
الکتروليتها
 شيميايی عناصر جز بدن مايعات در موجود الکتروليتهای

  هستند مثبت بار حامل که ها کاتيون(ايند می شمار به فعال
 اصلی های کاتيون.)هستند منفی بار حامل که ها آنيون و

  های يون و منيزيم کلسيم پتاسيم سديم شامل بدن مايعات
 بی کلرايد را اصلی های آنيون. باشند می هيدروژن
 می تشکيل پروتئينه های يون و سولفات  فسفات کربنات
.دهند

بدن مايعات در موجود اصلی الکتروليتهای تقريبی مقادير



آنيونها

                     ١٠٣کلرايد

                 ٢۶بيکربنات 

                    ٢فسفات

                   ١سولفات

       ۵اسيدهای ارگانيک

                   ١٧پروتئين

               ١۵۴مقادير کل

کاتيونها

               ١۴٢سديم

                ۵پتاسيم

                ۵کلسيم

                ٢منيزيم

          ١۵۴مقادير کل



آنيونها 

         ١۵٠فسفاتهاوسولفاتها

                     ١٠بيکربن

                     ۴٠پروتئين

                 ٢٠٠مقادير کل 

کاتيونها

               ١۵٠پتاسيم

               ۴٠منيزيم

                ١٠سديم

         ٢٠٠مقادير کل



اختالالت اسيد وباز
اختالل اصلی علت شناخت باز-اسيد تعادلهای عدم شناسايی در  

 غلظت دهنده نشان پالسما .دارد اهميت مناسب درمان تعيين و
 های مکانيزم اساس بر معموال .باشد می هيدروژن يون

 حفظ ٧/۴۵تا٧/٣۵ طبيعی دامنه درPHبدن هومئوستاتيک
 و ها کليه تامپونی های سيستم شامل ها مکانيزم اين.شود می
 اهميت العاده فوق هيدروژن يون غلظت .باشند می ها ريه
 تر پايينPHو تر اسيدی محلول باشد بيشتر غلظت چه هر.دارد
  قليايی محلول باشد تر پايين هيدروژن يون غلظت چه هر.است
  اختالفی)٧/٨تا۶/٨(سازگارباحياتPHدامنه.باالتراستPHترو

 می نشان پالسما هيدروژن يون غلظت در را برابر ده معادل
.دهد



هنگاميکهCO2 نيز  کربنيک اسيد مقدار يابد افزايش  
 اسيد يا  کربنات بی اگر.عکس بر و يابد می افزايش
  عدم لذا خورده بهم ١:٢٠نسبت يابد افزايش کربنيک

.گردد می ايجاد باز-اسيد تعادل
سلولی خارج مايعات در کمتر اهميت با تامپونی سيستم  

  می پالسما های پروتئين و آلی غير فسفاتهای شامل
  فسفاتهای ها پروتئين  شامل سلولی داخل تامپون .باشد
  می هموگلوبين  قرمز های گلبول در و  آلی غير و آلی

.باشد



که ترتيب اين به .کنند می تنظيم را کربنات بی ميزان ها کليه 
 سلول از را مجدداآنها نيز و توليد را  بيکربنات يونهای قادرند

  نيستند قادر ها کليه که است بديهی .کنند جذب کليه توبولی های
  جبران را  کليه نارسايی از ناشی  شده ايجاد متابوليک اسيدوز

 مدت(است آهسته نسبتا تعادلی اختالالت در کليوی جبران. نمايد
)ساعت چند يا روز چند

کنترال مدوال کنترل تحت ها ريهCO2مقدار نتيجه در و 
 از ها ريه دارد عهده به را سلولی خارج مايع در اسيدکرنيک

 کار اين خونCO2مقدار به پاسخ در ريوی تهويه تنظيم طريق
  شريانی خون درCO2فشار نسببی رفتن باال .ميدهد انجام را

.باشد می تنفس قوی محرک



دفع موجب که يابد می افزليش تنفس تعداد متابوليکی اسيدوز در 
 آلکالوز در .گردد می ) اسيد بار کاهش منظور به(CO2 بيشتر

تر بيش حفظ موجب که يابد می کاهش تنفس تعداد متابوليکی
CO2  گردد می.

 



بيکربنات–کمبود باز (اسيدوز متابوليکی(

اسيدوز متابوليکی يک اختالل بالينی است که از طريقPH  پايين
)  و کاهش غلظت بيکربنات در پالسما CO2افزايش غلظت يون(

.مشخص می گردد
 اسيدوز با اختالف سطح آنيونی طبيعی مستقيما در اثر کاهش بی

کربنات مثال در مواردی نظير اسهال فيستول های بخش تحتانی 
روده  استومی های ادراری و استفاده ا ز ديورتيکها   نارسايی 

زودرس کليوی  مصرف بيش از حد کلرايدو استفاده از تغذيه 
وريدی بدون مصرف بی کربنات  يا فراورده های وليدکننده  

.بيکربنات  ايجاد می شود



 اين حالت در کتواسيدوز،الکتيک اسيدوز،فاز ديررس،مسموميت
با ساليسيالت،اورمی،مسموميت متانول يا اتيلن گليکول و 

.کتواسيدوز توام با گرسنگی ايجاد می شود

 



بالينی تظاهرات  
آلودگی،افزايش سردرد،گيجی،خواب شامل تواند می عاليم  

 از کمترPHاگر.باشد استفراغ و تنفس،تهوع عمق و تعداد
  را قلبی ده برون کاهش و محيطی عروق باشد،وازوديالسيون٧
 شامل فيزيکی بررسی های يافته ساير.داشت خواهد پی در

 و قلب ريتم مرطوب،اختالالت و سرد خون،پوست فشار کاهش
.باشد می شوک

کليه مزمن نارسايی با همراه معموٌال مزمن متابوليک اسيدوز 
 يافته کاهش آهستگی بهPHو بيکربنات.شود می مشاهده
  اين تا شود نمی مشاهده عالمتی گونه هيچ بيمار در بنابراين

 کمتر يا ليتر در واالن اکی ميلی١۵ به تقريبٌا بيکربنات که
.برسد



متابوليکی آلکالوز
ازدياد با که است بالينی اختالل يک متابوليک آلکالوزPH 

 در بيکربنات غلظت افزايش و )هيدروژن يون غلظت کمبود(
 آلکالوز ايجاد علت بيشترين احتماٌال.گردد می مشخص پالسما

 دادن دست از با همراه معده شيره ساکشن يا استفراغ متابوليک
 در اختالل اين همچنين.باشد می کلرايد و هيدروژن های يون

 .کند می بروز رود می دست از معده شيره فقط که پيلور تنگی
 از باشد،بنابراين می )٣تا١معموٌال(اسيدیPHدارای معده شيره
 قليايی حالت افزايش سبب اسيدی العاده فوق مايع اين دادن دست

 ايجاد جهت کننده مستعد شرايط ساير.گردد می بدن مايعات
 همراه پتاسيم دفع با که است مواردی شامل متابوليک آلکالوز

 می پتاسيم دفع سبب که ديورتيک داروهای با درمان نظير باشد
. گردد



.)های هورمون حد از بيش مصرف و )تيازيدها،فروزمايد 
 )کوشينگ سندروم و آلدوسترونيسم هايپر در(آدرنوکورتيکوئيد

 حاوی های اسيد آنتی زياد مصرف علت به ريوی -قلبی احياء طی
 ايجاد متابوليک آلکالوز سديم، بيکربنات از استفاده يا بيکربنات

.شود می
ديورتيک از طوالنی استفاده موارد در مزمن متابوليک آلکالوز 

 بارز معده،کاهش شيره خارجی درناژ ويلوس، آدنوم ها
 مدت به کلسيم کربنات و شير مصرف و سيستيک پتاسيم،فيبروز

.شود می ايجاد طوالنی
 



بالينی تظاهرات
يونيزه کاهش به مربوط های نشانه طريق از عمدتٌا آلکالوز 

 سر پا، و دست انگشتان در گز گز احساس نظير کلسيم شدن
 در .شود می مشخص عضالت تونيسيته افزايش و گيجه

 که چرا .يابد می کاهش سرم يونيزه کلسيم نسبت آلکالوز
 .گردد می ترکيب سرم های پروتئين با کلسيم ميزان بيشتر
-عصبی فعاليت بر که است يونيزه کلسيم نسبت همين چون

 بر غالب کلسمی هايپو های نشانه گذارد، می تاثير عضالنی
  .است آلکالوز های نشانه

تاکی .شود می کم تنفس تعداد ها ريه جبرانی مکانيزم علت به 
 بهPH که زمانی .شود ايجاد است ممکن نيز دهليزی کاردی

 ممکن آن پی در دهد، رخ کالمی هايپو و رسد ٧.۶از بيش
 فلج و حرکت کاهش همچنين .نمايد بروز بطنی اختالالت است

.شود مشاهده است ممکن ايلئوس



اسيدوز تنفسی
ميزان آن در که است بالينی اختالل يک تنفسی اسيدوز PHکمتر 

Paو ٧.٣۵از CO2باشد می جيوه ميليمتر ۴٢از بيشتر. 
Paناکافی دفع علت به هميشه تنفسی اسيدوز CO2 تهويه نيز 
  اورژانس شرايط در حاد تنفسی اسيدوز.شود می ايجاد ناکافی
 ماده يک کردن ريوی،آسپيره حاد ادم نظير

 مسکن حد از بيش خارجی،آتلکتازی،پنوموتوراکس،مصرف
  هايپر دچار بيماران به اکسيژن خواب،دادن در آپنه ها،سندروم

  سندروم و شديد ،پنومونی)خون درCO2 افزايش(مزمن کاپنيای
 در همچنين تنفسی اسيدوز .کند می بروز حاد تنفسی ديسترس

 نظير رسانند می آسيب تنفسی عضالت به هايی بيماری
 به نيز باره گيلن سندروم و گراو عضالنی،مياستنی ديستروفی

.آيد می وجود



بالينی تظاهرات
فشار افزايش تنفس، تعداد و نبض افزايش نظير عاليمی 

  باال همچنين.گردد سر در سنگينی احساس و شعور خون،تيرگی
Pa رفتن CO2افزايش و مغزی عروق وازوديالسيون سبب  

  ۶٠از آن ميزان اگر خصوص به شود می مغز خون جريان
 در تنفسی اسيدوز عالمت اولين .باشد باالتر جيوه ميليمتر
 شديد صورت در .است بطنی بيهوشی،فيبريالسيون تحت بيماران

 در و يافته افزايش جمجمه داخل فشار تنفسی اسيدوز بودن
 می بروز چشم ملتحمه خونی عروق گشادی و پاپی ادم نتيجه
 غلظت شدن غالب از ناشی تواند می پتاسيم افزايش.نمايد

 داخل به آن انتقال و جبرانی های مکانيزم بر موجود هيدروژن
.گردد می سلول از خارج به پتاسيم انتقال سبب که باشد سلول



و آمفيزم نظير ريوی های بيماری با همراه مزمن تنفسی اسيدوز 
 .نمايد می بروز چاقی و خواب در انسدادی مزمن،آپنه برونشيت

Pa که مادامی CO2 جبران به قادر انسان نيافته،بدن افزايش  
 هرچند.شود نمی مشاهده عالمتی گونه هيچ هم بيمار در و بوده
Pa اگر CO2 سبب مغزی وازوديالسيون رود باال سرعت به  

 خواهد پنه تاکی و جمجمه،سيانوز داخل فشار افزايش
 به که ريه مزمن انسدادی های بيماری به مبتال بيماران.شد

  است اند،ممکن داشتهCO2 تجمع طوالنی مدت برای و تدريج
 فرصت از ها کليه ندهند،چون نشان راCO2 افزايش های نشانه
.اند بوده برخوردار جبرانی تغييرات ايجاد برای کافی



تنفسی آلکالوز
حالت اين در که است بالينی وضعيت يک تنفسی الکالوزPH 

Pa و٧.۴۵ از بيش شريانی خون CO2ميليمتر ٣٨از کمتر 
 ونتيالسيون هايپر علت به هميشه تنفسی آلکالوز.باشد می جيوه
 نفس باCO2 از زيادی مقدار گردد می موجب که شود می ايجاد
 کاهش پالسما کربنيک اسيد غلظت ترتيب اين به و شده دفع زدن
 زياد،هايپو اضطراب قبيل از مواردی توان می را آن علل .يابد

 گرم باکتريمی ساليسيالت، با مسموميت اوليه مراحل کلسمی،
 هماهنگ بيمار های نياز با که تور ونتيال نامناسب تنظيم و منفی
CO2 کاهش از ناشی مزمن تنفسی آلکالوز.نمود ذکر باشد نشده
 می ايجاد سرم بيکربنات ميزان کاهش آن پی در و بوده مزمن
  مستعد عوامل از مغزی های تومور و کبدی مزمن نارسايی.شود
.باشند می کننده



بالينی تظاهرات
انقباض از ناشی منگی و گيجی احساس شامل بالينی عاليم 

 تمرکز،احساس مغز،نداشتن خون جريان کاهش و عروق
 يونيزاسيون ازکاهش ناشی کرختی و خارش سوزش،

 .باشد می هوشياری دادن دست از وگاهی گوش کلسيم،وزوز
 و کاردی تاکی شامل تنفسی آلکالوز از ناشی قلبی عوارض
.باشند می دهليزی و بطنی ريتم اختالالت
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