَجء كئُ ثإلّجط ٝحضِ٘ٝ ّغذز أقو ٍِ 

 .ػْذ ثىَغِْٞ % 50-45صْخلغ ٍغ صقذً ثىؼَش حٞظ صذيؾ ّغذضٔ ح٘ثىٜ  TBWإُ ثىــ 



ٗ ثىغيغِٞ ( مؾ  70ىٞضش ػْذ دجىؾ رمش ٗصّٔ  14ح٘ثىٜ  ECF) ٝض٘ثجذ عيظ ٍجء ثىجغٌ ثىنيٜ كٜ ثىحٞض خجسػ ثىخي٘ٛ 

 ( ىٞضش 28ح٘ثىٜ  ICF) ه ثىخي٘ٛ ثىذجقِٞٞ ٝض٘ثجذثُ ػَِ ثىحٞض دثخ

ٝشنو عالط أسدجع ثىحجٌ خجسػ ثىخي٘ٛ ) ثىحٞض ثىخالىٜ دِٞ ثىخالٝج : ٗ ٝقغٌ ثىحٞض خجسػ ثىخي٘ٛ إىٚ حٞضثُ  

 ( . ىٞضش  3ثىذالعَج صشنو سدغ ثىحجٌ خجسػ ثىخي٘ٛ ح٘ثىٜ ) ٗ ثىحٞض دثخو ثألٗػٞز ( ىٞضش  11حجَٔ ح٘ثىٜ 

 :تركيب سوائم انجسى 

  

  
 

             ECFV                        ICFV 

                              
Na+ : 140 

K+ : 4 

Clˉ : 114

Water

290 mOsm/kg

Na+ : 10 

K+ : 150 

Hpo4 ˉ ˉ:150

Prot ˉ

Water

290 mOsm/kg

(ه/دجه ٍٍٗه ثىصسثمٝص) صسمٝح رٗثةح ٍمّٗجس ثىجعً ثىعجةيز ثىسةٝعٝز 

 
 : توازن الماء 

و ذلك تفضل التىاشى % ( 0.2أقل هي )إى التغُساخ الُىهُح الطازئح علً هاء الجسن الكلٍ هٍ تغُساخ صغُسج  

 . ADHالسائع تُي الىازد الوضثىط تآلُاخ العطش و الصادز الوضثىط تشكل أساسٍ تٌظام الكلُح 

ًتج ضوي الطعام الصلة و الواء الرٌ ٌو إى الوصادز السئُسُح لواء الجسن هٍ السىائل الوتٌاولح و الواء الوتىاجد 

.        كرلك فإى السىائل الىزَدَح تعد هصدزًا آخسًا للواء لدي هسضً الوشافٍ .. كحاصل ًهائٍ لعولُاخ االستقالب 

صظْق صقيٞذًٝج ىظْلِٞ َٕج ثىؼٞجػجس ثىَحغ٘عز ٗ ثىؼٞجػجس ؿٞش ثىؼٞجػجس ثى٘ثقؼٞز ٗ ثىََنْز ىَجء ثىجغٌ  إى

إُ ثىؼٞجع ؿٞش ثىَحغ٘ط ْٝشأ ٍِ ثىجيذ ٗ ثىشةضِٞ دَْٞج ْٝشأ ثىؼٞجع ثىَحغ٘ط ٍِ ثىنيٞضِٞ ٗ ... ثىَحغ٘عز 

 .ثىجٖجص ثىٖؼَٜ 

 

1 00 ingested fluid 

 00 solid food   

 00 metabolic water  

                                                

                    00 skin  

                    00 lungs  

                  1 00 urine  

                  100faeces

ICF 

28 litre

ECF

14 litre

2500 ml

2500 ml

 
 

 

 



 :توازٌ انسوائم انعًهي 

إُ حغجح ثىحججز ثىٍٞ٘ٞز ٍِ ثىغ٘ثةو ٕٜ ػذجسر ػِ صَشِٝ حغجدٜ ىيَ٘ثصّز دِٞ ثى٘ثسد ٗ ثىظجدس ٍِ ثىَجء ٗ  

ٗ قذو رىل ٝجخ أُ ّنُ٘ ػيٚ دسثٝز صجٍز دجىَحض٘ٙ ثىشجسدٛ ىيَحجىٞو ثى٘سٝذٝز ثىَغضخذٍز كٜ ثىَشجكٜ ,ثىش٘ثسد 

 .ثىغ٘ثةو ثىذيي٘سثّٞز ٗ ثىغ٘ثةو ثىـشٗثّٞز : ٝ٘ػ ّ٘ػجُ ٍِ ثىَحجىٞو ثىَغضخذٍز كٜ ثىَشجكٜ مَؼٞؼجس حجٌ 

 :ٝ٘ػح ثىجذٗه ثىضجىٜ ثىَحض٘ٙ ثىشجسدٛ ألٌٕ ثىَحجىٞو ثىذيي٘سثّٞز ثىَغضخذٍز  

 
  

 

 

 

 

 

 ...................................................ّج٘ٙ سقَجّٜ . د.أ..........................................


