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 والمعالجة باألكسجٌن والتهوٌة اآللٌة التنفسًالمصور 

Respiratory Failure and Mechanical Ventilation 

Oxygen Therapy and 

  م. د. رنا ابراهٌم رعٌدي

ٌعد المصور التنفسً الحاد حالة مهددة للحٌاة تتطلب التشخٌص السرٌع والمعالجة السرٌعة. األسباب 

عدٌدة، وتختلؾ تظاهراته السرٌرٌة من النعاس وضٌك التنفس إلى الزلة التنفسٌة الشدٌدة، تسرع 

 التنفس.الملب والهٌاج. ٌحتاج التشخٌص والمعالجة المالئمٌن للفهم الجٌد لفزٌولوجٌا عملٌة 

ٌعمل النشاط التنفسً الطبٌعً وفك تسلسل وظٌفً ٌبدأ من الجهاز العصبً المركزي وٌنتهً 

بالمفص الصدري، العضالت التنفسٌة، البارانشٌم الرئوي، واألوعٌة الرئوٌة؛ والخلل فً أحدها 

كسجٌن ألأخذ اٌسبب لصوراً تنفسٌاً حاداً. ٌحدث المصور التنفسً عندما ٌفشل الجهاز التنفسً فً 

 . أو طرح ثانً أكسٌد الكربون أو كلٌهما

 

من الممكن حدوث زٌادة فً حاجة النسج لؤلكسجٌن )الحاجة للتهوٌة(، أو نمص فً لدرة الجهاز 

 فسً)التزوٌد بالتهوٌة( أو كلٌهما.نالت

 العوامل التً تنمص التزوٌد بالتهوٌة العوامل التً تزٌد الحاجة للتهوٌة
 انسداد الطرٌك الهوائً ةحادربو  جمةه

 تشنج المصبات  COPD حادة لمرٌض حالة

 جرعة مخدر زائدة الحمى
 األمراض العصبٌة العضلٌة لصور كبدي

 البدانة نمص أكسجة

 ضمور العضالت التنفسٌة حماض استمالبً

 تعب عضالت التنفس صمة رئوٌة

 الطرٌك الهوائً العلويانسداد  اإلنتانات
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، وٌمكن أن ٌتواجد النمطان لدى نفس عالً الكربمٌةاألكسجة، ونالص إلى  التنفسًٌصنؾ المصور 

 .  COPDمة لآلفة الرئوٌة السادة المزمنةالمرٌض كما فً مرضى الحالة المتمد

 Hypoxemic Respiratory Failureالمصور التنفسً نالص األكسجة النمط األول: 

 طبٌعً أو منخفض.  CO2مع   ،نتٌجةً لمرض رئوي فشل وظٌفة التبادل الؽازينمص أكسجة تالً ل

  Hypercapnic Respiratory Failureالمصور التنفسً مفرط الكربمٌة النمط الثانً : 

  .لد ٌحدث بشكل تدرٌجً أو حاد .بدئًكمظهر  التً تمود لفرط الكربمٌةالتهوٌة  نمص  نتٌجةٌحدث 

 أشكال أساسٌة للمصور التنفسً:  4توجد 

I. المصور التنفسً نالص األكسجة الحاد 

II. المصور التنفسً مفرط الكربمٌة الحاد 

III. )المصور التنفسً المزمن )نالص األكسجة أو مفرط الكربمٌة 

IV. المصور التنفسً الحاد على أرضٌة مزمنة 

  

I. وهوهو النمط األول :المصور التنفسً نالص األكسجة الحاد ،( تالً لنمص األكسجةPaO2 )

إلى خفٌؾ، معتدل،  Sao2أو  PaO2ٌصنؾ حسب فً الدم تحت المستوى الطبٌعً الذي 

أسبابه تشمل كل ما ٌسبب الخلل فً استحضار األكسجٌن إلى . ، شدٌد جداً شدٌدمعتدل إلى 

. وهً تتضمن: اضطراب نسبة الرئتٌن ، عبر الؽشاء السنخً الشعري، وإلى خالٌا الجسم

عبر خلل االنتشار ، نمص جزء األكسجٌن المستنشك،  السنخٌةنمص التهوٌة  تروٌة،-تهوٌة

 الؽشاء السنخً الشعري، الشنت داخل الرئوي، ونمص األكسجٌن فً الدم الورٌدي المختلط.
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  :Ventilation – Perfusion (V/Q) Mismatchاضطراب نسبة التهوٌة/ التروٌة 

، وتمثل عدم وجود أي 1مثالٌاً تعادل هذه النسبة لٌمة 

السنخً والشرٌانً. لكن، حتى  PO2اختالؾ ما بٌن 

فً الرئة الطبٌعٌة ال تكون جمٌع األسناخ مهواة 

ومرواة بشكل كامل، فبعضها ٌكون ذو تهوٌة نالصة 

وأخرى ذات تهوٌة زائدة حٌث تكون التروٌة ذاتها، 

ذات تروٌة نالصة وأخرى كما لد تكون بعض األسناخ 

حالة ندعو  زائدة التروٌة حٌث تكون التهوٌة ذاتها.

 ة وؼٌر مروى بشكل جٌدٌدالسنخ ذو التهوٌة الج

، كما ندعو السنخ ؼٌر المهوى بشكل جٌد بالحٌز المٌت

فً الرئة الطبٌعٌة لدى  .بالشنتة جٌدة وذو تروٌ

شخص فً وضعٌة الولوؾ، تكون التروٌة أعلى فً لاعدة الرئتٌن وتتنالص نحو لمة الرئة، وتكون 

التهوٌة ، فً حٌن فً المنطمة المتوسطة من الرئة تعد مرتفعة فً لمة الرئة نسبة التهوٌة إلى التروٌة

والتروٌة متعادلة، أما فً الماعدة فال تؤثر الضؽوط 

 .  منخفضةالهوائٌة على التروٌة وتكون النسبة 

لنمص فً  نتٌجة تروٌةتهوٌة/ٌحدث اضطراب نسبة 

)لد تسبب تهوٌة مناطك من الرئة مرواة بشكل جٌد

، أو  نمص أكسجة الدم الشرٌانً وفرط كربون الدم(

الرئة مهواة بشكل  نمص فً تروٌة مناطك من

)تسبب نمص أكسجة وربما مع نمص كربون الدم(، جٌد

من أسبابه الشائعة:  أو نمص فً التهوٌة والتروٌة.

كما فً الربو والتهاب المصبات  التشنج المصبً

انسداد فً الطرق ، وجود سدادة مخاطٌة، المزمن

لملبٌة التً تسبب ا ، أو األمراضالهوائٌة الصؽٌرة

 .نمص التروٌة 

لمصور التنفسً نالص شائع ل سبب: Alveolar Hypoventilation السنخٌة نمص التهوٌة

لنمص  باإلضافة فً الدم CO2 احتباس تسببالبرانشٌم الرئوي طبٌعً.  األكسجة الحاد. ٌكون

األكسجة الشرٌانٌة، لذلن تعتبر شكل مرافك فً األكسجٌن المأخوذ من الرئتٌن وبالتالً نمص فً 

مختلط للمصور التنفسً. تتضمن األسباب: خلل الوظٌفة العصبٌة العضلٌة، تثبٌط الجهاز العصبً 

  .COPDمرٌض لـ حادةجرعة أفٌونات عالٌة، حالة  بسبب التخدٌر أو
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كما فً :  Decreased Fraction of Inspired Oxygen نمص جزء األكسجٌن المستنشك

ٌالحظ لدى مرضى اآلفات الملبٌة الرئوٌة، وٌستجٌب عادة   حٌث ٌمل ضؽط األكسجٌن، عاتالمرتف

 على التزوٌد باألكسجٌن.

ٌمر جزيء األكسجٌن من السنخ إلى الكرٌة الحمراء : Diffusion Impairmentخلل االنتشار 

البطانة الشعرٌة الرئوٌة. إن أي مرض أو خلل و، حٌز خاللً صؽٌر، ةعبر الخلٌة الظهارٌة السنخٌ

ٌعطل هذا االنتشار المنفعل، ٌُعرؾ بخلل االنتشار الذي لد ٌساهم بحدوث نمص األكسجة. ٌزداد 

خٌة )مثل: النفاخ نمص األكسجة عندما ٌوجد نمص فعال فً مساحة سطح المنطمة الشعرٌة السن

ة كالتلٌؾ الرئوي( وهو ٌستجٌب عادة للمعالجة لخاللٌة الشدٌداألمراض الرئوٌة االرئوي الشدٌد، 

خلل فً االنتشار، فٌلعب ذلن دوراً فً نمص  ARDSباألكسجٌن. كثٌراً ما ٌطور مرضى الـ 

 األكسجة لدٌهم ولكن ٌكون الخلل البدئً لدٌهم هو الشنت داخل الرئوي. 

المؤكسج عبر عند مرور الدم ؼٌر ٌحدث : Intrapulmonary Shunting الشنت داخل الرئوي

لكون بعض الطبٌعً ٌعود  الشنت التشرٌحً األسناخ ؼٌر المهواة و عودتها إلى النظام الشرٌانً.

ناتج عن األوردة اإلكلٌلٌة والمصبٌة والجنب. دم الكال الدم ؼٌر المؤكسج ٌنتهً فً البطٌن األٌسر

  . بماء الدوران الجنٌنً والتشوهات الملبٌة الخلمٌةالمرضٌة تتضمن األسباب 

لمرور الدم الشعٌري عود تروٌة. وٌشكل شدٌد الضطراب نسبة تهوٌة/ الشنت داخل الرئوي هو

الرئوي بمحاذاة أسناخ منخمصة بشكل كامل، أو مملوءة بسائل الوذمة، أو خالٌا التهابٌة، وٌمكن 

ٌشاهد الشنت داخل  %.111تروٌة بعدم استجابته لؤلكسجة مٌٌز الشنت عن اضطراب نسبة تهوٌة/ت

 ARDSأو انسداد الطرق الهوائٌة التام ، رئوي فً ذات الرئة االرتشاحٌة، أذٌات الرئة الحادةال

(acute respiratory distress syndrom) .متالزمة العسرة التنفسٌة الحادة  

لمصور التنفس نالص األكسجة. سبب ؼٌر شائع نمص األكسجٌن فً الدم الورٌدي المختلط: 

ٌتم  )الصدمة الملبٌة(، وزٌادة استهالن األكسجٌن.عدم كفاٌة نتاج الملبتتضمن األسباب فمر الدم، 

 بمعالجة السبب. التدبٌر

 : تدبٌر حاالت نمص األكسجة

ً ما ٌصحح نمص األكسجة المرافك الضطراب االنتشار، نمص التهوٌة  التزوٌد باألكسجٌن ؼالبا

السنخً، اضطراب نسبة تهوٌة/تروٌة، ونمص األكسجٌن المستنشك. أما الشنت داخل الرئوي 

واألسباب ؼٌر الرئوٌة )صدمة للبٌة، الشنت التشرٌحً، فمر الدم(، تحتاج للمعالجة الدوائٌة أو 

 الجراحٌة ولد تتطلب الدعم باألكسجٌن والتهوٌة اآللٌة.
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 عالمات وأعراض نمص األكسجة

الملبٌة/ الملبٌة  التنفسٌة مص األكسجةدرجة ن
 الوعائٌة

السلوكٌة/ عصبٌة 
 المنشأ

 ضٌك تنفس ةخفٌف
 زٌادة معدل التنفس

 عسرة تنفسٌة

 زٌادة معدل الملب
فرط توتر شرٌانً 

 معتدل
 تمبض وعائً محٌطً

 عدم ارتٌاح
 للك

 إثارة
 ودوخة دوار

 ؼثٌان
 تعب

 زٌادة العسرة التنفسٌة ةمعتدل
 النفستسرع 

 فرط تهوٌة
استخدام العضالت 

 المساعدة
 السحب الوربً

 تسرع للب
 اضطراب نظم

 فرط توتر شرٌانً

 هٌاج
 ضعؾ المحاكمة

 ارتبان
 ضعؾ الرؤٌة اللٌلٌة

 خمول
 صداع
 تنمٌل

 نمص التنسٌك

 ضٌك نفس شدٌد شدٌدة
تباطؤ تنفس ؼٌر 

 منتظم
 زرلة

 تولؾ تنفس

فرط توتر شرٌانً 
 ٌتبعه هبوط ضؽط

للب ٌتبعه بطء تسرع 
 للب

 تولؾ للب

 ارتبان
 نعاس

 صداع شدٌد
 ؼٌاب وعً

اضطرابات رؤٌة/عدم 
 وضوح، رؤٌة أنبوبٌة

 

II. وٌعرؾ أو فشل المضخة، النمط الثانً لمصور التنفس : المصور التنفسً مفرط الكربمٌة الحاد

وهو تالً لفشل الرئتٌن فً التخلص من . حامضٌةPHمع  PaCO2بأنه ارتفاع مفاجئ فً 

CO2 حٌثلد ٌكون مهدداً للحٌاة بسبب التأثٌرات السمٌة  على الدماغ والدوران. من الدم ، 

سبب فرط الكربمٌة تثبٌط الوعً وارتفاع الضؽط داخل المحؾ لزٌادة الجرٌان الدموي ٌ

. ولد كلٌلًة الملبٌة مع توسع وعائً محٌطً وإملوصٌة العضللتثبٌط كما ٌسبب  الدماؼً.

 نالص األكسجة ووفاة. صور تنفسًتتطور لؽٌبوبة، ل

 تهوٌة الحٌز المٌت الفزٌولوجً  -السنخٌة = التهوٌة فً الدلٌمة التهوٌة 

 معدل التهوٌة ×الحجم الجاري التهوٌة فً الدلٌمة = 

األذٌات: صمة رئوٌة، الحٌز المٌت الفزٌولوجً = التشرٌحً )الطرق الهوائٌة الناللة( + السنخً )

 .هبوط الضؽط، أو نزؾ(رئوي، خثار شرٌانً 
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 : األسباب

فٌنات، مركنات، كحول، رض خلل فً الجهاز العصبً المركزي وتثبٌط مركز التنفس )مور .1

 س، تخدٌر، أمراض البصلة(على الرأ

 (C1 –C4أذٌة النخاع الشوكً الرلبً العالً ) .2

 أمراض الجهاز العصبً العضلً )ؼٌالن بارٌه( .3

 (تمزق الحجاب الحاجز، الحدبخلل فً جدار الصدر )المصراع الصدري،  .4

 (رٌح صدرٌة، انصباب جنبخلل فً ؼشاء الجنب ) .5

تشنج حنجرة، وذمة، أورام أو إنتان، )جسم أجنبً، رض، خلل فً الطرٌك الهوائً العلوي  .6

  بولٌب، تولؾ التنفس النوبً(

نمص تزوٌد العضلٌة، نمص الفعالٌة، اإلعٌاء والتعب : زٌادة عمل التنفس، نمص الموة  .7

 ) الربو، األمراض العصبٌة العضلٌة، تشوه العمود الفمري( العضالت الشهٌمٌة بالطالة

، باإلضافة للصداع،  ٌترافك مع تنفس سرٌع وسطحً ضٌك تنفس وللك: والعالمات األعراض

ٌترافك فرط كثٌراً ما جلد دافئ، وأعراض نمص األكسجة حٌث تباه، نبض محٌطً لافز، نمص االن

  .الكربمٌة مع نمص األكسجة

عدم المدرة على التكلم أثناء ، مع مع ؼشً 35 – 31تنفس < معدالت  تستطب التهوٌة اآللٌة عند

 ٌشٌر استخدام العضالت المساعدة لعالمة تولؾ تنفس وشٌن. التنفس

III. )والتطور  تدرٌجًالبدء ٌسمح ال: المصور التنفسً المزمن )نالص األكسجة أو مفرط الكربمٌة

البطًء الضطرابات وظائؾ الرئة، بتداخالت  آللٌات معاوضة  مختلفة تمنع أو تنمص من 

تتضمن هذه اآللٌات: تؽٌر نمط التنفس واستخدام العضالت  التأثٌرات المؤذٌة لتوازن الجسم.

ظٌم تهوٌة(، تنفرط ) المساعدة للتؽلب على مماومة الطرٌك الهوائً أو نمص المطاوعة

. من االضطراب الحامضً الملويالتً تعدل الدوران، تحسٌن الخضاب، المعاوضة الكلوٌة 

 مع وضعهم التنفسً. للتأللمٌضطر مرضى المصور المزمن إلى إنماص نشاطهم الفٌزٌائً 

تولؾ التنفس االنسدادي، باإلضافة للبدانة المفرطة، تضٌك الرؼامى،  COPDأشٌعها  األسباب:

  .الحدب، الشلل الرباعً، أذٌة العصب الحجابًدماغ، الوهن العضلً الوخٌم، احتشاء جذع ال

لخالٌا الدم  ٌتم تمٌٌم إشباع األكسجٌن وإجراء ؼازات الدم الشرٌانً، إجراء التعداد العام للتشخٌص

 )لصور الدرق( TSH)كثرة الكرٌات الحمر(، وظائؾ الرئة، 

 باإلضافة لمعالجة السبب.تهوٌة كافٌة، تأمٌن أكسجة كافٌة و التدبٌر:

IV. عادة مرٌض  تصؾ : المصور التنفسً الحاد على أرضٌة مزمنةCOPD تطور لدٌه لصور 

تنفسً حاد بعد إنتان تنفسً علوي جرثومً أو فٌروسً، أو بسبب ذات الرئة، رٌح صدرٌة، 

  مرحلة ما بعد العمل الجراحً، وذمة الرئة، صمة رئوٌة، مفرزات لصبٌة محتجزة، مركنات.
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ومعالجة  تمٌٌز تطور المصور التنفسًما أمكن و  ،الباضعة لٌةتجنب التهوٌة اآلالهدف التدبٌر: 

عالجة بالمضادات الجرثومٌة، الموسعات المصبٌة، الستٌروئٌدات، ولد تستطب التهوٌة مكال السبب

و  88ما بٌن  SaO2ملمز، ودرجة إشباع  61و 51ما بٌن  PaO2اآللٌة مع مراعاة المٌم الهدؾ: 

 .% منعاً لحدوث التثبٌط التنفسً التالً للمعالجة باألكسجٌن 91

 

 حاالت خاصة من المصور التنفسً

 : Lung Volumesة وٌحجوم الرئتذكرة بال

المٌمة الطبٌعٌة عند البالغ  التعرٌف الحجم أو السعة
 )مل(

 مل/كػ(8-5) 511 حجم كل تنفس طبٌعً (VTالحجم الجاري )

الحجم اإلضافً األلصى الذي ٌمكن استنشاله  (IRVالحجم المدخر الشهٌمً )
 زٌادة عن الحجم الجاري

3111 

الحجم اإلضافً األلصى الذي ٌمكن زفره بعد  (ERVالحجم المدخر الزفٌري )
 التخلص من الحجم الجاري

1111 

 1211 الحجم المتبمً بعد الزفٌر األلصى  (RVالحجم البالً )

 RV+ERV+VT+IRV 5811 (TLCالرئوٌة الكلٌة)السعة 

 RV+ER 2311 (FRCالسعة الوظٌفٌة البالٌة )

 

 Asthmaالربو 

زٌادة المفرزات وتشنج العضالت الملساء، وذمة الطرق الهوائٌة، ٌؤدي اآللٌة اإلمراضٌة: 

 .السفلٌةلجرٌان الهواء عند جمٌع مستوٌات الطرق الهوائٌة إلى زٌادة المماومة  المخاطٌة

 مرة/د. 111تسرع النبض<  ،مرة/د 25وتسرع تنفس أكثر من  زلة تنفسٌة األعراض والعالمات:

  .وإجهاد العضالت التنفسٌة فً التنفس (المساعدة)باإلصؽاء وزٌز شدٌد، استعمال العضالت الالحمة

ألل من  FEV1 /FVC، نسبة FEV1 نمص فً حجم الزفٌر المسري فً الثانٌة األولى  وظائف الرئة:

، والسعة الوظٌفٌة TLC، السعة الرئوٌة الكلٌةRV%. فً حٌن ٌزداد كل من الحجم البالً 75-81

 بعد إعطاء األدوٌة الموسعة للمصبات. FEV1، كما ٌتأكد تشخٌص الربو بتحسن لٌمة FRCالبالٌة 
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 غازات الدم الشرٌانً:

 ملم ز PaO2<61الضؽط المسمً لؤلوكسجٌن 

 ملم ز PaCO2 >61لكربون الضؽط المسمً لؽاز ا

 التدبٌر

 .الستٌروئٌدات: للتخفٌؾ من وذمة الطرق الهوائٌة 

  مملدات المستمبلB الموجودة فً الشجرة المصبٌة. 2: وخاصة النوعٌة لمستمبالت بٌتا 

 .المضادات الكولٌنرجٌة:  لمحاصرة نظٌر الودي فً الشجرة المصبٌة 

  األمٌنوفٌللٌن أو التٌوفٌللٌن 

 األوكسجٌن 

 .التنبٌب والتهوٌة المٌكانٌكٌة 

  Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) المرض الرئوي الساد المزمن

كالتهاب المصبات داد مع التمدم فً العمر، التدخٌن، لدى الذكور. تتضمن أمراضاً مرض شائع ٌز

 المزمن، والنفاخ الرئوي. 

 PaCO2إضافةً الرتفاع مزمن فً كربون الدم  ٌتظاهر على شكل زلة تنفسٌة مزمن وسعال مزمن.

 TLC, FRC,RVوزٌادة كل من:  FEV1نمص فً : وظائف الرئة

لد ٌؤدي   PaCO2منخفض(، وارتفاع مزمن فً  PaO2نمص أكسجة )غازات الدم الشرٌانً: 

 لحماض تنفسً حاد.

 التدبٌر

  :الحفاظ على أكسجة جٌدةPaO2  ملم ز. والحفاظ على إشباع األكسجٌن  61-55بٌنSaO2 

 %.91-88بٌن 

  ألن إعطاء األوكسجٌن بتراكٌز عالٌة 35-24بجرٌان منخفض بنسبة إعطاء األكسجٌن ،%

ٌسبب فمدان منعكس نمص األكسجة لمركز التنفس، وبالتالً انخفاض التهوٌة وزٌادة الضؽط 

 PaCO2المسمً لـ 

  د فشل إعطاء األكسجٌنعنالتهوٌة المٌكانٌكٌة 

  معالجة اإلنتان 

  :ًمملدات دوائٌاB2.المضادات الكولٌنٌرجٌة، الكورتٌزون ، 

  إلخرج المشعمعالجة فٌزٌائٌة للصدر. 
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 Acute Respiratory Distress Syndrome(ARDS) متالزمة عسر التنفس الحاد

 اآللٌة اإلمراضٌة: 

 المعتدالت الجائلة فً الدمبسبب تفعٌل  تشمل الرئتٌن أذٌة التهابٌة 

 .تلتصك بالبطانة الوعائٌة فً األوعٌة الشعرٌة الدموٌة 

 ًالوعائً. -تطلك محتوٌاتها وأنزٌمات حالة ومواد مؤكسدة ضارة تؤذي الؽشاء السنخ 

 .تزداد النفوذٌة الوعائٌة وتحدث وذمات ؼنٌة بالبروتٌن فً األسناخ 

 ب تأذي الرئة وتلٌفهاالفٌبرٌن فٌسب ٌتدهور نظام التخثر وٌتوضع 

االستنشاق  إنتان الدم، نمل الدم الكتلً، بعد المجازات الملبٌة، الرضوض الرئوٌة،العوامل المؤهبة: 

داخل  الرئوي، الكسور المتعددة السٌما العظام الطوٌلة، التهاب البنكرٌاس، رضوض الدماغ، التخثر

 والمٌتادوناألوعٌة المنتشر، جرعات زائدة من الهٌروٌٌن 

 األعراض والعالمات:

 وعدم استجابتها للمعالجة باألكسجٌن. التنفس، تدهور أكسجة المرٌض تسرع 

 ارتشاحات رئوٌة فً الجهتٌن فً صورة الصدر الشعاعٌة 

  انخفاضFRC 

 ًزٌادة الشنت والفرق ما بٌن تركٌز األوكسجٌن السنخً والشرٌان 

 نمص المطاوعة الرئوٌة 

 التدبٌر

  المبول بضؽط لسمً لؤلكسجٌنPaO2  95-88ملمز، وإشباع بٌن  81-61بٌن  ،%

 .7231و  7225 بٌن  PHملمز ، إضافةً لـ 71-61بٌن   PaCO2و

  إضافةPEEP )سم ماء( لتحسٌن األكسجة  7-5بمٌمة منخفضة ) )ضؽط إٌجابً نهاٌة الزفٌر

 دون االضطرار إلى رفع تركٌزه الذي بسبب التسمم باألكسجٌن.

 التخفٌؾ من وذمة الرئة بالتدبٌر الجٌد للسوائل 

 الستٌروئٌدات 

 نسبة الوفٌات عالٌة بسبب حدوث لصور األعضاء المتعدد

 

 Pulmonary Embolism (PE)الصمة الرئوٌة 

 للوفٌات فً المشافً بعد العمل الجراحً، وهو اختالط لخثرات األوردة العمٌمةاألشٌع  السبب

Deep Venous Thrombosis (DVT) 
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 :تشمل األسباب 

 ركود الجرٌان الدموي .1

 أذٌة بطانة األوعٌة .2

 تؽٌرات فً آلٌة التخثر .3

الحمل، وموانع الحمل اإلستروجٌنٌة، البدانة، التدخٌن، ؼٌاب الحركة لفترة طوٌلة : العوامل المؤهبة

 بعد العمل الجراحً، لصور الملب، كسور الحوض، وفمر الدم المنجلً.

، تسرع التنفس، تسرع أحٌاناً مدمى زلة تنفسٌة، ألم صدري جنبً، سعال جاؾلصورة السرٌرٌة:  ا

 .الملب، هبوط الضؽط الشرٌانً، انصباب جنب

بسبب حدوث فرط تهوٌة  PaCO2ملم ز. نمص  PaO2  <81نمص أكسجة  غازات الدم الشرٌانً:

فً  PaCO2ع رئوٌة مع لالء تنفسً فً الحاالت الخفٌفة، ٌتطور إلى حماض استمالبً وارتفا

 الحاالت الشدٌدة.

 التدبٌر

 دعم الجهاز الملبً الدورانً برافعات الضؽط كالدوبامٌن 

 مضادات التخثر 

 حاالت التخثر مثل السترٌبتو كٌناز والٌوروكٌناز 

 استئصال الصمة الرئوٌة 

 وضع فلتر فً الورٌد األجوؾ السفلً لمنع انطالق الخثرات 

  الولاٌة منDVT  ً  فٌزٌائٌاً ودوائٌا

 Oxygen Therapy المعالجة باألكسجٌن

  جٌة.ٌالعالج باألكسجٌن هو منع أو تصحٌح نمص أكسجة الدم أو نمص األكسجة النس من الهدؾ

  فً الدم بطرٌمتٌن: االنحالل فٌه، واالرتباط العكوس مع الخضاب. األكسجٌن ٌُنمل  

األكسجٌن المنمول. ٌماس % من كامل 3ٌشكل : Dissolved Oxygen فً الدم األكسجٌن المنحل

 (. PaO2بالضؽط المسمً)

الذي  % من كامل األكسجٌن المنمول. ٌماس بإشباع األكسجٌن97ٌشكل : Hemoglobinالخضاب 

 .من سعته الكلٌة ٌعرؾ بأنه كمٌة األكسجٌن المرتبطة بالخضاب على شكل نسبة مئوٌة

على  P50 الرمز ٌدل: Hemoglobin Dissociation Curveمنحنً االفتراق عن الخضاب  

%. إن االنزٌاح نحو األٌمن ٌعنً رفع 51الضؽط المسمً لؤلوكسجٌن الذي ٌترافك مع إشباع بمٌمة 
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وٌعنً نمص شدة ولع الخضاب باألوكسجٌن وبالتالً تحرره عنه وتوافر كمٌات أكبر  P50لٌمة 

وزٌادة شدة ولع الخضاب  P50فٌعنً خفض لٌمة  . أما االنزٌاح نحو األٌسر(O2منه)أي 

 وبالتالً نمص الكمٌة المتوافرة منه. باألكسجٌن

 

 أسباب انحراف المنحنً إلى الٌمٌن:

  زٌادة تركٌزHᶧ  وزٌادةPaCO2 

 الحماض 

 ارتفاع حرارة الجسم 

 ( 2,3زٌادة أنزٌمDPG) 

 المنحنً إلى الٌسار:أسباب انحراف 

  نمص تركٌزHᶧ 

 المالء 

 انخفاض حرارة الجسم 

 ( 2,3نمص أنزٌمDPG) 

على وظٌفة الجهاز التنفسً والجهاز  األكسجٌن نمل ٌعتمد :Oxygen Transportنمل األكسجٌن 

محتوى الدم الشرٌانً من الدورانً معاً، وٌعادل حمل األكسجٌن الكلً إلى األنسجة جداء 

 .ونتاج الملب  األكسجٌن

وعلى تركٌز الخضاب. لذلن ٌحدث نمص  PaO2محتوى الدم الشرٌانً من األكسجٌن ٌعتمد على 

  معدل نتاج الملب. الخضاب، أو انخفاض خفاضأو ان PaO2انخفاض  دالتزوٌد باألكسجٌن عن

  استطباب إعطاء األكسجٌن:

%، 91عن  SaO2، أو ٌمل ملمز 61عن  PaO2عندما ٌمل بشكل عام ٌستطب إعطاء األكسجٌن 

وعند وجود مشاكل للبٌة تنفسٌة. كما ٌُعطى األكسجٌن خالل فترة ما حول العمل الجراحً. نمبل 

إلى ما دون المٌمة الطبٌعٌة دون الحاجة إلعطاء األكسجٌن اإلضافً لدى مرضى  PaO2بانخفاض 

 .(COPD)كالداء الرئوي الساد المزمن  المزمن CO2نمص األكسجة واحتباس 
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  اختالطات العالج باألكسجٌن:

بشكل رئٌسً لدى مرضى الداء الرئوي الساد المزمن المصابٌن باحتباس  ٌشاهد: نمص التهوٌة

لذلن ٌوصى بإعطاء  ثانً أكسٌد الكربون، وٌعتمد حث التنفس لدٌهم على نمص األكسجة النسبً.

 %.31األكسجٌن لدٌهم بتراكٌز دون 

 عند استخدام تراكٌز عالٌة من األكسجٌن،  األكسجٌن محل النتروجٌنٌحل : االنخماص االمتصاصً

 ٌحدث االنخماص السنخً.إلى الدم و ٌنمص الحجم السنخً بسبب تسارع معدل لبط األكسجٌنف

% لفترة طوٌلة. إن تأذي الؽشاء 61-51كسجٌن بتركٌز وٌحدث لدى إعطاء األ: السمٌة الرئوٌة

ً أو بالتشرٌح  -السنخً الشعري المحرض باألكسجٌن ٌحدث متالزمة ال ٌمكن تمٌٌزها سرٌرٌا

المرضً عن متالزمة العسرة التنفسٌة الحادة، حٌث تزداد نفوذٌة الشعٌرات الرئوٌة وٌتثخن الؽشاء 

. لد تتظاهر  IIوتكاثر الخالٌا من النمط  Iالرئوٌة نمطالماعدي السنخً نتٌجة نمص عدد الخالٌا 

السمٌة باألكسجٌن بالتهاب رؼامً ولصبات فً البداٌة عند بعض المرضى. وتتظاهر عند الولدان 

 بعسر تصنع لصبً رئوي.

إن العالج باألكسجٌن عند الولدان )وخاصة الخدج( ذوي الشبكٌات التصنع اللٌفً خلف الشبكٌة: 

لد ٌؤدي لتكاثر وعائً ؼٌر منظم مترافك مع تلٌؾ وانفصال شبكٌة وحتى العمى ؼٌر الناضجة 

 ملمز. 81-51أحٌاناً. ٌوصى لدى الولدان أن ٌكون تركٌز األكسجٌن الشرٌانً 

 ٌدعم األكسجٌن االحتراق بشكل لوي، ولد ٌسبب حدوث انفجارات وحرائك.: خطورة االشتعال

ٌتوافر األكسجٌن  :Ambient Oxygen Therapy Equipmentمعدات العالج باألكسجٌن  

الطبً ضمن اسطوانات تحت ضؽط مرتفع، أو عبر أنظمة أنابٌب، أو مكثفات األكسجٌن، أو 

 بالشكل السائل. 

 تصنف إلى مجموعتٌن:

 : Low-Flow or Variable-Performance Equipmentمعدات الجرٌان المنخفض أو األداء المتبدل 

%( بمعدل جرٌان ثابت بحٌث ٌشكل جزءاً من الؽاز 111بمعدل جرٌان  ٌُعطى األكسجٌن )صرؾ

 ال ٌؤمن ستخدم عند المرضى ذوي الوظٌفة التنفسٌة المستمرة.ٌ، والبالً من هواء الؽرفة المستنشك

 كل األكسجٌن الذي ٌحتاجه المرٌض. 

o :التنفس  أثناء% 35-31تزود بتركٌز ٌصل حتى  المنٌات األنفٌة

لٌتر/دلٌمة. تستخدم لدى 4-3رٌان األكسجٌن عبرها طبٌعً ومعدل جال

مرضى الداء الرئوي الساد المزمن بمعدالت جرٌان منخفضة جداً تمل 

 ل/د.2-1عن 
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o  :ًٌزود المرٌض باألكسجٌن بتراكٌز مكافئة لما تزوده بها المنٌة األنفٌة، لكنه ألل المناع األنف

ً للمرٌض من حٌث الرض وعدم نفثه لؤلكسجٌن  إلى داخل الجوؾ األنفً كما تفعل إزعاجا

 المنٌة.

o :ٌعمل المناع كخزان لؤلكسجٌن وال المناع الوجهً البسٌطCO2 

الذي  ل/د 5المزفور، لذلن ٌجب أال ٌمل معدل جرٌان األكسجٌن عن 

% عند معدل جرٌان 61%، وٌصبح 31عنده ٌعادل  FiO2ٌُعتمد أن 

  ل/د، من مساوئه صعوبة الكالم والطعام والشراب.11

o  :منها ألنعة عود التنفس الجزئً وألنعة عدم المناع الوجهً المزود بخزان

عود التنفس التً تحوي صمامات بٌن كٌس الخزن والمناع وعند منفذ واحد 

ٌتم  .ل/د 15-11ة. وتستخدم بجرٌان على األلل من منافذ المناع الزفٌرٌ

فً  CO2الجرٌان بحٌث ٌنخمص ثلث الكٌس أثناء الشهٌك لمنع تراكم  تعدٌل

  كٌس الخزان.

  :High-Flow or Fixed-Performance Equipmentمعدات الجرٌان المرتفع أو األداء الثابت 

ً وثابت ال ٌتؽٌر وال ٌتأثر بمستوى  . تنفسالأو نمط  ةتهوٌالٌُعطى األكسجٌن بتركٌز محدد سلفا

  لٌتر/دلٌمة. 41تستطب عند الحاجة لمعدالت جرٌان تزٌد عن 

o :صممت هذه األلنعة لتأمٌن تهوٌة ٌدوٌة مرٌحة  صمام:-لناع-كٌس كٌس التخدٌر أو أنظمة

 دسامات شهٌمٌة وزفٌرٌة.ومحكمة وخالٌة من التسرٌب، تحوي 

o  :ٌهدؾ لخلك نظام مفتوح ذو جرٌان مرتفع حول األنؾ والفم ألنعة فٌنتوري

)المبدأ: معدل الجرٌان السرٌع عبر المدخل  مع تركٌز ثابت من األكسجٌن

المتضٌك ، ٌُحدث ضؽط سلبً ٌسبب سحب من هواء الؽرفة بنسبة تختلؾ 

ً من أجل حسب لٌاس الفتحات( مرضى الداء الرئوي الساد . ٌعد مالئما

 المزمن.

 

o  :ترطٌب الطرق الهوائٌة بجزٌئات الماء. ٌستخدم ها مٌزة  لاألنظمة المرطبة ذات اإلرذاذ

 % بوضع مولدة إرذاذ.81%، ٌمكن رفعه حتى 61أعظمً  FiO2األكسجٌن 

o  :ًحٌث ٌكون أنظمة الترطٌب مع جرٌان عالFiO2  لجرٌان البدئً %. معدل ا111-28مابٌن

ذات ترطٌب عالً. ٌوصل إلى أنبوب رؼامً أو أنبوب خزع حنجرة  Tل/د. مثاله المطعة 11

ٌستخدم التهوٌة المٌكانٌكٌة. ٌستخدم لفطام المرٌض عن  لتأمٌن األوكسجٌن المرطب لمرٌض ال

 المنفسة.
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 Mechanical Ventilation التهوٌة اآللٌة

تفشل الوسائل المحافظة فً تأمٌن أكسجة المرٌض، فإن الخٌار األخٌر هو وضع المرٌض عندما 

( CPAPلد ٌستطب تطبٌك الضؽط اإلٌجابً المستمر ضمن السبٌل الهوائً ) على التهوٌة اإلجبارٌة.

ولد ٌحتاج المرضى (إلعادة فتح األسناخ المنخمصة، PEEPأو الضؽط اإلٌجابً بنهاٌة الزفٌر )

 بفرط كربمٌة شدٌد لمساعدة تنفسٌة آلٌة. المصابون

 نجاز ذلن عفوٌا باستخدام أجهزة التنفس اآللٌةإأكسجة المرٌض ؼٌر المادر على  ة وتهوٌ تعرٌفها:

 هنان أنظمة تهوٌة تستخدم عندما ٌكون المرٌض ؼٌر لادر على إحداث أٌة حركة تنفسٌة  •

فمط بعدد محدود ؼٌر كاؾ من أنظمة تدعم المرٌض جزئٌا حٌث ٌكون لادرا على البدء  •

 الحركات التنفسٌة ثم ٌموم الجهاز بإتمام ما تبمى ودعمه

 :استطباباتها 

 المصور التنفسً  -

 تولؾ الملب والتنفس -

 الصدر(–الرضوض ) الرأس والعنك  -

 الصمات (  –األورام  –الحوادث الملبٌة الوعائٌة ) النشبات  -

 االنسمامات الدوائٌة ( –التسممات  –االضطرابات العصبٌة ) الوهن العضلً الوخٌم  -

 عدم المدرة على حماٌة الطرٌك الهوائً -

وضع المرٌض فً حالة الراحة بالنسبة إلى عضالته التنفسٌة بعد العملٌات الجراحٌة  -

الطوٌلة مثل عملٌات جراحة البطن حٌث الشك الجراحً كبٌر وٌمنع المرٌض من التنفس 

 العفوي الجٌد بسبب األلم إذا حدث الصحو مباشرة بعد انتهاء الجراحة 

  أهدافها :

 معالجة نمص األكسجة  -

 معالجة الحماض التنفسً  -

 الولاٌة من االنخماص الرئوي  -

 إعطاء العضالت التنفسٌة المنهكة فترة من الراحة  -

   تأمٌن التهوٌة بٌنما ٌتم شفاء اآلفة الرئوٌة التً سببت المصور التنفسً  -

األدوٌة المستخدمة فً العناٌة المشددة من أجل تسهٌل استمرار التهوٌة اآللٌة وتحمل المرٌض 

 ألنبوب الرغامً :ل

 المسكنات المركزٌة  -المنومات  والمهدئات   -المرخٌات العضلٌة  
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 اختالطات التهوٌة اآللٌة :

 تضٌك الرؼامى  .1

 )اإلنتان ) ذات الرئة المرافمة للمنفسة  .2

 الضؽوط داخل الصدر تؤدي الى نمص العود الورٌدي( (نمص النتاج الملبً  .3

 احتباس السوائل .4

 اضطراب التؽذٌة  .5

 لرحات الشدة  .6

 االستنشاق  .7

والحجمً  وسببه الحجوم والضؽوط الكبٌرة التً تطبك   Barotraumaالرض الضؽطً   .8

 على األسناخ حٌث لد ٌنتج عن ذلن  رٌح صدرٌة أو منصفٌة

  ذات الرئة المرافمة للمنفسة :

تحدث  ، ج وأسوأ من حٌث اإلنذاروهً من أشد أنواع ذوات الرئة مراضة وأصعبها من حٌث العال

 نسبة حدوثها أكبر فً العناٌات، وتصنؾ الى مبكرة ومتأخرة للصادات بعوامل ممرضة مماومة 

 المشددة الجراحٌة منها فً الداخلٌة 

لدى مرٌض التهوٌة اآللٌة  تؽٌر الفلورا الجرثومٌة للبلعوم الفموي والمعدة واألسنان والجٌوب ت

   .األنبوب الرؼامً الى الرئتٌنشكل عوامل ممرضة مماومة تعبر عبر توت

هو إٌماؾ التهوٌة اآللٌة وسحب االنبوب الرؼامً عند انتهاء وزوال الفطام عن التهوٌة اآللٌة : 

  السبب الذي أدى إلٌها

 :شروطه

 وجود األكسجة الجٌدة 

 لدرة المرٌض على التنفس عفوٌاً وبسعة جٌدة  

 عدم احتباس ؼاز ثانً أكسٌد الكربون 

 ار الهٌمودٌنامٌكً أي عدم وجود هبوط شدٌد فً الضؽط مثالً االستمر 

 الوعً والتجاوب الجٌد بعد إٌماؾ المنومات والمرخٌات والمسكنات المركزٌة .


