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 دوس انهشيىَاخ فً ظثط عًم انكهٍح :
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  : ADH انثىل إلدساس انًاَع انهشيىٌ -1

نجايؼح ٔانجضء األخٍش يٍ األَثٕتح انًهرٌٕح انثؼٍذج نهًاء يؼٍذا تزنك ذشكٍض انًٕاد انزائثح فً ْشيٌٕ ذفشصِ انغذج انُخايٍح األيايٍح ػُذ اسذفاع انضغط اإلسًٕصي نهذو ٌٔؼًم ػهى صٌادج َفارٌح انقُاج ا

  انذو إنى يسرٕاْا انطثٍؼً

 فً انًحافظح ػهى اذضاٌ انًاء فً انجسى ٔرنك يٍ خالل : وانغذج انُخايٍح انخهفٍح وذحد انًهاد انكهٍحذسٓى 

 انثىل إلدساس انًاَع انهشيىٌ  -1 

 

 صٌادج ذشكٍض انًٕاد انزائثح فً انذو ػهىذؤدي 

 نهذو األسًىصيصٌادج انعغط 

 انزي ٌؼًم ػهى ذُثٍّ انًشاكض انحسٍح نهًسرقثالخ اإلسًٕصٌح فً ذحد انًٓاد ػهى

 ذحفٍض

 انغذج انُخايٍح انخهفٍح -1

 انهشيىٌ انًاَع إلدساس انثىلػهى إفشاص 

 ألخٍش يٍ األَثٕتح انًهرٌٕح انثؼٍذج نهًاءانزي ٌؼًم ػهى صٌادج َفارٌح انقُاج انجايؼح ٔانجضء ا

 يًا ٌؤدي إنى صٌادج إػادج ايرصاص انًاء َحٕ انسائم تٍٍ خهٕي ثى إنى انشؼٍشاخ انذيٌٕح

 ذحفٍض يشاكض انعطش -2

 فرحفض اإلَساٌ ػهى ششب كًٍاخ اكثش يٍ انًاء

 يًا ٌؼٍذ ذشكٍض انًٕاد انزائثح إنى انٕضغ انطثٍؼً                   
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 أنذوسرٍشوٌ – أَجٍىذُسٍٍ – ٍٍسٌُ -2

  اَخفاض ظغط انذوَرٍجح  ذقم كًٍح انذو انىاسدج إنى انكثحػُذيا 

 إنى انكهٍح ، وٌُخفط ظغط انذو فً انششٌٍ انىاسد 

  انزي ٌؼًم ػهى إَضٌى انشٌٍٍُانًٕجٕدج فً جذاس انششٌٍ انٕاسد  انخالٌا قشب انكثثٍحفرفشص 

  تشوذٍٍ يىنذ االَجٍىذُسٍٍذحٌٕم 

 

 نًصُغ فً انكثذ ٔانزي ٌُرقم إنى تالصيا انذو ()  ا

 

  ٍٍإنى أَجٍٕذُسI  ٍٍنٍرحٕل تفؼم إَضٌى يحٕل أَجٍٕذُسACE 

 

 ) انزي ذفشصِ انخالٌا انطالئٍح انًثطُح نهحٌٕصالخ انٕٓائٍح فً انشئرٍٍ(

 خ انٕٓائٍحفً انشؼٍشاخ انذيٌٕح انًحٍطح تانحٌٕصال IIإنى أَجٍٕذُسٍٍ  Iذرى ػًهٍح ذحٌٕم االَجٍٕذُسٍٍ 

 

  ٍٍإنى أَجٍٕذُسII  ٌؤثش ػهى كم يٍ انزي 

 ٓاذضٍٍق: فٍؼًم ػهى  انششٌُاخ -1

 هشيىٌ أنذوسرٍشوٌػهى إفشاص  ْاٌحفض:  قششج انغذج انكظشٌح -2

 انزي ٌؼًم ػهى صٌادج إػادج ايرصاص إٌَاخ انصٕدٌٕو فٍشذفغ يسرٕاْا فً انذو 

 ح انًهرٌٕح انثؼٍذج ٔانقُاج انجايؼح إنى انسائم تٍٍ انخهٕي يسثثح اَرقال انًاء تانخاصٍح اإلسًٕصٌح يٍ األَثٕت

 ٔيُّ إنى انذو فٍضداد حجى انذو ٔضغطّ
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  ANF نهصىدٌىو انًذس األرًٌُ انعايم -3

 ًّػُذ صٌادج ضغط انذو ٔحج 

 ذفشص خالٌا يرخصصح يٍ األرٌٍٍُ فً انقهة انؼايم األرًٌُ انًذس نصٕدٌٕو انزي ٌؼًم ػهى 

 ص إَضٌى انشٌٍٍُ ٔتانرانً ْشيٌٕ أنذٔسرٍشٌٔذثثٍط إفشا 

 ّيا ٌثثط إػادج ايرصاص إٌَاخ انصٕدٌٕو ٔانًاء فٍقم حجى انذو ٔضغط ْٕٔ 

 وانىظٍفح ؟ اإلفشاصيٍ حٍث يكاٌ  اَذٍحقاسٌ تٍٍ كم يٍ ط : 

 انىظٍفح يكاٌ اإلفشاص 

َفارٌح انقُاج انجايعح وانجضء األخٍش يٍ األَثىتح انًهرىٌح انثعٍذج نهًاء يًا ٌؤدي إنى صٌادج إعادج  ٌعًم عهى صٌادج انغذج انُخايٍح انخهفٍح انهشيىٌ انًاَع إلدساس انثىل

 ايرصاص انًاء َحى انسائم تٍٍ خهىي ثى إنى انشعٍشاخ انذيىٌح

 ٌعًم عهى صٌادج إعادج ايرصاص اٌىَاخ انصىدٌىو فٍشذفع يسرىاها فً انذو قششج انغذج انكظشٌح االنذوسرٍشوٌ

ثثح اَرقال انًاء تانخاصٍح اإلسًىصٌح يٍ األَثىتح انًهرىٌح انثعٍذج وانقُاج انجايعح إنى انسائم تٍٍ انخهىي يس

 ويُه إنى انذو فٍضداد حجى انذو وظغطه

انخالٌا قشب انكثثٍح ذىجذ فً جذاس  إَضٌى انشٍٍَ

 انششٌٍ انىاسد

 ٌعًم عهى

 تشوذٍٍ يىنذ االَجٍىذُسٍٍذحىٌم 

 Iثذ وانزي ٌُرقم إنى تالصيا انذو ( إنى أَجٍىذُسٍٍ )  انًصُع فً انك

انخالٌا انطالئٍح انًثطُح نهحىٌصالخ  إَضٌى يحىل االَجٍىذُسٍٍ

 انهىائٍح

 فً انشعٍشاخ انذيىٌح انًحٍطح تانحىٌصالخ انهىائٍح IIإنى أَجٍىذُسٍٍ  Iٌحىل االَجٍىذُسٍٍ 

 ٌعًم عهى ذثثٍط إفشاص إَضٌى انشٌٍٍُ وتانرانً هشيىٌ أنذوسرٍشوٌ ٌٍٍُ فً انقهةخالٌا يرخصصح يٍ األر انعايم األرًٌُ انًذس نهصىدٌىو

 وهى يا ٌثثط إعادج ايرصاص اٌىَاخ انصىدٌىو وانًاء فٍقم حجى انذو وظغطه
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 ط : يرى ٌُشط كم يٍ اَذٍح : 

 حجى انذو اَخفاضػُذ  \نهذو  األسًٕصيػُذ اسذفاع انضغط  \ػُذ اسذفاع ذشكٍض انًٕاد فً انذو انهشيىٌ انًاَع إلدساس انثىل :  -1

 ػُذ اَخفاض ضغط انذو  ٔاَخفاض حجى انذواالَجٍىذُسٍٍ :  \إَضٌى انشٍٍَ  \االنذوسرٍشوٌ  -2

 ػُذ صٌادج حجى انذو ٔصٌادج ضغط انذوانعايم األرًٌُ انًذس نهصىدٌىو :  -3

 

 


