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ثغن اهلل الشزوي الشزین

(     1)سّػ ثیِْؽی : ػٌْاى دسط 

ّازذ ًظشی   4: تؼذاد ّ ًْع ّازذ 
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اُذاف دسط دس ایي خلغَ 

:دس پبیبى ایي خلغَ داًؾدْ لبدس خْاُذ ثْد  

.  اًْاع کوپبستوبى هبیؼبت سا ثؾٌبعذ ( 1            

.  دسفذ کلی آة ثذى ّ ػْاهل هْثش ثش آى سا تْمیر دُذ ( 2            

.ػْاهل هْثش دس زشکت هبیؼبت ّ الکتشّلیت ُب سا ثیبى کٌذ ( 3            
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تشکیت هبیؼبت داخل ّ خبسج علْلی

( کوپبستوبى ُب )هبیؼبت ثذى دس فنبُبی هدضائی  -1

. هسقْس ؽذٍ اًذ 

کوپبستوبى ُب ثْعیلَ غؾبء ًیوَ تشاّا اص یکذیگش خذا هی  -2

. ؽًْذ 

.  غؾبء داسای هٌبفز سیضی ثْدٍ ّ خقْفیت اًتخبثی داسد -3

ایي غؾبء ثَ هْلکْل ُبی ثضسگ ّ عٌگیي اخبصٍ ػجْس اص -4

.  خْد سا ًوی دُذ 
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کوپبستوبى
:دس ثذى اًغبى افْاًل دّ کوپبستوبى افلی ّخْد داسد -1

. دسفذ ّصى ثذى سا تؾکیل هیذُذ40: کوپبستوبى داخل علْلی  -           

:دسفذ ّصى ثذى سا تؾکیل هیذُذ  20: کوپبستوبى خبسج علْلی  -                  

دسفذ ّصى ثذى  5: کوپبستوبى داخل ػشّلی  -                                                 

دسفذ ّصى ثذى  15: کوپبستوبى ثیي ثبفتی  -                                                 

.  عي ، خٌظ ّ همذاس چشثی ثذى  ّاثغتَ اعت : دسفذ کلی آة ثذى  -2

دسفذ ّصى ثذى  60: دس هشداى الغش ّ ثضسگغبل  -                       

دسفذ ّ کوتشاص ّصى ثذى   50: دس صًبى ثضسگغبل  -                       

دسفذ ّصى ثذى  77: دس ًْصاداى  -                  

 دسفذ ّصى ثذى 46-52: دس افشاد پیش  -                
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تشکیت هبیؼبت 

( داسای ثبس هثجت ّ هٌفی ) هبیؼبت ثذى داسای الکتشّلیت  -1
.  ، پشّتئیي ّغیشٍ ُغتٌذ 

ثیي کبتیًِْب ّ آًیًِْب ّ هْاد دیگش دس کوپبستوبى ُب تؼبدل   -2
. ّخْد داسد 

. ثیي کوپبستوبى ُب هوکٌغت اختالف ّخْد داؽتَ ثبؽذ  -3

زفظ تؼبدل ثیي تشکیجبت داخل کوپبستوبى ُب ّ ًیض ثیي   -4
کوپبستوبى ُب ثشای زفظ فؼبلیت فیضیْلْژیک ثغیبسهِن  

.  اعت 
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ػْاهل هْثش ثش زشکت هبیؼبت 

: (osmosis)اعوْص 

زشکت آة اص ىشیك غؾبء ًیوَ تشاّا ّ اص یک ًبزیَ سلیك ثَ         

هثل اًفْصیْى هسلْل کلْئیذ ثبػث کؾؼ .ًبزیَ غلیظ سا گْیٌذ         

اعوْتیکی اص کوپبستوبى ثیي ثبفتی ثَ کوپبستوبى داخل ػشّلی         

.هی ؽْد         

آة ّ ؽکش آة
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تًْیغیتَ

ػجبست اص تؼذادی اص رسات دس هبیغ کَ ًوی تْاًٌذ اص غؾبء   
. ػجْس کٌٌذ 

– Naهِوتشیي ػبهل تؼییي کٌٌذٍ پوپ  -   K- ATPase  

. هی ثبؽذ    

ّاژٍ ُبئی هثل ایضّتًْیک ، ُیپْتًْیک ّ ُیپشتًْیک   -  
.ُوگی ثَ تًْیغیتَ اؽبسٍ هیکٌٌذ

تؼذاد رسات دس یک لیتش هسلْل هی ثبؽذ ّ  : اعوْالسیتَ  -  

. ثشزغت هیلی اعوْل پش کیلْگشم آة هی ثبؽذ                  
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تًْیغیتَ 

ُیپْتًْیک    ُیپشتًْیک      ایضّتًْیک                 



کبسؽٌبط :پْسهِذیالَزجیت :تٌظینّتِیَ

ثیِْؽیاسؽذ

9

دیفْصیْى 

دس ساثيَ ثب رسات ( اًتؾبس) ثشخالف اعوْص ، فشایٌذ دیفْصیْى -

. خبهذ هؼتك دس هبیؼبت اعت

زشکت رسات اص ىشیك غؾبء ًیوَ تشاّا ّ اص ًبزیَ : دیفْصیْى -

.  غلیظ ثَ ىشف ًبزیَ سلیك هی ثبؽذ

رسات ثب یک عجک هٌظن زشکت ًوی کٌٌذ ،ثلکَ ثيْس اتفبلی ّثب  -

ثشخْسد ثَ غؾبء ػجْس هی کٌٌذ تب ایٌکَ همذاس آًِب دس ىشفیي غؾبء 

.ثَ زذ ثشاثش ثشعٌذ هثل رسات هؼلك اّسٍ دس فیلتشای گلْهشّلی 

.   گشادیبى الکتشیکی ّ اًذاصٍ رسات هْلکْلی : ػبهل هْثش -
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اًتمبل فؼبل

الکتشّلیت ُبی هختلف دس ىشفیي غؾبء علْل داسای اختالف  *  

.  غلظت ُغتٌذ کَ گشادیبى ؽیویبئی یب غلظتی ًبهیذٍ هی ؽًْذ 

زشکت هْاد اص ًبزیَ سلیك ثَ عْی ًبزیَ غلیظ اًتمبل فؼبل ًبهیذٍ •

.) صیشا زشکت ثشػلیَ گشادیبى غلظتی ثَ اًشژی ًیبص داسد. هی ؽْد

(زشکت پتبعین اص خبسج علْل ثَ داخل علْل 

اًتمبل فؼبل ثبس الکتشیکی غؾبء علْل سا تغییش هی دُذ ّدس عیغتن •

.   ػقجی ّ ػنالت للجی ّ اعکلتی ، پتبًغیل ػول ثْخْد هی آّسد 
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فیلتشاعیْى

 غؾبء ىشیك اص هسلْل هْاد ّ هبیغ زشکت فْست ثَ فیلتشاعیْى 

 . ؽْد هی تؼشیف فؾبس کن ًبزیَ ثَ فؾبس پش ًبزیَ اص ّ تشاّا ًیوَ

 ػشّق خذاس ػلیَ ثش فؾبس اػوبل ثبػث چپ ثيي اًمجبمی ًیشّی -   

  . ؽْد هی ؽٌبختَ ُیذسّعتبتیک فؾبس ػٌْاى ثَ کَ ؽْد هی

 فؾبس کَ آیذ هی ثْخْد پالعوب ُبی پشّتئیي ثْعیلَ ُن ًیشّئی - 

 فؾبس ثب ىجیؼی زبلت دس کَ ؽْد هی ًبهیذٍ کلْئیذ اعوْتیک

   . ثبؽذ هی تؼبدل دس ُیذسّعتبتیک
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زشکت آة 

تغییشات فؾبس ُیذسّعتبتیک ّ فؾبس اعوْتیک ّ کلْئیذ *  

ثبػث زشکت آة ّ هْاد هسلْل دس آى اص یک کوپبستوبى  

. ثَ کوپبستوبى دیگش هی ؽْد 

هثبل  افضایؼ زدن پالعوب ثبػث افضایؼ فؾبُیذسّعتبتیک -

ّ دس ًتیدَ غلجَ ثش فؾبس اعوْتیک کلْئیذ ؽذٍ هٌدش ثَ     

سا ثْخْد ( ّسم)خشّج هبیؼبت اص ػشّق ّ عش اًدبم ادم 

.   هی آّسد 
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خلغَ دّم

:دس پبیبى ایي دسط داًؾدْ لبدس خْاُذ ثْد •

.ًمؼ آة دسثذى ثؾٌبعذ -1             

.  زدن آة دس ثذى اًغبى عبلن ّ ثیوبس سا تؼییي کٌذ  -2               

.  ػْاهل هْثش دس خزة ّ دفغ آة سا ثیبى کٌذ  -3               

ػْاهل ُْسهًْی هْثش ثش تٌظین زدن آة سا تْمیر  -4               

.  دُذ                 

.تغییشات زدن آة ثذى سا تؾخیـ دُذ  -5               
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تٌظین زدن آة 

:  آة •

. فشاّاى تشیي تشکیت ثذى اعت  -1     

اص ساٍ تجخیش ّ هقشف ، دسخَ زشاست ثذى سا   -2     

. تٌظین هی کٌذ          

. سلیك کٌٌذٍ تشکیجبت علْلی اعت  -3    

.زبهل پیبم ُب اعت  -4    
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زدن آة ثذى 

TBW = 0/6 Х wt ( male)

TBW = 0/5 Х wt ( female) 

( tbw Х همذاس ىجیؼی عذین عشم )   

Patient’sTBW = 

همذاس عذین عشم ثیوبس           

= TBW – Patient’sTBW                                                                      کوجْد آة ثذى
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 ADHاثش 

     

   ADH  ( ُیپْتبالهْط )←  لْلَ ُبی  ←ُیپْفیض خلفی

کبُؼ  ←افضایؼ ًفْر پزیشی ثَ آة  ←خوغ کٌٌذٍ ادساس   

ثشّى دٍ ادساس ّ افضایؼ زدن پالعوب  
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تًْیغیتَ

:  افضایؼ تًْیغیتَ  -1 

افضایؼ ّسّد آة  : ثبػث افضایؼ تؾٌگی ( 1-1              

ثَ ثذى                       

دس ُیپْفیض  ADHثبػث افضایؼ تشؽر ( 2-1              

افضایؼ خزة هدذد آة : خلفی هی ؽْد                     

ثبػث افضایؼ زدن هبیؼبت خبسج علْلی ّ  : ًتیدَ           

. کبُؼ تًْیغیتَ هی ؽْد                   
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عیغتن زفظ زدن خبسج علْلی 

:زدن هبیغ خبسج علْلی  ↑ -1

 ←آًژیْتبًغیي ↓ ←( کلیَ ) سًیي ↓(  1-1          

خزة هدذد ًوک  ↓ ←( لؾش فْق کلیَ ) آلذّعتشّى ↓

( لْلَ ُبی اثتذائی کلیَ )     

ّسّد ًوک ثَ  ↓ ←هیل ثَ خْسدى ًوک   ↓( 2-1         

ثذى  

کبُؼ تًْیغیتَ هبیغ خبسج علْلی   -1: ًتیدَ     

کبُؼ زدن هبیغ خبسج علْلی   -2              
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ADHهسشکبت ػوذٍ تٌظین تشؽر 

  

اعوْاللیتَ پالعوب   -1  

تغییش دس زدن هبیؼبت خبسج علْلی   -2  

تغییش دس فؾبس خْى ؽشیبًی  -3  
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ADHهسشکیي دیگش 

     

، پبعخ اعتشط ّ دسد ؽذیذ ثبػث آصاد ( 2)آًژیْتبًغیي  -1 

.  هی ؽًْذ   ADHعبصی 

هخذسُب ، ثبسثیتْسات ُب ّ الکل ثبػث کبُؼ تشؽر  -2 

ADH  ؽذٍ ّ فؾبس خْى سا کبُؼ هی دٌُذ .
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آلذّعتشّى 

   

 ACTHّ ( 2)دفغ عذین ، افضایؼ پتبعین ، آًژیْتبًغیي  -1  

. ثبػث تسشیک آصادعبصی آلذّعتشّى هی ؽًْذ 

لْلَ ُبی اًتِبئی کلیَ ، غذد ػشق ، غذد ثضالی ّ سّدٍ  -2  

. ُب گیشًذٍ ُبی فؼبل آلذّعتشى ُغتٌذ 

آلذّعتشّى اص ىشیك تٌظین ازتجبط عذین ثَ تٌظین زدن   -3  

.   خْى کوک هی کٌذ 
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تؼبدل سّصاًَ آة 

  

هیلی لیتش  1300: هقشف هبیؼبت : خزة  -1   

هیلی لیتش  800: غزای خبهذ                 

هیلی لیتش  400: آة هتبثْلیکی                 

هیلی لیتش  500: پْعت :  دفغ  -2  

هیلی لیتش  400: سیَ ُب               

هیلی لیتش  1500: ادساس               

هیلی لیتش   100: هذفْع               
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اُذاف

:دس پبیبى ایي خلغَ داًؾدْ لبدس خْاُذ ثْد  

. ًمؼ عذین سا دس ثذى تْمیر دُذ -1      

.  ػْاهل هْثش دس خزة ّ دفغ عذین سا ثیبى کٌذ  -2      

.  اسگبى ُبی هغئْل دس تٌظین عذین ثذى سا ثؾٌبعذ  -3      

، ػلل  ( ُیپًْبتشهی ّ ُیپش ًبتشهی ) اختالالت عذین  -4      

.  ، ػالئن ّ ًؾبًَ ُب ّ دسهبى آًِب سا تْمیر دُذ 
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(Na)عذین 

. کبتیْى افلی کوپبستوبى خبسج علْلی اعت  -1    

.  ثضسگتشیي تٌظین کٌٌذٍ آة ثذى اعت  -2    

ّلتبژ پتبًغیل ػول دس ػنالت اعکلتی ،هیْکبسد ّ   -3    

. اػقبة سا تٌظین هی کٌذ 

. ثب زفظ اعوْالسیتَ ، ًمؼ هِوی دس تؼبدل آة داسد  -4   

، ثبػث زفظ تؼبدل  بیکربنات ّ کلر دس تشکیت ثب یْى -5   

. اعیذ ّ ثبص هی ؽْد 
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عذین 

:عذین   

ثْعیلَ سّدٍ ُب خزة ّ اص ىشیك کلیَ ُب ّ -1         

.  پْعت دفغ هی ؽْد          

آًژیْتبًغیي ّ –کلیَ ُب تست تبثیش عیغتن سًیي  -2         

.  آلذّعتشّى ، هیضاى دفغ عذین سا تٌظین هی کٌذ          

کلیَ ُب ، غذد آدسًبل ّ ثخؼ خلفی غذٍ ُیپْفیض  -3         

.  عَ اسگبى هغئْل دس تٌظین عذین ُغتٌذ          

هیلی اکی ّاالى دس لیتش              135-145: عير عشهی  -4         
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ُیپًْبتشهی 

هیلی اکی ّاالى دس لیتش 130کوتش اص : عير عشهی  -1   

–ECFُیپًْبتشهی ُوشاٍ ثب افضایؼ ( الف        

(هغوْهیت ثب آة )                

ًبسعبئی للجی ، ثیوبسی کجذی ، ًبسعبئی : ػلت             

کلیَ ، اعتشط ، دسد ، ُیپْکغی ثبفتی ،                     

تِْیَ هکبًیکی ّ ثؼنی اص داسُّب ثبػث                      

.  هی ؽًْذ  ADHتسشیک                    

.  ثؼذ اص خشازی ثغیبس هِن اعت  I&Oهبًیتْسیٌگ *             
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ُیپًْبتشهی

:  ػالئن ّ ًؾبًَ ُب   

.هیلی اکی ّاالى دس لیتش  130عذین کوتش اص  -1        

هیلی اعوْل پش لیتش  280اعوْالسیتَ کوتش اص  -2        

خغتگی ، تؾْیؼ ، ًگشاًی ، کشاهپِبی ؽکوی  -3        

، تِْع ، اعتفشاؽ ، عش دسد ّ لتبسژی         

هیلی اکی ّاالى دس لیتش ُوشاٍ 110عذین کوتش اص  -4       

. ثب ػالئن ػقجی هثل تؾٌح خْاُذ ثْد        
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ُیپًْبتشهی 

ُیپًْبتشهی ًبؽی اص تلفبت عذین ّ هبیؼبت خبسج علْلی  ( ة   

تلفبت هبیؼبت غٌی اص عذین دس دعتگبٍ   -1: ػلت        

گْاسػ                 

هقشف ثیؼ اص زذ دیْستیک ُب  -2               

کوجْد آلذّعتشّى   -3               
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ُیپًْبتشهی 

ADHُیپًْبتشهی ًبؽی اص عٌذسّم تشؽر ًبثدبی ( ج  

هسذّد کشدى هبیؼبت   -:  دس هبى          

خبیگضیي کشدى عذین  -                     

دیْستیک ُبی خفیف  -                     

Demeclocyclineدسهبى داسّئی ثب  -                     
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ُیپًْبتشهی کبرة

  

ُیپش لیپوی ، ُیپش پشّتئیٌوی ّ دیبثت ؽیشیي: ػلت 
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دسهبى 

=TBW  x ( 130- P Na) کوجْد عذین

هیلی اکی ّاالى   120کیلْئی ثب عذین  60دس یک خبًن : هثبل  

:  کوجْد عذین ثشاثش خْاُذ ثْد ثب : دس لیتش 

(0/5 x 60 ) x ( 130-120 ) = 300

هیلی اکی  513،  درصد 3چْى دس ُش لیتش عذین کلشایذ  

هیلی لیتش اص ایي   585: ّاالى عذین ّخْد داسد ، پظ 

. هسلْل ثبیذ ثَ ثیوبس دادٍ ؽْد 
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ًسٍْ اًفْصیْى

زذاکثش عشػت افضایؼ غلظت عذین پالعوب ثشاثشثب  -1   

.  هیلی اکی ّاالى دس لیتش دس ُش عبػت اعت  5/0       

ثشاثش :  130-120: چْى دس ثیوبس فْق کوجْد عذین  -2   

هیلی اکی ّاالى ثْد ، لزا زدن هْسد ًظش ثبیذ ىی  10       

:عبػت اًفْصیْى ؽْد  20

585 ÷20 = 29/25 
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ُیپشًبتشهی

:  افضایؼ ّالؼی عذین   -1: ػلت  

تغزیَ لْلَ ای ثذّى هقشف آة کبفی   -              

تدْیض هسلْل ُبی ُیپشتًْیک عذین  -              

تدْیض ثیکشثٌبت عذین   -              

–تدْیض همذاس صیبد ًشهبل عبلیي یب دکغتشّص  -              

عبلیي                  
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ُیپشًبتشهی 

تلفبت آة ، هؼوْال همذاس عذین ثیؾتش اص  -2: ػلت       

. هیلی اکی ّاالى دس لیتش اعت  150                 

تلفبت آة ّ عذین ّلی تلفبت آة ثیؾتش اص  -3              

.اعِبل آثکی ، تؼشیك ؽذیذ : عذین اعت                  

دیبثت ثیوضٍ  -4              
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ُیپشًبتشهی 

: ػالئن ّ ًؾبًَ ُب     

تؾٌگی ، کبُؼ ّصى ، کبُؼ تْسگْس پْعت ،              

–ّ عشاًدبم تؾٌح ّ ( کْدکبى) تسشیک پزیشی             

.  اغوبء             

  158اختالل دس عیغتن ػقجی ثب عذین ثیؾتش اص             

.  هیلی اکی ّاالى دس لیتش ایدبد هی ؽْد             
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دسهبى 

دفغ عذین امبفی   -1         

افالذ ثیوبسی صهیٌَ ای  -2         

 میلی اکی واالن در 5/0کبُؼ عذین ثب عشػت *          

.  فْست گیشد  لیتر در ساعت            
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اُذاف

: دس پبیبى ایي خلغَ داًؾدْ لبدس خْاُذ ثْد     

.  ًمؼ پتبعین سا ثذى ثیبى کٌذ  -1           

ػْاهل هْثش ثش خزة هدذد ّ تشؽر آًشا  -2           

. تْمیر دُذ            

( ُیپْکبلوی ّ ُیپشکبلوی ) اختالالت پتبعین  -3           

، ػلل، ػالئن ، ًؾبًَ ُب ّ دسهبى آًِب سا تْمیر            

.   دُذ            
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K))پتبعین 

.  الکتشّلیت افلی داخل علْلی اعت  -1     

.  اًتؾبس ّ اًتمبل فؼبل تؼبدل پتبعین سا زفظ هی کٌٌذ  -2     

–ثَ ُذایت پیبم ُبی ػقجی ، ػنالًی ّ اًمجبك  -3     

.  ػنالًی کوک هی کٌذ      

–هغئْل فؼبلیت آًضیوی اعت کَ ثَ تْلیذ پشّتئیي ّ  -4     

.  هتبثْلیضم کشثُْیذسات کوک هی کٌذ      

دعتگبٍ گْاسػ ّ پْعت ثومذاس خیلی کن پتبعین سا دفغ هی کٌٌذ  -5     

  .

. کٌتشّل کٌٌذٍ افلی رخبیش پتبعین ثذى ، کلیَ ُب ُغتٌذ  -6     
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ػْاهل هْثش ثش خزة هدذد ّ تشؽر پتبعین 

. کوجْد عذین ثبػث افضایؼ تلفبت  پتبعین هی ؽْد  -1  

اعیذّص ثبػث زشکت یْى ُیذسّژى ثذاخل علْل ؽذٍ ّ  -2  
. پتبعین اص علْل خبسج هی ؽْد 

کلشتبلیذّى ّ ُیذسّ) هقشف دیْستیک ُبی تیبصیذی  -3  

ثب هِبس ثبصخزة عذین دس اثتذای لْلَ ُبی ( کلشّ تیبصیذ  -    
. دیغتبل کلیَ ، ثبػث افضایؼ دفغ عذین ّ آة هی ؽًْذ 

ُوچٌیي ثب افضایؼ تشؽر پتبعین دس ثخؼ هبسپیچی لْلَ ُبی 
دیغتبل کلیَ ّ لْلَ ُبی خوغ کٌٌذٍ ادساس ثبػث افضایؼ دفغ 

. پتبعین هی ؽْد 
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...ػْاهل 

(  اعتفشاؽ ّ عبکؾي هؼذٍ ) اختالالت دعتگبٍ گْاسػ  -4  

ثبػث آلکبلْص هتبثْلیک ؽذٍ ّ ُویي اهش هٌدش  HCLثذلیل دفغ       

.  ثَ کبُؼ پتبعین هی ؽْد 

.  اًغْلیي ثبػث زشکت عشیغ پتبعین ثذاخل علْل هی ؽْد  -5  

افْال کبتکْالهیي ُب اص ىشیك تسشیک گیشًذٍ ُبی ثتب ثبػث  -6  

.  ؽیفت پتبعین ثذاخل علْل هی ؽًْذ 

اپی ًفشیي خزة هدذد پتبعین اص لْلَ ُبی اًتِبئی کلیَ سا افضایؼ  -7  

.  هی دُذ 

.  دس لیتش اعت  میلی اکی واالن 5تا  5/3: همذاس ىجیؼی  -8  
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ُیپْکبلوی 

.  کبُظ پتبعین دس هبیؼبت خبسج علْلی سا گْیٌذ  -1   

آلکبلْص هتبثْلیک   -: ػلت  -2   

کبُؼ هقشف  -               

-اعتفشاؽ ، عبکؾي هؼذٍ ، ) تلفبت خبسخی  -               

اعِبل ، دیْستیک دسهبًی ثب داسدُبی خبؿ                 

–، پخؼ هدذد پتبعین ثذاخل علْل ، افضایؼ                 

( تْلیذ آلذّعتشّى                 
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تؾخیـ

دیذى عير عشهی پتبعین   -1   

. اعت  ECGهِوتشیي ػالهت ، تغییشات  -2   

. دس هشزلَ زبد ثبػث تبکیکبسدی هی ؽْد  -3   

.  عشػت ُذایت للجی سا کن هی کٌذ  -4   

ثی اؽتِبئی ، خغتگی ، : ػالئن ّ ًؾبًَ ُبی دیگش  -5   
مؼف ػنالًی ، گیدی ، اتغبع ؽکوی ، کبُؼ زشکبت  

دّدی ، فلح سّدٍ ُب ، عشگیدَ ، لتبسژی ، تسشیک پزیشی 
، ُیپْسفلکغی ، تتبًی ، تِْع ّ اعتفشاؽ ، ًجل مؼیف ّ  

.  ًبهٌظن 
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دسهبى 

:خبیگضیٌی خْساکی ( الف   

گْؽت ، هیٍْ ّ : هْاد غزائی غٌی اص پتبعین  -                

عجضیدبت ّ هْص                  

ًوک ُبی غٌی اص پتبعین  -                

:  خبیگضیٌی ّسیذی ( ة   

هیلی اکی ّاالى پتبعین سا 20: سّػ اعتبًذاسد  -            

هیلی لیتش هسلْل ًوکی ایضّتًْیک امبفَ 100ثَ             

.  کشدٍ ّىی هذت ثیؼ اص یک عبػت اًفْصیْى کٌیذ             
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خبیگضیٌی ّسیذی

 میلی اکی واالن در20: زذاکثش عشػت خبیگضیٌی  -    

 میلی اکی 3میلی اکی واالن در روز و یا  150ساعت یا 

 واالن پر کیلوگرم وزن در کودکان

هیلی اکی ّاالى دس  5/1پتبعین کوتش اص : گبُی اّلبت  -    

لیتش یب ّخْد آسیتوی خيشًبک للجی ، ایدبة هی کٌذ کَ      

هیلی اکی ّاالى دس عبػت افضایؼ  40عشػت تدْیض تب      

.   یبثذ 
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خبیگضیٌی ّسیذی

چْى هسلْل پتبعین ُیپشتًْیک ، تسشیک کٌٌذٍ اعت ،  *      
.  لزا ثبیذ اص یک ّسیذ ثضگ هشکضی دادٍ ؽْد 

–هیلی اکی ّاالى دس 20ثیؾتش اص  سرعت تجویساگش *      

. داد  نباید از راه ورید مرکسیعبػت ثبؽذ ،     

. ُیپْکبلوی ثبػث تؾذیذ هغوْهیت ثب دیژیتبل هی ؽْد *      
هیلی اکی  1تب  5/0دس چٌیي هْالؼی ثبیذ پتبعین سا ثَ همذاس 

.  ّاالى ثَ فْست ّسیذی ثَ ثیوبس داد 

اگش ُیپْکبلوی ثَ دسهبى همبّم ثبؽذ ، آًگبٍ ثبیذ عير  *      
.  عشهی هٌیضین سا هْسد ثشسعی لشاس داد 
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ُیپشکبلوی 

. افضایؼ عير عشهی پتبعین سا ُیپشکبلوی گْیٌذ  -1    

: ػلت  -2    

تغییش دس دفغ کلیْی  -               

اختالالت تٌظین خبسج کلیْی   -               

ؽیفت اص داخل ثَ خبسج علْل  -               

افضایؼ هقشف -               
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ُیپش کبلوی

:تغییش دس دفغ کلیْی ( الف    

اختالل کبس کلیَ   -1                 

:تدْیض دیْستیک ُبی ًگِذاسًذٍ پتبعین  -2                 

اعپیشًّْالکتْى ّ تشیبهتشى  : هثل                      

اختالالت اسّلْژیکی هبدسصادی  -3                 

ًفشّپبتی ثشگؾتی  -4                 

اًغذادُبی ُوشاٍ ُیذسًّفشّص دّىشفَ  -5                 
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ُیپشکبلوی

:اختالل دس تٌظین خبسج کلیْی ( ة      

دیبثت ؽیشیي   -1                  

ًبسعبئی آدسًْکْستیکبل   -2                  

–ثلْکشُب ّ هِبس -تدْیض ُپبسیي ّ ثتب -3                  

کٌٌذٍ ُبی آًضین تجذیل کٌٌذٍ آًژیْتبًغیي                   
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ُیپشکبلوی

:ؽیفت پتبعین ثَ خبسج علْل ( ج     

ؽیوی دسهبًی  -1                

عْختگی ُب   -2                

تشّهب -3                

اعیذّص ؽذیذ  -4                

(تدْیض عبکغیٌیل کْلیي ) ُیپشتًْیغیتَ  -5                



کبسؽٌبط :پْسهِذیالَزجیت :تٌظینّتِیَ

ثیِْؽیاسؽذ

54

ُیپشکبلوی

:افضایؼ هقشف ( د      

افضایؼ هقشف خْساکی  -1              

افضایؼ هقشف ّسیذی -2              

*هْاد غزائی یب داسّئی *               
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ػالئن ّ ًؾبًَ ُب 

ػالئن ًّؾبًَ ُب هوکي اعت اص زذ هتْعو تب ؽذیذ  -1       

:ثبؽذ ، کَ ؽبهل            

مؼف ػنالًی ، گیدی ، فلح فؼْدی ، تغییش   -             

دس کبس دعتگبٍ گْاسؽی ّ للت               

–ُیپشکبلوی ؽذیذ هوکي اعت ثبػث آسیوی ُبی  -           

.  ثيٌی ّ ایغت للجی گشدد               

–PHتؼییي عير عشهی پتبعین ، ثیکشثٌبت ّ  -          

. خْى ؽشیبًی خیلی هفیذ اعت             
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اختالل ػول للجی 

–ثلٌذ ّ ًْک داس  Tاثتذا هْج :  ECGتغییشات  -1     

ّ . ظبُش هی ؽْد ( دس لیذُبی خلْی للجی )               

–، پِي ؽذى کوپلکظ  Pثب کبُؼ ّلتبژ هْج               

              QRS  َىْالًی ؽذى فبفل ،PR  هسْ ؽذى ّ

دس هْج  QRSدًجبل ؽذٍ ّ عشاًدبم  Pهْج               

              T  ادغبم هی ؽْد .
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دسهبى ُیپشکبلوی

دسهبى ثَ ًوبی ثبلیٌی ثغتگی داسد ، ّلی دسهبى فْسی  -     

. اعت  ECGثشاعبط همذاس پتبعین عشم ّ ّمؼیت        

:آًتبگًْیغت غؾبئی  -1         

کلغین آثبس پتبعین ثش غؾبء علْلی سا خٌثی                    

.  هی کٌذ                    

:  دکغتشّص –اًغْلیي  -2         

ایي تشکیت ثبػث زشکت پتبعین ثذاخل علْل                     

. هی ؽْد                    
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دسهبى ُیپشکبلوی 

:ثیکشثٌبت عذین  -3      

–ثب ایدبد آلکبلْص هتبثْلیک ، هٌدش ثَ ؽیفت                

. پتبعین ثذاخل علْل هی ؽْد                

: سصیي ُبی تجبدل کٌٌذٍ  -4      

ثبػث افضایؼ پبکغبصی پتبعین اص ىشیك هخبه                

ثَ فْست خْساکی یب  .) هؼذٍ ّ سّدٍ هی ؽْد                

(  تٌمیَ                
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دسهبى ُیپشکبلوی 

:لْپ دیشتیک ُب  -5      

یب اعیذاتبکشیٌیک ( الصیکظ ) هثل فْسّعوبیذ                

.  ثبػث افضایؼ دفغ پتبعین اص کلیَ ُب هی ؽْد                

:  دیبلیض  -6      

–ُوْدیبلیض ، هْثش تشیي سّػ ثشای کبُؼ                 

پتبعین عشم دس ثیوبساى هجتال ثَ ًبسعبئی کلیَ                 

.  اعت                 

:ُیپش ًّتیالعیْى  -7      

.  آلکبلْص تٌفغی هٌدش ثَ ؽیمت پتبعین هی ؽْد                 
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اُذاف

:دس پبیبى ایي خلغَ داًؾدْ لبدس خْاُذ ثْد  •

.  ًمؼ کلغین دس ثذى سا ثیبى کٌذ  -1         

–هکبًیضم ُبی هْثش ثش خزة ّ دفغ کلغین سا  -2         

. تْمیر دُذ          

( ُیپْکلغیوی ّ ُیپشکلغیوی ) اختالالت کلغین  -3         

.، ػلل ، ػالئن ّ ًؾبًَ ُب ّ دسهبى آًِب سا ثیبى کٌذ          
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کلغین

کلغین ثَ ُوشاٍ هٌیضین ّ فغفش ًمؼ زیبتی دس ُذایت  •

ػقجی ، تشکیت اعتخْاًِب ، دًذاًِب ّ تٌظین فشآیٌذُبی  

. آًضیوی ایفب هی کٌذ     

:  تؼبدل ثیي ایي عَ ػٌقش اص ىشیك  •

–دفغ کلیْی زبفل هی  -2خزة سّدٍ ای ّ  -1           

. ؽْد                

ثخؼ ػوذٍ کلغین دس اعتخْاًِب ، دًذاًِب رخیشٍ ؽذٍ ّ  •

. هبثمی دس ثبفتِبی ًشم ّ عشم خْى یبفت هی ؽْد 
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کلغین

دسفذ کلغین یًْیضٍ ّ ثمیَ ثَ پشّتئیٌِب یب آًیًِْب پیًْذ ؽذٍ 50زذّد •
.  اعت 

. کلغین یًْیضٍ داسای اُویت فیضیْلْژیک اعت  •

ُذایت پیبهِبی الکتشیکی ، -: لزا  •

فؼبل کشدى هکبًیضهِبی لختَ عبصی ّ ؽشکت دس  -           

فشآیٌذ اًؼمبد ،            

تؾکیل اعتخْاًِب ّ دًذاًِب ، -           

هیبًدی تْلیذ ُْسهْى  -           

فؼبل کٌٌذٍ کوپلوبى عشم  -            

.  زفظ ًفْر پزیشی علْل ، سا ثَ ػِذٍ داس داسد  -            
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تغییش دس عير کلغین

   

–کلغین  ←↓ُیپْآلجْهیٌوی -1: پیًْذ پشّتئیٌی –الف    

تْتبل عشم                                    

کلغین  ↑ ←ُیپشآلجْهیٌوی  -2                               

تْتبل عشم                                   

کلغین یًْیضٍ   ↑ ←اعیذّص  -1: خْى  PH–ة   

کلغین یًْیضٍ   ↓ ←آلکبلْص  -2                       
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تٌظین کلغین

، خزة سّدٍ ای کلغین سا کٌتشّل هی  Dّیتبهیي  •

. کٌذ 

Vit.D3 

)cholecalciferol(→Hydroxylation)live

r(↓

 ↓← 25-

hydroxycholecalciferol    
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تٌظین کلغین

     

، خزة سّدٍ ای کلغین سا کٌتشّل هی کٌذ  Dّیتبهیي  -1   

، دفغ کلیْی کلغین سا کٌتشّل هی کٌذ  PTHُْسهْى  -2  

 D، ثْعیلَ ُیپْهٌیضیوی ّ ّیتبهیي  PTHُْسهْى  -3  

.هِبس هی ؽْد 

ّ فغفبت ، تشکیت اعتخْاى ّ   D  ،PTHعير ّیتبهیي  -4 

. خزة کلغین سا کٌتشّل هی کٌٌذ 
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PTHآصاد عبصی 

 

کبُؼ کلغین یًْیضٍ  -1 

(  اثش غیش هغتمین ) افضایؼ فغفبت عشم  -2 

ُیپْهٌیضیوی زبد     -3 

.کلغین یًْیضٍ عشم افضایؼ هی یبثذ : دس ًتیدَ *   

.غلظت فغفبت خبسج علْلی کبُؼ هی یبثذ  -                
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خزة ّ دفغ کلغین 

   1- PTH  :-  افضایؼ خزة هدذد کلغین اص کلیَ ُب

افضایؼ دفغ فغفبت اص کلیَ ُب  -                 

افضایؼ ثشداؽت اص اعتخْاى   -                 

افضایؼ خزة سّدٍ ای  -:  Dّیتبهیي  -2  

افضایؼ سعْة کلغین دس : ُْسهْى کلغی تًْیي  -3  

اعتخْاى  
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ُیپْکلغیوی 

 

پشّتئیي ، فغفبت ، عْلفبت ّعیتشات  : افضایؼ پیًْذ ثَ  -1 

 PTHکبُؼ  -2 

کبُؼ خزة سّدٍ ای  -3 

افضایؼ دفغ کلیْی   -4 

ُیپشفغفبتوی   -5 

آلکبلْص  -6 
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ػالئن ّ ًؾبًَ ُب 

  

( Chvostek  sign) لشصػ ػنالت فْست  -1  

  2- Carpophalangeal spasm( trousseu sign 

 ECGدس  QTىْالًی ؽذى ليؼَ  -3  

کبُؼ لذست اًمجبمی للت   -4  

ػنالًی –اختالالت ػقجی  -5  
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دسهبى ُیپْکلغیوی 

 

دسهبى اتیْلْژیک   -1 

ّ D، ثب تدْیض ّیتبهیي  CRFدس  -: دسهبى خْساکی  -2 

تشکیجبت کلغین                             

  2-1: دس افشاد ثب کلیَ ُبی عبلن  -                           

گشم دس سّص                             

ؽیش، عجضیدبت ، هکول ُبی خْساکی کلغین یب اعتخْاى  *    

.   کْثیذٍ ّ ًشم ؽذٍ 
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دسهبى ُیپْکلغیوی

:ثضسگغبالى : دسهبى ّسیذی  -3  

دلیمَ ّ عپظ   10هیلی گشم ىی هذت  200 -        

هیلی گشم پش کیلْگشم دس عبػت  اص هسلْل   1-2         

(  عبػت  12-6) گلْکًْبت یب کلشایذ کلغین          

. ثبؽذ  ECGتضسیك ُوشاٍ ثب هبًیتْسیٌگ *   

. ليغ هقشف داسُّبئی کَ ثبػث ایي اختالل هی ؽًْذ -4  
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دسهبى ُیپْکلغیوی

:  کْدکبى : دسهبى ّسیذی   

(گلْکًْبت کلغین)هیلی گشم پش کیلْگشم 100 -              

(کلشایذ کلغین )هیلی گشم پشکیلْگشم 10-20 -              

هیلی گشم دس دلیمَ  100: گلْکًْبت : عشػت تضسیك *   

هیلی گشم دس دلیمَ  50: کلشایذ  -                        
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ػلت

PTHاختالل دس هتبثْلیغن •

عْء تغز یَ پشّتئیٌی  •

کبُؼ کلغین دسیبفتی•

عْختگی•

ػفًْت ُب  •

ُیپْپبساتیشّئیذ•

عْء خزة تغزیَ ای •

Dاختالل دسهتبثْلیغن ّیتبهیي •
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ػلت

افضایؼ هقشف آًتی اعیذ •

ُیپْهٌیضیوی •

ُیپش فغفبتوی •

ثیوبسی پبساًؾیوی کجذی •

دسهبى ثب داسُّبی مذ تؾٌح•

عٌذسّم ًفشّتیک  •

ًبسعبئی کلیَ •

پبًکشاتیت زبد•
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ػلت

ؽیوی دسهبًی •

تشاًغفْصیْى خْى ًگِذاسی ؽذٍ ثب عیتشات  •

–آهیٌْگلیکْصیذُب ، گلْکبگْى ، فٌی : داسُّبی خبؿ •

تْئیي ّ فٌْثبسثیتبل  -•
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ًؾبًَ ُب 

تسشیک پزیشی •

تتبًی ػنالًی  •

کشاهپِبی ػنالًی  •

(  کبُؼ لذست اًمجبمی ) کبُؼ ثشّى دٍ للجی  •

خًْشیضی •

ؽکغتگی•
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ُیپشکلغیوی

: تؼشیف •

هیلی  10.5ّلتی کَ عير عشهی کلغین ثیؾتشاص          •

.  گشم دسفذ ثبؽذ ، ُیپشکلغیوی اىالق هی ؽْد 

هیلی گشم ثبؽذ ، ػالئوی دیذٍ  12ّلتی کَ کوتش اص        •

.  ًوی ؽْد 

هیلی گشم ؽْد ، هوکي اعت   15ّلتی کَ ثیؾتش اص        •

.                                                                                 تِذیذ کٌٌذٍ ثبؽذ 
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ػلت ُیپشکلغیوی 

دسهبى ثیؼ اص زذ ُیپْکلغیوی  •

ثذخیوی ُب  •

ثیسشکتی ىْالًی هذت  •

ُیپْفغفبتوی •

ُیپشتیشّئیذیغن  •

ُیپشپبساتیشّئیذیغن•

Dهغْهیت ثب ّیتبهیي •
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...ػلت 

ًکشّص چشثی صیش خلذی•

ُیپْفغفبتبصی •

ُیپشکلغیوی فبهیلی  •

هقشف دیْستیک ُبی تیبصیذی•
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ػالئن ّ ًؾبًَ ُب 

خْاة آلْدگی ، لتبسژی ّ تؾٌح: عیغتن ػقجی هشکضی •

دکلغیفیکبعیْى ًْازی صیبدی اص اعتخْاى•

کلغیفیکبعیْى لشًیَ ، ػشّق خًْی ّ کلیَ  •

دسدُبی ؽذیذ اعتخْاًی •

فلح ؽل ػنالًی  •

ثی اؽتِبئی ، تِْع ّ اعتفشاؽ •

ؽکغتگی ُبی پبتْلْژیک•

دس ًْاس للت Q-Tکْتبٍ ؽذى فبفلَ •
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دسهبى

. ًخغتیي ُذف افالذ ُیپّْلوی اعت •

هیلی گشم ثشای ایدبد دیْسص 40-80: فْسّعویذ •

کلغی تًْیي •

ُیذسّکْستیضّى •

پبلوی دسًّیت•

(هیتشاهبیغیي ) پلیکبهبیغیي •

دیبلیض•
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هٌیضین

. دّهیي کبتیْى فشاّاى داخل علْلی لغت •

.تْصیغ آى هؾبثَ پتبعین اعت •

دسفذ دس تشکیت هؼذًی اعتخْاى   60ًضدیک ثَ •

دسفذ دس داخل علْل   40•

دسفذ دس هبیؼبت خبسج علْلی   1کوتش اص •
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ًمؼ هٌیضین 

فؼبل کشدى ّاکٌؼ ُبی آًضیوی ّ ثیْؽیویبئی  •

هیبًدی کؾؼ ػنالت اعکلتی  •

هِبس فؼبلیت الکتشیکی دس هسل اتقبل ػقت ّ ػنلَ •

دس ّاکٌؼ ُبی هختلف آًضیوی  co-factorًمؼ •

. هؾبثَ کلغین ػول هی کٌذ •

.ثيْس هغتمین سّی ػولکشد ػقجی ػنالًی اثش هی کٌذ•

کوک دس زفظ هکبًیغن اًتمبل فؼبل دس عير علْلی  •

کوک دس اًتمبل اىالػبت هْسثی ثَ فشصًذاى  •
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هٌیضین 

. غلظت عشهی افْال ثْعیلَ کلیَ ُب تٌظین هی ؽْد •

–خزة هدذد دس لغوت فؼْدی لْط ٌُلَ فْست هی •

.  گیشد •

عير هٌیضین ثب کلغین ًغجت هغتمین ّ ثب لغمش ًغجت ػکظ •

.  داسد 

.دسفذ ثب پشّتئیي پیًْذ ؽذٍ اعت  35زذّد •

هیلی اکی ّاالى دس لیتش   1.3-2.1: همذاس ىجیؼی •
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ُیپْهٌیضیوی 

 1.3کبُؼ هٌیضین دس هبیؼبت خبسج علْلی ثَ کوتش اص •
هیلی اکی ّاالى دس لیتش 

کبُؼ هقشف  -: عَ ػلت افلی •

کبُؼ خزة سّدٍ ای  -                    •

افضایؼ تلفبت هبیؼبت ثذى   -                    •

عْء تغزیَ ، اعِبل ؽذیذ ، دیْسص ىْالًی  : ػْاهلی هثل •
هذت ، هقشف هلیي ، الکلیغن هضهي ، دُیذساتبعیْى ؽذیذ 

، آهیٌْگلیکْصیذ ُب ّ داسّ ُبی آًتی ًئْپالعتیک ثبػث  
.  دفغ هٌیضین هیؾًْذ 
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ُیپْهٌیضیوی 

:  اختالالت ُوشاٍ ُیپْهٌیضیوی •

ُیپًْبتشهی ، ُیپْکبلوی ، ُیپْفغفبتوی ّ اعیذّص لْلَ      •

.ُبی اًتِبئی کلیَ 

پتبعین ،   -عذین  ATPایي اختالل پوپ ُبی ّاثغتَ ثَ •

فغفبت ّ ُیذسّژى سا هختل هی کٌذ ّ ثبػث افضایؼ تلفبت  

. ادساسی ایي الکتشّلیت ُب هی ؽْد 
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ػالئن ّ ًؾبًَ ُب 

تسشیک پزیشی ػقجی ػنالًی  •

تیک ُبی فْست •

( spasticity) عفتی ػنالًی •

اختالل سیتن للت  •

تنؼیف ػنالت تٌفغی •

ثی تفبّتی سّاًی ّ گیدی  •

تؼییي عير عشهی هٌیضین ، پتبعین ّ کلغین  •

آصهبیؼ ادساس اص ًظش هٌیضین ّ کلغین  •
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دسهبى 

: کوجْد خفیف ّ ثذّى ػالهت ( الف •

هیلی گشم پش کیلْ گشم ّصى دس       5: خْساکی          •

سّص ثَ ػٌْاى ًگِذاسًذٍ 

:  دسهبى ّسیذی ( ة •

چْى خزة سّدٍ ای ًب هؾخـ اعت ّ ًیض ثشای          •

دسهبى اختالل ػالهت داس ، تدْیض تضسیمی تشخیر دادٍ هی 

. ؽْد 
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عْلفبت هٌیضین 

.  هیلی اکی ّاالى هٌیضین اعت  8ُش گشم داسای •

ایي داسّ ثب تنؼیف عیغتن ػقجی هشکضی ّ کبُؼ آصادعبصی •

اعتیل کْلیي دس هسل اتقبل ػقت ثَ ػنلَ ، اًمجبك ػنالت سا 

.  کبُؼ هی دُذ

ُوچٌیي زغبعیت ففسَ هسشکَ اًتِبئی سا ثَ اعتیل کْلیي کبُؼ •

.  دادٍ ّ تسشیک پزیشی غؾبء ػنلَ سا کن هی کٌذ 

کبُؼ هٌیضین ثبػث افضایؼ آصادعبصی اعتیل کْلیي ّ افضایؼ هٌیضین •

.  ثبػث کبُؼ آصادعبصی اعتیل کْلیي هی ؽْد 
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ثشًبهَ خبیگضیٌی

:ُیپْهٌیضیوی خفیف ّ ثذّى ػالهت ( الف •

هیلی اکی  1-2فشك ثشایي اعت کَ کل کوجْد هٌیضین  -1      •

.ّاالى پش کیلْگشم ّصى اعت 

دسفذ هٌیضین تدْیضی اص ساٍ ادساس دفغ هی ؽْد   50چْى  -2     •

. ، لزا هیضاى هٌیضین هْسد ًیبص ، دّ ثشاثش کوجْد اعت 

هیلی اکی ّاالى پش کیلْ گشم ّصى ّعپظ  1: عبػت اّل  24دس •

هیلی اکی ّاالى پش کیلْ گشم ّصى ،  0.5سّص ثؼذ  3-5ثشای 

هلی اکی ّاالى دس لیتش ثبؽذ ،  1ّچٌبًچَ هٌیضین عشم ثیؾتشاص 

.دسهبى ثَ فْست خْساکی پی گیشی هی ؽْد 
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...دسهبى 

:  ُیپْهٌیضیوی هتْعو ( ة •

.هیلی اکی ّاالى دس لیتش 1هٌیضین عشم کوتش اص  -         •

.یب ُوشاٍ ثب عبیش اختالالت الکتشّلیتی لغت  -         •

عبًتی  250-500گشم عْلفبت هٌیضین سا دس  6( 1       •

هتشهکؼت هسلْل ایضّتًْیک سلیك کشدٍ ّدسهذت         •

.عبػت اًفْصیْى هی کٌین  3        •

عبًتی         250-500گشم عْلفبت هٌیضین سا دس  5( 2      •

عبػت اًفْصیْى  6هتشهکؼت هسلْل ایضّتًْیک سلیك کشدٍ ّدس هذت         •
هی کٌین

-500گشم عْلفبت هٌیضین سا دس  5سّص ثؼذ ،  5ثشای ( 3      •

عبػت اًفْصیْى  12عبًتی هتشهکؼت سلیك کشدٍ ُّش 250       •

.               هی کٌین        •
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...دسهبى 

ُیپْهٌیضیوی کؾٌذٍ ، ُوشاٍ ثب آسیتوی ُبی خيشًبک للجی یب  ( ج •

:تؾٌح 

دلیمَ دس       داخل  2گشم عْلفبت هٌیضین سا ىی هذت  2( 1      •

.  ّسیذ تضسیك هی کٌین 

عبًتی هتشهکؼت  250-500گشم عْلفبت هٌیضین سا دس  5( 2     •

عبػت اًفْصیْى هی  6هسلْل ایضّتًْیک سلیك کشدٍ ّدس هذت 

.  کٌین 

 250 -500گشم عْلفبت هٌیضین سا دس  5سّص ثؼذ ،  5ثشای ( 3    •

عبػت  12عبًتی هتشهکؼت هسلْل ایضّتًْیک سلیك کشدٍ ّ ُش 

.اًفْصیْى هی کٌین 
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ُیپشهٌیضیوی

ػجبست اص افضایؼ هٌیضین دس هبیؼبت خبسج علْلی  •

اغلت ثیوبسی هضهي کلیَ  -:  ػلت •

هقشف هلیي یب آًتی اعیذُبی زبّی هٌیضین   -         •

دُیذساتبعیْى ؽذیذ  -         •

(پشٍ اکالهپغی ) یبتشّژًیک  -         •
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ػالئن ّ ًؾبًَ ُب 

گشفتبسی ؽذیذ عیغتن ػقجی هشکضی ، مؼف ػنالًی ،  •

ًبتْاًی دس ثلغ ، ُیپْسفلکغی ، کبُؼ سفلکظ گبگ ،  

لتبسژی ، ُیپْتبًغیْى ، ثشادیکبسدی ، اختالل سیتن للت  

هیلی اکی ّاالى   2.5ّلتی کَ همذاس هٌیضین عشم ثیؾتش اص •

ىْالًی ّ   P-Rدس لیتش ؽْد ، دس ًْاس للت ، فبفلَ 

ثيٌی –ثلٌذ ّ ثلْک دُلیضی  Tپِي ، هْج  QRSکوپلکظ 

 ّPVC  دیذٍ هی ؽْد.

. BUN  ،Crآصهبیؼ عير عشهی هٌیضین ، •
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هؼیبس تؾخیقی

هیلی اکی  5-10ثب هٌیضین ثیؾتشاص : تغییشات دس ًْاس للت •

. ّاالى دس لیتش دیذٍ هی ؽْد 

هیلی   10ثب هٌیضین ثیؾتش اص : ززف سفلکظ ُبی تبًذًّی •

اکی ّاالى دس لیتش 

 15ثب هٌیضین ثیؾتش اص : ثلْک ُبی للجی ّ مؼف تٌفغی •

هیلی اکی ّاالى دسلیتش 

هیلی اکی ّاالى دس لیتش  25ثب هٌیضین ثیؾتش اص : ایغت للجی •
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دسهبى 

اتیْلْژیک  •

( گلْکًْبت کلغین ) آًتبگًْیغت هٌیضین  •

دس کلیَ ُبی عبلن ، هبیغ دسهبًی ّسیذی ثبػث افضایؼ دفغ  •

.  ادساسی هٌیضین هی ؽْد 

دس فْست ّخْد ًبسعبئی کلیَ ، اًدبم دیبلیض مشّسی  •

. اعت 
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فغفش

.گشم هقشف هی ؽْد( 1)سّصاًَ یک •

دسفذ اص سّدٍ کْچک خزة ّ ثمیَ اص ساٍ هذفْع دفغ هی ؽْد  70•

  .

ّ ُْسهْى پبساتیشّئیذ خزة سّدٍ ای آًشا تغِیل هی  Dّیتبهیي •

.  کٌٌذ 

تست ؽشایو ىجیؼی ، خزة فغفش اص ىشیك اًتؾبس ثْدٍ ّ صهبًی کَ •

فغفبت داخل سّدٍ کبُؼ یبثذ ، هکبًیضم اًتمبل فؼبل ّاثغتَ ثَ عذین 

.  فؼبل هی ؽْد ّ فغفش ثیؾتشی خزة هی ؽْد 
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فغفش

کبتیْى ُبئی هثل کلغین ، هٌیضین ّ آلْهیٌیْم ، اص ىشیك پیًْذ ثب •

.فغفبت ، خزة سدٍ ای آًشا کبُؼ هی دٌُذ 

گلْکض ، فشّکتْص ، آلکبلْص ، اًغْلیي : ػْاهل هْثشدس خزة علْلی •

.آدسًشژیک ّ آًبثْلیغن  β، تسشیک 

ُْسهْى پبساتیشّئیذ ؛ خزة هدذد فغفبت سا دس لْلَ ُبی اثتذائی •

.کلیَ ُب هِبس هی کٌذ ّ دفغ آًشا افضایؼ هی دُذ 

دسفذ آى دس اعتخْاى ُب ّ لغوتی اص آى دس داخل علْل ّ ثخؼ 75•

.   کْچکی اس آى دس عشم خْى یبفت هی ؽْد 
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فغفش

عير فغفش دس پبعخ ثَ هقشف غزاُبی غٌی اص فغفبت ؛  •

ؽیش، گْؽت لشهض، هبُی ّ هشغبى خبًگی تغییش هی کٌذ 

هیلی گشم دسفذ  2.5–4.5: همذاس ىجیؼی •

.یک ساثيَ دّ خبًجَ ثیي فغفش ّ کلغین ّخْد داسد •
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ًمؼ فغفش دس ثذى 

ATPتؾکیل •

زفظ ّ ًگِذاسی عبختوبى غؾبء علْل  •

تؼبدل اعیذ ّ ثبص •

تسْیل اکیغژى ثَ ثبفت ُب •

ایوٌی علْلی •

زفظ اعتسکبم اعتخْاى  •

ATPaseکوک دس تٌظین آًضین •
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ُیپْفغفبتوی

کبُؼ فغفش دس هبیؼبت خبسج علْلی •

الکلیغن ، افضایؼ تدْیض هسلْل ُبی ) تلفبت  -: ػلت •

(ّسیذی ثب الکتشّلیت کن 

آًتی اعیذ ُب  -        •

کتْاعیذّص دیبثتی  -        •

عْختگی ُبی زشاستی  -        •

عْء خزة   -        •

( TPN) سژین غزائی ثب فغفش کن  -        •
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ػالئن ّ ًؾبًَ ُب 

آًوی ُوْلیتیک  •

تنؼیف فًْکغیْى گلجْل ُبی عفیذ خْى  •

خًْشیضی •

تِْع ، اعتفشاؽ ّ ثی اؽتِبئی  •

کبُؼ هْاد هؼذًی اعتخْاى  •

مؼف ػنالًی  •

پبساعتضی •

دیغتشط گْاسؽی•
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دسهبى ُیپْفغفبتوی

: دسهبى خْساکی ( الف •

هیلی گشم دس سّص  1200-1500                 •

:دس هْاسد صیش مشّسی اعت : دسهبى ّسیذی ( ة •

(هیلی گشم دسفذ 1کوتش اص ) ُیپْفغفبتوی ؽذیذ  -       •

–ثیوبساًی کَ گشفتبسی فؼبلیت للت ، ًبسعبئی  -       •

تٌفغی ، مؼف ػنالًی یب اختالل اکغیژًبعیْى          •

.  ُغتٌذ         •

هیلی گشم پش کیلْگشم دس عبػت 0.9: دّص ّسیذی •
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ُیپشفغفبتوی

افضایؼ فغفش دس هبیؼبت خبسج علْلی•

خزة اداهَ داسد ّلی دفغ هتْلف ) ًبسعبئی کلیَ  -: ػلت •

.(ؽذٍ اعت           •

کبتبثْلیضم عشیغ علْلی   -        •

افضایؼ دسیبفت  -        •

خزة سّدٍ ای دس خالل تٌمیَ  -        •
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ػالئن ّ ًؾبًَ ُب 

.ایي ػالئن هؾبثَ ُیپْکلغیوی ُغتٌذ •

تتبًی ػنالًی  •

( ثبسصتشیي ػالهت ) کلغیفیکبعیْى ثبفت ًشم •

تبکیکبسدی•

تِْع ، اعِبل ّ کشاهپ ُبی ؽکوی •

مؼف ػنالًی ّ فلح ؽل •

افضایؼ سفلکظ ُب •
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دسهبى 

سژین غزائی ثب هسذّدیت فغفش•

هقشف آًتی اعیذ •

ُیذساتبعیْى کبفی  •

افالذ ُیپْکلغیوی•
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کلش

.ثیؾتش دس تشکیت ثب یک کبتیْى افلی اعت •

.دس زفظ اعوْالسیتَ ّ تؼبدل آة ًمؼ داسد •

.دس زفظ تؼبدل اعیذ ّ ثبص ًمؼ داسد •

.  هؾبسکت داسد  HCLدس تْلیذ •

ثَ کبفی ثْدى کلش Co2ّ اًتمبل  RBCاکغیژًبعیْى •

.ثغتگی داسد 

هیلی اکی ّاالى دس لیتش   108-98: عير عشهی •

.  دس لْلَ ُبی اثتذائی ثبص خزة یب دفغ هی ؽْد •
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ُیپْکلشهی

کبُؼ کلش دس هبیؼبت خبسج علْلی •

تلفبت هستْیبت هؼذٍ  -: ػلت •

اعِبل ىْالًی هذت  -        •

هقشف صیبد دیْستیک ُبی دفغ کٌٌذٍ پتبعین -        •

تؼشیك ؽذیذ  -        •

هقشف ىْالًی هذت دکغتشّص داخل ّسیذی  -        •

آلکبلْص هتبثْلیک -        •
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ػالئن ّ ًؾبًَ ُب

ػالئن ّ ًؾبًَ ُب ًبؽی اص تلفبت پتبعین ّ کلغین یًْیضٍ اعت  •

.

تسشیک پزیشی ؽذیذ •

تتبًی یب تسشیک پزیشی ػنالًی •

تٌفظ ُبی آُغتَ •

ُیپْتبًغیْى•
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دسهبى 

دسهبى اتیْلْژیک•

دسهبى خبیگضیٌی ثب کلشایذ آهًْیْم یب هسلْل ُبی داخل  •

ّسیذی زبّی کلش
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ُیپشکلشهی

افضایؼ کلش دس هبیؼبت خبسج علْلی •

اعیذّص هتبثْلیک  -: ػلت •

اعِبل ؽذیذ  -        •

افضایؼ هقشف هسلْل عبلیي   -        •

ًبسعبئی کلیَ   -        •
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ُیپشکلشهی

مؼف ، لتبسژی ، کبُؼ عير : ػالئن ًّؾبًَ ُب •

ُْؽیبسی ، تٌفظ ػویك ّ عشیغ

اتیْلْژیک -: دسهبى •

تدْیض ّسیذی ثیکشثٌبت   -          •
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ثیکشثٌبت

آًیْى هبیؼبت خبسج علْلی  •

.دس زفظ تؼبدل اعیذ ّ ثبص ًمؼ ایفب هی کٌذ •

. ثبفش افلی هبیؼبت خبسج علْلی اعت •

دسفذ  50: ثیکشثٌبت  -: عیتن ثبفشی •

دسفذ  35: ُوْگلْثیي  -                •

  15: فغفبت ُب ّ عبیش پشّتئیي ُب  -                •

دسفذ                   •

.ثیکشثٌبت ثب اعیذ کشثٌیک دس تؼبدل اعت •
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ثیکشثٌبت 

ثیکشثٌبت ثْعیلَ کلیَ ُب تٌظین ، ثبص خزة اص لْلَ ُبی  •

اثتذائی ّ دس فْست ًیبص دس لْلَ ُبی اًتِبئی ثبصعبصی ّ  

. ثبص خزة هی ؽْد

هیلی اکی ّاالى دس لیتش  26-22: همذاس ىجیؼی •
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ُیپْثیکشثٌبتوی 

کبُؼ ثیکشثٌبت دس هبیؼبت خبسج علْلی  •

اعِبل   -: ػلت •

ًبسعبئی کلیَ   -        •

ُیپْکغی ثبفتی  -        •

اعیذّصالکتیک -        •

کتْاعیذّص دیبثتی  -        •

عْء تغزیَ   -        •

هغوْهیت ثب عبلیغیالت          •
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ػالئن ّ ًؾبًَ ُب 

( Kausmal) تٌفظ ػویك ، عشیغ ّ هٌظن •

مؼف ، عشدسد ّ عشگیدَ  •

ثی اؽتِبئی  •

(  Disorientation) ػذم آگبُی •

ُیپشکبلوی•

اتیْلْژیک -: دسهبى •

تدْیض ثیکشثٌبت   -          •
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ُیپشثیکشثٌبتوی

افضایؼ ثیکشثٌبت دس هبیؼبت خبسج علْلی  •

–اعتفشاؽ ، عبکؾي هؼذٍ ، ُیپش ) تلفبت اعیذ  -: ػلت •

آلذّعتشًّیغن ّ هقشف ثیؼ اص زذ دیْستیکِب          •

افضایؼ هقشف -        •
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ػالئن ّ ًؾبًَ ُب 

•PH  7ادساس ثیؾتش اص

•PHa  7.45ثیؾتش اص

ثی زغی ّ کشختی  •

عْصى عْصى ؽذى اًتِب ُب •

تٌفظ ُبی آُغتَ ّ کن ػوك ثب ّلفَ ُبی خجشاًی  •

ثشادیکبسدی•

(ُیپْکلغیوی ) تتبًی •
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دسهبى 

افضایؼ دفغ اص ساٍ کلیَ •

ليغ هقشف داسُّبی زبّی ثیکشثٌبت  •

تدْیض کلش دس فْست لضّم  •

تدْیض عبلیي ًشهبل دس فْست ّخْد ُیپّْلوی •

اص ساٍ ّسیذ هشکضی  HCLدس هشازل ؽذیذ ، تدْیض •
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پشّتئیي

.  دس کٌتشّل زشکت هبیؼبت ثذى ًمؼ داسد •

تؾکیل ّ زفظ  عبختوبى افلی علْل•

تؾکیل آًضین ُب  •

تبهیي اًشژی •

تشکیت ًیتشّژًی اعت ّ اص اعیذُبی آهیٌَ ّ دس کجذ تْلیذ •

.هی ؽْد 

آلجْهیي ، گلْثْلیي ّ فیجشًّْژى  : ؽبهل •



کبسؽٌبط :پْسهِذیالَزجیت :تٌظینّتِیَ

ثیِْؽیاسؽذ

129

پشّتئیي

گشم دس لیتش 8-6: همذاس کلی •

.پشّتئیٌْسی ًؾبى دٌُذٍ ثیوبسی کلیْی اعت •

عْختگی ّ ػفًْت هی تْاًٌذ ثبػث افضایؼ ًفْرپزیشی •

ػشّق ؽْد ّ هٌدش ثَ ادم ؽْد   
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ُیپْپشّتئیٌوی 

.کبُؼ پشّتئیي هوکي اعت عشیغ یب ثی عشّ فذا ثبؽذ•

عْختگی  -: تلفبت عشیغ •

خشازی  -                •

ًبسعبئی کلیَ   -: تلفبت آُغتَ •

عْء تغزیَ  -                •

خًْشیضی  -                •

ثیوبسی کجذی  -                •

گشم دس لیتش   3.8همذاس عشهی آلجْهیي ، کوتش اص •
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ػالئن ّ ًؾبًَ ُب 

مؼف عیغتن ایوٌی -مؼف ّ خغتگی          •

مؼف دس تشهین صخن ُب -یکٌْاختی ػبىفی          •

مؼف ُیدبًی  •

ثی اؽتِبئی  •

ؽلی ػنالًی •

کبُؼ ّصى •

ادم هسیيی  •
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دسهبى 

.دسهبى هؾکل اعت •

 NGtubeاص ساٍ  -: سّػ خبیگضیٌی •

 TPNاص ساٍ  -                      •

هیلی لیتش دس دلیمَ   3-2: اًفْصیْى آلجْهیي اًغبًی  •
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تؼبدل اعیذ ّ ثبص

تٌظین تؼبدل اعیذ ّ ثبص ، دس ّالغ تٌظین یْى ُیذسّژى ّ •

.یْى ثیکشثٌبت هبیؼبت ثذى اعت 

اکغیذاعیْى کبهل چشثی ُب ّ لٌذُب ثبػث تْلیذ آة ّ دی •

. اکغیذ کشثي هی ؽْد 

اص سیَ ُب ّ اعیذُبی ( دی اکغیذ کشثي ) اعیذ ُبی فشاس •

. اص ساٍ کلیَ ُب دفغ هی ؽًْذ ( پبیذاس ) غیش فشاس 

سیَ ُب ، کلیَ ُب ّ ثبفشُب عذُبی دفبػی ثذى دس همبثل اعیذ •

.ّ ثبص ُغتٌذ 
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تؼبدل اعیذ ّ ثبص

–ُیپًّْتیالعیْى ، سّػ ًغجتًب ثی اثش دس  -: سیَ ُب •

. امبفی اعت ” ثبص ” کبُؼ            •

–ُیپشًّتیالعیْى ، هکبًیغن خجشاًی تٌفغی  -            •

.ثشای خٌثی عبصی اعیذ دس ثذى اعت            •

افالذ ًِبئی اختالالت اعیذ ّ ثبص ثَ ػِذٍ  -: کلیَ ُب •

.  کلیَ ُب اعت            •

ثقْست یْى ُیذسّژى آصاد -:دفغ اعیذ  -           •

(  ⅓)  ‾HPO4ثقْست  -                         •

(   ⅔)  +NH4ثقْست  -                         •
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مشّست زفظ غلظت یْى ُیذسّژى

زفظ فًْکغیْى آًضین ُب •

زفظ ّ تْصیغ هٌبعت الکتشّلیت ُب •

زفظ لبثلیت اًمجبمی هیْکبسد •

زفظ اؽجبع ُوْگلْثیي •
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تؼبسیف

:هبدٍ ای اعت کَ ثتْاًذ یْى ُیذسّژى آصاد کٌذ : اعیذ •

•H2CO3 → H+ + HCO3‾                       

:هبدٍ ای اعت کَ ثتْاًذ یْى ُیذسّژى سا خزة کٌذ: ثبص •

•HCO3‾ + H+ → H2CO3                        

(   PHa <7.35) زبلت اعیذی ثذى اعت : اعیذهی •

(   PHa > 7.45) زبلت للیبئی ثذى اعت : آلکبلوی •

.اعیذّص ، فشایٌذی اعت کَ ثبػث اعیذهی هی ؽْد •

.آلکبلْص ، فشایٌذی اعت کَ ثبػث آلکبلوی هی ؽْد •
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PaCO2

هسلْل دس خْى   CO2پبساهتش تٌفغی اعت ّ ثیبًگش فؾبس •

:اعت ّ فمو تست تبثیش ػلل تٌفغی اعت 

                      mmHg 45-35:همذاس ىجیؼی •

: افضایؼ آى ثبػث اعیذّص تٌفغی هی ؽْد •

ُیپًّْتیالعیْى ّ افضایؼ تْلیذ   -: ػلت           •

:کبُؼ آى ثبػث آلکبلْص تٌفغی هی ؽْد •

ُیپشًّتیالعیْى ّ کبُؼ تْلیذ  -: ػلت           •
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پبساهتش هتبثْلیکی

•1- HCO3‾2–Base Excess 

 B.Eاعیذّص دیبثتی ّ اسّهی : دس فشایٌذ ُبی هتبثْلیکی •

:هٌفی هی ؽْد  BEکبُؼ هی یبثذ ّ •

•BD=0.5 х W.T х ( 24 – HCO3‾ plasma (  

دس فشایٌذُب هتبثْلیکی کَ اعیذ کبُؼ یب ثیکشثٌبت افضایؼ •

. هثجت هی ؽْد  BEیبثذ ، 
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اختالالت اعیذّثبص 

آلکبلوی   -:  PHaثش اعبط •

اعیذهی  -                     •

اعیذّص تٌفغی  -: ثشاعبط ػلل تٌفغی •

آلکبلْص تٌفغی  -                          •

اعیذّص هتبثْلیک  -:ثش اعبط ػلل هتبثْلیکی •

آلکبلْص هتبثْلیک -                              •
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ثیکشثٌبت ّ تِْیَ زجبثدَ ای 

mmHg40اص  PaCO2تغییش دس •

  meq /L  24اص ‾HCO3تغییش غلظت •

  mmHg ← ↑ 0.8 meq /L 10زبد ↑•

 10mmHg ←  ↓ 2.5meq /Lزبد ↓•

 10mmHg ← ↑ 5meq / Lهضهي ↑•

 10mmHg ← ↓ 5meq / Lهضهي ↓•
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اعیذّص تٌفغی 

•PHa < 7.35 

•PaCO2 > 45 mmHg   

(  زبد ) هتْعو  ↓ -:  PHaاًذاصٍ گیشی •

-) خفیف یب ثذّى تغییش ↓  -                          •

(  هضهي                            •

(اعیذّص تٌفغی زبد ) خفیف ↑ -: ‾HCO3عير عشهی •

–اعیذّص تٌفغی ) هتْعو ↑ -                              •

(هضهي                                 •

هضهي یب زبد ثْدى ، اختالل اعیذ ّ ثبص سا ًؾبى هی دُذ ّ ایٌکَ •
.هبُیت تغییش تٌفغی اّلیَ اعت یب خجشاًی 



کبسؽٌبط :پْسهِذیالَزجیت :تٌظینّتِیَ

ثیِْؽیاسؽذ

143

 PaCO2اثش افضایؼ 

ثبػث تسشیک اخغبم کبسّتیذی ّ عپظ  PHaکبُؼ  -1•
.افضایؼ تِْیَ هی ؽْد 

–ثبػث تسشیک کوْسعپتْسُبی ثقل  PHcsfکبُؼ •
. الٌخبػی ّ عپظ افضایؼ تِْیَ هی ؽْد 

هٌتمل ؽذٍ  CSFثب اًتمبل فؼبل ثذاخل  ‾HCO3ُن صهبى •
ّ کوْسعپتْسُبی یبد ؽذٍ سا هِبس هی کٌذ ّ تِْیَ هِبس 

.هی ؽْد 

، زدن تِْیَ کوتشزدن تِْیَ دس  PHcsfلزا ثؼذ اص افالذ •
.  خالل فبص اّلیَ اعیذّص تٌفغی خْاُذ ؽذ 
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اثبس خبًجی اعیذّص

افضایؼ پتبعین عشم  •

تنؼیف عیغتن ػقت هشکضی •

تنؼیف للجی ّ ػشّلی ًبؽی اص اثش هغتمین سّی هشکض •

  -ّاصّهْتْس ، ػنالت فبف ؽشیبًچَ ُب ّ لبثلیت  

اًمجبمی هیْکبسد 

افضایؼ ؽیْع اختالل سیتن للت •

کبُؼ تي اعفٌکتش پیؼ هْیشگی ّ افضایؼ تي اعفٌکتش ثؼذ •

.للت هی ؽْد  Pre Loadهْیشگی کَ ثبػث کبُؼ 
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ػلت اعیذّص تٌفغی 

:ُیپًّْتیالعیْى ( الف •

ثیِْػ  ) تنؼیف عیغتن ػقت هشکضی  -             •

... (کٌٌذٍ ُب ، هخذسُب ، آساهجخؼ ُب ّ               •

هیبعتٌی گشاّیظ ،) کبُؼ لذست ػنالًی  -             •

عٌذسّم گیلي ثبسٍ ّ ؽل کٌٌذٍ ُبی ػنالًی               •

ثشًّؾیت هضهي ، آعن  ) ثیوبسی ُبی سیْی  -             •

...(  ّ آهفیضم ّ               •

تٌفظ هدذد گبصُبی ثبصدهی  -             •
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ػلت اعیذّص تٌفغی 

:افضایؼ تْلیذ هتبثْلیکی ( ة •

(  تت ) ُیپشتشهی  -                 •

افضایؼ زدن گلْکض دسیبفتی  -                 •

•                    (Hyper alimentation )
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پبعخ خجشاًی

عشهی -، همذاس   PaCO2دس ثبًیَ ُبی اّلیَ ثؼذ اص افضایؼ •

HCO3‾  10هیلی اکی ّاالى دس لیتش ثبصای ُش  0.8ثَ هیضاى 

.  افضایؼ هی یبثذ -،   PaCO2هیلی هتش خیٍْ افضایؼ 

دس علْل ُبی لْلَ ُبی کلیَ ثبػث افضایؼ   CO2ُیذساتبعیْى •

.دس ادساس هی ؽْد  +Hتشؽر 

ُن صهبى یْى ُیذسّژى ثب یْى عذین تجبدل هی ؽْد ّ ثبص خزة  •

HCO3‾  سا آعبى هی کٌذ.

:اص ىشف دیگش ُن لْلَ ُبی کلیَ یْى ُیذسّژى سا تشؽر هی کٌٌذ•

•NH3 + H → NH4+                                              

(  کبهل . ) عبػت صهبى ًیبص داسد  12 -48خجشاى کلیْی ثَ •
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دسهبى 

دسهبى اتیْلْژیک•

، تِْیَ هکبًیکی   PaCO2دس فْست افضایؼ ؽذیذ •

هی تْاًذ ثبػث تسشیک پزیشی  PaCO2کبُؼ عشیغ •

.عیغتن ػقت هشکضی ؽْد

ُیپْکلشهی ثشای ثبص خزة ثیکشثٌبت هوکي اعت ًیبص ثَ •

.دسهبى داؽتَ ثبؽذ 
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آلکبلْص تٌفغی 

•PHa > 7.45 

•PaCO2 < 35mmHg 

•PHa  :-  ( آلکبلْص زبد تٌفغی ) افضایؼ هتْعو

آلکبلْص هضهي ) افضایؼ خفیف یب ثذّى تغییش  -          •

(  تٌفغی             •

: ‾HCO3غلظت عشهی •

(آلکبلْص زبد تٌفغی ) کبُؼ خفیف  -             •

(  آلکبلْص هضهي تٌفغی ) کبُؼ هتْعو  -             •
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PaCO2اثش اّلیَ کبُؼ 

ثبػث هِبس تسشیک اخغبم آئْستی ّ عپظ  PHaافضایؼ •

. کبُؼ تِْیَ هی ؽْد 

ثبػث   CSFثَ فْست اًتمبل فؼبل اص  ‾HCO3خشّج •

تسشیک کوْسعپتْسُبی ثقل الٌخبػی ّ عشاًدبم ثبػث  

.افضایؼ تِْیَ هی ؽْد 
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ػلت آلکبلْص تٌفغی 

:ُیپشًّتیالعیْى ( الف •

دسهبى ىجی ، تِْیَ هکبًیکی یب خْد دسهبًی  -             •

دسد  -             •

اميشاة   -             •

کبُؼ فؾبس ثبسّهتشی  -             •

آعیت عیغتن ػقت هشکضی  -             •

ُیپْکغوی ؽشیبًی  -             •

ثیوبسی ػشّق سیْی  -             •

عیشّص کجذی  -             •

ػفًْت   -             •

•                
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...ػلت 

:کبُؼ تْلیذ هتبثْلیکی •

ُیپْتشهی   -           •

ثیِْؽی یب خْاة -           •

فلح ػنالت اعکلتی   -           •
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پبعخ ُبی خجشاًی

پبعخ فْسی عیغتن ثبفشی ثیکشثٌبت کَ هٌدش ثَ تْلیذ •
CO2  هی ؽْد.

آلکبلْص ثبػث تسشیک آًضین فشّکتْکیٌبص ؽذٍ ّ ایي ُن  •
 -هٌدش ثَ اًدبم فشآیٌذ گلیکْلیض ّ تْلیذ اعیذ الکتیک هی  

.ؽْد 

.دّ هکبًیغن ثبال ثغشػت ػول هی کٌٌذ •

عبػت ىْل   48-12کَ زذاکثش  ‾HCO3کبُؼ ثبص خزة •
.هی کؾذ 

. ایي عَ هکبًیغن ثبػث خجشاى کبهل هی ؽًْذ •
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دسهبى 

افالذ اختالل افلی •

کبُؼ تِْیَ زجبثچَ ای •

 CO2تٌفظ هدذد گبصُبی ثبصدهی زبّی •

 CO2تدْیض •
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اعیذّص هتبثْلیک

•PHa < 7.35 

•HCO3‾ < 20 meq / L 

•BE < - 2 

•PaCO2  َ؛ هضهي یب زبد ثْدى اختالل سا ًؾبى هی دُذ ّ ایٌک
.هبُیت تغییش اّلیَ اعت یب خجشاًی 

:اعیذّص هتبثْلیک •

   PaCO2، کبُؼ خفیف  PHaکبُؼ هتْعو تب ؽذیذ : زبد      •
  ‾HCO3، کبُؼ ؽذیذ       

–ّ  PaCO2، کبُؼ هتْعو  PHaکبُؼ خفیف : هضهي      •

 ‾HCO3کبُؼ ؽذیذ               •

•             
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اعیذّص هتبثْلیک

:ًبؽی اص  ‾HCO3ُوشاٍ ثب کبُؼ  PHaکبُؼ •

کبُؼ دفغ کلیْی یْى ُیذسّژى  -              •

افضایؼ تْلیذ هتبثْلیکی یْى ُیذسّژى       -              •

ًغجت ثَ ثیکشثٌبت                 •
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ؽکبف آًیًْی

•A.G = ( Na + K ) – ( HCO3 + CL )  

  6-5دسفذی آلجْهیي عشم ، ؽکبف آًیًْی سا تب  50کبُؼ •

.  هیلی اکی ّاالى دس لیتش کبُؼ هی دُذ 

ثشای تؼییي ػلت اعیذّصهتبثْلیک ، اثتذا ثبیذ ؽکبف آًیًْی •

.سا هؾخـ کشد 



کبسؽٌبط :پْسهِذیالَزجیت :تٌظینّتِیَ

ثیِْؽیاسؽذ

158

اعیذّص هتبثْلیک

:  ػلت ثب ؽکبف آًیًْی ىجیؼی •

ُیپْآلذّعتشًّیغن  -      •

اغوبی ُیپشاعوْالسغیشکتًْی   -      •

اعتبصّالهیذ  -      •

اعیذّصلْلَ ُبی کلیْی  -      •

اعِبل  -      •

یْستشّعیگْئیذّعتْهی ّ ایلئْعتْهی -      •

فیغتْل پبًکشاط -      •
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اعیذّص هتبثْلیک

:اعیذّص هتبثْلیک ثب ؽکبف آًیًْی ثبال •

هقشف هتبًْل  -           •

کتْاعیذّص دیبثتی  -           •

هقشف آُي  -           •

هقشف اتبًْل یب اتیلي گلیکْل  -           •

( ًبسعبئی کلیَ ) اسّهی  -           •

اعیذّص الکتیک  -           •

هغوْهیت ثب پبسالذئیذ ، في فْسهیي ، پشّپیلي گلیکْل  -           •

هقشف عبلیغیالت  -           •

گشعٌگی  -           •
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پبعخ خجشاًی

تشؽر یْى ُیذسّژى ثْعیلَ لْلَ ُبی کلیَ •

ثبص خزة ثیکشثٌبت ثْعیلَ لْلَ ُبی کلیَ •

افضایؼ تِْیَ زجبثچَ ای ًبؽی اص تسشیک اخغبم کبسّتیذی•

ّ هِبس کوْسعپتْسُبی  PHcsfثبػث افضایؼ  PaCO2کبُؼ •
.  ثقل الٌخبػی  ّ کبُؼ تِْیَ هی ؽْد 

ثبػث هِبس کوْسعپتْسُبی  CSFثذاخل  ‾HCO3اًتمبل فؼبل •
.ثقل الٌخبػی ّ کبُؼ تِْیَ هی ؽْد 

، اعیذُبی غیش فشاس ( کشثٌبت کلغین ) ثبفشُبی هْخْد دس اعتخْاى •
.  هْخْد دس گشدػ خْى سا خٌثی هی کٌٌذ 

.اعیذ الکتیک ثیؼ اص کتْاعیذ ثبػث افضایؼ تِْیَ هی ؽْد •
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دسهبى 

ثشىشف کشدى ػلت تدوغ اعیذُبی غیش فشاس دس گشدػ •

خْى  

:تدْیض ثیکشثٌبت •

•NaHCO3 = [ ( 0.6 х WT ) х B.E ] ÷ 4 
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آلکبلْص هتبثْلیک

•PHa > 7.45

•HCO3‾ > 30 meq / L 

، هذسکی دال ثش هضهي ثْدى   PaCO2اًذاصٍ گیشی •
اختالل اعیذّ ثبص فشاُن هی کٌذ ّ ًؾبى هی دُذ کَ هبُیت 

.  تغییش اّلیَ اعت یب خجشاًی

هتْعو  ↑،  PHaؽذیذ  ↑: زبد  -: آلکبلْص هتبثْلیک •
PaCO2                           ،↑  ؽذیذHCO3‾ 

هتْعو ↑،  PHaؽذیذ ↑: هضهي  -                       •

•                          PaCO2  ،↑  ؽذیذHCO3‾  
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 PHaافضایؼ 

 +Hًغجت ثَ  ‾HCO3افضایؼ  -: ًبؽی اص •

تلفبت زدن داخل ػشّلی  -             •

اعتفشاؽ یب عبکؾي هؼذٍ  -: ػلت •

ُیپشکبپٌی هضهي  -         •

 -) تلفبت کلشایذ ، پتبعین ًبؽی اص دیْستیک ُب  -         •

( فْسّعویذ ّ اعیذ اتبکشیٌیک           •

هتبثْلیغن الکتبت ، عیتشات ّ اعتبت   -         •

تلفبت زدن داخل ػشّلی  -         •

ُیپشآلذّعتشًّیغن  -         •
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آثبس ُیپْکبلوی

دس علْل ُبی لْلَ ُبی اثتذائی  ‾HCO3افضایؼ ثبصخزة •

کلیَ  

اص علْل ُبی لْلَ ُبی اًتِبئی کلیَ   +Hافضایؼ تشؽر •

افضایؼ عبخت آهًْیبک دس علْل ُبی اًتِبئی کلیَ  •
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پبعخ خجشاًی

ثْعیلَ علْل ُبی لْلَ ُبی کلیَ   +Hافضایؼ ثبصخزة •

ثْعیلَ علْل ُبی لْلَ ُبی کلیَ   +Hکبُؼ تشؽر •

ُیپًّْتیالعیْى زجبثچَ ای •

ّ کبُؼ تِْیَ CSFثَ داخل  ‾HCO3اًتمبل فؼبل •

عذین ّ ) تبثیش هکبًیغن خجشاًی کلیَ ثَ زنْس کبتیْى ُب •

.ّ کلشایذ ثغتگی داسد ( پتبعین 
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دسهبى 

اتیْلْژیک  •

 HCLاًفْصیي داخل ّسیذ ی •

 HCLثشعذ ، تضسیك  ‾meq / L  HCO3 50 <ّلتی کَ•

.اًذیکبعیْى داسد 

HCL  (0.1   )ثَ ؽکل کلشایذآهًْیْم یب  +Hاًفْصیْى •

ًشهبل  
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هزادل تیِْضی

•Stages of anesthesia
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هزادل تیِْضی

جاى اسٌْ، ػالئن هطخػی را تَ ػٌْاى راٌُوا در تجْیش اتز ّ  •

.کلزّفزم تطخیع داد 

پالهلی سَ هزدلَ ی تیِْضی را ضزح داد ، ّ تؼذا اسٌْ هزدلَ  •

.  چِارم را تَ آى اضافَ ًوْد 

در جٌگ جِاًی اّل ، گذل تزای تسِیل در آهْسش سیستوی را  •

.  تزای تجْیش تالیٌی اتز تکار تزد 

گذل چِار هزدلَ را تؼزیف ًوْد ّ تغییزات تٌفسی ، هزدهک ُا ، •

.دزکت چطن ُا ّ پاسخ ُای تلغ ّ استفزاؽ را ضزح داد 

گیل اسپای ، پاسخ ُای رفلکسی ، ّاکٌص پذیزی دلق ّ دٌجزٍ ، •

  .تزضخ اضک ّ پاسخ تٌفس تَ تزش جزادی را تَ آى اضافَ کزد 
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  هزادل تیِْضی

در سیستن گذل تیوار پیص دارّ ًوی گزفت ّ تٌفس خْد •

. تخْدی داضت 

اهزّسٍ تَ دلیل تجْیش پیص دارّ تَ تیوار ، کار آئی سیستن •

. گذل تا دذ سیادی کاُص یافتَ است 

ًکتَ ؛ تزرسی پاسخ ُای فیشیْلْژیک تیوار ، راٌُوای •

.هِوی تزای تٌظین دّس هْرد ًیاس دارُّای تیِْضی است 
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هزدلَ اّل تیِْضی

Analgesia & Amnesia

سهاى ؛ فاغلَ ضزّع تیِْضی تا اس تیي رفتي ُْضیاری •

درغذ 50تَ ًسثت  N2Oتجْیش اکسیژى ّ : رّش کار •

دس درد اس تیي ًزفتَ ّ آستاًَ درد ُن تغییز ًوی کٌذ ، ّلی •

.  پاسخ تیوار تَ درد تغییز هی کٌذ 

در ایي هزدلَ هی تْاى جزادی ُای کْچک را اًجام داد ّ •

.  درد هزدلَ دّم سایواى را اس تیي تزد 

تٌفس هٌظن ّ کن دجن ، هزدهک ُا عثیؼی ّ سایز رفلکس •

.  ُا ُن دست ًخْردٍ تاقی هی هاًٌذ 
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هزدلَ دّم 

Hyper reflexy
سهاى ؛ اس سهاى اس تیي رفتي ُْضیاری تا ضزّع ضکل •

هٌظوی اس تٌفس ّ هذْ رفلکس پلکی 

.یک هزدلَ ػذم ُْضیاری ّ ّاکٌص کٌتزّل ًطذٍ است •

.ایي هزدلَ تا ایٌذاکطي استٌطاقی دیذٍ هی ضْد •

تٌفس ًا هٌظن هی ضْد ّ تیوار هوکي است تٌفس را ًگَ •
.دارد 

. رفلکس ُای دلق ّ دٌجزٍ ای فؼال هی تاضذ •

. رفلکس هژٍ ای در ایي هزدلَ اس تیي هی رّد •

• 
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هزدلَ دّم

.رفلکس پلکی ُوچٌاى تاقی هی هاًذ •

.هزدهک ُا گطاد هی ضًْذ •

. سایز رفلکس ُا تاقی هی هاًٌذ •

ُز گًَْ تذزیک تیوار ، پاسخ رفلکسی ضذیذی تذًثال  •

. خْاُذ داضت 
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هزدلَ سْم 

Surgical Anesthesia

سهاى ؛ اس سهاى هٌظن ضذى تٌفس تا ایست تٌفسی •

اغلة اػوال جزادی را هی تْاى در ایي هزدلَ اًجام داد •

:دارد (  Plan) ایي هزدلَ چِار سغخ •

سغخ یک  -1                         

سغخ دّ  -2                         

سغخ سَ  - 3                         

سغخ چِار–4
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هزدلَ سْم 

سغخ یک

.رفلکس پلکی اس تیي رفتَ ّ تٌفس هٌظن هی ضْد•

چطن ُا ًْساى داضتَ ّ گاُی در خارج اس هزکش ثاتت هی  •

.ضْد 

.هزدهک ُا تغْر هذسْسی کْچکتز هی ضًْذ•

.رفلکس تِْع ّ استفزاؽ اس تیي هی رّد •

.تزضخ اضک ُن اس تیي هی رّد •
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هزدلَ سْم 

سغخ دّ
سهاى ؛ اس سهاى اس تیي رفتي دزکت چطن ُا ّ ثاتت ضذى ضاى در  •

هزکش تا سهاى ضزّع کاُص فؼالیت ػضالت تیي دًذٍ ای یا تٌفس 

.سیٌَ ای را ضاهل هی ضْد

تٌفس هٌظن تاقی هاًذٍ ّلی دجن ُْای جاری کاُص یافتَ ّ تؼذاد  •

.  تٌفس افشایص هی یاتذ 

.  هزدهک ُا گطاد هی ضًْذ •

رفلکس تستَ ضذى عٌاب ُای غْتی یا الرًگْاسپاسن ضزّع تَ هذْ •

. ضذى هی کٌذ 

.  تا ػویق ضذى تیِْضی تي ػضالًی کن هی ضْد •

.  رفلکس قزًیَ اس تیي هی رّد •
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هزدلَ سْم 

  سغخ سَ
.  فؼالیت ػضالت تیي دًذٍ ای ضزّع تَ کاُص هی کٌذ •

.  فؼالیت ػضالت تیي دًذٍ ای ، اس تاال کاُص هی یاتذ •

در اّاخز ایي سغخ ، فلج کاهل ػضالت تیي دًذٍ ای پیص •

. هی آیذ 

تٌفس فقظ تا دیافزاگن ، هٌظن ّ کن دجن غْرت هی گیزد•

.  رفلکسِای دٌجزٍ ای اس تیي هی رّد •

.  هزدهک ُا تقزیثا عثیؼی ُستٌذ •
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هزدلَ سْم 

سغخ چِار

سهاى ؛ اس سهاى فلج ػضالت تیي دًذٍ ای تا ایست تٌفسی را •

.  ضاهل هی ضْد 

.  تٌفس دیافزاگوی ، ًا هٌظن ّ کن دجن هی ضْد •

. رفلکس کاریٌا ُن اس تیي هی رّد •

هزدهک ُا گطاد ضذٍ ّ پاسخ چٌذاًی تَ ًْر را ًوی دٌُذ•

.تي ػضالًی دتی در اضخاظ تٌْهٌذ تسیار کن هی ضْد •
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هزدلَ چِارم 

Overdose

سهاى ؛ اس سهاى ایست تٌفس تا سقْط گزدش خْى را ضاهل •

.هی ضْد 

ػلت ؛ افشایص غلظت دارُّای تیِْضی •

. قثل اس هزدلَ هزگ است •

.  اغلة رفلکس ُا اس تیي هی رًّذ •

رفلکس ُای ساقَ هغش سزکْب ضذٍ ّ گزدش خْى در •

.  ضزف ایست کاهل است 

.  هزدهک ُا گطاد ضذٍ ّ تذّى ّاکٌص هی ضْد•
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هزادل تیِْضی

.  رفلکس تلغ در سغْح پائیي هزدلَ سْم هطاُذٍ هی ضْد•

.  رفلکس گاگ در سغْح تاالی هزدلَ سْم اس تیي هی رّد •

کطص اسفٌکتز هقؼذ کَ تاػث رفلکس الرًگْاسپاسن هی  •

.  ضْد ، دتی در سغخ تاالی هزدلَ سْم ّجْد دارد 
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تی دسی هْضؼی

•Local ( Regional ) 

Anesthesia
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 تی دسی هْضؼی

سال تؼذ اس تیِْضی  40اتذاع تی دسی هْضؼی دذّد •

.  ػوْهی تْدٍ است 

؛ اثز  Neimannهیالدی ،  1860ًخستیي تار در سال •

.  تیذس کٌٌذٍ کْکائیي را رّی ستاى هطاُذٍ کزد 

؛ تا چکاًذى کْکائیي تذاخل کیسَ  Koller،  1884در سال •

.  هلتذوَ چطن ، تی دسی سغذی ایجاد کزد 



کبسؽٌبط :پْسهِذیالَزجیت :تٌظینّتِیَ

ثیِْؽیاسؽذ

187

 تی دسی هْضؼی

سادگی ، ُشیٌَ کن ، ًیاس کن تَ ّسایل ّ دارّ  -: هشایا •

ًیاس کوتز تَ هزاقثت ُای تؼذ اس ػول  -             

اجتٌاب اس ػْارؼ تیِْضی ػوْهی  -             

–کاُص پاسخ سیستن ػػثی خْدکار ّ غذد  -             

هتزضذَ داخلی                    

رّش هٌاسة تزای تیواراى سزپائی   -             

دفظ ُْضیاری   -             

ایجاد ضلی ػضالًی -             

تی دردی تؼذ اس ػول  -             
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تی دسی هْضؼی

آسیة دیذى اػػاب  -: هؼایة •

ًاکافی تْدى هذت تی دسی  -               

ػولی ًثْدى تی دسی تزای تؼضی اس ًقاط  -               

تذى                

جذب سزیغ دارّ هی تْاًذ تاػث ّاکٌص ُای  -               

.  ًا هساػذ ضْد                 

ػذم پذیزش اس سْی تیوار  -              



کبسؽٌبط :پْسهِذیالَزجیت :تٌظینّتِیَ

ثیِْؽیاسؽذ

189

 آهادٍ ساسی تیوار

آهبدٍ عبصی تفبّتی ثب آهبدٍ عبصی ثشای ثیِْؽی ػوْهی  •

.ًذاسد

. ثیوبس سا ثشخالف هیلؼ ، ّاداس ثَ پزیشػ آى ًکٌیذ •

هسل ثی زغی سا اص ًظش ًبٌُدبسی ُبی عبختوبًی یب  •

.ػفًْت ثشسعی کٌیذ 


