املرشد عالجي
لخدبير الحماض السكري الخلووي
عىد ألاطفال



ألاعراض والعالماث
-

عواغ  -هلف الىشن – بىاٌ  -ألم بوني/ئكُاء  -حظسع جىـع  -جىـع عمُم(جىـع وىطماوٌ)

-

زائدت الىُخىن – ججـاؾ – وعاض -ػُبىبت



العالماث املخبرًت:
-

وحىد هُخىن في البىٌ أو الدم

-

ازجـاع طىس الدم < 11ممىٌٌ/

-

الحماق ( )PH<7.3

جصييف الحماض السكري الخلووي
ألاعساق جخعلم بؼدة الحماق
الوبُعي , PH)7.35-7.45( :البُىسبىهاث ( )20-28ملمىٌٌ/
الخـُف , PH)7.25 -7.35( :البُىسبىهاث ( (16-20ملمىٌٌ/
املخىطى , PH)7.15-7.25) :البُىسبىهاث ( )10-15ملمىٌٌ/
الؼدًدPH )<7.15( :

 ,البُىسبىهاث (>  ) 10ملمىٌٌ/

 عىد وحىد ؿسن  Naػدًد ) <  150ملمىًٌ )ٌ/ـىف DKAعلى أهه ػدًد

الخلييم
 : ABC الوسٍم الهىائي ,الخىـع  ,الدوزان
 كم بدسجُل :معدٌ الخىـع ,معدٌ كسباث الللب ,اللؼى  ,الىبم املدُوي.
 مظخىي الىعي:ابدث عً عالماث الىذمت الدماػُت(اهٌس دلُل ػالطيى)
 الـداع,الخخلُى ,الهُاج ,خسواث ػير هبُعُت ,بىء الىبم,ازجـاع اللؼى ,وذمت خلُمت
العـب البـسي ,خدكاث مخلبلت وػير مىخٌمت
 إلاهخان
 الوىٌ والىشن
 كدز وظبت الخجـاؾ بىاء على كُمت PH
الاسخلصاءاث
ًجب فخح خط وريدي مالئم ويدىاسب مع الطفل


في كل الحاالث:
-

طىس الدم الؼعسي

-

حعداد دم وامل

-

طىس الدم

-

ػاشاث الدم

-

خلاب ػلىوىشي

-

أوشمىلُت الدم ,ؿىدًىم ,بىجاطُىم ,بىلت ,بُىسبىهاث ,هسٍاجِىينPH ,

-

هُخىن البىٌ وهُخىن الدم

-

مسح ئهخاوي  :شزع دم وشزع بىٌ

-

في خاٌ الؼً بالتهاب السحاًا ًجسي بصٌ كوني



في الحاالث الشدًدة:
-

وًائف هبد وأمُالش

-

شمسة دمىٍت

 في الحاالث املشخصت حدًثا:
-

مسح ألكداد الؼدة الدزكُت والداء الصالقي

-

أكداد حصز الوؼسهاوع

-

اخخبازاث وًائف الدزق TSH FT4 ,

-

IgA

-

أكداد GAD

املعالجت الفوريت:
أبلغ ألاخصائي فورا

 اللبول:
-

املسٍم مخيبه وػير مـدوم ًلبل في الؼعبت

-

ئن وان مـدوم أو ػالطيى أكل مً ً 8لبل في العىاًت املؼددة

-

هاكؽ اللبىٌ في العىاًت في خاٌ:

.1

 PHأكل مً  7.1وؿسن تهىٍت ملحىي

 .2العمس أكل مً طيخين

 الخوصياث العامت :
 خمُت موللت أوٌ  12 – 8طاعت.
في خاٌ إلاكُاء ,ألالم البوني,عدم وحىد أؿىاث معىٍت أو ػالطيى مىخـم أدخل أهبىب أهـي معدي
 وكع في طسٍس ٌعوي وشن الوـل ئن أمىً
ً جب كبى جىاشن الظىائل بؼيل ؿازم وهاكؽ جسهُب كثوسة مسهصٍت في خاٌ اخخاج لعىاًت
املؼددة أو الخداٌ
 مساكبت ػاشاث الدم واملخبرًاث وكم بدسجُلها
 وكع مىهِخىز كلب ملساكبت جخوُى الللب وجبدالث املىحت T
 البدء بالظىائل الىزٍدًت وألاوظىلين (اهٌس الخلا)



الصدمت و إلاوعاش:

 املسٍم مـدوم (هادز حدا في الحماق الظىسي)
 )1هبم مدُوي كعُف
 )2جواوٌ شمً الامخالء الؼعسي
 )3حظسع كلب
 )4مع أو دون اهخـاق كؼى
 أعى بلعت ولىز الـىدًىم  19 (%9.9مل  /هؽ )
الحعى أهرر مً بلعت واخدة وزٍدًا دون الىلاغ مع الاطدؼازي املظإوٌ
 ئذا وان الوسٍم الهىائي للوـل ػير مدمي ًجب الخىاؿل بظسعت مع أخـائي الخخدًس وهبِب
العىاًت
 في خاٌ ؿدمت هلف الحجم:هاكؽ مع أخـائي العىاًت عىد ألاهـاٌ اطخخدام الدواعم الللبُت

 في خاٌ الخسوج مً الـدمت والاطخلساز الدوزاوي ًجب ئعادة كبى الظىائل.

-1السوائل الوريدًت
-2الشوارد
-3ألاوسولين
 -1السوائل الوريدًت:


حجم السوائل املعطاة :



الظىائل اليلُت املخولب ئكاؿتها هي مجمىع أزبع ؿئاث:

 )1طىائل إلعادة ملئ الظسٍس الىعائي في خاٌ الـدمت
 )2طىائل الـُاهت
 )3طىائل إلاعاكت( الىلف والخجـاؾ)
 )4الخظازة املظخمسة للظىائل ,وهي الجخلمً اللُاع البىلي في هره املسخلت.
...طىائل الـُاهت:
طُىكع الوـل على خمُت موللت وطُدخاج لظىائل وزٍدًت جإمً مخولباجه العادًت
Ml/kg/24 hr
80 ml /kg
70 ml /kg
60 ml /kg
50 ml /kg
30 ml /kg

Age Years
0-2 years
3-5 years
6-9 years
10-14 years
> 15 years


...2طىائل الىلف:
 اؿترق وظبت هلف الظىائل  %5في الحماق الخـُف ئلى املخىطى((PH>7.1
 اؿترق اليظبت  %19في الحماق الؼدًد((PH<7.1
 الىلف (الخجـاؾ) ملدزا باملل =وظبت الخجـاؾ*الىشن*19
مثاٌ:لوـل وشهه 19هؽ مع ججـاؾ  %5وظبت الىلف حظاوي 599=19*19*5مل

...3امللداز الىلي:
معدٌ ئعاكت الظىائل خالٌ 48طاعت ألاولى =طىائل الـُاهت في 48طاعت+طىائل الىلف-طىائل البلعاث
التي اطخخدمذ في إلاوعاغ (ؿلى ألاهرر مً  29مل /هؽ )  48 /طاعت
اهٌس املثاٌ الخالي


ؿخاة عمسها  16طىت ووشنها  69هؽ مع PH 6.9



واهذ كد أعوُذ بلعت ولىز الـىدًىم 39 %9.9مل /هؽ



طخدخاج:



معدٌ طىائل الـُاهت = 49مل/طا



الىلف 6999= )19*69*19( %19مل _ 19مل/هؽ(الصٍادة عً  29مل /هؽ) هظىائل ئوعاغ (-
153= 49 + 113 = 48 / 5499 = )699مل /طا



في البداًت وظخخدم ولىز الـىدًىم  %9.9مع ولىز البىجاطُىم اعخمادا على بىجاطُىم املـل
(خظب الجدوٌ)



املعدٌ ألاعٌمي لدظسٍب البىجاطُىم  9.2ممىٌ /هؽ/طا



ئن وحد كثوسة مسهصٍت ؿخرًت أعى هُبازًٍ  199وخدة/هؽً/ىم (الجسعت العٌمى 5999وخدة)
جدذ الجلد

بوجاسيوم >3.3

بوجاسيوم3.3-3.3

بوجاسيوم أكثر مً 3.3

599مل ولىز الـىدًىم %9.9مع ولىز
البىجاطُىم(  49ممىٌ599/مل) عبر خى
مسهصي واهلب اطدؼازة أخـائي

ولىز الـىدًىم  %9.9مع ولىز البىجاطُىم
( 29ممىٌ599/مل)

ولىز الـىدًىم  %9.9واهلب اطدؼازة
أخـائي



في خاٌ وان بىجاطُىم املـل أكل مً  2.5ممىٌ\ٌ,خىٌ الوـل ئلى وخدة العىاًت املؼددة عىد
ألاهـاٌ .هاكؽ مع أخـائي ئمياهُت ئعواء ولىز البىجاطُىم بعدٌ  9.2ممىٌ \هؽ كمً ولىز
الـىدًىم  %9.9بؼيل مىــل خالٌ طاعت.مع الاهدباه لىكع مىهِخىز ملساكبت مخوى الللب
كبل البدء بالدظسٍب,اطخخدم طيروم مخخلى في الٌسوؾ الاطخثىائُت ؿلى مع اطدؼازة ومىاؿلت
هبِبين أحسٍا الـدف.



ًجب ئكاؿت البىجاطُىم للظيروم خظب خالت املسٍم وخظب كُمت البىجاطُىم وٍجب ئعادة
الخلُُم ختى ًـبذ الظىس 14ممىٌ \ٌ وهىا هيخلل ئلى املعالجت الالخلت.



الخظازة املظخمسة مً الظىائل:
-

عىد اطخمساز إلادزاز البىلي بىمُت هبيرة وملدة هىٍلتًجب شٍادة همُت الظىائل املعُلت

-

ئذا وان اللُاع الهلمي هبير(ئطهاالث وئكُاءاث) ؿهرا ًدخاج ئلى حعىٍم همُت الظىائل
املـلىدة بظيروم ملحي  %9.45مع بىجاطُىم

ً
ً ً
البيكاربوهاث :هادزا حدا ما ٌظخوب ئعواء البُيازبىهاث بل اهه كد ًيىن مإذًا وٍصٍد خوس هلف  Kو

ً
الىذمت الدماػُت و املبرر الوحيد فلط السخخدامها وريدًا هو الحماض الشدًد

( ) 6.9 < PHبعد

إلاوعاش مع وجود صدمت وكصور دوراوي
ًجب ئعواؤها ؿلى في العىاًت املؼددة والؼاًت هي ؿلى جدظين كلىؿُت العللت الللبُت في خالت الـدمت
و الحماق الؼدًد
كبل ئعواء البُىسبىهاث ًجب مىاكؼت ألامس مع ألاخـائي املىاوب وؿسٍم العىاًت املؼددة عىد ألاهـاٌ و
حعوى بجسعت  0.5مئً/هؽ مً بُىسبىهاث الـىدًىم  % 8.4حظسٍب وزٍدي خالٌ  30دكُلت و جىاكؽ
الجسعت مع ألاخـائي .

الفوسفاث:

ً
هىان دوما هلىب بالـىطـاث وهي ػازدة داخل خلىٍت وكد ًيىن ملداز الـىطـاث

ً
بالبالشما مىخـلا بؼدة .وال ًىحد دلُل عىد ألاهـاٌ أو البالؼين على أن حعىٍم الـىطـاث له أًت ؿائدة
طسٍسٍت ,هما أن ئعوائه كد ًإدي ئلى هلف ولع الدم.

ً
الكرياجيىين و البولت :كد ًيىن هسٍاجِىين املـل مسجـعا بؼيل واذب بظبب جداخل الخلىن في
ً
معاًسجه ,ئن الازجـاع البدئي للُم الىسٍاجِىين هادزا ما جدٌ على كـىز ولىي وٍجب ئعادة املعاًسة عىد ما
ًىخـم مظخىي الخلىن .
كد جسجـع البىلت الدمىٍت  BUNفي خاٌ اللـىز ما كبل ولىي وٍجب ئعادة املعاًسة عىد ئؿالح الخجـاؾ .
ً
ئن الازجـاع الخـُف في أزكام الىسٍاجِىين أو البىلت لِظذ طببا إلًلاؾ ئعواء البىجاطُىم ئذا وان هىان
ئدزاز بىلي حُد


ً
في خالت الخجـاؾ الؼدًد والحماق وهلف مظخىي الىعي ال حعى أبدا طىائل بوسٍم الـم Nil
 by mouthوملدة  12طاعت على ألاكل



كد هدخاج لىكع  NGTفي خاٌ وحىد جمدد املعدة

 أما الظىائل الـمىٍت (هعـير الـىاهه أو مدالُل اعاكت الخجـاؾ الـمىٍت) ًجب أن حعوى
ً
ؿلى بعد جدظً الحالت الظسٍسٍت جماما وعدم وحىد اكُاء
 ئذا خدر الخدظً الظسٍسي الجُد كبل ئهماٌ ئعواء الظىائل املدظىبت ٌ  48طاعت عىدها
ً
ًمىً البدء باعواء وازد ؿمىي مع ئهلاؾ همُت الظىائل الىزٍدًت جبعا لىمُت الظىائل املأخىذة
بالـم.

حسريب ألاوسولين:
 هبدأ به بعد  2 – 1طاعت مً الظىائل الىزٍدًت.
 كم بدظسٍب أوظىلين كابل للروبان (ألاهترابُد همثاٌ)  1وخدة \ مل ممددة بظيروم ملحي %9.9
بمعدٌ ( ) 9.1 – 9.95وخدة\هؽ\طاعت
 ئذا لم جىخـم كُم الظىس بعد طاعخين وهرا ألامس ػير ػائع البد مً جـلد املضخت والىزٍد وعىد
الخأهد مً طالمت عملهما هسؿع معدٌ الدظسٍب ختى اٌ%29
 ئذا لم جىخـم كُم الظىس بعد أزبع طاعاث هسؿع معدٌ الدظسٍب ٌ  9.1وخدة\هؽ\طا مع ئعادة
الخلُُم(ابدث عً ئهخاهاث – أخواء مخعللت ألاوظىلين)
 ئذا وان اهخـاق الظىس أهرر مً 5ممىٌ \ٌ\طا هخـم معدٌ حظسٍب ألاوظىلين ئلى 9.95
وخدة\هؽ\طا مع ئعادة كُمت الظىس بعد طاعت  ,والخعدًل ئن لصم ألامس

 ال جىكف مضخت ألاوظىلين.
 الحعى بلعاث أوظىلين مباػسة كمً هِع الظىائل

طرق أخرى للمعالجت باألوسولين :
 خلً ألاوظىلين املظخمس جدذ الجلد عبر مضخت وٍخم البدء به عىد ئًلاؾ مضخت ألاوظىلين
 ألاوظىلين مدًد الخأزير لخددًد الجسعت املولىبت مً ألاوظىلين للبى الظىس خازج هىبت الحماق
مراكبت العالج:
 ػاشاث ػعسٍت وطىس ول طاعت
 كُم البىلت والؼىازد ,الظىس,الحلىلُت PH ,وهُخىن الدم الؼعسي ول طاعخين ختى الخدظً زم
بعدها ًـبذ ول  4طاعاث
 الحالت العـبُت  ,الىبم واللؼى ول طاعت (ول هـف طاعت في خاٌ العمس أكل مً طيخين)
 كم باجمام ؿـدت مخابعت الحماق(ملخف الحالت)
 عىد الؼياًت مً ؿداع  <-----مخابعت هبُت
املراكباث الطبيت:
 جخم بعد طاعخين مً البدء بالعالج زم على ألاكل ول  4طاعاث  ,سجل هخائج ول مً :
 الظىس (كُم املخبر)
 PH الدم واٌ CO2
 ؿىدًىم املـل ,البىجاطُىم والبىلت
 هُخىن الدم (بِخا هُدزوهس ي البىجيراث)
 املساكبت الحثِثت جخلمً:
 عمس أكل مً طيخين
 خماق هُخىوي ػدًد (  PHالدم أكل مً )7.1
 أي طبب آخس ٌظخدعي الللم

 في ول مخابعت وحها لىحه مع املسٍم كم بخلُُم ماًلي:
 الحالت الظسٍسٍت (العالماث الحُىٍت والحالت العـبُت)
 هخائج الـدىؾ الدمىٍت
 جىاشن الظىائل
 مخوى الللب الىهسبائي
الخدابير الالحلت:


عىدما ًـبذ طىس الدم أكل مً  14ممىٌ \ٌ وظخخدم طيروم ملحي  %9.9مع ولىز البىجاطُىم
و:

 الظىس مً  6 – 9وظخخدم طىسي %19
 الظىس مً  14 – 6وظخخدم طىسي %5
 الظىس أهرر مً  14الوظخخدم طيروم طىسي
 ئذا وان ً 7.3 < PHخـم معدٌ حظسٍب ألاوظىلين مً  9.1وخدة\هؽ\طا ئلى  9.95وخدة
\هؽ\طا
 كد ًسجـع طىس الدم وهىا الوظخخدم الظيروم امللحي ئال ئذا اهخـم  PHاملـل
 ئذا وان الظىس أكل مً  4ممىٌ \ٌ وعوي بلعت طىسي  2 % 19مل \هؽ مع جخـُم معدٌ
حظسٍب ألاوظىلين  %29وئعادة كُمت الظىس بعد طاعت
 وظخمس بدظسٍب الظىائل و ألاوظىلين ختى ًـبذ هُخىن الدم أكل مً  9.5مع جدمل الىازد
الـمىي
 البدء باألوظىلين جدذ الجلد كبل ئًلاؾ مضخت ألاوظىلين بظاعت
 عىد اطخخدام مضخت ألاوظىلين البد مً ئعواء ألاوظىلين جدذ الجلد كبل طاعت مً ئًلاؿها
وحؼُير ميان الخى الىزٍدي عىد ئًلاؿها


في خاٌ عدم جدظً الحماق اطدبعد ول مً:

 عدم هـاًت ألاوظىلين

 الظىائل ػير واؿُت
 ئهخان الدم
 شٍادة خمم ولىز الدم
 ألادوٍت مثل الظالِظُالث
الوذمت الدماغيت:
 مساكبت الـداع أو أي حؼير باألعساق أو PH<7.2أو اطخمساز اهخـاق ؿىدًىم الدم
 اطدبعد هلف طىس الدم
 عىد الاػدباه بالىذمت الدماػُت اطدؼس ألاخـائي ؿىزا
 ئعواء  5مل \هؽ مً ولىشٍد الـىدًىم ول  15-19دكُلت
 ئذا واهذ الظيروماث امللحُت ػير مخىؿسة وعوي ماهِخىٌ  9.5غ\هؽ( 2.5مل \هؽ)وهىسز العملُت
بعد طاعت ئن لصم ألامس
 كبى الظىائل وجخـُلها عىد إلاميان مع اطيبدالها ول  72طاعت
 ئذا وان املسٍم ػير واع ًجب وكع كثوسة بىلُت
 اكتراح العىاًت املؼددة
 ألاخر بعين العخباز ئحساء  CTأو MRI


الخحويل إلى أوسولين جحذ الجلد:
ئعالم ؿسٍم العمل(الاطدؼازي – أخـائي الخؼرًت – املمسق)



ألاهـاٌ ًدخاحىن عادة  1 – 9.5وخدة \هؽ\ًىم كبل البلىغ وحسعاث أعلى عىد البلىغ



جلظم الجسعت اليلُت لجسعاث مخعددة  %49منها حعوى هأوظىلين مدًد الخأزير و %29هأوظىلين
كـير الخأزير مع الىحباث السئِظُت الثالر



كبى الجسعت كسوزي وَعخمد على همى ػراء الوـل



هبدأ باألوظىلين جدذ الجلد كبل طاعت مً ئًلاؾ املضخت.



املخابعت:



وكع خوت مخابعت لجمُع املسض ى الجدد مع الجسعت اليلُت وهسٍلت ئعوائها مع جىؿُاث بمساكبت
الظىس وؿم بسهامج مددد





التدقيق السريري لتطبيق املرشد العالجي في تدبير الحماض الكيتوني السكري
الاطم..........................العمس ............كيمت الظكسعىداللبول..........keton(urine)...........Keton(blood).............HCO3 ........PH .............
مشخص طكسي طابلا كصت عائليت للظكسي
هلص وشن

أعساض إهرازيت طابلت بوال

بحال ػفل طكسي موطوع على أوظولين الجسعت  /كغً/وم
القبول :في الشعبت

في العىاًت املشددة

التقييم السريري:الؼسيم الهوائي

الظبب

الخىفع

غالطكو

الدوزان

هل ًوجد أعساض وذمت دماغيت؟
عالماث إهخان  :حمى
طعال

حماض معىد

طغؽ الدم

الكخاث

حماض لبني

أعساض بوليت

التقييم املخبري:
كل الحاالث:طكس شعسي
ب ـول ـت

حعداد كامل-بيكسبوهاث

الحاالث الشدًدة  :خمائس كبد وكليت

-خظاب غلوكوشي

-باهاء

– شمسة وجصالب

الحاالث املشخصت حدًثا:أطداد الدزق
-

-طكس دم

-كسياجيىين

-غاشاث دم

-أوطموليت دم

-شوازد

-أطداد خالًا جصز البىكسياض

والصالقي

-أطداد

-GADوظائف الدزق TSH,FT4

IGA

التدبير:
فخح خؽ وزيدي

أهبوب أهفي معدي

بلعت ملحي %9.0

هل جكسز إعؼاء البلعت

ه ـل جـم إعـؼـاء مـظـاداث جـخـثـس(فساغمين)
الظوائل:ملحي %9.0

%3

عدد البلعاث
الـظـبـب

((في حال الوذمت الدماغيت))

الحجم الكلي للظوائل :الىلص(وظبت الخجفاف×الوشن×)09
 :K+الليمت البدئيت:

<3.5

ألاوظولين :الجسعت البدئيت :

املتابعة:

3.5-5.5
وحدة /كغ/طا

>5.5

-البلعاث

=

÷=44

+الصياهت

مل /كغ44/طا

-

طكس دم كل طاعت:

غاشاث شعسيت كل طاعت:

أوطموليت +شوازد+بولت+كيخون كل طاعخين

الظبب
بعد الخحظً كل  4طاعاث

جلييم عصبي كل طاعت

كياض الظغؽ كل طاعت

هل ًوجد صداع

مخابعت الظبب

ECG

وكل هصف طاعت في حال العمس أكل مً طيخين

الصادز البولي

عىد هبوغ الظكس  >14ممول/ل
 6 _ 9ممول\ل
طكسي %09

كيمت الظكس
جسكيز الظكس املظاف إلى NS

 04 _ 6.0ممول\ل
طكسي %5

<  04ممول\ل
دون طكسي

 ←PH>7.3جخفيع حظسيب ألاوظولين إلى 9.95وحدة /كغ/طا
اهخفاض الظكس <4ممول/ل←

إعؼاء بلعت طكسي 2 %09مل/كغ

إيقاف التدابير:
PH>7.3

كيخون

>3الظكس >4ممول/ل

جخفيع ألاوظولين إلى 9.95ممول/ل
الؼفل جيد وازد فموي جيد كيخون  >1أو  PHػبيعي
←أوظولين  SCثم إًلاف ألاوظولين بعد طاعت

جخفيع معدل حظسيب ألاوظولين %29

