


 
آب تشرگتزیي تزویة تِ تٌْایی است. 
 50تا  45تا افشایص سي همذار آى ون هی ضَد تغَری وِ در سالوٌذاى تیي %

 هی تاضذ
تفاٍت ّای تز اساس سي، جٌس ٍ هیشاى چزتی ٍجَد دارد 
80 %ٍسى ًَساداى را آب تطىیل هی دّذ 



 تخص ّای ػوذُ هایؼات تذى
هایؼات خارج سلَل(ECF ) 

خارج سلَل 
هایغ داخل ػزٍق 
هایغ هیاى تافتی 
هایؼات خاظ 
هایغ سیٌٍَیال 
هایغ هغشی ًخاػی 
هایغ پزیىارد 

 

هایؼات داخل سلَل(ICF ) 

  اوثز هایؼات تذى در ایي لسوت
 است

 ًٍسى تذى%  40تمزیثا 
در سالوٌذاى واّص هی یاتذ 



 



 
 ّ هْادی کَ ٌُگبم حل شذى در یک هحلْل بَ یْى ُب تفکیک هی شًْذ

 هی تْاًٌذ جزیبى الکتزیستَ را حول بکٌٌذ

الکتزّلیت بب ببر الکتزیکی هثبت: کبتیْى 

الکتزّلیت بب ببر الکتزیکی هٌفی: آًیْى 

 بَ شکل ػوْهی بب ّاحذ هیلی اکی ّاالى در لیتز(mEq/L )  اًذاسٍ گیزی

 هیشًْذ



 الکتشٍلیت ّب

   .تاضٌذ هی دارا را ػصثی جزیاى ّذایت تَاًایی وِ ضذُ یافت تذى هایؼات توام در ّا الىتزٍلیت
  در ّیذرٍصى هثالً .تاضذ هی هتفاٍت تذى هختلف هایؼات در ّا آًیَى ٍ ّا واتیَى ایي غلظت

   .لَسٍالوؼذُ تزضحات در وزتٌات تی ٍ هؼذُ تزضحات
 ػثارتٌذ ّا الىتزٍلیت تواهی ػوَهی ٍظایف داضتِ، را خَد تِ هخصَظ ػولىزد الىتزٍلیتی ّز

   : اس
 ػضالًی ٍ ػصثی پذیزی تحزیه 
 هایؼات حجن ٍ اسوَالریتِ تٌظین 
 اجشاء تیي تذى آب تمسین 
 تاس ٍ اسیذ تؼادل تٌظین   
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حزکت حالل یب آة اس یک طزف غشبء بَ طزف دیگز آى 

ایي اهز ببػث بَ تؼبدل رسیذى غلظت یْى ُب در طزفیي غشبء هی شْد. 

 در اسوش حالل بَ طزفی اس غشبء حزکت هی کٌذ کَ هبدٍ حل شًْذٍ بب
 غلظت بیشتز ّجْد دارد ّ ًوی تْاًذ اس غشبء ػبْر کٌذ



 



 



 
فشبری است کَ حالل را اس غشبء بَ طزف هبدٍ بب غلظت بیشتز هی راًذ 

 ایي فشبر بطْر ًسبی بب غلظت هبدٍ حل شذٍ در طزف غلیظ تز هشخص

 هی شْد

 



 
فزم خبصی اس فشبس اسوشی است 

 ایي ًْع فشبر اسوشی تْسط هْلکْل ُبی بب ّسى هْلکْلی ببال ایجبد هی
 شْد



 
  ٍبَ ایي هؼٌی است کَ هحلْل ُبی دّ طزف غشبء بَ حبلت تؼبدل رسیذ

 اًذ

 ُز هحلْلی کَ بَ بذى ّارد هی شْد ّ اسوْاللیتَ آى هشببَ پالسوبی خْى

 %5یب هحلْل دکستزّس % 9/0است هبًٌذ هحلْل کلزیذ سذین 

 



 
ُیپْتًْیک 

هحلْل بب فشبر اسوشی پبییي 

 ًَوک کوتز یب آة بیشتز ًسبت ب
 هحلْل ایشّتْى

اگز بَ خْى اًفْسیْى شْد .
گلبْل ُبی قزهش آة جذة کزدٍ 

ّ بزسگتز هی شًْذ ّ هوکي 
 است بتزکٌذ

 حالل بَ داخل سلْل ُب حزکت
هی کٌذ  ببػث بشرگ شذى آًِب 

 هی شْد

ُیپزتًْیک 

هحلْل بب فشبر اسوشی ببال 

 یک ًوًَْ است% 3سذین کلزایذ 

اگز بَ خْى اًفْسیْى شْد .
گلبْل ُبی قزهش آة اس دست 

 دادٍ ّ چزّکیذٍ هی شًْذ

آة اس سلْل ُب خبرج هی شْد 



IV 
کزیستبلْئیذ 

کلْئیذ 

لیپیذ 

خْى ّ فزآّردٍ ُبی خًْی 



 
 َهبًٌذ ًزهبل سبلیي، ریٌگز الکتبت، دکستزّس ّ پالسوب الیت ک

 ایشّتًْیک ُستٌذ

بزای جبیگشیٌی هبیغ ّ جبزاى کوبْد ًبهحسْص هبیغ 

 کزیستبلْئیذ ُب فبقذ هْلکْل ُبی بشرگ ُوچْى پزّتئیي ُب بْدٍ ّ هی
 تْاًٌذ اس رگ ُب خبرج شذٍ ّارد ببفت ُب ّ سلْل شًْذ



 
هبًٌذ دکستزاى ّ آلبْهیي 

  حبّی تزکیببتی ُستٌذ کَ در داخل رگ ُب ببقی هی هبًٌذ ّ ببػث افشایش

فشبر اًکْتیک پالسوب شذٍ ّ در ًتیجَ هٌجز بَ اًتقبل آة اس فضبی خبرج 

ػزّقی بَ داخل رگ ُب شذٍ ّ در ًِبیت حجن داخل ػزّقی را سیبد هی 

 .کٌٌذ

 در حبلت طبیؼی ایي کبر تْسط آلبْهیي، گلْبْلیي ُب ّ فیبزیٌْژى اًجبم
 .هی گیزد



 
 9/0هحلْل سذین کلزیذ% 

هحلْل ریٌگز الکتبت 

هحلْل ریٌگز 

  0/05دکستزّس % 

 2/3 1/3سزم  



 
 25سزم دکستزّس % 

 سذین کلزایذ% 0/45هحلْل 

آة هقطز 



 
 سذین کلزایذ% 3هحلْل 

 سذین کلزایذ% 5هحلْل 

خْى کبهل 

آلبْهیي 

 تغذیَ کبهل ػزّقی(TPN) 

 ٍ(10ببالتز اس )دکستزّس تغلیظ شذ% 

تغذیَ بب تیْة 



 اختالالت الکتشٍلیت ّب

 را زیادی عْارض آًِا هیساى در تغییر گًَْ ُر ّ داشتَ ّجْد بدى هایعات توام در ُا الکترّلیت

  .کٌد هی ایجاد

 

 فْق اختالالت آًِا تعادل عدم ،( بدى ّزى %5 از کوتر) بدى هایعات بَ آًِا کوتر ًسبت ّجْد با

  .کٌد هی ایجاد را زیادی العادٍ

 

 ّ هٌیسین کلسین، پتاسین، سدین، : از عبارتٌد ُا الکترّلیت ایي دٌُدٍ تشکیل اصلی ُای کاتیْى

  . فسفات ّ کلراید کربٌات، بی : عبارتٌداز ُا الکترّلیت ایي دٌُدٍ تشکیل اصلی ُای آًیْى

     شد خْاُد صحبت  پتاسین ّ سدین اختالالت هْرد در دّرٍ ایي در

                 

                                                                                                                                             



 ختالالت الکتشٍلیت ّبا
  (هقذهِ)اختالالت ػذین 

 وِ (است سذین ػْذُ تِ ECF اسوشی غلظت %90) تَدُ ECF یَى تزیي هْن سذین
 تاًذ صَرت تِ سذین %30 حذٍد .است Meq/L 145 – 135 خَى در آى ًزهال غلظت

   .ًیستٌذ فؼال فیشیَلَصی ًظز اس وِ داضتِ لزار ّا استخَاى در ضذُ
 

  : دٌّذ هی اًجام را سیز هْن اػوال ٍ تَدُ ECF در هحلَل صَرت تِ هاًذُ تالی 70%
 خَى اسوشی فطار تاهیي اصلی ػاهل 
 پتاسین سذین پوپ فؼالیت 
 سلَل داخل تِ گلَوش اًتمال تِ ووه 
 تاس ٍ اسیذ تؼادل حفظ تِ ووه 
 ػضالًی ٍ ػصثی فؼالیت 
 سلَلی داخل ضیویایی ّای ٍاوٌص 

 



 اختالالت الکتشٍلیت ّب
  (هقذهِ)اختالالت ػذین 

  جذب گَارش عزیك اس واهل صَرت تِ ٍ سزػت تِ هؼوَالً تذى تِ ضذُ ٍارد سذین هیشاى
   .ضَد هی ECF ٍارد ٍ ضذُ

  .ضَد هی دفغ ػزق عزیك اس %5 ٍ هذفَع عزیك اس %5 ولیِ، عزیك اس سذین %90 اس تیص
 هیشاى وِ ٌّگاهی .دّذ هی افشایص ولیِ ّای تَتَل در را سذین تاسجذب آلذٍستزٍى

  .رسذ هی صفز تِ حتی یا ٍ ون سذین ولیَی دفغ تاضذ ون هصزفی سذین
   .گیزد هی لزار تزرسی هَرد سیز دستِ دٍ در سذین اختالالت ولی عَر تِ
 ّیپًَاتزهی 

 
 ّیپزًاتزهی 

 
 



 
 (ّیپًَبتشیوی)اختالالت ػذین 

 : تؼزیف

 280 اس ووتز اسوَالریتِ واّص آى هتؼالة ٍ Meq/l 135 اس ووتز سذین واّص تِ
mOsm/L ِضیَُ وِ تَدُ الىتزٍلیتی اختالل تزیي ضایغ ّیپًَاتزیوی .ضَد هی گفت 

   .است ضذُ گشارش %2/5 آى
  : اتیَلَصی

 ) پَست تَسظ تذى اس سذین رفتي دست اس ػلت تِ : ّیپٍَلویه ّیپًَاتزیوی – 1
 هصزف ) ولیِ  ٍ ( فیستَل استفزاؽ، اسْال، ) گَارش ،(ضذیذ تؼزیك ٍسیغ، سَختگی

 ووثَد یا ٍ (آدیسَى) آلذٍستزٍى واّص لَی، ٍ تیاسیذی ّای دیَرتیه رٍیِ تی
 . ضَد هی ایجاد (ًوه ون رصین تا ّوزاُ خصَظ تِ آلذٍستزٍى

 : هثالً .ضَد هی ایجاد تذى در هایؼات سیاد جذب ػلت تِ : ّیپزٍلویه ّیپًَاتزیوی – 2
 ولیِ، ًارسایی وثذی، سیزٍس رٍاًی، پزًَضی تشریمی، دوستزٍس حذ اس تیص تجَیش

 ... ٍ ًفزٍتیه سٌذرٍم للثی، ًارسایی
  



 
 (ّیپًَبتشیوی)اختالالت ػذین 

  
   : پاتَفیشیَلَصی

 سذین واّص           تافتی تیي فضای تِ پالسوا اس هایغ ٍرٍد           سزم سذین واّص
        تافتی تیي

            .(پتاسین اختالل ایجاد  ) سلَل اس پتاسین خزٍج           سزم سذین واّص  
 . سلَلی ادم           ICF تِ ECF اس هایغ ٍرٍد           ECF اسوَالریتِ واّص

 
   : تالیٌی ّای یافتِ
  ادم اس آى ػالهت تزیي ػوذُ داضتِ، ّیپًَاتزیوی تزٍس سزػت ٍ ضذت تِ تستگی ػالین

   .ضَد هی ًاضی سلَلی
 

 . وٌذ هی تزٍس (سلَلی ادم تِ ثاًَیِ) ػصثی ػالین سپس ٍ گَارضی ػالین اتتذا در : ًىتِ
 
 



 
 ػالین(ّیپًَبتشیوی)اختالالت ػذین 

 

 

 

 

 

 

 
 هبًٌذ (هغضی ادم دلیل ثِ)ICP افضایؾ ػالین اػت هوکي 115MEq/L اص کوتش ّبی غلظت دس

 تـٌح ٍ پبپی ادم ثذى، اص ًیوی فلح ػضالت، هَضؼی ضؼف ػضالًی، لشصؽ گیدی، لتبسطی،
   .کٌذ ثشٍص

 
 : ( پبساکلیٌیکی آصهبیـگبّی،) تـخیصی ّبی یبفتِ
 135 اص کوتش ػذین کبّؾMEq/L  
 280 اص کوتش خَى اػوَالسیتِ کبّؾmosm/L 
 10 اص کوتش ادساس ػذین کبّؾMEq/L 

 

 
ػشدسد 
ضؼف ػضالًی ٍ خؼتگی 
 کبّؾ ػغح َّؿیبسی 
 آپبتی 
 دلیشیَم 
 تـٌح 

 

 تٌفغ ؿیي اػتَک 
 ّیپَتشهی 
 ّیپَتبًؼیَى ٍضؼیتی 
 ًْبیتبً ؿَک 
 کبّؾ سفلکغ ّب 

 ثی اؿتْبیی 
تَْع 
اػتفشاؽ 
کشاهپ ّبی ؿکوی 
  کبّؾ ػشیغ ٍصى 



 
 (ّیپًَبتشیوی)اختالالت ػذین 

 :  دسهبى
 ( سیاد حجن) ّیپزٍلویه ّیپًَاتزیوی در :   

  اس ووتز سذین یا ػصثی ػالین ٍجَد صَرت در .تاضذ هی هایؼات هحذٍدیت اًتخاتی درهاى
120MEq/L 1 حذاوثز تشریك سزػت ٍ احتیاط تا ّایپزتًَیه سالیي تجَیشcc/kg/h 

  .دارد اداهِ ػصثی ػالین رفغ ٍ 120MEq/L   تاالی تِ سذین سغح رسیذى تا ٍ
   .وزد استفادُ ّوشهاى عَر تِ ًیش فزٍسهایذ اس ّیپزتًَیه ولزایذ سذین تز ػالٍُ است تْتز

 
 تاضذ، (... ٍ سَختگی ضذیذ، خًَزیشی استفزاؽ، اسْال،)  ضَن ّوزاُ ّیپًَاتزیوی چٌاًچِ

 درهاى آى اس پس ٍ (سیاد سزػت تا سالیي ًزهال تجَیش) تَدُ ضَن اصالح الذام اٍلیي
  .پذیزد اًجام ّیپًَاتزیوی

 
 دٌّذ هی دست اس سذین عثیؼی غیز عَر تِ ٍ وٌٌذ هی هصزف لیتیَم وِ تیواراًی در

 



 
 (ّیپًَبتشیوی)اختالالت ػذین 

 ّیپٍَلویک ّیپًَبتشیوی :   

  اس ایٌصَرت غیز در ،(ضَر دٍؽ) ضَر هایؼات اس تیوار َّضیاری ٍ تَدى خفیف صَرت در
   .ضَد هی استفادُ ریٌگز ٍ سالیي ًزهال هاًٌذ ایشٍتًَیه ًوىی ّای هحلَل

 
 ًطَد هؼالجِ ّا درهاى سایز ٍ هایؼات هحذٍدیت تا وِ هشهي ّای ّیپًَاتزیوی در : ًىتِ

  .ضَد استفادُ پشضه دستَر عثك دارٍ اس تایذ

  : پشػتبسی تذاثیش
 

  ٍ ؿٌبػبیی ثیوبساى دس هؼشض خغش
 آهَصؽ کبهل ثِ آًْب

 کٌتشل دقیق ػالین حیبتی 
 تَخِ ثِ ػالین ثبلیٌی خصَصبً ػالین ػصجی 
 ثشسػی دقیق ثیوبس اص ًظش ؿَک 

 حفظ ایوٌی ٍ اهٌیت ثیوبس 
  دقت دس اًفَصیَى ٍسیذی ثخصَف

 هحلَل ّبی ّیپشتًَیک
 تَصیي سٍصاًِ ٍ کٌتشل خزة ٍ دفغ 



 اختالالت الکتشٍلیت ّب
 (ّیپشًبتشیوی)اختالالت ػذین 

   : تؼزیف

 اس تیطتز سزم اسوَالریتِ افشایص آى دًثال تِ ٍ 145MEq/L اس تیطتز سذین تِ
295MEq/L ِتاالی تیواراى %1 تَدُ، تیطتز سالوٌذاى در اختالل ایي .ضَد هی گفت 

   .وٌذ هی درگیز را سال 65
 : اتیَلَصی

 ضَر غذاّای خَردى ٍسیلِ تِ سذین هصزف افشایص 
 ًوىی ّای هحلَل حذ اس تیص تجَیش 
 اسْال سدگی، گزها ضیزیي، ٍ هشُ تی دیاتت ، ضذیذ سَختگی) تذى اس آب سیاد اتالف 

 آب در ضذگی غزق سالوٌذ، ٍ تیَْش افزاد در هایؼات وافی هصزف ػذم آتىی، خیلی
 .(اسیذٍس اصالح در وزتٌات تی حذ اس تیص تجَیش ٍ دریا

 



 اختالالت الکتشٍلیت ّب
 (ّیپشًبتشیوی)اختالالت ػذین 

   : پاتَفیشیَلَصی

     ECF سذین افشایص
   ECF اسوَالریتِ افشایص
    ECF تِ ICF اس آب خزٍج

 سلَل آتی ون
     ادرار سذین افشایص

                                                                                                         آلذٍستزٍى  تزضح واّص حالت ایي در

 



 اختالالت الکتشٍلیت ّب
 (ّیپشًبتشیوی)اختالالت ػذین 

  : ثبلیٌی ّبی یبفتِ
 : اص ػجبستٌذ ٍ ( ػصجی ػوذتبً ػالین) داؿتِ ّبیپشاػوَالسیتی ؿذت ثِ ثؼتگی

 
 
 
 
 
 
 
 

 : ( پبساکلیٌیکی آصهبیـگبّی،) تـخیصی ّبی یبفتِ  
 145 اص ثیـتش ػشم ػذین افضایؾ/Meq/L   
 295 اص ثیـتش خَى اػوَالسیتِ افضایؾ mosm/L   
 ادساس ػذین افضایؾ   

 

 احؼبع تـٌگی 
 خـکی دّبى ٍ هخبط 
   تت 
 ثشافشٍختگی پَػت 
 الیگَسی 
 ّیپشًٍتیالػیَى 

 تـذیذ سفلکغ ّبی ٍتشی 
  ثی قشاسی 
 دلیشیَم 
 کوب 
 تـٌح 
 دس هَاسد ؿذیذ خًَشیضی هغضی دس کَدکبى 



 (ّیپشًبتشیوی)اختالالت ػذین 
 : درهاى
 ّای هحلَل تجَیش تا سزم سذین سغح تذریجی واّص ضىل تِ ّیپزًاتزیوی درهاى

  در 2MEq/L اس ووتز سزػتی تا تایذ سزم سذین سغح واّص ضذُ، اًجام ّیپَتًَیه
 تذى هایؼات هختلف اجشای تیي تؼادل تزلزاری تزای وافی فزصت تا یاتذ واّص ساػت
 .آهذ خَاّذ ٍجَد تِ هغشی ادم ایٌصَرت غیز در .تاضذ داضتِ ٍجَد

 
 ٍضؼیت اصالح تزای اًتخاتی هایغ تاضذ، داضتِ ٍجَد دّیذراسیَى وِ هَاردی در

  .است سالیي ًزهال ّوَدیٌاهیه
 

 تا هتَسظ هَارد در ٍ (%5 دوستزٍس) ٍریذی یا خَراوی ّای هحلَل اس خفیف هَارد در
 هی استفادُ ٍریذی ّای هحلَل اس استفادُ تز ػالٍُ تیاسیذی ّای دیَرتیه اس ضذیذ
 . ضَد

 
 



 (ّیپشًبتشیوی)اختالالت ػذین 
 

 : پشػتبسی تذاثیش
 
 آًْب ثِ آهَصؽ ٍ خغش هؼشض دس ثیوبساى ؿٌبػبیی 
 هخبعی غـبّبی ٍ پَػت اص هشاقجت 
 یب ٍ گبٍاط ٌّگبم هبیؼبت کبفی تدَیض TPN   
 سٍصاًِ تَصیي ٍ ادساسی دفغ ٍ خزة کٌتشل 
 ثیوبس اهٌیت ٍ ایوٌی حفظ 
 دسهبًی فشآیٌذ ثِ ثیوبس ّبی پبػخ ثشسػی 



 (هقذهِ)اختالالت پتبػین 
 

 غلظت کِ ثَدُ (%98) ػلَلی داخل کبتیَى تشیي فشاٍاى ٍ (%2) ػلَلی خبسج کبتیَى دٍهیي
   .ثبؿذ هی Meq/L 5 – 3/5 خَى دس آى

 
   .ؿَد هی  ICF ٍاسد ػوذُ عَس ثِ خَساکی عشیق اص خزة اص ثؼذ هتَػظ عَس ثِ

 

  : اص ػجبستٌذ پتبػین تٌظین ثش هَثش ػَاهل
 آلذٍػتشٍى 
 اًؼَلیي 
PH خَى   
 ِخَى اػوَالسیت   

 



 (هقذهِ)اختالالت پتبػین 

 : دّذ هی اًدبم سا صیش اػوبل ٍ ثَدُ فؼبل ػضالًی ٍ ػصجی فؼبلیت ًظش اص پتبػین
 قلت ٍ اػکلتی صبف، ػضالت اًقجبض 
 ػصجی ّبی ایوپبلغ اًتقبل 
 ػلَل دسٍى اػوضی فـبس تبهیي 
 ثبص ٍ اػیذ تٌظین 
 پتبػین ٍ ػذین پوپ فؼبلیت 

 
   .گیشد هی قشاس ثشسػی هَسد صیش دػتِ دٍ دس پتبػین اختالالت کلی عَس ثِ 
  ّیپَکبلوی 

 
   
ّیپشکبلوی 

 



 (ّیپَکبلوی)اختالالت پتبػین 
  : تؼشیف

   .ؿَد هی گفتِ 3/5MEq/L اص کوتش خَى پتبػین کبّؾ ثِ
 

 : اتیَلَطی
 پتبػین هصشف کبّؾ (NPO سٍاًی اؿتْبیی ثی ٍ عَالًی) 
 (گَاسؿی ّبی فیؼتَل ،اػتفشاؽ، اػْبل) گَاسؿی دفغ 
 (تشیي ؿبیغ) (الصیکغ خصَصبً ّب دیَستیک اص اػتفبدُ) کلیَی دفغ 
 کلیِ قـش اختالالت   
 دیَستیک فبص CRF 

 ّیپشآلذػتشًٍیؼن 
 ػلَل داخل ثِ پتبػین خبثدبیی 
  قٌذی ٍسیذی ّبی هحلَل صیبد هصشف 
 ػبدُ آة ثب هکشس اًوبی   



 (ّیپَکبلوی)اختالالت پتبػین 
 :  پبتَفیضیَلَطی

 تحشیک کبّؾ           ػلَلی غـبء اػتشاحت پتبًؼیل افضایؾ           ػلَلی خبسج پتبػین کبّؾ 
   (ػضالت ّوِ دس ) ػضالًی ضؼف ٍ پزیشی

 حفظ ًفغ ثِ پتبػین کلیَی دفغ افضایؾ ٍ ػلَل داخل ثِ پتبػین ٍسٍد           آلکبلَص ؿشایظ دس 
 ّیپَکبلوی           ّیذسٍطى یَى

 پتبػین ثیـتش دفغ          آلذٍػتشٍى افضایؾ ؿشایظ دس ػذین تَثَلی ثبصخزة تـذیذ .   
 

  : ثبلیٌی ّبی یبفتِ
  فلدی ایلئَع یجَػت، اػتفشاؽ، تَْع، اؿتْبیی، ثی : گَاسؿی ػیؼتن 
 سیتوی دیغ کبسدی، تبکی : ػشٍقی ٍ قلجی ػیؼتن (T هَج ایدبد ، ایٌَست یب صبف U، عَالًی 

 دیظیتبل ثِ حؼبػیت افضایؾ ،(QT ٍ PR فبصلِ ؿذى
 پبّب، کشاهپ ػضالًی، ضؼف ٍ ػؼتی خؼتگی، : اػکلتی ٍ ػضالًی ػیؼتن  
 حؼی ثی ٍتشی، ّبی سفلکغ کبّؾ پبسػتضی، : هشکضی اػصبة ػیؼتن 
 ًبکچَسی ٍ اٍسی پلی آى دًجبل ثِ ٍ ادساس تغلیظ کبّؾ : کلیَی ػیؼتن 

 



 (ّیپَکبلوی)اختالالت پتبػین 
 : دسهبى

 ػصجی ػالین ٍ قلجی ًَاس تغییشات ٍ ثَدُ Meq/L 2/5 اص ثیـتش ػشم پتبػین غلظت کِ هَاسدی دس
  .ًوَد دسهبى سا ثیوبس خَساکی صَست ثِ پتبػین تدَیض ثب تَاى هی ثبؿذ، ًذاؿتِ ٍخَد ػضالًی

 
 ثبیذ Meq/L 2/5  اص کوتش پتبػین یب ٍ ػضالًی ضؼف قلجی، ًَاس دس خذی اختالالت ٍخَد صَست دس

 دادُ ػبػت دس ٍاالى اکی هیلی 40 تب 20 حذاکثش ثب ٍسیذی صَست ثِ پتبػین اٍسطاًغ عَس ثِ
   .یبفت خَاّذ افضایؾ Meq/L 0/1 ػشم پتبػین هیضاى ؿذُ،

 

  : پشػتبسی تذاثیش
آًْب ثِ آهَصؽ ٍ خغش هؼشض دس ثیوبساى ؿٌبػبیی 
 قلجی ػالین خصَصبً ثبلیٌی، ػالین ثشػی  
 دفغ ٍ خزة کٌتشل 
 ِػبػت دس ػی ػی 30 دیَسص حضَس دس ثبیذ  پتبػین ثب دسهبى ؿشٍع) قلجی دُ ثشٍى ثِ تَخ 

 هحکوی دلیل هتَالی، ػبػت دٍ ثشای ػبػت دس لیتش هیلی 20 اص کوتش ثِ ادساس دفغ کبّؾ .ثبؿذ
   .(اػت پتبػین اًفَصیَى قغغ ثشای

 



 (ّیپَکبلوی)اختالالت پتبػین 

 

 فلجیت ًظش اص تضسیق ًبحیِ هکشس ثشسػی ٍ تضسیق تدَیض دس دقت   

 ؿَد هی هشگ ٍ قلجی اسػت هَخت چشاکِ کٌیذ پشّیض پتبػین ثلَع تضسیق اص.   

 آة لیَاى ًصف ثب حذاقل ثبیذ ٍ ثَدُ گَاسؽ دػتگبُ هحشک خَساکی پتبػین تشکیجبت 

   .ؿَد هصشف

 ثِ پتبػین ٍسٍد ثبػث چشاکِ ًوبئیذ، خَدداسی قٌذی ّبی هحلَل ثب پتبػین ّوضهبى تدَیض اص 

   .ؿَد هی ػلَل داخل

 ػشم ػبػت چٌذ ّش کِ اػت ثْتش لزا ؿَد، هی ًـیي تِ ػشم داخل دس پتبػین آًدبئیکِ اص 

   .ؿَد دادُ تکبى آساهی ثِ پتبػین هحلَل حبٍی

   



 (ّیپشکبلوی)اختالالت پتبػین 
  : تؼشیف

   .ؿَد هی گفتِ 5MEq/L اص ثیـتش پتبػین افضایؾ ثِ
 

 : اتیَلَطی
 الیگَسیک فبص دس کلیِ ًبسػبیی 
 پتبػین داسًذُ ًگِ ّبی دیَستیک هصشف 
 اػیذٍص   
 آدیؼَى 
 ٍسیذی پتبػین ػشیغ تدَیض 
 (ّوَلیض) داسًذ کلیِ اختالل کِ افشادی دس ٍ کٌِْ خَى خصَصبً خَى، تشاًؼفَصیَى 
داخلی خًَشیضی 
 ِؿذگی لِ ثب ّوشاُ صذهبت ّب، ػَختگی قجیل اص ثذى ّبی ثبفت اص صیبدی هقذاس دیذى صذه 

 . دسهبًی ؿیوی اص پغ ثذخین ّبی ػلَل تدضیِ ؿذیذ، ّبی ػفًَت ّب، ثبفت
   .اػت کلیِ ًبسػبیی اصلی ػلت پتبػین، کلیَی دفغ کبّؾ : ًکتِ

 



 (ّیپشکبلوی)اختالالت پتبػین 
 

 . اػت کبرة ّیپشکبلوی داد، قشاس هذًظش ّبیپشکبلوی ثب ثشخَسد دس ثبیذ کِ هؼبئلی اص یکی : ًکتِ
 
 ؿذیذ لکَػیتَص 
 تشٍهجَػیتَص 
آصهبیؾ لَلِ دس قشهض ّبی گلجَل ّوَلیض 
 ؿبیغ) گیشی خَى هَقغ دس اًگـتبى کشدى ثؼتِ ٍ ثبص ثب ّوضهبى عَالًی هذت ثِ تَسًیکت ثؼتي 

   (تشیي
پتبػین اًفَصیَى هحل اص ثبالتش اص خَى ًوًَِ گشفتي  
   .ؿًَذ کبرة ّبیپشکبلوی ایدبد ػجت تَاًذ هی کِ ّؼتٌذ هَاسدی خولِ اص

 

 
 
 
 
 



 (ّیپشکبلوی)اختالالت پتبػین 
  : دسهبى

 اص ػجبستٌذ ٍ ثبؿذ هی ػیؼتن ایي سٍی ثش ّیپشکبلوی ػالین تشیي هْن : ػشٍقی ٍ قلجی ػیؼتن  
 کبسدی، ثشادی ثب ّوشاُ PR فبصلِ افضایؾ ،T هَج قشیٌِ ؿذى تیض ًَک ٍ ٍلتبط افضایؾ :

 ًْبیت دس ٍ QRS کوپلکغ ؿذى پْي ،P هَج ؿذى ًبپذیذ ٍ ٍلتبط کبّؾ ،QT فبصلِ کبّؾ
  . خَى فـبس کبّؾ ّوچٌیي ٍ قلجی ایؼت یب فیجشیالػیَى

 
 هشاحل دس ٍ اػپبػن ٍ پزیشی تحشیک افضایؾ اٍلیِ هشاحل دس : ػضالًی  ػصجی تظبّشات 

 خؼتگی، ضؼف، ػالین ػلَل داخل اص پتبػین یَى خشٍج ٍ الکتیک اػیذ تدوغ دلیل ثِ ثؼذی
   .کٌذ هی ثشٍص ػضالًی پیـشًٍذُ فلح ٍ پبسػتضی

 
  گَاسؿی کَلیک اػْبل، اػتفشاؽ، تَْع، : گَاسؿی ػالین .   

 
 آًَسی ٍ اٍلیگَسی : کلیَی ػالین .  



 (ّیپشکبلوی)اختالالت پتبػین 
 : پبتَفیضیَلَطی

  . آى پزیشی تحشیک افضایؾ ٍ ػلَلی غـبء پتبًؼیل کبّؾ          ECF پتبػین افضایؾ
 

  : دسهبى
   .ؿَد دسهبى ثبیذ ػشیؼبً ٍ ثَدُ الکتشٍلیتی اختالل خغشًبکتشیي ّیپشکبلوی

 
 ًگِ یب پتبػین حبٍی داسٍّبی اص اختٌبة ٍ پتبػین هصشف هحذٍدیت اػت هوکي حبد غیش ؿشایظ دس

   .ثبؿذ کبفی پتبػین یَى ّبی داسًذُ
 

  : اٍسطاًغ ّیپشکبلوی دس

   . اػت کلؼین گلَکًَبت تدَیض : اقذام اٍلیي
 ثش دسػت ػصجی ٍ قلجی ّبی ػلَل غـبء پتبًؼیل ٍ پزیشی تحشیک آػتبًِ سٍی ثش کلؼین اثشات

 ٍ ؿَد ًوی پتبػین کبّؾ ػجت کلؼین ثَدُ، ػبػت یک کلؼین اثش هذت عَل .اػت کلؼین ػکغ
   .ؿَد گزاؿتِ اخشا ثِ پتبػین دٌّذُ کبّؾ اقذام ػشیؼبً ثبیذ



 (ّیپشکبلوی)اختالالت پتبػین 
 ٍ ؿذُ  دیظیتبل ثب هؼوَهیت ثشٍص ػجت کٌٌذ هی دسیبفت دیگَکؼیي کِ کؼبًی دس کلؼین تدَیض

   .ؿَد تدَیض احتیبط ثب ثبیؼتی
 

   . اػت ػذین کشثٌبت ثی تدَیض : اقذام دٍهیي
  .هبًذ هی ثبقی ػبػت دٍ تب ٍ ثَدُ تدَیض اص پغ دقیقِ چٌذ تب آى اثش ؿشٍع

 

  . اػت اًؼَلیي ٍ گلَکض تدَیض : اقذام ػَهیي
 تدَیض ٍسیذی صَست ثِ اػت ؿذُ اضبفِ آى ثِ سگَالس اًؼَلیي ٍاحذ 10 کِ گلَکض %50 ٍیبل یک

   .ؿَد هی
 

   .ؿَد ّوَدیبلیض ثیوبس اػت ثْتش ثَدى دسدػتشع صَست دس  اقذام اٍلیي اص پغ ؿذیذ، هَاسد دس



 (ّیپشکبلوی)اختالالت پتبػین 
 

  : پشػتبسی تذاثیش
 
 آًْب ثِ آهَصؽ ٍ خغش هؼشض دس ثیوبساى ؿٌبػبیی 
 خَى تْیِ ٌّگبم دس دقت   
 ػَاسض ثشٍص ًظش اص دسهبًی داسٍّبی تدَیض هَقغ دس صیبد ثؼیبس دقت 
 ثیوبس دفغ ٍ خزة دقیق کٌتشل 
 دسهبى ثِ پبػخ ًظش اص ثیوبس لحظِ ثِ لحظِ ثشسػی   



 موفق باشيد


