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Potassium 
3.5 - 5.1 mmol/L 

 .الخلٌةمنها داخل %   98الخالٌا تتواجد الرئٌسٌة الموجبة داخل الشاردة •

 .داخل البالزما دورالجسم ٌبوتاسٌوم ٪ من 2•

 .مرة أكثر من تركٌزه خارج الخلٌة  20تركٌزه داخل الخلٌة •

 :وظٌفته•

 والعضلٌة ٌنظم االستثارة العصبٌة •

 .الهٌدروجٌن شواردتركٌز ضبط •

 .حجم السائل داخل الخالٌاضبط •
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 عالقت البىتاسيىم هع شىارد الهيدروجيي

 .مع فرط بوتاسٌوم البالزما( PHانخفاض )الدم  وضةحم رتبطت•

 .بوتاسٌوم البالزمانمص مع ( PHارتفاع ) الدم للونة رتبطت•

المرتفعة فً البالزما دخول شوارد الهٌدروجٌن ألن الحماض ٌسبب •

  اٌالبوتاسٌوم إلى السائل خارج الخالممابل خروج  الخالٌاداخل الى 

، والمالء ٌسبب حركة عكسٌة من أٌونات البوتاسٌوم (البالزما)

 .والهٌدروجٌن



 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 4 2022األول،  تشرٌن 10اإلثنٌن، 

 تٌظين البىتاسيىم

طرح البوتاسٌوم والهٌدروجٌن الصودٌوم ممابل  عادة امتصاصٌحدث ا: الكلٌة•

 االلدوستٌرونبآلٌة 

 :الخالٌا الى داخل   Kتعٌدثالثة عوامل •

 Na/K ATP aseمضخة   -1

 والكبد ٌةالعضالت الهٌكلالى   Kاألنسولٌن ٌعزز دخول -2

 Kتعزز دخول   والمٌناتتٌكالكا -3



 تىازى البىتاسيىم

 اضطراب فًٌختل توازن البوتاسٌوم فً الجسم لدى حدوث 

 كما ٌمكن أن ٌتؤثر. أو الكمٌات المطروحة/الكمٌات الواردة و

 توازن البوتاسٌوم من خالل إعادة توزٌعه فً الجسم

بما فٌه محتوى الخلٌة سٌتحرر ، النسٌجٌة األذٌاتفً حال : مثال
إلى ارتفاع مما ٌإدي ، إلى الحٌز خارج الخلوي +Kمن 

 .خطٌرةلد تكون التً   +Kل  البالسمٌةالمستوٌات 
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 بحدوثانخفاض بوتاسٌوم الدم أعراض 

 عضلًضعؾ  •

 ضعؾ المنعكسات  •

 الملبنظم اضطراب •

 :األسباب التالٌةٌحدث انخفاض بوتاسٌوم الدم كنتٌجة ألحد 

(a  انخفاض الوارد 

(b  إعادة التوزٌع إلى داخل الخالٌا 

(c  أكثر شٌوعا  زٌادة اإلطراح. 
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Hypokalemia 

 نقص الثوتاسيوم



•(a لتواجد البوتاسٌوم بكمٌات نظرا  ، نادر: انخفاض الوارد

 .الخضرواتالفواكه وبعض ، كبٌرة فً اللحوم

•(B  داخل الخالٌاإعادة توزٌعه الى: 

المبط الخلوي األنسولٌن على ٌحرض : المعالجة باألنسولٌن 1.

حال الحماض فً المعالجة باألنسولٌن وبالتالً فإن ، للبوتاسٌوم

 .خطر انخفاض بوتاسٌوم الدمتإدي إلى لد  الكٌتونً
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Hypokalemia 

 نقص الثوتاسيوم



نتٌجة للعاللة  alkalosis Metabolicاالستقالبٌة القلونة -2

 +Hمستوٌاتأنه نتٌجة النخفاض حٌث +Hو   +Kبٌن المتبادلة 
إلٌها   +Kالخلٌة ممابل دخول شوارد من   +Hسٌخرج ، فً الدم

 + Kٌنخفض بوتاسٌوم البالزما . على توازن الشحنةللمحافظة 

  pHفًوحدة ارتفاع  0.1لتر لكل   / mmol 0.4بنحو 
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Hypokalemia 

 نقص الثوتاسيوم



عندما ٌتم إعطاء شخص تحدث :  Refeedingالتغذٌة إعادة -3

سٌحدث إفراز . طوٌلة ؼذاء عالً الكربوهٌدراتصائم لفترات 

 مما سٌإدي إلى انخفاض مستوٌات، لألنسولٌنعالً وسرٌع 

 المؽنٌزٌوم والبوتاسٌوم كنتٌجة لزٌادة لبطها الخلوي، الفوسفات

 .المحرض باألنسولٌن
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Hypokalemia 

 نقص الثوتاسيوم



التوتر أو ٌإدي  β-Agonism( مملدات)بٌتا ناهضات  -4

إلى دخول البوتاسٌوم إلى داخل الحاد  الفٌزٌزلوجًاالجهاد 

ستإثر على والتً  الكاتٌكوالمٌناتإلفراز كنتٌجة ، الخالٌا

  السالبوتامولناهضات بٌتا األخرى مثل إن   β2مستمبالت 

salbutamol  الدوبوتامٌنأو الربو فً حاالت المستخدم  

dobutamine  لها نفس الملب فً حالة لصور المستخدم

 .على البوتاسٌومالتؤثٌر 
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Hypokalemia 

 نقص الثوتاسيوم



  األروماتالدم ضخم إن عالج فمر  :معالجة األنٌمٌا -5

megaloblastic anaemia   أو فٌتامٌنأسٌد بالفولٌنB12  

العالج األولى من إلى هبوط بوتاسٌوم الدم خالل األٌام سٌإدي 

 .المصنعة حدٌثا  كنتٌجة لمبطه من لبل كرٌات الدم الحمراء 

انخفاض بوتاسٌوم الدم الدوري شلل  -6
Hypokalaemicparalysis periodic :   لد ٌكون موروث

ولد . بالراحة بعد الجهد العضلً ٌتحرضكصفة جسمٌة سائدة حٌث 
 المحتمل أنمن Thyrotoxicosisنتٌجة لتسمم الدرق تكون مكتسبة 

 .للكاتٌكوألمٌناتتكون بسبب زٌادة الحساسٌة 
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Hypokalemia 

 نقص الثوتاسيوم



•(c  من السبٌل الهضمً زٌادة اإلطراحGastrointestinal 
 لدى اإلصابةواالسهال  اإللٌاءشٌوعا  هو حاالت األكثر 

 لد ٌتجاوز الفمد الٌومً للبوتاسٌوم من السبٌل، بالكولٌرا

 مٌلً مول فً 5حوالً مول حٌث ٌكون مٌلً  100الهضمً 

 ٌإدي تناول المسهالت، شٌوعا  بشكل ألل . الطبٌعٌةالحالة 

 .البوتاسٌومإطراح بشكل مزمن إلى زٌادة 
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Hypokalemia 

 نقص الثوتاسيوم



 : Urinaryالسبٌل البولً زٌادة االطراح من 

والمدرات كل من مدرات العروة تسبب   : Diureticsالمدرات -1
  األلدوستٌرون الفرازكنتٌجة أو . الدمالنخفاض بوتاسٌوم  التٌازٌدٌة

 .الدمحجم المحرض بانخفاض 

 : Mineralocorticoid excessالمعدنٌة  القشرانٌاتزٌادة -2

،  المعدنٌة المشرانٌاتتؤثٌر  الستٌروئٌدٌةتملن العدٌد من الجزٌئات 
حٌث أنها تزٌد عود امتصاص الصودٌوم ممابل إطراح شوارد 

مسببا  انخفاض ، البوتاسٌوم والهٌدروجٌن على مستوى النبٌب البعٌد
أو ( بدئً الدوستٌرونفرط )كون متالزمة مثل بوتاسٌوم الدم 

 (.الكورتٌزولفرط ) كوشٌنػ
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Hypokalemia 
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كنتٌجة   : Hypomagnesaemiaالدممغنٌزٌوم انخفاض -3

 .  للبوتاسٌومالكلوي  النبٌبًاالمتصاص لفشل 

 األكثرشٌوعا   : Tubulopathiesالبولٌة النبٌباتاعتالل -4

  بالتٌنوموخاصة  األدوٌة الحاوٌة على ، الكٌماويبسبب العالج 
platinum 
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Hypokalemia 

 نقص الثوتاسيوم



 a )المتواجدة بشكل األدوٌة الفموٌة تناول  1.: زٌادة الوارد
 .أمالح للبوتاسٌوم

 :بكمٌات كبٌرةإعطاء بوتاسٌوم بالتسرٌب الورٌدي  2.

 20ٌجب أال تزٌد الكمٌات المعطاة بالتسرٌب الورٌدي عن 

 .ساعة إال فً الحاالت الشدٌدة/مٌلٌمول

 حٌث أن البوتاسٌوم: نقل دم محفوظ لفترات طوٌلة 3.

 الموجود فً كرٌات الدم الحمراء ٌخرج إلى البالسما بحسب

 . مدروج التركٌز
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Hyperkalemia 

 فرط الثوتاسيوم 



b ) ٌحدث تحرر -1: توزٌعه خارج الخالٌاإعادةK+   نتٌجة
  الربٌداتداء الحاالت مثل فً بعض لتخرب الخالٌا 

rhabdomyolysis   العضالت الهٌكلٌةالذي تتخرب فٌه  ،
متالزمة انحالل فً حالة أو بشكل نادر ، الرضوض الشدٌدة

 الورمٌةالخالٌا 

ٌحرض :  Insulin deficiencyاالنسولٌن نقص  -2
العوز فً حال . الخالٌالبط البوتاسٌوم من لبل األنسولٌن على 

لمماومة الخالٌا لفعله كما الشدٌد لألنسولٌن أو الحاالت الشدٌدة 
 .بوتاسٌوم الدمٌحدث ارتفاع  الكٌتونًفً حالة الحماض 
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Hyperkalemia 

 فرط الثوتاسيوم 



ارتفاع : acidosis Metabolicالحماض االستقالبً -3•

سٌدخل إلى الخالٌا فإنه  Hالمصلٌة مستوٌات البروتونات 

إلى خارج الخلٌة بهدؾ شوارد بوتاسٌوم بالممابل  مزٌحا  

الموجبة على جانبً ؼشاء تعادل الشحنة المحافظة على 

 .الخلٌة
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Hyperkalemia 

 فرط الثوتاسيوم 



 :Pseudohyperkalaemiaالكاذب بوتاسٌوم الدم ارتفاع -4

أثناء من الخلٌة نتٌجة لخروجه البوتاسٌوم ذلن إلى ارتفاع ٌشٌر 

 .أو بعد بزل الورٌد

 :من أكثر أسباب هذه الظاهرة شٌوعا 

.a إطالة مدة تثفٌل عٌنة الدم. 

.b  أخذهاانحالل عٌنة الدم بعد. 
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Hyperkalemia 

 فرط الثوتاسيوم 



 Hyperkalaemicفرط بوتاسٌوم الدم الدوري شلل  -5•
paralysis periodic : 

 .وهو مرض وراثً عائلً نادر من النوع الجسمً السائد

 ،ٌتمٌز بحدوث هجمات متكررة من الضعؾ العضلً والشلل

 لدى الراحة بعد الجهد تتحرضما وؼالبا  
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Hyperkalemia 

 فرط الثوتاسيوم 



•C ) الكبٌبًالرشح النخفاض معدل : اإلطراحنقصان GFR 

 : failure Renalالكلوي القصور  1.

  ؼٌرلادرةستكون الكلٌة  الكبٌبًفً حال انخفاض معدل الرشح 

خصائص ارتفاع بوتاسٌوم الدم أحد ٌعتبر   +Kعلى إطراح 

 .هذه الحالة بحدوث حماض استمالبًوتتفالم   GFRانخفاض 
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Hyperkalemia 

 فرط الثوتاسيوم 



 : Hypoaldosteronism األلدوستٌرونانخفاض إفراز  2.

 النبٌب البولًمن  +Naعود امتصاص  األلدوستٌرونٌحرض 

 فإن عوزوبالتالً  +Hو  +Kالبعٌد ممابل إطراح كل من 

 مماومة فعله أو مناهضاته ستإدي إلى إطراحأو  االلدوستٌرون

 +Hو   +Kمما سٌسبب احتباس كل من ، الصودٌوم

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 21 2022األول،  تشرٌن 10اإلثنٌن، 

Hyperkalemia 

 فرط الثوتاسيوم 



شائع لدى استخدام مثبطات بشكل  األلدوستٌرونانخفاض ٌشاهد 
حاصرات مستمبالت و   ACE لألنجٌوتنسٌناألنزٌم المحول 

كما ٌشاهد . الرتفاع الضغطالمستخدمة   ARBs األنجٌوتنسٌن

الحافظة وؼٌره من المدرات  السبٌرونوالكتونلدى استخدام 

 .االلدوستٌرونالتً تناهض فعل للبوتاسٌوم 

 بشكل ألل شٌوعا  فً حالة األلدوستٌرونانخفاض ٌشاهد 

 adrenal insufficiencyلصور الؽدة الكظرٌة 
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Hyperkalemia 
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Chloride 

 لتر/  ملٌمول 107-98خارج الخلٌة  الشاردة السلبٌة الرئٌسٌة •

 .الكهربائً توازن، وحجم الدم، والاألوسمولٌةتشارن فً الحفاظ على •

لحركة الصودٌوم فً االنابٌب الكلوٌة  ةثانوٌ  Clحركة شاردة  •

 وبالتبادل مع بٌكربونات داخل وخارج الخالٌا

تصبح جزءا من  -تستهلن فً النظام الؽذائً وتمتص فً األمعاء •

 .  كلور الماء حمض
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 دور الكلىر

 .كلور ٌحافظ على التوازن داخل الجسم/ لصودٌوم حركة ا•

ٌعمل  الكلور. فً األنابٌب المرٌبةٌعاد امتصاص الصودٌوم مع الكلور•

اعادة امتصاص  اي،كمكون معدل لحدود اعادة امتصاص الصودٌوم 

   بواسطة كمٌة الكلور المتوفرةمحدودة الصودٌوم 

   ورالكلانزٌاح •

الكرٌات الحمر ٌنشطر الى هٌدروجٌن فً  ولدالمت الكربونحمض  

 كرٌاتفً ال الكلورشر توٌنفً البالزما  البٌكربونات نتشرتووبٌكربونات 

 .الحمراء للحفاظ على التوازن الكهربائً للخلٌة 

 



Hemoglobin--reactions at the tissue level 
Tissue Plasma Erythrocyte 

CO2  CO2 
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            Bicarbonate 

 22-26 mmol/L))   HCO3-   

 .فً السائل خارج الخلوياألكثر وفرة  الشاردة السلبٌة  • 

الخالٌا مثل داخل  الولاءاتٌمابلها )الولاء فً البالزما العنصر الرئٌسً لنظام •

 .(الفوسفات والبروتٌنات

الفوسفات، الهٌموجلوبٌن والبروتٌنات  ،NaHCO3 / H2CO3: ولاء نظام ال•

 .البالزما

 :التفاعل العكوس التالً متوازنة من لبل •

  +H2O + CO2 → H2CO3 → HCO3- + H 

 



   

  CO2 + H2O   ⇋   H2CO3 → H+ + HCO–
3 

                                                  

 الرئة                                 HCO3– CO2الكلٌة 

27 

Pulmonary Control 
Renal Control 
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 الكلية في التوازى الحوضي القلوي/ دور الرئة
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 تنظين الثيكرتونات

٪ من أٌونات البٌكربونات من لبل 85 عادة امتصاصٌتم ا: الكلى•
بشكل  من لبل األنابٌب البعٌدة  ٌعاد امتصاصها٪ 15. األنابٌب المرٌبة

CO2 

 

تحمل )فً البول،  -HCO3للبطرح اضافً الكلى  تموم: فً المالء1.

 بتصحٌح  ساعدتبٌكربونات من الجسم لل ه الخسارةوهذ ( +Na معها

pH 

  واعادة امتصاص فً البول،   + Hفتموم الكلى بطرح : فً الحماض2.

 .كامالبٌكربونات ال



 التوازى الحوضي القلوي
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 CO2و   +Hانتاج 

وبشكل ، فً الجسم نتٌجة للعملٌات االستمالبٌة  +Hالهٌدروجٌن شوارد 
فً والموجودة الحاوٌة على كبرٌت الحموض األمٌنٌة أكسدة أساس 

 .البروتٌنات المادمة عن طرٌك الؽذاء

حوالً فً الجسم تركٌز شوارد الهٌدروجٌن التً ٌتم اصطناعها ٌومٌا  ٌبلػ 
على تركٌز إلى الحصول  ECFانحاللها كاملة فً ، ٌإدي مٌلً مول  60

H+  ًمرة من الحموضة  100000ب أي أكثر ، ل/مٌلً مول 4حوال
(  ل/نانومول 40حوالً )التراكٌز الطبٌعٌة لشوارد الهٌدروجٌن ، الطبٌعٌة

 .تمرٌبا  ٌتم تصرٌفها عن طرٌك البولالبروتونات المنتجة إال أن كامل كمٌة 

إال أنه   CO2كبٌرة من ٌنتج أٌضاً عن العملٌات االستقالبٌة الخلوٌة كمٌات 
عن طرٌك إطراحه بالكامل ضمن الظروؾ الفٌزٌولوجٌة الطبٌعٌة ٌتم 

إلى الرئتٌن منحال  فً الدم على شكل حمض ضعٌؾ  CO2الرئتٌن، ٌنتمل 
ٌإدي الخلل وبالتالً   +Hو   -HCO3هو حمض الكربون الذي ٌتفكن إلى 

 أساس فً الجسم-فً وظٌفة الرئتٌن إلى اختالل توازن حمض

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 30 2022األول،  تشرٌن 10اإلثنٌن، 



  البالسمًؼشائها المتشكل ضمن الخالٌا إلى خارج الخلٌة عبر  CO2ٌنزح 
 الحمراءالدم تحدث فً كرٌات وٌصل إلى الدم حٌث ، بحسب مدروج التركٌز

 :التالٌةالتفاعالت 

 

 

 

 

وٌتسرع ، الدمالكربون بطٌئا  فً بالسما حمض تشكل التفاعل األول ٌكون 
المتواجد  carbonic anhydraseبواسطة أنزٌم ضمن كرٌات الدم الحمراء 

 .فٌها

سرٌع بشكل  +Hو-HCO3إلى ( الكربونحمض تفكن )التفاعل الثانً ٌحدث 
 .الدم الحمراءالدم وكرٌات وعفوي ضمن كل من بالسما 

 
 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 31 2022األول،  تشرٌن 10اإلثنٌن، 

 بالرئت  CO2البالزهيت واغراح  الىقاءاث



من تفكن ترتبط شوارد الهٌدروجٌن الناتجة , ضمن بالسما الدم

 .التً تعمل كولاء البالسمٌةحمض الكربون مع البروتٌنات 

 ترتبط شوارد الهٌدروجٌن مع, ضمن كرٌات الدم الحمراء

 الهٌموؼلوبٌن الذي ٌكون أكثر فعالٌة كولاء عندما ٌتخلى عن

 بٌنما تنتمل شوارد البٌكربونات بحسب، فً األنسجة أوكسجٌنه

مدروج تركٌزها من كرٌات الدم الحمراء إلى بالسما الدم 

 .شوارد الكلوربالتبادل مع 
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 بالرئت  CO2البالزهيت واغراح  الىقاءاث
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 ٌكون الضؽط الجزئً لثانً أكسٌد الكربون, فً الرئتٌن

PCO2  ضمن الحوٌصالت الرئوٌة منخفضا  تحت تؤثٌر عملٌة

وبالتالً الدم فً  PCO2ألل من أي   ventilationالتهوٌة 

الدم إلى الحوٌصالت بحسب مدروج التركٌز من  CO2سٌنزح 

هذه الحالة سٌنزاح التفاعل طرٌك الرئتٌن فً وٌُطرح عن 

تشكل حمض الكربون وتفككه إلى نحو الٌسار أي نحو السابك 

CO2  وH2O 

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 34 2022األول،  تشرٌن 10اإلثنٌن، 

 بالرئت  CO2البالزهيت واغراح  الىقاءاث



 تالرئة  CO2الثالزهية واطراح  الوقاءات

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 35 2022األول،  تشرٌن 10اإلثنٌن، 



اهتصاص البيكربىًاث  العادةااللياث الكلىيت 

Hco3 واغراح الهيدروجييH 

 الكبٌبٌةالرشاحة تحتوي : الكلٌةإعادة امتصاص البٌكربونات عبر 

 .فً بالسما الدمتمرٌبا  تركٌزها على بٌكربونات بتركٌز ٌعادل 

كامل البٌكربونات فعلٌا إعادة امتصاص ٌتم ، الطبٌعٌةالحالة فً 

حال حدوث الكلوٌة وفً  النبٌباتوإعادتها إلى بالسما الدم من خالل 

سٌتم إطراح كمٌات كبٌرة من البٌكربونات مع ، اآللٌةفً هذه خلل 
وانخفاض المدرة   Acidosisسٌإدي إلى حالة حماض مما ، البول

 .لبالسما الدمالولائٌة 

 البٌكربونات إمتصاصبآلٌة مشابهه آللٌة إعادة   +Hٌتم إطراح 
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 Hالحاهيت هي تغير شىارد  الىقاءاث

األنظمة , أساس-تحافظ الرئتٌن والكلى سوٌةً على توازن حمض
 :الوقائٌة

  البالسمٌةوالبروتٌنات الهٌموغلوبٌن فً كرٌات الدم الحمراء ٌعمل 
ضمن كما أنه ، نظرا  لتوافرها الكبٌر، فعالة فً الدم كولاءات
 (ل/نانومول 40حوالً )الطبٌعٌة لشوارد الهٌدروجٌن التراكٌز 

و −HCO3على ضبط مستوٌات  البالسمًوقاء البٌكربونات ٌعمل 
PCO2 وبالتالً ضبط مستوٌات ، ضمن الحدود السوٌةH+ 

مناسبة األكثر الوقاء 3HCO3- H2COٌعتبر وقاء البٌكربونات 
ألهمٌته أساس فً الجسم نظراً -وتقٌٌم حالة حمضلدراسة 

 .الفٌزٌولوجٌة
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 حوىظت الدم

إزالة بٌكربونات أو ، شوارد هٌدروجٌن إلى الدمإضافة •
لها جمٌعها نفس التؤثٌر وهو ازدٌاد سٌكون  PCO2ازدٌاد 

 +Hحموضة الدم 

إضافة بٌكربونات أو ، شوارد هٌدروجٌن من الدمإزالة •
لها جمٌعها نفس التؤثٌر وهو تنالص سٌكون PCO2تنالص 

 +Hحموضة الدم 

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 38 2022األول،  تشرٌن 10اإلثنٌن، 



 أساش-تقيين حالت الحوط

من أساس لدى المرٌض بشكل كامل -ٌتم تمٌٌم حالة الحمض•
عٌنات الدم الشرٌانً فً   PCO2و   +Hلٌاس تركٌز خالل 

 :العاللةمن   -HCO3ومن ثم ٌتم حساب تركٌز ، أوالشعري

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 39 2022األول،  تشرٌن 10اإلثنٌن، 



 االظطراباث الحوعيت األساسيت 

 :فئتٌن رئٌسٌتٌنإلى تنمسم 

 .2PCOعٌب أساسً فً التهوٌة ٌإثر على : اضطرابات الجهاز التنفسً( 1 

 .2PCOزٌادة : الحماض التنفسً( أ 

 PCO2نمص : المالء التنفسً( ب 

لد ٌكون العٌب األساسً هو إنتاج األحماض : اضطرابات االستقالب الغذائً( 2
ؼٌر المتطاٌرة ، أو تناول المواد التً تإدي إلى ظهورها، بما ٌزٌد عن لدرة 

أو  H+وبدال  من ذلن ، لد ٌكون العٌب األساسً هو فمد . الكلى على اإلخراج
 .  أو االحتفاظ به 3HCOفمدان االحتفاظ به من الجسم ، أو لد ٌكون 

 .البٌكربوناتانخفاض : االستمالبًالحماض ( أ

 زٌادة البٌكربونات: االستمالبًالمالء ( ب 
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 الوعاوظت 

الجسم التً ٌستخدمها ٌقصد بعملٌة المعاوضة اآللٌة الفٌزٌولوجٌة 
المضطربة إلى المستوى  [+H]الهٌدروجٌن لمحاولة إعادة تركٌز شوارد 

 .الطبٌعً

فإن ، أساس تنفسً-حمضٌكون السبب المإدي الضطراب توازن عندما 
إطراحها من خالل تعدٌل   +Hالجسم ٌمٌل إلى تعدٌل تركٌز شوارد 

.  األولًلالضطراب التنفسً تدعى هذه الحالة بالمعاوضة الكلوٌة . الكلوي
 .تكون المعاوضة الكلوٌة بطٌئة الحدوث

حدوث ٌمكن ، أساس استقالبً-ٌكون سبب اضطراب توازن حمضعندما 
التنفسٌة الحالة بالمعاوضة تدعى هذه . معاوضة تنفسٌة عن طرٌك الرئتٌن

 .سرٌعة الحدوثالمعاوضة التنفسٌة تكون . لالضطراب االستمالبً األولً

ستعود مستوٌات ، (جزئٌة ماتكونؼالبا  )حال كانت المعاوضة كاملة فً 
H+   بالرؼم من بماء ، المجال الطبٌعًإلىPCO2  وHCO3-  طبٌعٌةؼٌر. 
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تؽٌرات فً الضؽط إلى حدوث ٌعود السبب االولً لالضطراب 
  PCO2الشرٌانً أكسٌد الكربون الجزئً لثانً 

إما فً ممدار الهواء التنفسٌة بالتؽٌرات االضطرابات ترتبط 

لدرة أو فً  ،خارجها التهوٌةإلى داخل الرئتٌن أو الذي ٌتحرن 

فً ( تبادل الؽاز)الؽشاء السنخً على االنتشار عبر الؽازات 
أو تناقص سٌإدي إلى ازدٌاد مما 2PCOكال الحالتٌن سٌتغٌر 

 .البالسمًالكربون تركٌز حمض 

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 42 2022األول،  تشرٌن 10اإلثنٌن، 

 اساش التٌفسيت -اظطراباث حوط
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 Respiratory acidosisالحواض التٌفسي 

أو عٌوب فً التحكم ، لد ٌحدث نتٌجة مرض رئوي داخلً

أو األمراض التً تإثر على اإلمداد العصبً أو ، بعملٌة التهوٌة

أو االضطرابات ، أو الحجاب الحاجزجدار الصدر عضالت 

 .التً تإثر على المفص الصدري

 chronicأو مزمنًا  acuteٌكون الحماض التنفسً حاًدا قد 

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 44 2022األول،  تشرٌن 10اإلثنٌن، 



 :الحواض التٌفسي الحاد

 
 .الحاالت الحادة فً ؼضون دلائك أو ساعاتتحدث 

ٌحتاج التعوٌض عن حٌث ال ٌتم تعوٌض حالة الحماض الحاد 
ساعة لتعدٌل إعادة امتصاص  72 - 48إلى حوالً طرٌك الكلى 

HCO3-  

نقص التهوٌة السبب األساسً للحماض التنفسً الحاد إلى ٌعود 
انخفض تدفك الهواء إذا  alveolar hypoventilation السنخٌة

مما ٌتسبب فً على الفور فً الدم  PCO2كلٌ ا أو جزئٌ ا، سٌرتفع 
 −HCO3الذي سٌرتفع بسرعة و  + Hتكوٌنتحول التوازن نحو 

الكبٌرة فً ممارنة بكمٌتها سٌكون تؽٌرها النسبً صؽٌرا  التً 
 .البالسما

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 45 2022األول،  تشرٌن 10اإلثنٌن، 



 الحواض التٌفسي الحاد

وارتفاع   low PO2 لألوكسٌجنإن انخفاض الضؽط الجزئً 

سٌتسبب  high PCO2لثانً أكسٌد الكربون الضؽط الجزئً 

ٌإدي إلى الوفاة إذا لم ٌتم تدبٌره بشكل ولد ، بحالة ؼٌبوبة

 .سرٌع

 :المعاوضؼٌر التنفسً الحاد أمثلة الحماض من 

 chokingحالة الخناق  1.

 bronchopneumoniaالمصبً ذات الرئة  2.

 Acute exacerbation of asthmaتفالم الربو الحاد  3.
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 :الحواض التٌفسي الوسهي 2

 

 .تترافك مع معاوضة كلوٌة لصوى، طوٌلة األمدحالة 

 هذه الحالة عادةً كنتٌجة لمرض انسدادي مزمن فًتحدث 

 Chronic obstructive airways diseaseالسبل الهوائٌة 
(COAD) , وتإدي إلى ، المعاوضة الكلوٌة جزئٌة أو كلٌةتكون

إلى   +Hعودة ٌإدي إلى مما  +Hوإطراح احتجاز البٌكربونات 

 .البالسمٌةمقابل ازدٌاد مستوٌات البٌكربونات , الحد الطبٌعً
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 التهاب الشعب الهوائٌة: الحماض التنفسً المزمنأمثلة أهم 

 emphysemaالرئوي والنفاخ chronic bronchitisالمزمن 

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 48 2022األول،  تشرٌن 10اإلثنٌن، 

 :الحواض التٌفسي الوسهي 2

 



 التٌفسيت القلىًت

 .التنفسٌة ألل شٌوعا  بكثٌر من الحماض التنفسً الملونةتعتبر 

 hyperventilationنتٌجة حدوث فرط تهوٌة ؼالبا  تحدث 
 :التنفسٌة الملونةأمثلة بعض  PCO2بسبب انخفاض 

 .التنفس الهستٌريفرط •

 التهوٌة المٌكانٌكٌة لدىفرط •

 .مرضى العناٌة المركزة•

،  األكسجةحاالت نمص الجمجمة أو الضؽط داخل ارتفاع •

 .التنفس الدماؼًإلى تحفٌز مركز التً تإدي 
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ٌحدث وبالتالً لن ، الحاالت السابقة حادة ماتكونعادة 

 .كلوٌة سرٌعةمعاوضة 

 فإن، ألكثر من عدة ساعات PCO2استمر انخفاض إذا 

المعاوضة الكلوٌة ستبدأ من خالل زٌادة إطراح البٌكربونات 

 .  شوارد الهٌدروجٌنوإنماص إطراح 

المسبب خالل إزالة العامل التنفسٌة من  الملونةٌتم عالج حالة 

إلى أساس -توازن حمضكما ٌجب إعادة ، التهوٌةلفرط 

 .الطبٌعً
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 التٌفسيت القلىًت



 الحواض والقالء التنفسي
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ؼالبا  نتٌجة االستمالبٌة أساس -حمضتحدث اضطرابات 

حٌث ، بإطراحهاأو شوارد الهٌدروجٌن تؽٌر بإنتاج 

تراكٌز البٌكربونات على تؽٌر هذه االضطرابات ستنعكس 

 ECFخارج الخلوي فً السائل 
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 اساش االستقالبيت -اظطراباث حوط



 اساش االستقالبيت -اظطراباث حوط

المرضى الذٌن تحدث المعاوضة التنفسٌة بسرعة، وبالتالً فإن 

عادة استمالبٌة سٌظهرون أساس -ٌعانون من اضطرابات حمض
التهوٌة المعاوضة بسبب فرط  PCO2بعض التؽٌٌر فً 

hyperventilation   نمصها أو hypoventilation 
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 Metabolic acidosisالحواض االستقالبي 

تإدي مما   +Hإطراح نمص زٌادة إنتاج أو : السبب الرئٌسً

 .فً السائل خارج الخلويإلى تراكمه 

،  شٌوعا  بشكل ألل : األسباب األخرى للحماض االستقالبًمن 

أو عن طرٌك طرٌك الكلٌة إطراح البٌكربونات عن نتٌجة 

 الهضمًاألنبوب 
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 أهن أسباب الحواض االستقالبي

  +Hشوارد التً تمنع طرح  أمراض الكلى  1

ٌتم إنتاج ، الشحم لدى مرضى السكرياستمالب  السكري  الكٌتونًالحماض  2

 .بوتٌرٌنهٌدروكسً - bو  األسٌتوأسٌتٌنأحماض األجسام الكٌتونٌة بشكل 

أو فً بعض ، فً األنسجةالشدٌد  األكسجةحاالت نمص فً الحماض اللبنً  3

 .أمراض الكبد

زٌادة : مثالها، حمضٌة مستملباتتتشكل التسمم أو بعض حاالت زٌادة الجرعة  4

الذي  بالمٌتانولأو التسمم ، تشكل حمض اللبنتإدي إلى التً  السالٌسٌالتجرعة 

 الفورمٌنٌإدي إلى تراكم حمض 

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 55 2022األول،  تشرٌن 10اإلثنٌن، 



 اآلثار السريريت للحواض االستقالبي

(a تنفسٌة تحدث آلٌة معاوضة ، لحالة الحماض االستمالبًنتٌجة
 : hyperventilationتنفس /حالة فرط تهوٌةبحدوث تتمٌز 
 +Hفرط التهوٌة بسرعة حدوثها نظرا  ألن ارتفاع تراكٌز تتمٌز 
تعرؾ حالة . على تنبٌه مركز التنفس فً الدماغ بشكل فعالسٌعمل 

وسرٌع والهث فرط التهوٌة هذه والتً تتمٌز بحدوث تنفس عمٌك 
 . breathing Kussmaul كوسماولبتنفس 

(b  ٌإدي ارتفاع تراكٌز H+  التهٌج العصبً العضلًإلى زٌادة. 

(c  إلى سكتة قلبٌة قد ٌتطور قلبٌة  نظمٌاتال هنان خطر حدوث
الحماض ترافك حالة بوتاسٌوم الدم التً وٌعود ذلن لحدوث فرط 

 .لدى المرٌض

(d  أو موتنقصان الوعً الذي ٌمكن أن ٌتطور إلى غٌبوبة. 
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 Metabolic alkalosisالقالء االستقالبي 

  +Hنتٌجة خسارة، المطولة لإللٌاءاتتحدث ؼالبا  نتٌجة 

 وارتفاع البٌكربونات فً الدم
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 االستقالبيت القلىًتأهن أسباب 

 .االلٌاءالمعدٌة أثناء مع السوائل : شوارد الهٌدروجٌنخسارة 1

 .بٌكربونات الصودٌوممثل القلوٌات تناول كمٌات كبٌرة من  2

النمص الشدٌدة فً حاالت : حاالت نقص البوتاسٌوم 3

الخالٌا الهٌدروجٌن داخل احتجاز شوارد سٌتم ، للبوتاسٌوم

الحالة سٌتم فً هذه . للبوتاسٌومالشحنة الموجبة لتعوٌض نمص 
  +Kمن بدال   +Hإطراح البولٌة  النبٌباتأٌضا  على مستوى 

 .  المعاد امتصاصه +Naالمبادلة مع أثناء عملٌة 
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 االستقالبيت للقلىًتاالثار السريريت 

 فًغٌبوبة وارتباك   Hypoventilationنقص معدل التهوٌة 

 .المراحل المتمدمة

(b  تشنج عضلً لد ٌحدثcramps Muscle   تكززtetany 
انخفاض الجزء ؼٌر بسبب   paraesthesiaأو خدران 

 الملونةتحرض (  الملونةكنتٌجة لحالة من الكالسٌوم المرتبط 

مما ٌإدي إلى ، ضمن البالسما بااللبومٌنالكالسٌوم على ارتباط 

 .المرتبط من الكالسٌومانخفاض الجزء ؼٌر 
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 أساش -اظطراب تىازى حوطتدبير 

(a  تعوٌض السوائل وإعطاء األنسولٌن فً حالة الحماض

 .السكري الكٌتونً

(b  حاالت الربو الحادةفً  اصطناعٌةإجراء تهوٌة. 

(c  الكبٌبًتحسٌن معدل الرشح GFR   خالل تعوٌض حجم من

 .المرضى الذٌن لدٌهم خسارة دم حادةالدم فً 

(d ًمثال حالة الحماض مهددة للحٌاة فH+  نانو  100أعلى من

ل ٌمكن إجراء تسرٌب للبٌكربونات كما فً حالة الحماض /مول

 .الشدٌدة الكٌتونً
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 اسثاب الحواض والقالء االستقالتي
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 انتهت المحاضرة•
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