
أنظمة التنفس وجهاز التخدير
جنبكلينضال . د 



أنظمة التنفس 
Breathing  Systems  

-تصل بين المريض وجهاز التخدير

- تصنف األنظمة إلى:

- المفتوحة (Open)

- نصف المفتوحة (Semi-open)

-  نصف المغلقة(Semi- closed)

-  المغلقة(Closed   )

o- ( يمكن تصنيف أنظمة التنفس إلى:

-التي ال تحوي الجهاز الماص للكربون

-  التي تحوي على الجهاز الماص للكربون)



األنظمة المفتوحة

- األنظمة المفتوحة:

- طريقتان:

-  النفخ(Insufflation)

- التخدير التنقيطي(Open Drop Anesthesia )



األنظمة المفتوحة

- النفخ:

إيصال الغاز التخديري مباشرة في وجه المريض-

مناسب لمباشرة التخدير اإلنشاقي عند األطفال-



األنظمة المفتوحة

 التخدير التنقيطي:

لم يعد يستخدم  في التخدير الحديث-

ا غالب) تعتمد على تنقيط السائل التخديري -

ضمن طبقات من الشاش( الهالوتانأو اإليتير

(gauge )ضمن أسالك على شكل قناع وجهي



- األنظمة المفتوحة:
- الميزات :

بسيطة وغير مكلفة -
ال يوجد مقاومة للتنفس-

- المساوىء:
ال يمكن التحكم )حالة تخديرية غير مستقرة -

(بعمق التخدير 
لتقييم( reservoir bag)ال يوجد كيس تخزين -

(غير قادر على التحكم بالتهوية ) التنفس 
تلوث غرفة العمليات بالمخدرات اإلنشاقية-



األنظمة نصف المفتوحة
مابلسوندارة 

- مكونات الدارة:

(Breathing Tubes)وصالت التنفس -1

(Fresh Gas  Inlet)مأخذ غاز طازج -2

Pressure Relief Valve):)تخفيف الضغط دسام-3

يمنع ارتفاع الضغط  ضمن الدارة -

يكون مفتوحا بشكل كامل خالل التنفس العفوي-

يغلق جزئيا خالل التنفس  اإلجباري   

(Reservoir Bag)كيس التخزين -4

يصنف حسب كيفية توضع  مكونات الدارة-



األنظمة نصف المفتوحة
مابلسونتصنيف 



األنظمة نصف المفتوحة

 مابلسونأنواع دارة:

مابلسونA( ماجيلدارةMagill : )

من جهة المريضالدسامتتميز بوجود -

وكيس التخزينالدساموصلة التنفس بين -

كيس التخزين مباشرة بعد مأخذ الغاز -

أفضل األنواع للتنفس العفوي -







األنظمة نصف المفتوحة

 مابلسونأنواع دارة:

مابلسونB

الزفير ومأخذ الغاز من جهة المريض دسام-

كيس التخزين في الجهة األخرى -

بينهما وصلة التنفس -



األنظمة نصف المفتوحة

 مابلسونأنواع دارة:

مابلسونC:

كيس التخزين كلها قريبة, مأخذ الغاز , الدسام-

من المريض

عدا أنه التوجد وصلة التنفس Bمابلسونتشبه -

طالتي تفصل بين مأخذ الغاز الطازج  عن الغاز المختل

الموجود في كيس التخزين 



األنظمة نصف المفتوحة

 مابلسونأنواع دارة:

مابلسونD( دارة بين–Bain Circuit:)

مأخذ الغاز قريب من المريض-

اآلخرىفي الجهة الزفيريوالدسامكيس التخزين -

بينهما وصلة التنفس-

Controlled Ventilation))أفضل األنواع تحكما بالتهوية -





بإضافة أنبوب داخلي ( بين)نموذج معدل من دارة 
لمأخذ الغاز الطازج  



األنظمة نصف المفتوحة

 مابلسونأنواع دارة:

مابلسونE:

- تشبه دارةD والدسامبدون كيس التخزين

- تدعى أيضا قطعةT(T- piece )





األنظمة نصف المفتوحة

 مابلسونأنواع دارة:

مابلسونF:

- مابلسونتشبه دارةEالتخزين مع إضافة كيس

من ناحية الطرف الزفيري

- يسمح بالتحكم بالتهوية(Controlled Ventilation)

- ري –تدعى دارة جاكسون (Jackson-Rees)



األنظمة نصف المفتوحة

 المزايا:

-بساطتها وسهولة استعمالها

-خفيفة الوزن

-ذات مقاومة منخفضة



األنظمة نصف المفتوحة

 المساوىء:

- تتطلب جريان غازي عالي مما يؤدي إلى

فقدان الحرارة والرطوبة, إضاعة الغازات التخديرية

- صعوبة التحكم بمقدار الجريان الغازي

-إمكانية حدوث عود التنفس وارتفاع كربون الدم

- تلويث  جو غرفة العمليات بغازات التخدير



والمغلقةاألنظمة نصف المغلقة

- نظام الحلقة (Circle System: )

ة ووهو أكثر دارات التخدير استعماال لألنظمة نصف المغلق
المغلقة 

- مكونات نظام الحلقة:
- مأخذ غاز طازج (Fresh Gas Inflow)
- ماص لغازCO2 (CO2 absorbent)
-وحيدة الجهة دسامات(Unidirectional Valves)

يسمح بمرور الغاز إلى جهة واحدة ويمنعه من
0الرجوع 

- كيس التخزين(Reservoir Bag )



Circle  System



مكونات نظام الحلقة





توضيح كيفية دخول الغازات إلى  الرئة في جهاز 
التخدير



والمغلقة األنظمة نصف المغلقة
Circle System))نظام الحلقة 

 المزايا :

- تتطلب جريان غاز منخفض

-يمكن إخراج غازات التخدير  من غرفة العمليات دون

 دون إحداث التلوث فيها(Scavenging)

-تحافظ على الحرارة والرطوبة

-سهولة إجراء التهوية اإلجبارية والعفوية



األنظمة نصف المغلقة
Circle System))نظام الحلقة 

 المساوىء:

-زيادة المقاومة للتنفس

- ذات حجم أكبر وتعقيد أكثر مما يعرض ألخطاء

اإلستعمال

-ياناحتمال نقص تركيز غازات التخدير  بسبب جر

الغاز المنخفض



- الكربون أوكسيدجهاز مص ثاني:

يحافظ على الحرارة    السنخيإعادة تنفس الغاز -
والرطوبة

:يتوجب إزاحته لمنع حدوث فرط كربون الدم CO2بينما -

أو (  Soda Lime)بإضافة مادة -

(Barium Hydroxide Lime ) للدارة





- الكربون أوكسيدجهاز مص ثاني:

بالماء مشكال حمض الكربون  CO2يرتبط غاز-

CO2 + H2O  -- H2CO3 

:هيدروكسيدالصوديوميتفاعل حمض الكربون مع -

H2CO3 + 2Na OH -- <- Na2 CO3  + 2H2O + Heat

(تفاعل سريع )

Na2 CO3 + Ca (OH )2 --<CaCO3 + 2 Na OH 

(تفاعل بطىء )

من ليتر23حتى إمتصاصقادر على  اليمالصودا )

CO2 غرام من المادة 100لكل)



- الكربون أوكسيدجهاز مص ثاني:

أو إضافة ( من اللون الزهري إلى اللون األبيض (تبدل اللون 
الذي  يدل على زيادة تركيز شاردة (  Indicator  PH)مشعر 

الهيدروجين يؤشر إلى  انتهاء فعالية مص ثاني أوكسيد
الكربون 

الكابنوغرافال يعود خط السواء إلى الصفر في -

مع ارتفاع( الزفيريالكربون أوكسيدكاشف ثاني )

0الزفيري CO2قيمة



ماليفي انتهاء فعالية الصودا الكابنوغراف



-اإلتجاهوحيدة الدسامات:

بين المريض وكيس التخزين في كل من تتوضع-

للدارةالزفيريوالطرف الشهيقيالطرف 

إال بعد العبورالمزفورتضمن عدم عودة تنفس الغاز -

الكربونأوكسيدمن خالل جهاز ماص ثاني 



أثناء الشهيق الجههوحيدة الدساماتآلية عمل 
(عندما يفتح إحداهما يغلق اآلخر )والزفير 



- كيس التخزين:
ليتر  يمكن استعمالها للتهوية اليدوية حين 2بسعة -

الحاجة 
-يزود بدسام معدل للضغط  يوضع في الطرف

الزفيري    
( adjustable pressure limiting valve )  APL 

(  إلخراج الغاز الزفيري ويساعد في طرح ثاني أوكسيد
بإغالق الدسام  وعصر  , الكربون خالل التنفس العفوي 

كيس الخزان يتكون ضغط إيجابي ضمن دارة التنفس 
(وبالتالي  تهوية يدوية 



تخفيف الضغط دسام
Valve ):    Adjustable Pressure - Limiting(APL



جهاز التخدير 

- وظيفة جهاز التخدير:

- انقاص غازات الضغوط العالية سواء من األنابيب

المركزية أو األسطوانات بحيث يصبح آمنا استخدامها

ريانللمريض عبر دسام مخفف للضغط  إلى مقاييس الج

- التحكم بجريان الغاز



جهاز التخدير 

:ة يقسم جهاز التخدير إلى ثالثة أنظمة رئيسي-

-ننظام  إمرار الغازات وتتضمن مقاييس الجريا

والمبخر 

- نظام التنفس الموصول إلى المريض

- نظام تصريف الغازات(scavenging system )



Pathway of gas flow in anesthetic machine



جهاز التخدير

- أجزاء جهاز التخدير:
- (أوكسيدنتروس–األوكسجين -الهواء)مداخل الغازات
- مقياس الجريان لهذه الغازات (Flow meters )

- مقياس التنفس والضغط
(Spirometers & Pressure Gauges)

- المبخرات(Vaporizers)
-التهوية وسادات (Ventilator Bellows)
-أمان دسامات(fail-safe valve ) وأوكسجين جريان

اإلتجاهوحيدة ودسامات( Oxygen flush valve)عالي 

تخفيف الضغط ودسامات
- خ ارتفاع الضغط ال, انخفاض األوكسجين , إنذارات انقطاع الدارة



Anesthesia  Machine



األقسام الرئيسية لجهاز التخدير



جهاز التخدير



مقياس الجريان
(Flow meter )

- مفتاح  (تقيس مقدار الجريان لكل غاز عبر دسام)

- يعتمد مبدأها على وجود طابة أوbobbinتطفو  عبر

تيار الغاز  تؤشر على مقدار الجريان من خالل أنبوب 

زجاجي

مي استعيض عنها في أجهزة التخدير الحديثة بمؤشر رق-
ذو تحكم إلكتروني 

- نوعية لكل غاز

-لإنذار صوتي في حال انقطاع األوكسجين بحيث يفص

أوكسيد نتروسإمداد 



Oxygen,air and nitrous oxide flowmeters



مقياس الجريان



مقياس الجريان



مقياس الجريان الرقمي



المبخرات 

-أوعية تحوي المبخر بشكل سائل

-بمرور الغازات الواردة من مقياس الجريان عبر المبخر
, هالوتان)تتطاير  نسبة من المخدرات اإلنشاقية 

مع هذه الغازات ( سيفوفلوران,  إيزوفلوران

- يعتمد مقدار المبخر الطيار(Volatile anaesthetic       )
يحدد النسبة المطلوبة( دسام )على مفتاح 

-زهالمبخر نوعي لكل مخدر طيار وله لون تعريفي يمي

عن غيره  

- توجد آلية تمنع استخدام المبخرين بوقت واحد



مبخر المخدرات اإلنشاقية



آلية عمل المبخر 



شكل تفصيلي داخل المبخر 



شكرا لكم

لكمشكرا


