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اختالالت مایعات بدن
)دهیدراسیون(اختالل هیپرتونیک

:تعریف
هکامالحبهنسبتسلولیخارجآبحجمکاهش.سلولیخارجآببهنسبتامالحافزایش•

.یابدمیافزایشطبیعیحدازسرماسموالریتهحالتدراین
دهیدراسیونرونداینادامهباجبرانمنظوربهICFازآبخروجECFحجمکاهش

سلولی
:اتیولوژي

مایعاتمصرفکاهش
مایعاتبهنسبتامالححدازبیشدریافت

:عالئم
عصبیاختاللهاينشانهوعالئم

:درمان
اختصاصیوايزمینهعلتنمودنبرطرفواصالح
رفتهدستازحجمجایگزینی

LmOsm /290275

تشنگی
کاهش سریع وزن
افزایش دماي بدن
خشکی پوست، گلو و دهان
تاکی کاردي
اختال در تکلم، بیهوشی



اختالالت مایعات بدن
)مسمومیت با آب(اختالل هیپوتونیک 

:تعریف
.گویندیمهیپواسموالریاهیپوتونیکاختاللراامالحبهنسبتسلولیخارجمایعحجمافزایش

:اتیولوژي
آب(الکترولیتفاقدمایعاتزیادمصرف(
نمکمصرفکاهش

آبتجمعICFبهECFازآبحرکتاسمزيفشارکاهشECFدرآبافزایش
.سلولیادموهاسلولدرون

حساسCNSدرتغییراتاینتغییرات،اینبهنسبتمغزيهايسلولبودنترحساسدلیلبه:نکته
.استتر



اختالالت مایعات بدن
)مسمومیت با آب(اختالل هیپوتونیک 

:درمان
ايزمینهعلترفع
استمایعاتمحدودیتقدماولینوترینمهم.

:بالینیهايیافته

:بالینیهايیافته تغییرات رفتاري
گیجی
ناهماهنگی حرکات
تشنج

تاکی پنه
ادم
افزایش سریع وزن

پوستشدنمرطوبوگرم
آلودگیخواب
اشتهاییبی
افزایششدیدترموارددر

ICP



اختالالت الکترولیت ها
راديزیاعوارضآنهامیزاندرتغییرگونههروداشتهوجودبدنمایعاتتمامدرهاالکترولیت
.کندمیایجاد

فوقاختالالتآنهاتعادلعدم،)بدنوزن%5ازکمتر(بدنمایعاتبهآنهاکمترنسبتوجودبا
.کندمیایجادرازیاديالعاده

منیزیمیم،کلسپتاسیم،سدیم،:ازعبارتندهاالکترولیتایندهندهتشکیلاصلیهايکاتیون
.سفاتفوکلرایدکربنات،بی:عبارتندازهاالکترولیتایندهندهتشکیلاصلیهايآنیون

اختالالتمورددردورهایندر

شدخواهدصحبت

سدیم
مپتاسی

مکلسی
منیزیم

فسفر
کلر



ختالالت الکترولیت هاا
)مقدمه(اختالالت سدیم 

آننرمالغلظتکه)استسدیمعهدهبهECFاسمزيغلظت%90(بودهECFیونترینمهمسدیم
135خوندر – 145 Meq/Lقرارهااستخواندرشدهباندصورتبهسدیم%30حدود.است

.نیستندفعالفیزیولوژينظرازکهداشته

:دهندمیانجامرازیرمهماعمالوبودهECFدرمحلولصورتبهماندهباقی70%
پتاسیمسدیمپمپفعالیت
بازواسیدتعادلحفظبهکمک
عصبیهاایمپالسانتقال
سلولیداخلشیمیاییهايواکنش



اختالالت الکترولیت ها
اختالالت سدیم 

.گیردمیقراربررسیموردزیردستهدودرسدیماختالالتکلیطوربه

هیپوناتریمی

هیپرناتریمی



اختالالت الکترولیت ها
)هیپوناتریمی(اختالالت سدیم  :تعریف

135ازکمترسدیمکاهشبه Meq/l280ازکمتراسموالریتهکاهشآنمتعاقبو
mOsm/Lباشدیمالکترولیتیاختاللترینشایعهیپوناتریمی.شودمیگفته.

:اتیولوژي
(وستپتوسطبدنازسدیمرفتندستازعلتبه:هیپوولمیکهیپوناتریمی–1

...و)استفراغواسهال(گوارش،)شدیدتعریقوسیع،سوختگی
.ودشمیایجادبدندرمایعاتزیادجذبعلتبه:هیپرولمیکهیپوناتریمی–2

...وروانیپرنوشی:مثالً
آنعالمتنتریعمدهداشته،هیپوناتریمیبروزسرعتوشدتبهبستگیعالیم:عالئم
.شودمیناشیسلولیادماز

کندمیروزب)سلولیادمبهثانویه(عصبیعالیمسپسوگوارشیعالیمابتدادر:نکته
.



:درمان
دوغ(شورمایعاتازبیمارهوشیاريوبودنخفیفصورتدر

ندمانایزوتونیکنمکیهايمحلولازاینصورتغیردر،)شور
.شودمیاستفادهرینگروسالیننرمال

بی اشتهایی
تهوع
استفراغ
کرامپ هاي شکمی
 کاهش سریع وزن


سردرد
گیضعف عضالنی و خست
کاهش سطح هوشیاري
آپاتی
دلیریوم
تشنج



اختالالت الکترولیت ها
)هیپرناتریمی(اختالالت سدیم 

:تعریف
میگفته295MEq/Lازبیشترسرماسموالریتهافزایشآندنبالبهو145MEq/Lازبیشترسدیمبه

.کندمیدرگیرراسال65بااليبیماران%1بوده،بیشترسالمنداندراختاللاین.شود

:اتیولوژي
شورغذاهايخوردنوسیلهبهسدیممصرفافزایش
نمکیهايمحلولحدازبیشتجویز
بدنازآبزیاداتالف
)دریاآبدرشدگیغرقسالمند،وبیهوشافراددرمایعاتکافیمصرفعدم(.

:بالینیهايیافته
)عصبیعمدتاًعالیم(داشتههایپراسموالریتیشدتبهبستگی

 بی قراري
دلیریوم
کما
تشنج
در موارد شدید خونریزي مغزي

در کودکان



اختالالت الکترولیت ها
)هیپرناتریمی(اختالالت سدیم 

:درمان

ازشدیدتامتوسطموارددرو)%5دکستروز(وریديیاخوراکیهايمحلولازخفیفموارددر
.شودمیاستفادهوریديهايمحلولازاستفادهبرعالوهتیازیديمدرداروهاي



اختالالت الکترولیت ها
)مقدمه(اختالالت پتاسیم 

آنغلظتکهبوده)%98(سلولیداخلکاتیونترینفراوانو)%2(سلولیخارجکاتیوندومین
3/5خوندر – 5 Meq/Lباشدمی.

.شودمیICFواردعمدهطوربهخوراکیطریقازجذبازبعدمتوسططوربه



اختالالت الکترولیت ها
)مقدمه(اختالالت پتاسیم 

:دهدمیانجامرازیراعمالوبودهفعالعضالنیوعصبیفعالیتنظرازپتاسیم
قلبواسکلتیصاف،عضالتانقباض
عصبیهايایمپالسانتقال
سلولدروناسمزيفشارتامین
بازواسیدتنظیم
پتاسیموسدیمپمپفعالیت
بدنآنزیمیاعمالدردخالت
متابولیکیهايفعالیتتنظیم

.گیردمیقراربررسیموردزیردستهدودرپتاسیماختالالتکلیطوربه
هیپوکالمی

هیپرکالمی



اختالالت الکترولیت ها
)هیپوکالمی(اختالالت پتاسیم 

:تعریف
.شودمیگفته3/5MEq/Lازکمتر)سلولخارج(خونپتاسیمکاهشبه

:اتیولوژي
پتاسیممصرفکاهش)NPOروانیاشتهاییبیوطوالنی(
استفراغاسهال(گوارشیدفع،(
ترینشایع()الزیکسخصوصاًهادیورتیکازاستفاده(کلیويدفع(
سلولداخلبهپتاسیمجابجایی
هاسیلینپنیکورتیکواستروئیدها،(داروهاازبعضی(



اختالالت الکترولیت ها
)هیپوکالمی(اختالالت پتاسیم 

:پاتوفیزیولوژي
اهشکسلولیغشاءاستراحتپتانسیلزمانافزایشسلولیخارجپتاسیمکاهش

)عضالتهمهدر(عضالنیضعفوپذیريتحریک

:بالینیهايیافته
فلجیایلئوسیبوست،استفراغ،تهوع،اشتهایی،بی:گوارشیسیستم
قلبیهدایتوعملکردکاهش:عروقیوقلبیسیستم
پاهاکرامپعضالنی،ضعفوسستیخستگی،:اسکلتیوعضالنیسیستم
حسیبیپارستزي،:مرکزياعصابسیستم



اختالالت الکترولیت ها
)هیپوکالمی(اختالالت پتاسیم 

:درمان
2/5ازبیشترسرمپتاسیمغلظتکهموارديدر Meq/Lعصبیعالیموقلبینوارتغییراتوبوده

.نمودرماندرابیمارخوراکیصورتبهپتاسیمتجویزباتوانمیباشد،نداشتهوجودعضالنی



اختالالت الکترولیت ها
)هیپرکالمی(اختالالت پتاسیم 

:تعریف
.شودمیگفته5MEq/Lازبیشترپتاسیمافزایشبه

:اتیولوژي
علتشایعترین(الیگوریکفازدرکلیهنارسایی(
یشدگلهباهمراهصدماتها،سوختگیقبیلازبدنهايبافتاززیاديمقداردیدنصدمه

.درمانیشیمیازپسبدخیمهايسلولتجزیهشدید،هايعفونتها،بافت

:بالینیعالئم
قلبهدایتیاختالالت:مهمترین

.آنوريواولیگورياسهال،ضعف،اضطراب،



اختالالت الکترولیت ها
)هیپرکالمی(اختالالت پتاسیم 

:درمان
.شوددرمانبایدسریعاًوبودهالکترولیتیاختاللخطرناکترینهیپرکالمی

نگهیاپتاسیمحاويداروهايازاجتنابوپتاسیممصرفمحدودیتاستممکنحادغیرشرایطدر
.باشدکافیپتاسیمیونهايدارنده

:اورژانسهیپرکالمیدر
.استکلسیمگلوکوناتتجویز:اقداماولین



اختالالت الکترولیت ها
)مقدمه(اختالالت کلسیم 

حالدر%1ها،استخواندر%99داشته،وجوددربدنکلسیمگرم1200متوسطبطوربالغفرددر
.داردوجودسلولیخارجمایعدر%0/1وخونبامبادله

بهالزم.داردوجودبدندرپروتئینبهشدهباندصورتبهآن%50وآزادصورتبهکلسیم50%
.استفعالفیزیولوژينظرازکلسیمآزادشکلتنهاکهاستذکر

.استخونکلسیمطبیعیمیزان
L
MEqOR

dl
mgr 55.4......5.105.8 



اختالالت الکترولیت ها
)مقدمه(اختالالت کلسیم 

هورمونترشحسرمکلسیمکاهشباشده،جذبDویتامینومعدهنرمالاسیدیتهحضوردرکلسیم
.هددادخواافزایشرایونیزهکلسیمسطحویافتهافزایشپاراتیروئیدغددازپاراتورمون

.شودمیآزادپاراتورمونهورمونتوسطهااستخوانکلسیم

ازآناشتبردمهارموجبشده،تیروییدازتونینکلسیترشحبهمنجرکلسیمفزایندهافزایش
.شودمیخوندرآنغلظتکاهشوهااستخوان

:ازعبارتندکلسیمعمدهاعمال

استحکام استخوان
انتقال ایمپالس هاي عصبی
و انقباض و انبساط عضالت صاف، مخطط

قلبی
تحریک واکنش هاي شیمیایی در بدن

انعقاد خون
یاثر آرام کنندگی بر سلول هاي عصب



اختالالت الکترولیت ها
)مقدمه(اختالالت کلسیم 

:گیرندمیقراربررسیموردزیردستهدودرکلسیمیاختالالتکلیطوربه

هیپوکلسمی–الف

هیپرکلسمی-ب



اختالالت الکترولیت ها
)هیپوکلسمی(اختالالت کلسیم 

:تعریف
.شودمیاطالق4.5MEq/Litازکمتریا8.5mgr/dlازکمترخونکلسیمتامکاهشبه

:اتیولوژي
کلسیمناکافیمصرف
ویتامینکمبودD
پاراتیروئیدکاريکم
ايرودههايبیماريوپانکراسالتهاب(کلسیمجذباختالل(
فسفاتافزایشوخونکلسیمکاهش(کلیهنارسایی(
شدنباندافزایش(آلکالوز(
تغذیهسوء



اختالالت الکترولیت ها
)هیپوکلسمی(اختالالت کلسیم 

کورتونازاستفاده

:پاتوفیزیولوژي
بنابراین.ودشمیتشدیدعملپتانسیلوکردهعبورغشاءازراحتیبهسدیمهیپوکلسمی،موارددر

.شودمیتشنجوتتانیعضالنی،دردناكاسپاسمعصبی،سیستمپذیريتحریکموجب
:عالیم

 ،احساس سوزن سوزن شدن در بینی
گوش، نوك انگشتان، گونه ها و لب ها

تشدید رفلکس هاي عصبی
عالمت تروسو و شووستوك

تتانی و تشنج



اختالالت الکترولیت ها
)هیپوکلسمی(اختالالت کلسیم 

:درمان
ايزمینهعلتدرمان
ویتامینوکلسیمپررژیمخفیفموارددرD
گلوکوناتکلسیموریديتزریقشدیدتامتوسطموارددر



اختالالت الکترولیت ها
)هیپرکلسمی(اختالالت کلسیم 

:تعریف
.شودمیگفته5MEq/Lیا10.5mg/lازبیشترخونکلسیمافزایشبه

:اتیولوژي
:آیدمیوجودبهزیرمکانیسمسهبااختاللاین
استخوانازکلسیمبرداشتافزایش
هارودهازکلسیمجذبافزایش
هاکلیهازکلسیمبازجذبافزایش

فلجدنبالبهیاشدیدومتعددهايشکستگیاثردرحرکتیبیبهثانویههیپرکلسمیموارداکثر
.گردندمیایجادتروماتیکوسیع



اختالالت الکترولیت ها
)هیپرکلسمی(اختالالت کلسیم 

،تشنگی،استفراغتهوع،اشتهایی،بییبوست،عضالت،ضعفوتونکاهش:بالینیتظاهرات
استآلودگیخوابافسردگی،استخوانی،دردعمیقکلیوي،سنگهاي

:پرستاريتدابیر
آنهاکاملآموزشوخطرمعرضدربیمارانشناسایی
بدنیفعالیتبهتشویق
اسیديمایعاتخصوصاًومنصرفمنععدمصورتدرفراوانمایعاتمصرفبهتشویق
مصرفمنععدمصورتدرسدیمحاويمایعاتمصرف
یبوستازپیشگیريجهتپرحجمغذاهايمصرف
بیمارامنیتوایمنیحفظ
بالینیعالیمبررسی



اختالالت الکترولیت ها
)مقدمه(اختالالت منیزیوم 

ازبسیاريدهکننفعالعنوانبهکهبودهپتاسیمازپسسلولیداخلکاتیونترینفعالمنیزیوم
در،هاتئینپرووهاکربوهیدراتمتابولیسمدروکندمیعملسلولیداخلآنزیمیهايسیستم

.داردنقشنیزاسکلتیوقلبیعضالتپذیريتحریک

:گیردمیقراربررسیموردذیلکلیدستهدودرمنیزیوماختالالتکلیطوربه

هیپومنیزیومی–الف

هیپرمنیزیومی-ب



اختالالت الکترولیت ها
)هیپومنیزیومی(اختالالت منیزیوم  :تعریف

.شودمیگفته1/8mg/dlازکمترمنیزیومکاهشبه

اتیولوژي
تغذیه،سوء(ايرودهجذبیامصرفکاهشNPOواسهالجذب،سوءهايسندروممدت،طوالنیبودن

...(

منیزیومکلیويدفعافزایش
:بالینیتظاهرات

وخووخلقويرفتارعمیقاختالالتنیزوتروسووشووستوكعالمتشدنمثبتتشنج،پذیري،تحریکافزاش
.شودمیقلبیآریتمی

:درمان
اويحغذاییاصلیمنابع.نمودبرطرفمنیزیومحاويغذاییرژیمباتوانمیرامنیزیومخفیفکمبود

کره،درزیوممنی.باشندمیپرتقالوفروتگریپموز،قبیلازهاییمیوهسبز،سبزیجاتشاملمنیزیوم
.استفراوانشکالتوزمینیبادام

.شودمیوصیهتمنیزیومکمبودشدیدموارددرتزریقیمنیزیومسولفاتیامنیزیومحاويهاينمکازاستفاده



اختالالت الکترولیت ها
)هیپرمنیزیومی(اختالالت منیزیوم 

.شودمیگفته3mg/dlازبیشپالسمامنیزیومافزایشبه

:اتیولوژي
کلیهنارسایی
منیزیومحاويدارو(منیزیومطبیعیحداززیادترمصرف(
شودایجادتواندمیبافتیآسیبسفتتورنیکتبستناثردرهیپرمنیزیومی:نکته.

:بالینیتظاهرات

برادي کاردي
هیپوتانسیون
ضعف عضالنی شدید
کاهش و یا فقدان رفلکس ها
اختالل هوشیاري

دپرسیون تنفسی
بلوك قلبی
ایست قلبی



اختالالت الکترولیت ها
)هیپرمنیزیومی(اختالالت منیزیوم 

:درمان
مبتالبیمارانهبمنیزیومتجویزازاجتنابباکهبودههیپرمنیزیومیدردرمانبهترینپیشگیري

آنبهوانتمیبدحالبیمارانبهمنیزیومهاينمکتجویزدردقیقمراقبتوکلیهنارساییبه
.یافتدست



سایر الکترولیت ها
فسفر
2/5فسفرطبیعیمیزان – 4/5 mg/dlاست.

قرمزهايگلبولعضله،کاردربوده،بدنهايبافتتماممهمبسیارمتشکلهاجزايازیکیفسفر
اهمیتدارايچربیوپروتئینها،کربوهیدراتايواسطهمتابولیسموعصبیسیستمخون،

.استاساسی

اسکلتیادزیرشدسرعتبهمربوطاحتماالًکهبودهبالغینازباالترکودکاندرخونفسفرسطح
.آنهاست



اختالالت الکترولیت ها
)مقدمه(اختالالت کلر 

.استلیتردرواالناکیمیلی106تا96کلرطبیعیسطح

استسلولیخارجاصلیآنیونکلر.
استآبتعادلکنندهحفظکلرهمراهبهسدیم.
شودمیترشحاسیدهیدروکلریدعنوانبهمعدهدرکلر.
استکنندهکمکخوندرکربناکسیدديانتقالدرکلریون.



• pH: 7/35-7/45
• PaCO2: 35-45mmHg
• PaO2: 80-100mmHg
• H2C03: 22-24meq/lit



Acid-Base Imbalances
Respiratory Acidosis
H2CO3:طبیعی و بعد افزایش
میلی اکی واالن در لیتر) 24)
PACO2:0:افزایش
PH:کاهش

در اثر هیپوونتیلیشن

Metabolic Acidosis
H2CO3: کاهش
PACO2:طبیعی یا کاهش
PH:کاھش

در بیماري هاي کلیوي و دیابت، 
استفراغ

Respiratory Alkalosis
H2CO3:طبیعی و بعد کاهش
PACO2:کاهش
PH:افزایش

در اثر هیپرونتیلیشن

Metabolic Alkalosis
H2CO3:افزایش
PACO2:طبیعی یا افزایش
PH:افزایش

در اثر اسهال و استروئید تراپی



Assessment
اروبیماري هاي مزمن، سوختگی، مصرف د: تاریخچه بیماري•
شمارش سلول هاي خونی،گازهاي  : گزارشات آزمایشگاهی•

خون شریانی، الکترولیت هاي سرم، وزن مخصوص ادرار
معاینه فیزیکی•

کنترل جذب و دفع مایعات، وزن، عالیم حیاتی، تورگور  –
...پوستی، میزان بزاق ،ادم و



تشخیصهاي پرستاري در رابطه با مشکالت تعادل مایعات
باز-الکترولیتها و اسید

دل عدم تحمل فعالیت در رابطه با عدم تعا•
نبین اکسیژن موجود و نیاز به اکسیژ

اهش الگوي غیر موثر تنفسی در رابطه با ک•
یا افزایش تهویه

کاهش برون ده قلبی در رابطه با کاهش•
حجم خون

ا کم اختالل در تمامیت پوستی در رابطه ب•
آبی

افزایش حجم مایعات•
کاهش حجم مایعات•
موارد خطر در عدم تعادل حجم مایع و  •

الکترولیت

ها اختالالت تعادل مایعات الکترولیت
باز به عنوان مشکل-واسید

اختالالت تعادل مایعات، الکترولیتها 
باز به عنوان علت مشکل-واسید



برآیندهاي مورد انتظار و برنامه ریزي
تعادل بین جذب و دفع•
حفظ وزن مخصوص ادرار در حد طبیعی•
نشانه هاي بهبودي تعادل یا هموستاز•
نشان دادن عالیم هیدراتاسیون  •



تدابیر پرستاري در اختالالت مایعات الکترولیتها و:اجرا
باز-اسید

:روشهاي ارتقاءسالمتی
باز-شناخت عوامل موثر بر نیازهاي مایع، الکترولیت و اسید•
ادل  آموزش به بیماردر رابطه با الگوي زندگی سالم در رسیدن به تع•

بازدرحد ایده ال-مایع و الکترولیت و اسید
روشهاي حمایت از سالمتی

ایع بر بدن باز م-با توجه به تاثیرات نابجاي عدم تعادل الکترولیتها اسید•
اقدامات  باز در اولویت-حفظ جایگزینی و اصالح مایع، الکترولیت، اسید

.پرستاري است
ی و افرادیکه اختالالت درجه حرارت دارند مستعد اختالالت الکترولیت•

.مایع می باشند
ساعت به 24درجه نیاز به مایع در بالغین در38/3-39/4در تب•

39/4تر ازوقتی تب به باال. میلی لیتر مازاد بر نیاز قبلی است500اندازه
.درجه برسد، نیاز به مایع به یک لیتر میرسد



تدابیر پرستاري در اختالالت مایعات الکترولیتها و:اجرا
باز-اسید

روشهاي حفظ سالمتی•
رفی  از آنجایی که منابع اصلی مایعات والکترولیتها غذاها و مایعات مص•

می تواند در رفع  مصرف مایعات و تعدیل در رژیم غذایی است،
.اختالالت خفیف کمک کننده باشد

درصورت وجود اختالل خاص الکترولیتی، مکملهاي آن به صورت  •
.اشکال دارویی تجویزمی شود

ون  در اختالالت شدید مایعات والکترولیتها از روشهایی مثل انفوزی•
یدي  وریدي، ترانسفوزیون خون، تغذیه لوله گوارشی و تغذیه کامل ور

.استفاده می شود



IV Therapy
ت درمان داخل وریدي عبارت است از تزریق مایعات، الکترولی•

به داخل ورید... ها، داروها و 
کایزوتونیک، هیپوتونیک و هیپرتونی: کریستالوئید•
کلوئید•
فرآورده هاي خونی•
TPNتغذیه کامل وریدي•



کریستالوئید
براي جایگزینی مایع و جبران کمبود نامحسوس مایع•
و می  کریستالوئید ها فاقد مولکول هاي بزرگ همچون پروتئین ها بوده•

توانند از رگ ها خارج شده وارد بافت ها و سلول شوند
%9/0محلول سدیم کلرید : ایزوتونیک•
درصد5درصد، محلول رینگر الکتات، محلول رینگر، دکستروز •
،  %)0/45(سدیم کلراید: هیپوتونیک•
%5و % 3،کلرید سدیم %50،%30،%20،%10دکستروز : هیپرتونیک•



کلوئید ها
مانند دکستران و آلبومین•
و حاوي ترکیباتی هستند که در داخل رگ ها باقی می مانند•

جر به باعث افزایش فشار انکوتیک پالسما شده و در نتیجه من
انتقال آب از فضاي خارج عروقی به داخل رگ ها شده و در  

.نهایت حجم داخل عروقی را زیاد می کنند
در حالت طبیعی این کار توسط آلبومین، گلوبولین ها و•

.فیبرینوژن انجام می گیرد



محلول هاي هیپرتونیک

سدیم کلراید% 3محلول •
سدیم کلراید% 5محلول •
خون کامل•
آلبومین•
)TPN(تغذیه کامل عروقی •
%)10باالتر از (دکستروز تغلیظ شده •
تغذیه با تیوب•



انواع محلو لهاي تزریقی

نرمال سالین: درصد/. 9محلول سدیم کلراید
اروهااستفراغ،جایگزینی مایع خارج سلولی، رقیق کردن د: موارد مصرف•
نارسایی قلبی،کلیوي همراه با ادم، هیپرناترمی: منع مصرف•

d/w%:5سرم قندي  5%
،ایجاد دیورز،جراحی هاnpoتامین انرژي،: موارد مصرف•
اختالالت آب و الکترولیت، هیپرگلیسمی: منع مصرف•



انواع محلو لهاي تزریقی
		%)9/0سدیم کلراید –%5دکستروز ( یا دکستروسالینD/S:محلول قندي نمکی

NPOتامین انرژي، آب و الکترولیت، بیماران : موارد مصرف•
....ادم، دیابت و: منع مصرف•
% ( 3/33دکستروز2/3حجم محلول نرمال سالین و 1/3: 1/3:2/3سرم •

%)33/0محلول سدیم کلراید و % 3/33دکستروز 
....دیابت،کودکان، تامین آب و الکترولیت و: موارد مصرف•

نیز هستCaو Kحاوي NACLعالوه بر : محلول رینگر
یجایگزینی الکترولیت،جراحی، شوك هیپوولمیک، هیپوکالم: موارد مصرف•
نارسایی کلیه: منع مصرف •



انتقال خون

با تزریق خون ، فرد در معرض ایجاد یکسري عوارض جانبی قرار می  •
.گیرد

.تا حد امکان از تعداد کمتري واحد خون براي بیمار استفاده گردد•
از زمان خروج خون از سازمان تا زمان تزریق مسئول حفظ سالمت خون  •

.هستیم
نیم  با نگهداري یا تزریق نامناسب خون نه تنها به بیمار کمک نمی ک•

.بلکه عوارض انتقال خون را به او تحمیل نموده ایم
گیرنده با دهندهRhو ABOبررسی سازگاري با •
ساعت4تزریق طی حداکثر •
هرگز دارویی دیگري به آن اضافه نگردد•



سازگاري فرآورده هاي خونی
گروه خون بیمار          گروه خون اهداکننده

AO وA
BO وB

ABO وA وB وAB
OO



اتوترانسفوزیون یا ترانسفوزیون اتولوگ
Auto transfusion

در این روش خون خود فرد گیرنده گرفته شده و سپس در زمان الزم  •
در این روش احتمال ابتال به بیماري. براي خود وي استفاده می شود

از  هاي منتقله از راه خون کاهش یافته و نیز احتمال بروز عوارض ناشی
.تزریق خون کاهش می یابد

:این کار ممکن است به دوصورت انجام شود•
ت بیمار در فاصله زمانی که تا جراحی تعیین شده وق: قبل از جراحی •

.  روز یک بار به بانک خون مراجعه نموده و خون می دهد3دارد هر 
از خون  . آخرین نوبت دادن خون حدود پنج هفته قبل از جراحی است

.ذخیره شده خود او در حین جراحی استفاده می شود
این روش در اعمال جراحی روي عروق بزرگ بدن : حین عمل جراحی •

ده از خون خارج ش. که میزان خونریزي بسیار زیاد است استفاده می شود
ود  محل جراحی در شیشه ساکشن مخصوصی ذخیره شده و سپس به خ

.فرد تزریق می شود



اقدامات قبل از تزریق خون

درخواست خون توسط پزشک معالج
پرکردن فرم درخواست خون
تهیه نمونه خون بیمار و ارسال به آزمایشگاه
شناسایی کامل بیمار و واحد خون
 وجود برگه درخواست با ذکر نام و شماره پرونده
 تعیین نوعABOوRh

 انتخاب خون مناسب وسازگار از نظرABO وRh



خون و فرآورده ها در دماي ویژه، فضاي کافی ونور مناسب نگهداري شوند.
 ساعت یکبار و ثبت آن4کنترل دماي مناسب هر
 وجود دماسنجهاي کالیبره در قسمتهاي باال و پایین یخچال وفریزر
 خون کامل وPc درجه  6تا 2دقیقه پس از خارج شدن کیسه از دماي 30طی

FFPدقیقه و 20ساعت ، پالکت به محض دریافت و طی 4وحداکثر طی 
.دقیقه باید تزریق شوند20بالفاصله پس از ذوب و طی 



واکنشهاي تزریق خون
 پس از شروع تزریق بروز می کننددقیقه30اکثر واکنشها طی.
 پس ازتزریق و در پایان  دقیقه15لذا عالیم حیاتی باید قبل از شروع تزریق و

.ساعت پس از پایان تزریق ثبت شوند4تزریق و 
اتفاق  ) ساعت 24طی (واکنشهاي حادمعموالدر طول تزریق یا اندکی بعدازآن

.می افتند 



عوارض ترانسفوزیون 
Hemolytic reactionsواکنش هاي همولیتیک

ري  خطرناك ترین واکنش انتقال خون ، واکنش همولیتیک در اثر ناسازگا•
ABOاست که این واکنش می تواند باعث ایجاد همولیز داخل عروقی شود  .

افت  بیقراري ، هیجان ، درد سینه و کمر ، تاکی پنه ، تاکی کاردي ،: عالئم •
یره یا  فشار خون ، قرمزي و برافروختگی صورت ، تغییر رنگ ادرار به صورت ت

ر  قرمز شدن رنگ ادرار، شوك و نارسایی کلیه در افراد بیهوش ، خونریزي د
...     محل جراحی و 

مداخالت پرستاري•
نگ و قطع ترانسفوزیون خون با حفظ خط وریدي با نرمال سالین ، کنترل ر•

برون ده ادرار، ارسال آزمایش مجدد گروه خون ، ارسال کیسه خون و اتصاالت
زایش  و ست تزریق خون به آزمایشگاه ، اطالع به پزشک ، اکسیژن درمانی ، اف

.مایعات وریدي



واکنش هاي ایمونولوژیک
: هاي آلرژیک واکنش

.بیماران ممکن است  به خون تزریق شده واکنش نشان دهند% 2-1•
:  عالئم 
خارش ، کهیر ، اضطراب ، ورم صورت و مخاط ها ، ادم و اریتم پوستی ، •

احساس سرما سرما شدن ، ویزینگ  ریه ، تهوع ، استفراغ ، ورم حنجره ، خس
.است .... خس سینه و

مداخالت پرستاري
• کاهش جریان ترانسفوزیون خون ، در صورت شدید بودن واکنش بیمار ، قطع 

جریان ترانسفوزیون و باز نگه داشتن رگ با نرمال سالین ، اطالع به پزشک ، 
. تجویز آنتی هیستامین ، کورتون ، اپی نفرین و داروهاي ضد تب -



واکنش هاي ایمونولوژیک
Anaphylacticواکنش آنافیالکتیک

یجاد  علت ا. یکی از شدیدترین و مرگ آورترین واکنش هاي آلرژیک می باشد•
ادي  آن تزریق خون حاوي فاکتورهاي آلرژن به بیماري است که داراي آنتی ب

زیون  بنابراین قبل از هرگونه ترانسفو. ضد آن فاکتورها در خونش می باشد
یافت  خون باید اطمینان یافت که بیمار آیا قبال خون یا فرآورده هاي خونی در

.کرده است و واکنش وي نسبت به آن چگونه بوده است
:عالیم •
وختگی  تنگی نفس ، درد قفسه سینه ، اسپاسم راه هوایی ، ادم حنجره ، برافر•

.، افت فشار خون ، شوك و مرگ
مداخالت پرستاري•

• قطع جریان خون ، باز نگه داشتن راه هوایی ، اطالع به پزشک ، تجویز آنتی 
. هیستامین ، کورتون ، اپی نفرین و داروهاي ضد تب



واکنش هاي غیر ایمونولوژیک 
Pyreticواکنشهاي تب زا 

حدود نیم درجه سانتی  . به بروز تب طی دوره تزریق خون اطالق می شود•
ساعت به حالت  8-12پس از . گراد افزایش دماي بدن بیمار رخ می دهد

.عادي بر می گردد 
عالیم

رفتگی  تب ، احساس لرز ، سردرد ، بیقراري ، کوفتگی ، تهوع و استفراغ و گرگ•
ی  علت ایجاد آن معموال حساسیت به گلبول هاي خونی یا آلودگ. می کند 

.کیسه خون می باشد
مداخالت پرستاري  

ه پزشک  قطع ترانسفوزیون خون ، باز نگه داشتن رگ با نرمال سالین ، اطالع ب•
.، استفاده از آنتی هیستامین و کورتون 

داده  در صورت وجود سابقه تب مکرر ، قبل از تزریق  کورتون و استامینوفن•
.می شود 



واکنش هاي غیر ایمونولوژیک 
Hyper volumeافزایش حجم خون در گردش

ه در بیماران مبتال ب. این واکنش در کودکان و سالمندان شایع تر است •
.بیماري هاي قلب و کلیوي مزمن نیز ممکن است رخ دهد

: عالئم 
توپنه ،سرفه  تنگی نفس ، سیانوز ، گر گرفتگی ، احساس فشار در قفسه سینه ، ار

تگی  ،  احساس سنگینی سر ، سپس به تدریج ویزینگ ، سرفه خشک ، برجس
.وریدهاي گردن ، خلط خونی و سمع رال هاي مرطوب درریه 

مداخالت پرستاري
• آهسته کردن یا قطع جریان خون ، کنترل عالیم حیاتی ، قرار دادن بیمار به 

، )  پوزیشن سمی فاولر(صورت نیمه نشسته با ایجاد تکیه گاه در ناحیه پاها 
خروج حجم اضافی از گردش خون( اطالع به پزشک ،  فصد خون 

.، تجویز اکسیژن ، تزریق گلبول قرمز خون فشرده در صورت نیاز 



واکنش هاي غیر ایمونولوژیک 

آلودگی میکروبی  
.ردند میکرو ارگانیسم ها یا سموم باکتریها می تواند باعث ایجاد عالئم آن گ•

:  عالئم 
درجه ،  نارسایی عروق محیطی ، 42درد شدید در مسیر تزریق ، تب ولرز تا •

وخته افزایش و سپس کاهش فشار خون ، تاکی کاردي ، پوست خشک و برافر
.، درد شکم ، گیجی ، دل درد ، استفراغ ، اسهال و مرگ 

مداخالت پرستاري
• قطع فوري تزریق خون ، گرفتن نمونه خون بیمار جهت کشت و ارسال آن 

همراه با کیسه خون به آزمایشگاه ، کنترل عالیم حیاتی ، اطالع به پزشک ،  
درمان شوك ، تزریق آنتی بیوتیک  اختصاصی 



واکنش هاي غیر ایمونولوژیک 
Hypothermalکاهش درجه حرارت بدن•
این عارضه ممکن است در اثر تزریق خون یا فرآورده هاي خونی سرد•

.به بیمار رخ دهد
:  عالیم

لرز ، آریتمی ، ایست قلبی•
مداخالت پرستاري

-کاهش سرعت جریان انتقال خون ، گرم کردن بیمار  گرم کردن خون•



واکنش هاي غیر ایمونولوژیک 
Hypothermalکاهش درجه حرارت بدن

این عارضه ممکن است در اثر تزریق خون یا فرآورده هاي خونی سرد•
.به بیمار رخ دهد

لرز ، آریتمی ، ایست قلبی: عالیم•
مداخالت پرستاري•
کاهش سرعت جریان انتقال خون ، گرم کردن بیمار ف گرم کردن  •

خون



واکنش هاي غیر ایمونولوژیک 
آمبولی هوا  

به دلیل وجود هوا در کیسه خون یا اتصاالت آن و ورود آن به داخل  •
.گردش خون بیمار اتفاق می افتد

:عالئم •
ی  سرفه ، درد سینه ، سیانوز ، شوك ، آریتمی ،ایست قلبی و تنگ•

.نفس
مداخالت پرستاري•
.زشکقراردادن سر بیمار به طرف پایین ، اکسیژن درمانی ، اطالع به پ•
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