
:تعریف افیوژن پلورال

یک غشا نازك است که در قسمت )پلور(پرده جنب  
در .ار داردو ریه ها را می پوشـاند  داخلی قفسه سینه قر

مقدار کمی مایع بین دو الیه پرده جنب حالت معمولی
این مایع همانند یک روغن بین ریـه هـا و   .وجود دارد 

قفسه سینه عمل مـی کنـدودر زمـان نفـس کشـیدن بـه       
پلـورال افیـوژن   .حرکت کردن آنهـا کمـک مـی کنـد    

ه را از زمانی اتفاق می افتد که این مایع زیاد شده و ریـ 
.قفسه سینه جدا کند

:علت پلورال افیوژن

 ســل و ســرطانها ) ســینه پهلــو(عفونــت ریــه
ممکن است  سبب التهاب ریه و پرده جنـب  

.شوند
      نارســایی قلبــی ســبب فشــار برگشــتی در

رگهاي خونی که خون را به قلـب  بـاز مـی    
.گردانند می شود 

   پایین بودن سطح پرتئین در خون نیـز سـبب
خـونی  می شود مایعات  بتوانند بـه رگهـاي   

تراوش  کنند و بـراي مثـال سـیروز کبـد یـا      
برخی از بیماري هاي  کلیـوي سـبب ایجـاد    

.پلورال افیوژن می شوند 
      مختل شـدن عملکـرد سیسـتم لنفـاوي  مثـل

انسداد سیستم لنفاوي  به علت تومور

:عالیم و نشانه ها

تظاهرات بالینی بستگی به مقدار مایع و شدت فشار روي 
.ریه دارد

  ــر از ــه کمت ــر آب ری ــد  250اگ ــر  باش ــی لیت میل
.معموال بدون عالمت است

 میلی لیتر باشد 250در صورتی که آب بیشتر از
کنـد و ممکـن   فشار زیـادتري بـه ریـه وارد مـی     

است تنگی نفس وو تنفس تند وسطحی  ایجـاد  
.کند 

 اگر فشار ریه آنقدر باشد که تبادل گاز را مختل
بــی قــراري و ,نمایــد عوارضــی  ماننــد کبــودي 

.تعریق ممکن است  ظاهر شود 
  انحــراف ,ســایر عالیــم شــامل درد قفســه ســینه

برجسـتگی فضـاي بـین    ,تراشه به سمت مخالف 
رکت قفسه سـینه  سـینه در   ي و کاهش حادنده

.ناحیه درگیر است
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:تشخیص 

کرفتن عکس با اشعه ایکس  می توانـد تجمـع مـایع بـین     
اگر عامـل  .را تایید کند ) پلورال افیوژن(ریه و قفسه سینه 

کننده شناخته شده باشد دیگر نیازي به آزمایشـات  ایجاد 
گـاهی ایـن بیمـاري عالمـت     ,با این وجـود  .دیگر نیست 

در ایـن صـورت   .اولیه یک بیماري  اصـلی دیگـر اسـت    
بـراي یــافتن دلیــل آن آزمایشـات دیگــري پیشــنهاد  مــی   

و برداشتن ,این آزمایشات عبارتند از آزمایشات ریه.شود
جنب براي بررسی در آزمایشگاهنمونه اي از مایع و پرده 

:درمان

قسمت اصلی درمان معموال شناسایی علـت اصـلی جمـع    
در صـورتیکه  . شدن مـایع بـین ریـه و قفسـه سـینه  اسـت      

مقــدار تجمــع آب کــم باشــد عالیمــی ندارنــد و عالیــم  
خفیــف هســتند و ممکــن اســت بــاقی مانــده و خودشــان  
جذب شوند اما در مواقعی که فرد را دچـار تنگـی نفـس    

.می کند می توان آن را تخلیه کرد

:توصیه به بیماران

  از نزدیک شدن به افراد مبتال به بیماري هاي عفـونی
.به خصوص عفونت هاي تنفسی فوقانی پرهیز کنید

   تـنفس عمیـق و سـرفه    ,به منظور حفظ تهویـه ریـوي
.کردن را انجام دهید 

  ــرف ــز از مص ــاران عزی ــخه  بیم ــدون نس ــاي ب داروه
.پرهیز کنید ,پزشک خود 

     از کشیدن سیگار و یـا در معـرض قـرار گـرفتن دود
.سیگار خودداري کنید 

 ورزش کردن باید در حـد تحمـل فعالیـت    در هنگام
داشته باشید و از خسـتگی پرهیـز کنیـد و در هنگـام     

.فعالیت دوره هاي استراحت داشته باشید 
نید ویزیت هاي منظم را پیگیري ک.

درسنامه پرستاري داخلی و جراحی تنفس و تبادالت : منابع 
گازي ترجمه مرضیه شبان،معصومه لطیفی

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم 
لرستان
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موزش به بیمارآواحد

:سایت بیمارستان
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