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 توازن السوائل في فترة ما حول العمل الجراحي 

 م.د.رنا ابراهيم رعيدي 

والحيز   الخلوي  داخل  الحيز  إلى  الخلوية  باألغشية  ينفصالن  كبيرين،  حيزين  بين  ما  الماء  يتوزع 

بدوره   ينقسم  الذي  الخلوي  خاللي. إلى  خارج  وحيز  األوعية،  داخل  الخاللي    حيز  الحيز  يتضمن 

 خارج البطانة الوعائية.  الخاليا، و  لسوائل الموجودة خارججميع ا

 :Intracellular Fluid(ICF) السائل داخل الخلوي

في  هاماً  دوراً  الخارجي  الخلوي  الغشاء  الخاليا،   يلعب  داخل  ومكونات  حجم  تقوم    تنظيم  حيث 

الصوديوم   بمبادلة  الفوسفات  ثالثي  األدينوزين  على  والمعتمدة  بالغشاء  المرتبطة  المضخة 

 والبوتاسيوم.  

الخاليا  داخل  البوتاسيوم  شوارد  وهي    تتركز 

 ( التناضحي  للضغط  األهم   osmoticالمحدد 

pressure الخاليا داخل  خارج  (  والصوديوم   ،

التناضحي    الخاليا للضغط  األهم  المحدد  وهي 

 .  خارج الخاليا

الماء  Osmosis  التناضح " جزيئات  انتقال  هو   :

عبر غشاء نصف نفوذ من منطقة ذات كثافة مائية  

 دون الحاجة الستهالك الطاقة"  ،فضةمنطقة ذات كثافة مائية منخمرتفعة إلى 

البروتينات داخل الخاليا  الخلوي   لكون   تتركز  البروتينات   الغشاء  التبادل  . وغير نفوذ ألغلب  يكون 

البوتاسيوم والصوديوم غير متعادل   يمنع من      3Naᶧ : 2Kᶧلشوارد  داخل    ارتفاع اإلزمواللية مما 

 الخلية.  

 :  Extracellular Fluid (ECF) السائل خارج الخلوي

الحفاظ على حجمه  إن  الخاليا.  الغذائية والشوارد وطرح فضالت  بالمواد  التزويد  األساسية    مهمته 

األوعية(  داخل  تتعلق  مه   )خاصة  جداً.  حجم  م  في  من  تغير  ب  ECFالتغيرات  الكلي  الجسم  محتوى 

 لكلوي(. )الوارد للجسم، اإلطراح الكلوي، الفقدان خارج ا  الصوديوم

كمية قليلة جداً من السائل الخاللي تكون على شكل    :Interstitial Fluidالسائل الخاللي   .1

والباق السكريةسائل حر،  بالبروتينات  مرتبط  كيميائي  بشكل  قوام هالمي)جيل(.   ي      مشكالً 
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الخاللي  تتظاهر   السائل  على شكل وذمة زيادة  بمثابة خزان عند زيادة    سريرياً  يعمل  فهو 

   . الحجم داخل األوعية

األوعية     .2 داخل  بالبالزما  : Intravascular Fluidالسائل  أغلب  يدعى  تعبر  الشوارد  ، 

وتينات وخاصة  رالب  خاللي، ليحدث توازن للمكونات. لكن ال  بحرية مابين البالزما والنسيج 

 .  تبادلها مابين البالزما والنسيج الخالليعادةً األلبومين ال يتم  

 Disorders of water Balanceاضطرابات توازن الماء   

   % لدى األنثى.50% من وزن الجسم لدى الذكر البالغ و60 يشكل الماء

الطب الماء  الوارد    : Normal water Balanceعي   يتوازن  متوسط  عند  يبلغ  الماء  من  اليومي 

حوالي  2500الذكر   تشمل  طبيعي،  بشكل  ويعادل  300مل  الطاقة،  ركائز  استقالب  عن  تنجم  مل 

عبر   400مل عبر الجهاز التنفسي و400مل مع البول،  1500مل )2500الصادر اليومي من الماء 

م جداً في  . إن الضياع التبخري مهمل مع البراز(100مل مع العرق و100الجلد على شكل بخار،  

   % من ضياع الحرارة وتبددها.25-20مجال تنظيم الحرارة ألنه مسؤول عن 

تنظيم أوزمواللية   المتواجدة في    البالزما بشكل دقيق )تناضحية(يتم  التناضحية  بواسطة المستقبالت 

المضاد لإلدرار) الهرمون  إفراز  العصبونات المتخصصة بضبط  ( والسيطرة  ADHالوطاء، وتقوم 

بالتأثير    ،ضمن مجال طبيعي ضيق  العطش، وبالتالي يتم الحفاظ على أوزمواللية البالزما  على آلية  

 . على تناول الماء وعلى إطراحه

 :  Electrolytes balanceتوازن الشوارد  

 : Disorders of sodium balanceاضطرابات توازن الصوديوم 

محتوى  يتنا مع  مباشرة  الخلوي  خارج  السائل  حجم  والتغيرات  سب  الصوديوم،  من  الكلي  الجسم 

المحتوى من الصوديوم، حيث أن   الطارئة على  التغيرات  الحجم تنجم عادةً عن  الطارئة على هذا 

توازن الصوديوم اإليجابي يؤدي لزيادة حجم السائل خارج الخلوي، بينما يؤدي توازنه السلبي إلى  

اء أكثر من داللته على محتوى الجسم الكلي  إنقاصه. إن تركيز صوديوم البالزما يعكس توازن الم

 من الصوديوم. 

الوارد الكلي من الصوديوم    يعبر عن :   Normal Sodium Balance  توازن الصوديوم الطبيعي 

في   للصوديوم  الطبيعي  التركيز  يتراوح  الكلوي.  وخارج  الكلوي  الصوديوم  ضياع  منه  مطروحاً 

 مك/ل  145 – 135البالزما ما بين 

 حجم السائل خارج الخلوي وتوازن الصوديوم بآليتين:  يتم تنظيم 
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الحجم   • في     Sensors of volumeحساسات  الموجودة  الضغط  مستقبالت  إن  الجيب  : 

)الجهاز المجاور للكبب(، تعمل وبشكل غير مباشر  الشرينات الكلوية الواردة وفي    السباتي

السباتي   الجيب  الشرياني ضمن  التوتر  فتغيرات  األوعية،  داخل  الحجم  ترصد  كحساسات 

التمدد   درجة  إن  لإلدرار.   المضاد  الهرمون  وإفراز  الودية  العصبية  الجملة  فعالية  تعدل 

 لهرمون المضاد لإلدرار. تؤثر على تحرر الهرمون األذيني المدر للصوديوم وا األذيني 

: إن نقص الحجم الفعال داخل األوعية يؤدي    Effectors of volume   الحجم    مؤثرات  •

الرينين نظام  اآلليات:  وتشمل  البولي،  الصوديوم  إطراح  معدل  -أنجيوتنسين-النخفاض 

للصوديوم) المدر  األذيني  الببتيد  والماء(،  الصوديوم  الحتباس  )تؤدي  (،  ANPألدوستيرون 

الكبي  اإل الرشح  معدل  الودية،  العصبية  الجملة  فعالية  بالضغط،  المحرض  الصودي  درار 

 وتركيز صوديوم البالزما، التوازن األنبوبي الكبي، والهرمون المضاد لإلدرار. 

بأنه زيادة في تركيز صوديوم البالزما لقيمة    يعرف:    Hypernatremiaفرط صوديوم الدم  

ضياع الماء أكثر من ضياع الصوديوم أو عن احتباس كميات  مك/ل. ينجم عن  145تزيد عن  

 : كبيرة من الصوديوم

أو   • تناضحي(  كلوي)إدرار  بسبب  منه:  الكلي  الجسم  محتوى  انخفاض  مع  الصوديوم  فرط 

 خارج كلوي )إسهال وإقياء( 

محتوى الجسم منه: بيلة تفهة مركزية )كما في عمليات الجراحة    فرط الصوديوم مع سواء  •

 العصبية ورضوض الرأس(أو بيلة تفهة كلوية 

الصوديوم،   • من  مرتفعة  لتراكيز  التسريب  منه:  الجسم  محتوى  زيادة  مع  الصوديوم  فرط 

 ( وشينغ، فرط األلدوستيرونية البدئيمتالزمة ك 

الدم:   صوديوم  لفرط  السريرية  ً المظاهر  تنجم    غالبا أنها  يعتقد  العصبية،  المظاهر  تسيطر  ما 

اشتداد  الوسن،   ، بالتململ  المريض  يصاب  حيث  الخلوي  التجفاف  عن  األولى  بالدرجة 

المنعكسات، اختالجات معممة، سبات وموت. قد يسبب النقص السريع في حجم الدماغ، تمزق  

 األوردة الدماغية مما يؤدي لنزف موضع دماغي  أو تحت العنكبوت. 

   عالج فرط صوديوم الدم:

يجب   المستبطن،  السبب  وتصحيح  الطبيعي  المجال  إلى  البالزما  أوزمواللية  إعادة  هو  الهدف 

مدى   على  الماء  نقص  كمحلول    48إصالح  التوترية  الناقصة  المحاليل  باستخدام  ساعة 

فرط  5ديكستروز   مرضى  أما  الخلوي.  خارج  الحيز  حجم  اضطراب  تصحيح  يجب   .%

ترافق مع نقص محتوى الجسم الكلي منه فيجب أن يعطوا سوائل معادلة التوترية  الصوديوم الم 

بفرط   المصابين  أما  التوترية،  ناقص  بالمحلول  عالجهم  قبل  الطبيعي  البالزما  حجم  الستعادة 

ومحاليل   العروة  بمدرات  يعالجوا  أن  فيجب  منه  الكلي  الجسم  محتوى  زيادة  مع  الدم  صوديوم 

 سريباً وريدياً. % المعطاة ت5ديكستروز 
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التخديرية:   فرط  االعتبارات  سبب  يُعرف  أن  إلى  االنتخابي  الجراحي  العمل  تأجيل  يجب 

. إن نقص الحجم يعرض المريض النخفاض التوتر الشرياني  سوائل الصوديوم ويعوض نقص ال

 ونقص إرواء أنسجة الجسم، كما يجب تخفيض جرعات معظم األدوية الوريدية. 

 مك/ل.  135يعرف بأنه نقص صوديوم البالزما عن   :Hyponatremiaنقص الصوديوم  

نقص صوديوم الدم الكاذب: المترافق مع أوزمواللية بالزما طبيعية )فرط شحوم الدم، فرط   •

اإلحليل(.   عبر  الموثة  استئصال  الشديد خالل  الغاليسين  امتصاص  الشديد،  الدم  بروتينات 

 ا )فرط سكر الدم، إعطاء المانيتول(. مرافق مع ارتفاع أوزمواللية البالزالمتو

كلوية)المدرات،  • أسباب  منه:  الكلي  الجسم  نقص محتوى  مع  المترافق  الدم  نقص صوديوم 

المضيعة   الكلوية  االعتالالت  الكلوي،  األنبوبي  الحماض  المعدنية،  الستيروئيدات  عوز 

 للملح(. أسباب خارج كلوية)إسهال، إقياء، الحيز الثالث( 

الد  • صوديوم  غير  نقص  اإلفراز  متالزمة   : الطبيعي  الكلي  الجسم  محتوى  مع  المترافق  م 

لإلدرار المضاد  الهرمون  من  الستيروئيدات SIDSHالمالئم  عوز  الدرق.  نشاط  قصور   ،

 القشرية السكرية.  

نقص صوديوم الدم المترافق مع زيادة محتوى الجسم الكلي منه: قصور القلب االحتقاني،   •

 . النفروزية ة التشمع الكبدي، المتالزم 

الدم:   صوديوم  لنقص  السريرية  عن  المظاهر  تنجم  وهي  األولى،  بالدرجة  عصبية  أعراض 

أوزمواللية   نقص  حدوث  بمدى سرعة  شدتها  وترتبط  الخلوي  داخل  الحيز  الماء ضمن  زيادة 

الوسط خارج الخلوي، تشمل األعراض الباكرة القمه، الغثيان والضعف العضلي، وفي النهاية  

وذمة في    تظهر  أما  والموت.  والسبات  واالختالجات  والتخليط  للوسن  تؤدي  مترقية  دماغية 

 النقص المزمن فقد التظهر أعراض. 

عالج السبب المستبطن وإعادة تركيز الصوديوم للمجال الطبيعي. يعد محلول  يجب  المعالجة:  

م المترافق  الصوديوم  نقص  مرضى  لتدبير  المنتخب  العالج  التوترية  المعادل  نقص  سالين  ع 

مع سواء محتوى   المترافق  الصوديوم  نقص  في عالج مرضى  أما  منه،  الكلي  الجسم  محتوى 

آفات   السرعة مع ظهور  الشديد  يترافق اإلصالح  الماء.  تحديد  فيتم  أوزيادته  منه  الكلي  الجسم 

 مزيلة للنخاعين في الجسر، يؤدي لعقابيل عصبية خطيرة ودائمة. 

التخديرية: ي  االعتبارات  أال  عن  يجب  البالزما  صوديوم  تركيز  عمل  130قل  أي  قبل  مك/ل 

جراحي انتخابي حتى لو كان العرضياً، حيث يمكن للقيم األقل أن تؤدي لوذمة دماغية تسبب  

 الهياج والتخليط والنعاس بعد العمل الجراحي. 

يمكن أن يحدث لدى المرضى الخاضعين لعملية استئصال البروستات عبر اإلحليل، امتصاص  

مل/د(، لذلك هم معرضون لخطورة اإلصابة بانسمام مائي حاد  20كميات كبيرة من ماء الغسيل)

 وشديد. 
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 :  Disorders of Potassium Balanceاضطراب توازن البوتاسيوم   

تركيب    يلعب  عملية  وفي  الخلوية،  لألغشية  الكهربائية  الفيزيولوجية  في  هاماً  دوراً  البوتاسيوم 

 والكربوهيدرات. البروتينات 

ينجم البوتاسيوم المطروح في    :Normal Potassium Balanceتوازن البوتاسيوم الطبيعي  

امتصاص   عود  وبمشاركة  األلدوستيرون  بإشراف  له،  القاصية  األنابيب  إفراز  عن  البول 

 الصوديوم. 

يمة  يُعرف بأنه انخفاض تركيز بوتاسيوم البالزما لق   :  Hypokalemiaنقص بوتاسيوم الدم  

 مك/ليتر، وهو ينجم عن:  3,5تقل عن 

انزياح البوتاسيوم بين أحياز الجسم المختلفة: ينجم نقص البوتاسيوم عن دخوله إلى الوسط   .1

لل   المقلدة  األدوية  القالء،  مثل:  الخلوي  بالفيتامين  B2داخل  المعالجة  B12،المعالجة   ،

 باألنسولين. 

درار، الحماض األنبوبي الكلوي، دوائي(،  زيادة ضياع البوتاسيوم: عن طريق الكليتين )اإل .2

الملينات(، وأحياناً   المعدي، اإلدمان على  )إقياء، إسهال، الرشف  أو عن الطريق الهضمي 

 عن طريق التعرق المزمن أو التحال.  

 عدم كفاية الوارد  .3

  المظاهر السريرية لنقص بوتاسيوم الدم:

لقيمة  يبقى   ينخفض  أن  إلى  عرضيين  ال  المرضى  القلبية  3دون  معظم  التأثيرات  تكون  مك/ل. 

المسيطرة  هي  العضلة    الوعائية  قلوصية  ضعف  النظميات،  كهربائية،  تخطيطية  )اضطرابات 

 القلبية وتذبذب التوتر الشرياني( 

الموجة   تسطح  التخطيطية:  االضطرابات 

T  الموجة تبارز   ،U  تطاول  ،P-R،  ارتفاع

 لألسفل.  S-Tوتزحل   Pالموجة 

من   العضلية كالً  العصبية  التأثيرات  تشمل 

 ونادراً انحالل العضالت المخططة .  الضعف العضلي الهيكلي، العلوص ، التكزز،

مك/يوم(، ويجب    80-60تعتبر المعالجة بالمحاليل الفموية خالل عدة أيام هو األفضل )المعالجة:  

  20-10ش، أما السرعة األكبر)مك/ساعة( لتأثيره المخر8أال يزيد معدل التسريب الوريدي عن )

 مك/سا( فتستدعي التسريب عن طريق وريد مركزي. 



6 
 

التخديرية:   تأجيل االعتبارت  عن    يتم  البوتاسيوم  يقل  عندما  االنتخابي  الجراحي    3,5-3العمل 

قيمة   عن  يقل  وعندما  النظم،  اضطرابات  غياب  مع  المعالج  4مك/ل  المريض  عند  مك/ل 

 %. 50-25المرخيات العضلية بنسبة  يجب إنقاص جرعة بالديجوكسين.  

الدم   لقيمة تزيد  :  Hyperkalemiaفرط بوتاسيوم  البالزما  بوتاسيوم  بأنه ارتفاع تركيز  يعرف 

 مك/ل. وقد ينجم عن:  5,5عن 

داخل   .1 الوسط  البوتاسيوم من  يتحرك  قد  المختلفة:  الجسم  أحياز  بين  البوتاسيوم  أيونات  انتقال 

الخلوي إلى الوسط خارج الخلوي نتيجة اإلصابة بالحماض، االنحالل الخلوي التالي للمعالجة  

كولين،    السكسنيل  الواسع،  الرض  المخططة،  العضالت  انحالل  الدم،  انحالل  الكيماوية، 

 .  B2مستقبالت األدرينيرجية  حاصرات ال

القشرية   .2 الستيروئيدات  فعالية  نقص  الكلوي،  القصور  البول:  مع  البوتاسيوم  إطراح  نقص 

 المعدنية، المدرات الحافظة للبوتاسيوم، مثبطات الخميرة القالبة لألنجيوتنسين 

 زيادة الوارد: نقل الدم، اإلعطاء الوريدي السريع  .3

فرط البوتاسيوم الزائف: انحالل الكريات الحمر)استخدام التورنيكة(، الكثرة الشديدة للكريات   .4

 البيض أو الصفيحات . 

 المظاهر السريرية لفرط البوتاسيوم: 

عن   البالزما  بوتاسيوم  تركيز  يزيد  عندما  القلبية  المظاهر  التبدالت  7تشاهد  تتطور  مك/ل. 

من بالترتيب  الكهربائية  موجات    التخطيطية 

T    المركب عرض  زيادة  إلى  الطويلة، 

QRS  ثم تطاول ،PR    وفقدان الموجةP  ثم  ،

الموجة  ارتفاع  وتزحل  R  تناقص   ،ST  

األعلى(،   )أو  الرجفان  ثم  لألسفل  حدوث 

 الال إنقباض.  البطيني و

 مك/ل.  6تجب المعالجة عندما يزيد التركيز البالزمي عن المعالجة: 

 اهر الناجمة عن فرط البوتاسيوم وعلى السبب المستبطن.  تعتمد المعالجة على شدة المظ •

-3%، أو  10مل من غلوكونات الكالسيوم10-5في الحاالت الشديدة يعاكس الكالسيوم ) •

 %( جزئياً التأثيرات القلبية. 10مل من كلورايد الكالسيوم  5

كما   • وريدي،  تسريب  الصوديوم  بيكربونات  يُعطى  االستقالبي  الحماض  وجود  يتم  عند 

واألنسولين) الغلوكوز  مع  50-30تسريب  غلوكوز  تسريبها    10غ  يتم  أنسولين  وحدات 

 خالل ساعة(. 

   الفورزمايد عند وجود فعالية كلوية •
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 التحال )الدموي أقضل من الرحض البريتواني (.  •

التخديرية:   يجوزاالعتبارات  بوتاسيوم    ال  فرط  لدى مرضى  االنتخابي  الجراحي  العمل  إجراء 

بعد تصحيحه. اليجوز استخدام السكسنيل كولين وال يجوز تسريب المحاليل الحاويةعلى    الدم إال 

 البوتاسيوم. قد يفاقم فرط البوتاسيوم من تأثير المرخيات العضلية. 

 

 : Fluid management   تدبير السوائل 

 : Evaluation of intravascular volumeم الحجم داخل األوعية   تقيي

 ، جلسة تحال. هامة قد تُخبر بالوارد الفموي، وجود إسهال وإقياء، خسارة دم القصة المرضية: 

 :  Physical examination الفحص السريري

 فقدان السوائل كنسبة مئوية من وزن الجسم            
 % 15 % 10 %5 العالمة 

 خشبية جافة جدا   جافة  األغشية المخاطية

 متغيم الوعي وسن طبيعي المحيط التفاعل مع الوسط 

: من التغيرات االنتصابية
 االستلقاء للجلوس أو الوقوف 
 تبدل النبض المحرض بالوقوف 
 تبدل الضغط المحرض بالوقوف 

 
 
 ال تبدل
 ال تبدل

 
 
 خفيف 
 خفيف 

 
 
 نبضة/د  15 زيادة < 

 ملم ز 10 < انخفاض

 بشدة ناقص  ناقص باعتدال  ناقص بشكل طفيف  الصادر البولي 

 نبضة/د 120< نبضة/د 100< طبيعي إلى زائد  معدل النبض

  نخفض بشكل طفيفي طبيعي التوتر الشرياني
 ت التنفسيةمع التغيرا

 منخفض 

 

وذمة في المنطقة العجزية لدى شخص مستلق،  فرط الحجم داخل األوعية عل شكل  يتظاهر حينفي 

،  ، وزيادة البول وعالمات زيادة الماء خارج الخلويقادر على الحركةأو أمام الظنبوب لدى شخص  

العالمات  هذه  تتطور  كبدية، وكلوية طبيعية.  قلبية،  الحجم    مع وظيفة  زيادة  القلب  إلى    مع  تسرع 

 زرقة، مفرزات رغوية رئوية.  الوداجي،الوريد  ، امتالءوزيزوالتنفس،  

 : Laboratory evaluationالتقييم المخبري  

البول،    PHالرسابة)الهيماتوكريت(،   كلورايد  أو  صوديوم  تركيز  البولية،  الكثافة  الشرياني،  الدم 

 الكرياتينين في المصل. نسبة البولة إلى تركيز صوديوم المصل، 

للبول، وانخفاض  تقالبي، ارتفاع الكثافة النوعية  الرسابة، حماض اسفي حالة التجفاف: ارتفاع قيمة  

الصوديوم   الدم. تركيز  صوديوم  فرط  البول،  الخضاب    في  قيم  التتغير  الحاد  النزف  حالة  في 
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والهيماتوكريت لتأخر انزياح  السائل خارج األوعية إلى الحيز الوعائي. قد يظهر اإليكو انخماص  

 ء الحجرات القلبية بشكل كامل. األجوف العلوي أوعدم امتال 

نعتمد على صورة الصدر الشعاعية البسيطة في كشف فرط الحجم حيث تظهر االرتسامات الوعائية  

 . أو كليهما  والخاللية الرئوية أو ارتشاحات سنخية منتشرة

 : Hemodynamic measurementsالقياسات الهيموديناميكية  

الوريد مراقب تتماشى وعندما    المركزي،  ة ضغط  قصور    مع   قيمه  ال  حال  في  أو  السريري  التقييم 

 .  ضغط الشريان الرئوي     القلب األيمن، تتم مراقبة

أن  الحديثة    إال  نتائج مرضى  فشلت  الدراسات  تحسن  الرئوي  الشريان  مراقبة ضغط  أن  إثبات  في 

ب  خاصة  الحرجة،  تقد الحاالت  والتي  الباضعة  غير  اإليكو  تقنيات  االمتالء  ر  وجود  وحجم  وظيفة 

 .   القلبي

 Intravenous Fluidsالوريدية  السوائل 

تُعطى   • بنفس  عندما  األوعية  داخل  الحجم  على  تحافظ  كافية،  بحجوم  البلورانية  المحاليل 

 فعالية المحاليل الغروانية. 

يعادل   • إعطاء حجم  البلورانية،  بالمحاليل  األوعية  داخل  الحجم  نقص  تعويض    4-3يتطلب 

 لحجم الالزم من المحاليل الغروانية لتعويض النقص. أضعاف ا

المحاليل   • بتسريب  أكبر،  بسرعة  الشديد  األوعية  داخل  السائل  حجم  نقص  تصحيح  يمكن 

 الغروانية. 

البلورانية)< • المحاليل  من  كبيرة  لكميات  السريع  التسريب  يترافق  ما  مع    ل(  5-4غالباً 

 حدوث وذمة نسيجية واضحة. 

للوذمة   • الحركات  يمكن  النسج، عودة  األكسجين، شفاء  نقل  تعيق  أن  السوائل  لزيادة  التالية 

 الحوية لألمعاء بعد الجراحة، كما تزيد من خطر اإلنتان في مكان العمل الجراحي. 

البلورانية    نقص    : Crystalloid solutionsالمحاليل  مرضى  لدى  اإلنعاش  بداية  في  تعطى 

اإلنت  الصدمة  الحروق  انية،  الحجم،  مرضى  الرأس،  دماغي  أذيات  إرواء  ضغط  على  )للمحافظة 

   دقيقة. 30-20العمر النصفي لبقاء المحلول البلوراني ضمن السرير الوعائي يعادل كاف(.. 

 الجدول لالطالع 
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في   • استخداماً  التوترية  معادلة  المحاليل  أشيع  رينجرالكتات  تتحول  محلول  الممارسة، 

ال ضمن  الموجودة  االستقالب  الالكتات  بواسطة  الجسم  ضمن  بيكاربونات  إلى  محلول 

 الكبدي. 

بحجوم كبيرة ، يسبب حدوث    (normal salineعندما يُعطى محلول سالين الفزيولوجي)  •

تركيز   وينخفض  والكلورايد،  بالصوديوم  غناه  بسبب  الكلور  مفرط  تمددياً  حماضاً 

لدى   األفضل  المحلول  يعد  فهو  لذا  االستقالبي  البيكربونات.  بالقالء  المصابين  المرضى 

 ناقص الكلور، ومن أجل تمديد وحدات الكريات الحمر المتراصة قبل نقلها. 

ديكستروز   • الحر،%  5يُستخدم محلول  الماء  ستمرارية  حاجة االو   من أجل تعويض عوز 

لدى   وخاصة  الدم  سكر  انخفاض  من  للوقاية  يستخدم  كما  الصوديوم،  حمية  مريض  لدى 

 . ساعات  8 – 4مغ/دل عند الصيام لمدة 50لمعرضون النخفاض > األطفال ا

الغروانية:   النصفالمحاليل  الغروانية  العمر  للمحاليل  الحجم  ساعات   6-3ي  تمديد  آلية عملها   ،

حيث تميل للبقاء داخل األوعية بسبب الوزن    داخل األوعية عن طريق زيادة الضغط الحلولي 

بصدمة نزفية ريثما    ي حاالت إنعاش المريض المصاب . تستطب فالجزيئي الكبير لمكوناتها  

، تعويض السوائل لدى المريض المصاب بنقص مرافق في ألبومين الدم أو ضياع  يصل الدم

، وفي حال كون التعويض المستمر بالسوائل البلورانية يحمل خطورة فرط  البروتين )الحروق(

 حمل )قصور القلب االحتقاني، وذمة الرئة(. 

األ  بعض  النازف  يقوم  الدم  وتعويض  البلورانية،  بالمحاليل  السوائل  حاجة  بتعويض  طباء 

 بالمحاليل الغروانية بما فيها منتجات الدم. 
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 من أشكاله:  

  plasma protein fraction5% جزيئات بروتينات البالسماو  Albumin األلبومين •

األلبومين يستخدم  معالجتها حرارياً.  بعد  المتبرع  بالسما  يستخلص من  في  5حيث   %

واأللبومين   الحجم،  نقص  األلبومين.  25تعويض  نقص  عالج  في  تأثيراته  %  من 

الفيروسية)التهاب   لنقل األمراض  التحسسية، خطورة منخفضة  الجانبية : االرتكاسات 

 الكبد واإليدز(. 

 يسبب ارتكاسات تحسسية. صنعي   مركب : Gelatins الجيالتين  •

الكلية  : عديد سكاكرDextran  الديكستران  • أذيات وقصور في  باإلضافة  يترافق مع   ،

 . الرتكاسات تحسسية

: يتوفر تركيبات مختلفة من حيث الوزن الجزيئي،  Hetastarch   محاليل هيتاستارش •

ألنه قد   في حاالت اضطرابات التخثر ، اليستطب نسبة الهيدروكسيل والنشاءوالتركيز،  

 القصور الكلوي. ال يعطى لدى مرضى خطورة و  يُنقص من عامل فون فيلليبراند 

 المعالجة بالسوائل في فترة ماحول العمل الجراحي 

 تعويض حاجة االستمرارية يمكن حسابها بالقانون التالي  .1

 

 كغ؟ 25مثال: ماهي حاجة االستمرارية لطفل وزنه 

40+ 20+ 5= 65 ml/h 

 حاجة النقص السابق )الصيام(: تحسب بضرب حاجة االستمرارية بمدة صيامه.  .2

 ساعات؟  8كغ، مدة صيامه 70مثال: نقص السوائل لدى مريض وزنه 

8x (40+ 20+ 40) = 880 ml 

الجراحة:    .3 الشق  حاجة  حسب  يقدر  الذي  التبخر  النزف،  حاجيات  تعويض  وتشمل 

 . ( بعد الجراحات الكبرى الداخلي للسوائل )ضياع الحيز الثالث الجراحي، والتوزع 
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مل/ كغ / ساعة،    0,5على نتاج بولي<    : الحفاظ  كما يلي  تعويض السوائل  تتم المراقبة أثناء

 كاف، عالمات حيوية مستقرة.  CVPالحفاظ على 

 

  الحامضي القلوي التوازن

Acid – Base Balance 

الدم هو تعبير عن قياس درجة حموضة أو قلوية الدم، يوجد تناسب    PHإن مصطلح الـ  

الـ   قيمة  بين  شوارد    PHعكسي  تركيز  زاد  فكلما  الدم،  في  الهيدروجين  شوارد  وعدد 

أخفض، وكلما قل تركيز شوارد الهيدروجين، كلما كانت    PHالهيدروجين، كلما كانت الـ  

 أعلى.  PHالـ 

   PH  :         PH = 7.35 – 7.45المجال الطبيعي للباهاء أو  

 مع الحياة.     ( PH= 6.8 -7.8)قيمة  التتوافق 

الـ   النخفاض  يؤدي  اضطراب  أي  )  PHإن  حماض  اضطراب  acidosisيدعى  وأي   ،)

الـ   الرتفاع  قالء)  PHيؤدي  تركيز  alkalosisيسمى  على  االضطراب  هذا  أثر  إذا   .)

HCO3⁻    بشكل أولي سمي اضطراباً استقالبياً، وإذا أثر علىPaCO2    بشكل أولي يسمى

 اضطراباً تنفسياً. 

المعاوضة:   تركيز شوارد  آليات  تغير  نتيجة  تنشأ  التي  الفيزيولوجية  االستجابات  تتظاهر 

ذلك   كان  إن  تنفسية  معاوضة  فوري،  كيماوي  درء  يلي:  كما  أطوار  بثالثة  الهيدروجين 

معاوض  الطبيعي  ممكناً،  للمجال  الباهاء  تعيد  أنها  حيث  فعالية  أكثر  ولكنها  أبطأ  كلوية  ة 

 تقريباً ولو كانت الحدثية المرضية مستمرة. 

 

ويعمل   الخلوي،  خارج  السائل  في  موجود  دارئ  أهم  البيكربونات  تعد  الجسم:  دوارئ 

في ا لدرء ضمن  الخضاب كدارئ مهم في الدم، وربما تلعب بقية البروتينات دوراً رئيسياً 

 تشكل األمونيا والفوسفات دوارئ بولية مهمة.   كماالوسط داخل الخلوي، 
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الـ   انخفاض  ينبه  الرئوية:  البصلية،    PHالمعاوضة  التنفسية  المراكز  الشرياني  الدم  في 

انخفاض   إلى  التنبيه  هذا  عن  الناجمة  التهوية  حجم  في  الزيادة  تؤدي  ،  PaCO2وبالتالي 

المراكز التنفسية ويؤدي نقص التهوية السنخية    PHثبط ارتفاع الـ  للطبيعي. ي   PHوإعادة الـ  

 إلى المجال الطبيعي.  PHوبالتالي عودة الـ   PaCO2الناجم عن هذا التثبيط إلى ارتفاع 

كمية   ضبط  على  قدرة  للكلى  الكلوية:  السائل    ⁻HCO3المعاوضة  من  امتصاصها  المعاد 

شوارد   من  التخلص  في  وتساهم  للبيكاربونات  جديد  مصدر  فتؤمن  الراشح،  األنبوبي 

الهيدروجين على شكل حموض وأيونات أمونيوم قابلة للمعايرة. فتتظاهر المعاوضة الكلوية  

امتصاص   زيادة عود  استجابات:  بثالث  الحموضة  إطراح    ⁻HCO3تجاه  زيادة  الراشحة، 

 موض القابلة للمعايرة، زيادة إنتاج األمونيا. الح

 :  respiratory Acidosisالحماض التنفسي   

 ملم ز.    PaCO2  >45، و الـ PH <7,35يعرف بكون الـ 

في   أولية  زيادة  المعادلة  PaCO2فهو  تزيح   ،

 التالية نحو األيمن:  

H2O + CO2 ↔H2CO3↔Hᶧ + HCO3⁻   

الهي شوارد  تركيز  الرتفاع  يؤدي  دروجين  مما 

 األسباب: وانخفاض باهاء الدم الشرياني.  تشمل 

نقص التهوية السنخية:  تثبيط عصبي مركزي )رض دماغي(، اضطرابات عصبية   •

اضطراب   سائب(،  الصدر)صدر  جدار  اضطرابات  أعصاب(،  )اعتالل  عضلية 

حنجرة، والسفلي)تشنج  العلوي  التنفسي  االنسداد  صدرية(،  (، COPDالجنب)ريح 

 لرئة)صمة رئوية، ذات رئة(، خلل جهاز بجهاز التنفس الصناعي. أمراض متن ا

زيادة معدل إنتاج ثاني أكسيد الكربون: حمل ضخم بالكاربوهيدرات، فرط الحرارة   •

 الخبيث، االرتعاشات الشديدة. 

 عالج الحماض التنفسي:  

الموسعات  إعطاء  من  كالً  السنخية  التهوية  معدل  تحسن  التي  المؤقتة  اإلجراءات    تشمل 

بإعطاء   الرئتين  مطاوعة  تحسين  أو  التنفسية  المنبهات  إعطاء  التخدير،  معاكسة  القصبية، 

في   اآللية  التهوية  نظام  على  المريض  وضع  يستطب  الصدرية...  الريح  تفجير  المدرات، 

 حاالت الحماض المتوسط إلى الشديد، وتعب العضالت التنفسية. 
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 :  Metabolic Acidosisالحماض االستقالبي  

 مك/ل. HCO3⁻ <22، و تركيز البيكربونات  PH <7,35رف بكون الـيع

 ، يحدث بواحدة من اآلليات التالية ⁻HCO3فهو انخفاض أولي في  

 بحمض الطيار قوي.   ⁻HCO3 بطق .1

 عبر الكلى أو عبر الجهاز الهضمي  ⁻HCO3ضياع  .2

 التمديد السريع للسائل خارج الخلوي بسائل خال من البيكربونات.  .3

نقوم بحساب فجوة الصواعد والتي هي فرق التركيز بين    ستقالبي الحماض االلمعرفة سبب  

( الهوابط  أو  الموجبة  )Cationsالشوارد  الصواعد  أو  السالبة  والشوارد   ،)Anions  في  )

 ما، وتحسب بالمعادلة التالية: زالبال

Anion Gap= (Naᶧ + Kᶧ ) – (HCO3⁻ + Cl⁻ ) =15 ± 3 mEq/L 

مرتفعة:   • صواعد  )قصور  فجوة  الالطيارة  المنشأ  داخلية  الحموض  إنتاج  زيادة 

العضالت   انحالل  )ساليسيالت(،  السموم  لبني(،  حماض  خلوني،  حماض  كلوي، 

 المخططة. 

)حماض   عبر الكلى   ⁻HCO3ضياع  فجوة صواعد طبيعية)حماض مفرط الكلور(:   •

تمددي،   )إسهال(،  الهضمي  الجهاز  عبر  أو  كلوي(  من  أنبوبي  الوارد  زيادة 

 . الحموض الحاوية على الكلورايد 

االستقالبي:   الحماض  تطبيق  ف  PH   <7,20الـ  كانت إذا  عالج  الضروري  من 

الصوديوم. يجب قياس متكرر لغازات الدم الشرياني لتجنب االختالطات.    بيكاربونات 

 يعالج الحماض الخلوني السكري بتعويض نقص السوائل، باإلضافة لألنسولين.  

 : Respiratory Alkalosis   القالء التنفسي

 ملم ز   PaCO2 <35و   PH  >7,45يعرف بكون الـ 

في   أولي  انخفاض  في PaCO2هو  آليته  وتكمن  السنخية   ،  التهوية  معدل  لدرجة    زيادة 

 التتناسب مع إنتاج ثاني أكسيد الكربون، أشهر أسبابه: 

 تنبيه مركزي: ألم، قلق، إقفار، نشبه، ورم، إنتان، حمى، أدوية.  •

 تنبيه محيطي: نقص أكسجة، األماكن المرتفعة، فقر دم شديد، أمراض الرئة.  •

 . المنشأ، خمجآلية غير معروفة: اعتالالت الدماغ استقالبية  •
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يعتمد على عالج السبب، يجب مراقبة حدوث تعب في عضالت عالج القالء التنفسي:  

 التنفس وقصور تنفسي. 

 

 : Metabolic Alkalosisالقالء االستقالبي  

 مك/ل   HCO3⁻ >26و و تركيز البيكربونات   PH  >7,45يعرف بكون الـ 

 تقسم حاالته إلى: البالزما.   ⁻HCO3هو ارتفاع أولي  بتركيز بيكربونات 

هضمي) • للكلورايد:  الحساس  مستمر القالء  المعدة  رشف  كلوي  لمحتويات   ،)

 . )مدرات، نقص الوارد من الكلورايد(

الكلورايد: • على  المعند  )فرط    القالء  المعدنية  الستيروئيدات  فعالية  زيادة 

 األلدوستيرونية البدئي، والثانوي، كوشينغ(، نقص البوتاسيوم الشديد. 

تسريب محلول كلور الصوديوم، وتعويض البوتاسيوم )كلور  عالج القالء االستقالبي:  

الستيروئيدات  فعالية  فرط  عن  الناجم  أما  للكلوريد.  الحساس  القالء  في  البوتاسيوم( 

الشديدة   الحاالت  في  )السبيرينوالكتون(.  األلدوستيرون  لمضادات  فتستجيب  القشرية 

 تسرب الحموض وريدياً. 

 زات الدم الشريانية تفسير غا

 : هل يتماشى مع الحموضة أو القلوية؟ PHالنظر إلى الـ .1

 تنفسي؟   سبب هل تتماشى قيمته مع وجود   PaCO2النظر إلى  .2

تبدل   .3 يفسر  لم  تبدل    PaCO2إذا  يشير  فهل  القلوي،  الحامضي  االضطراب 

 إلى وجود سبب استقالبي؟  ⁻HCO3تركيز 

لتحديد نوع االضطراب البدئي.    PHو الـ⁻HCO3 ، و PaCO2   بين   ربط يتم ال .4

، كان االضطراب البدئي تنفسياً. وإذا  PHو الـ  PaCO2فإذا توافق الخلل مابين  

 ، كان االضطراب البدئي استقالبياً.  PHو الـ⁻HCO3 توافق الخلل ما بين 

إذا كان    توجد معاوضة؟  هل  PaCO2 قارن التغير في البيكربونات والتغير في .5

PaCO2  وHCO3⁻   الـ  يماثالن  PH  معاوضة تنفسية. وإذا  ال  كانت ،  في االتجاه

 معاوضة استقالبية.   ال كانت ، PHالـ ان اكس يع ا كان

6.  ( عدمه:  من  مرافق  أكسجة  نقص  وجود  عن  ز(و    PaO2  >80نبحث  ملم 

(SPO2 >90 )% 

سبب   لمعرفة  الصواعد  فجوة  قياس  وجب  استقالبي،  حماض  وجود  تشخيص  عند 

 الحماض.  


