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د و تعادل مایعات و الکترولیت ها، اسی
باز  

FLUID, ELECTROLYTE, &
ACID-BASE BALANCE



 مایعات بدن حاوي الکترولیت هاي حل شده بوده که مقدار و
.  موقعیت آنها دائماً در حال تغییر است

آن دریافت و جابه جایی مایعات در بین بخش هاي مختلف و یا دفع
ظ می  بسیار دقیق انجام شده و بدین صورت حالت تعادل فعال را حف

.  کند
هاالکترولیتومایعاتتعادلعدمباارتباطدرپرستارنقش

:باشدمیزیرمواردشامل
خطرمعرضدربیمارانشناسایی
مشکلازپیشگیريمنظوربهالزماقداماتانجام
درمانیدستوراتصحیحاجراي
هادرماناجرايبهبیمارپاسخبررسی
پرستاريتدابیرانجاموبیمارگرفتننظرتحت



اجزاي مایعات بدن
Body Component Fluid

تا45تنهاییبهکهبودهآببدنقسمتترینعمدهیاوترینمهم
.دهدمیتشکیلرابدنوزندرصد75

ین با افزایش سن مقدار آن کم می شود بطوري که در سالمندان ب
می باشد% 50تا 45

تفاوت ها بر اساس سن، جنس و میزان چربی وجود دارد
  ًدرصد وزن بدن را آب تشکیل %80الی75در بدو تولد تقریبا

درصد و 50درصد، در یک زن جوان 60در یک مرد جوان . میدهد
.درصد از وزن بدنش را آب تشکیل می دهد45در افراد سالمند 





بخش هاي عمده مایعات بدن
مایعات خارج سلول

(ECF)
 5(مایع داخل عروق(%)IVF (: یک

هند چهارم مایعات خارج سلولی را تشکیل می د
.مانند پالسما.  
 15(مایع میان بافتی  (%

)Interstitial ( سه چهارم مایعات
. خارج سلولی را تشکیل می دهند

درصد3اتا:مایعات خاص
مایع مغزي نخاعی
مایع پریکارد

عمده ترین یون آن سدیم می باشد.

مایعات داخل سلول(ICF)
اکثر مایعات بدن در این قسمت

است
 ًوزن بدن%  40تقریبا
در سالمندان کاهش می یابد
70 %کل آب بدن
عمده ترین یون آن پتاسیم می

.باشد



توزیع مایعات در بدن



اعمال عمده واصلی مایعات دربدن
1 (انتقال مواد غذایی به سلولها ودفع محصوالت زائد از آنها
2 (بدن به حفظ محیط ثابت از نظر فیزیکی و شیمیایی در داخل

واسطه الکترولیتها
3(کمک به متابولیسم سلولی
4(حاللی براي الکترولیت ها
5(حفظ درجه حرارت بدن
6(به عنوان نرم کننده بافت



عوامل موثر در تغییرات حجم
سن
توزیع چربی
جنس



الکترولیت ها 
الکترولیت ها در تمام مایعات بدن می شوند
که. در حالت محلول به الکترولیت ها یون گفته می شود

توانایی هدایت جریان عصبی را دارا می باشند
الکترولیت با بار الکتریکی مثبت: کاتیون
الکترولیت با بار الکتریکی منفی: آنیون
واحد سنجش الکترولیت ها میلی اکی واالن بر لیترMeq/L

.است
dlmg

Capacity
htAtomicWeigLMEq /

10
)(/







ه،داشتراخودبهمخصوصعملکردالکترولیتیهر
:ازعبارتندهاالکترولیتتمامیعمومیوظایف

عضالنیوعصبیپذیريتحریک
مایعاتحجمواسموالریتهتنظیم
اجزاءبینبدنآبتقسیم
بازواسیدتعادلتنظیم



ا توزیع الکترولیت ه
در مایعات خارج  

یسلولی و داخل سلول



تبادالت مایعات و الکترولیت ها

بوده،حرکتحالدردائماًواندشدهپراکندهمختلفیاجزايدرامالحوآب
یاجاتاحتکهگیردمیصورتنحويبهجابجاییاین.ندارندثابتیترکیب
ینا.شوندخارجهاسلولاززائدموادوگرفتهقرارسلولهااختیاردرهاسلول

:گیرندمیقرارزیردستهدودرتبادالت

:سلولیخارجوسلولیدرونبینتبادل–الف

:بینابینینسجوعروقیداخلفضاهايبینمایعجابجایی–ب



تبادالت مایعات در بین
درون سلولی و خارج سلولی

خارجوسلولیدروناجزايبیندرزیرهايمکانیسمطریقازهاالکترولیتوآب
:کنندمیحرکتسلولی

اسمزosmosis
انتشارdiffusion
انتقال فعالactive transport



اسمز
 از یک طرف غشاء به طرف دیگر آنحالل یا آب حرکت
 ماده حلدر اسمز حالل به طرفی از غشاء حرکت می کند که

اء عبور وجود دارد و نمی تواند از غششونده با غلظت بیشتر
کند

اء می این امر باعث به تعادل رسیدن غلظت یون ها در طرفین غش
.شود



اسمز



 ف فشاري است که حالل را از غشاء به طرفشار اسموتیک
غلیظ ماده با غلظت بیشتر می راند این فشار توسط ذرات در طرف

امیده ناسموالریتیفشار اسموتیک محلول . تر ایجاد می شود
رم در که به صورت اسمول یا میلی اسمول بر کیلوگ. می شود

.محلول بیان می شود
 اسمول می باشد259-280اسموالریتی طبیعی پالسما.



ایزوتونیک
به ایزوتونیک به این معنی است که محلول هاي دو طرف غشاء

میلی اسمول بر 295تا 275:اسموالریته. حالت تعادل رسیده اند
لیتر

وارد می محلول ایزوتونیک به محلولی گفته می شود که به بدن
ول  شود و اسموالریته آن مشابه پالسماي خون است مانند محل

%  0/9کلرید سدیم 



یکمحلول هاي هیپرتونیک و هیپوتون
کمتر  )مااسموالریته کمتر از پالس(هیپوتونیک

275از 
محلول با فشار اسمزي پایین
ول  نمک کمتر یا آب بیشتر نسبت به محل

ایزوتون
مز  گلبول هاي قر. اگر به خون انفوزیون شود

آب جذب کرده و برزگتر می شوند و ممکن  
است بترکند

ث  حالل به داخل سلول ها حرکت می کند  باع
برزگ شدن آنها می شود

295بیشتراز (هیپرتونیک(
محلول با فشار اسمزي باال
 یک نمونه است% 3سدیم کلراید
گلبول. اگر به خون انفوزیون شود

هاي قرمز آب از دست داده و 
چروکیده می شوند

آب از سلول ها خارج می شود



Diffusionانتشار
در نتیجه حرکت مداوم ملکولها رخ میدهد.
ازجایی که غلظت بیشتري دارند به جایی که غلظتذرات

.کمتري دارند حرکت می کنند تا تعادل برقرار شود
ري دربدن انسان معموالً انتشار از طریق یک غشاء با نفوذپذی

ی از مواد، این غشاء به بعض.انتخابی یا نیمه تروا صورت میگیرد
.آزادانه اجازه عبورمی دهد

چنین تبادل اکسیژن و دي اکسیدکربن در ریه ها ودر بافتها، هم
تشار صورت از طریق پدیده ان..الکترولیتهایی نظیر سدیم کلراید، و

میگیرد



انتقال فعال
 مت به سباغلظت کمتر از ناحیه اي ذرات حل شده عبارت از حرکت

.ت، با استفاده از یک مولکول حامل اسباغلظت بیشترناحیه اي 
یشود  در این مکانیسم ماده اي به نام آدنوزین تري فسفات ازسلول آزاد م

امین واین ماده انرژي الزم براي عبور الکترولیتها از غشاء نیمه تراوا را ت
.میکند



تبادالت مایعات در
بین فضاهاي داخل عروقی و بین بافتی

وتاتیکهیدرواسفشاردوتابعواستارلینگقانونطبقفضادواینبینتبادل
فضايینبمایعحرکتجهتکنندهمشخصفشاردواینبرآیندبوده،انکوتیک

.باشدمیتبادلهدفبابافتیبینوعروقیداخل
شودمیبافتیبینفضايوعروقبینمایعحرکتسببفشارمایعاتیافشارهیدروستاتیک
فشار اسمزي کلوئیدیا فشار انکوتیک شکل خاصی از فشار اسمزي است
ین و باعث  این نوع فشار اسمزي توسط مولکول هاي با وزن مولکولی باال ایجاد می شود مانند آلبوم

حفظ مایع در عروق می شود

کلیهودکبهايفعالیت،)تغذیهوضعیت(خونهايپروتئینبهانکوتیکفشار
.داردبستگی



فیلتراسیون یا تصفیه
 ز ناحیه اآب و مواد حل شده فیلتراسیون فرایندي است که از طریق آن

.اي با فشار باال به سمت ناحیه اي با فشار پایین رانده میشود
اتیک یا نمونه بارز تصفیه در بستر مویرگی می باشد و فشارهیدروست

.ی شودفشارمایعات سبب حرکت مایع بین عروق و فضاي بین بافتی م
ی کلیه و در فیلتراسیون دردیواره هاي مویرگی شریانی، دربافتهاي اختصاص

.تولید ادرار اتفاق می افتد



تعادل آب و الکترولیت ها
:شودمیانجامصورتدوبهمایعاتتعادل

مایعبمناسوکافیدفعودریافتبههاالکترولیتومایعتعادل:داخلیتنظیم–1
.استوابستههاالکترولیتو

:ازعبارتندداخلیتنظیمعمدهنوعدو
)مایعاتکاهش(تشنگیمکانیسم–فال

)مایعاتوکاهشافزایش(کلیويدفعمکانیسم–ب
وآبورودمیزان:)هاالکترولیتوآبخارجیتعادل(خارجیتنظیممکانیسم–2

بهالغبوسالمفردیکدر.استآنهاخروجمیزانمعادلدقیقاًبدنبههاالکترولیت
.شودمیدفعوواردمایعسیسی)2100-2900(2500متوسططور

ازناشیآب،)1000(غذاهادرموجودآب،)1200(آبنوشیدن:دریافت
.)300(اکسیداسیون

.)350(هاریه،)500(پوست،)150(مدفوع،)1300–1500(کلیه:دفع



Sources of Fluid Loss

 Skin (loss of 300 to 400ml).
 Lungs (300 to 400ml per day)
 Gastrointestinal Tract (200ml per day in

feces).
 Kidneys (1,200 to 1,500ml
 per day).



تعادل آب و الکترولیت ها

ایعاتممیزانکنترلجهتروشتریناساسیتشنگیمکانیسم
.استهیپوتاالموسدرتشنگیمرکزبوده،دریافتی

:ازعبارتندتشنگیمرکزمحركعواملجملهاز
ایزوتونیکحجمکاهش
خونفشارکاهش
قلبدهبرونکاهش
دهانخشکی



تعادل آب و الکترولیت ها
نظیم  مهم ترین عضوي که دفع را به عهده دارد و مسئول ت:مکانیسم کلیوي

.  حجم مایعات و اسموالریته آن می باشد کلیه می باشد
 لیتر ادرار  1/5لیتر پالسما و تولید 170فیلتراسیون
ترشح هورمون آنتی دیورتیک)ADH (  از هیپوفیز باعث افزایش بازجذب

.آب درتوبول هاي کلیه شده،حجم برون ده ادراري راکاهش میدهد
 یه  که یکی ازهورمونهاي تولید شده درکورتکس غده فوق کلآلدوسترون

ظیم  است که تاثیر عمده اي دراحتباس سدیم ودفع پتاسیم و هیدروژن و تن
.حجم پالسما دارد

سایر
 دنانتقال مواد و آب در سراسر ب:دستگاه گوارش و دستگاه قلب و عروق
تنظیم  :یه هاافزایش خون به کل:افزایش خون رسانی:ترشح تیروکسین:تیروئید

برون ده



باز-تعادل اسید
خص  اسیدي یا بازي بودن یک محلول بر اساس غلظت یون هیدروژن مش

می شود
H2co3:h+ +hco3-

 میزان اسیدي یا بازي بودن مواد باPHمشخص می شود
PH7/45-7/35:نرمال
7/35-6/80:اسیدي
7/80-7/45:بازي
7/80یا بیشتر از 6/80کمتر از :مرگ



باز-داختالالت  تعادل مایعات، الکترولیتها واسی



اختالالت مایعات بدن

:شدخواهندبنديطبقهزیردستهچهاردراختالالتاین

آبتجمعبهمنجرکهسدیمباتوامبدنآبحجمافزایش:)هیپرولمی(ایزوتونیکحجمافزایش–1
میاتفاقعروقداخلقسمتدربیشترحجمکاهش.شودمیادمبروزوسلولیخارجمایعدر

.افتد

کاهشیابدنهايالکترولیتوآبتوامدادندستازبه)هیپوولمی(ایزوتونیکحجمکاهش–2
.شودمیگفتهسلولیخارجمایع

بهبتنسسلولیخارجآبحجمکاهش)دهیدراسیونیاغلظتافزایش(هیپرتونیکاختالل–3
.ابدیمیافزایشطبیعیحدازسرماسموالریتهحالتدراینکهامالح

بهنسبتیسلولخارجمایعحجمافزایش)آببامسمومیتیاغلظتکاهش(هیپوتونیکاختالل–4
.گویندمیهیپواسموالریاهیپوتونیکاختاللراامالح

LmOsm /290275



افزایش حجم ایزوتونیک
درآبتجمعبهمنجرکهسدیمباتوامبدنآبحجمافزایش

.شودمیادمبروزوسلولیخارجمایع
:شایععلل

بارماندکبدي،سیروزکلیه،نارساییقلب،احتقانینارسایی
کورتیکواستروئیدها



:بالینیهايیافته
وزنافزایش
زمینجاذبهبهوابستهادم)Dependent To Gravity(.
گذارگودهادم)Pitting Edema(.
هايسیاهرگشدنمتسعوبرجستهوسیاهرگیفشارافزایش

.گردنی
جهندهنبض.
ریويوقلبیاضافیصداهاي.



:پرستاريتدابیر
غذاییرژیم(آنهابهآموزشوخطرمعرضدربیمارانشناسایی(
عوارضبروزازپیشگیريمنظوربهادمشدتونوعبررسی
ار،فشوگرماوسرماپوزیشن،روزانه،توزین(ادممورددرمراقبت

)I/Oکنترل
هادیورتیکتجویزدردقت
وریديهايمحلولتجویزدردقت
درمانبهپاسخنظرازبیماربررسی



کاهش حجم ایزوتونیک
  به از دست دادن توام آب و الکترولیت هاي بدن یا کاهش مایع

.خارج سلولی گفته می شود
:اتیولوژي

،هايتولفیسایلئوستومی،استفراغ،اسهال،شدید،تعریقخونریزي
.سومفضاهايبهمایعاتجابجاییوگوارشی



:بالینیهايیافته
.شودمیظاهرعروقیوقلبیدستگاهدرعالیمترینبرجسته

ارتواستاتیک(هیپوتانسیون(
کارديتاکی
پنهتاکی
مویرگیمجددپرشدگیکاهش
پوستتورگورکاهش
مخاطخشکی
وزنکاهش
ادراريدهبرونکاهش
ادرارمخصوصوزنافزایش



پرستاريتدابیر:
آنهابهآموزشوخطرمعرضدربیمارانشناسایی
خونفشارخصوصاًحیاتیعالیمدقیقکنترل
مخاطازمراقبت
بیمارامنیتوایمنیحفظ
درمانبهپاسخنظرازبیماربررسی



اختالالت مایعات بدن
اختالل هیپرتونیک

:پاتوفیزیولوژي
یجاداشده،سرماسموالریتهافزایشموجبسلولیخارجمایعاتدرآببهنسبتامالحافزایش

آبیادزهايحجمکمکبهرااضافیامالحکلیهتاکندمیسعیبدن.کندمیاسموتیکادرار
.شودمیبدنآبکمبودبهمنجرکهنمایددفع

دهیدراسیونرونداینادامهباجبرانمنظوربهICFازآبخروجECFحجمکاهش
.ICFوECFکاهشخونحجمکاهشوسلولی

:بالینیهايیافته
گودي چشم
الیگوري
پرفشاري خون
لتارژي
اشکال در تکلم
  کما

تشنگی
کاهش سریع وزن
افزایش دماي بدن
خشکی پوست، گلو و دهان
تاکی کاردي
هایپرونتیالسیون



اختالالت مایعات بدن
اختالل هیپرتونیک

:)پاراکلینیکیآزمایشگاهی،(تشخیصیهايیافته
هاالکترولیتافزایش
ادرارمخصوصوزنافزایش
هماتوکریتافزایش
افزایشBUNوCr

:درمان
اختصاصیوايزمینهعلتنمودنبرطرفواصالح
رفتهدستازحجمجایگزینی
افتادهاتفاقمواردعالمتیدرمان

درحالت.ودشمیاستفادهخوراکیمایعاتازاستنوشیدنبهقادربیماراگرخفیفحالتدر:نکته
5ستروزدکآنهابهترین(وریديهايمحلولازشودبرقراردیورزکهزمانیتاشدیدتامتوسط

.دشومیاستفادهرینگریاسالیننرمالازدیورزبرقراريازبعد.شودمیاستفاده)%



اختالالت مایعات بدن
اختالل هیپرتونیک

بهمثباعاینصورتغیردر.شودانجامروزچندطیوتدریجبهبایدجایگزینیدرمان:نکته
.شدخواهدریويادمبروزحتیوبیمارمایعاتتعادلخوردن

:پرستاريتدابیر
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