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 :PHغلظت یون هیدروژن و

غلظت یون هیدروژن در محلول های آبی بطور سنتی بوسیله 

PH بیان می شود، که ظاهرا به معنی نیروی یون هیدروژن

 . است

 

PH است که با غلظت یون هیدروژن 40/7طبیعی پالسما

40nEq/Lتطابق دارد. 

 :PHویژگی 

خالف جهت تغییرات غلظت یون هیدروژن حرکت PHتغییرات 

کمتر PHمی کند ورابطه آنها خطی نیست یعنی اینکه هر چقدر

می شودتغییرات در غلظت یون هیدروژن با هر تغییر در 

PHبتدریج بزرگتر می شود. 

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که یون هیدروژن 

تنها عنصر موثر در شرایط بیولوژیکی نیست وسایر یونها 

،در واقع به .هم در این شرایط موثرند... مانند سدیم،پتاسیم و

 نسبت PHهمین دلیل است که اسیدوز الکتیک در یک درجه از 

به کتواسیدوز در همان درجه بشدت کشنده تر است یعنی اینکه 

 .اسیدوز تنها مسئله نیست

 :باز-طبقه بندی اختالالت اسید

باز،غلظت یون هیدروژن -بر طبق مفاهیم سنتی فیزیولوژی اسید

و بیکربنات در PaCO2مایع خارج سلولی بوسیله تعادل بین 

این ارتباط بوسیله این معادله قابل . این مایع تعیین می شود

 :بیان است

[H]+= 24(PaCO2/HCO3) : 1معادله   

باز اولیه -توضیح دهنده اختالالت اسیدPaCO2/HCO3نسبت 

وپاسخ ثانویه به آنهاست که در جدول زیر نشان داده شده 

 .است

 

 :اختالل اسید باز اولیه

یا بیکربنات سبب تغییر PaCO2 یک تغییر در 1بر طبق معادله 

 . مایع خارج سلولی خواهد شد+[H]در 

است این وضعیت PHمسئول تغییر در PaCO2وقتی تغییر در 

اختالل اسید باز تنفسی نامیده می شود ،افزایش در 

PaCO2 اسیدوز تنفسی وکاهش درPaCO2 آلکالوز تنفسی

وقتی تغییر در بیکربنات مسئول تغییر در غلظت . ایجاد می کند

یون هیدروژن است این وضعیت اختالل اسید باز متابولیک 

نامیده می شود که کاهش بیکربنات سبب اسیدوز متابولیک 

 .وافزایش بیکربنات سبب آلکالوز متابولیک می گردد

 :پاسخ های ثانویه

پاسخ های ثانویه سبب محدود شدن نوسانات غلظت یون 

باز اولیه می شوندواینکار - هیدروژن تولید شده در اختالل اسید

در PaCO2/HCO3از طریق تغییرات در بخش دیگر نسبت
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همان جهت انجام می شود برای مثال ،اگر مشکل  اولیه  

است پاسخ ثانویه افزایش  (اسیدوز تنفسی)PaCO2افزایش در 

بیکربنات است که تغییرات در غلظت یون هیدروژن را محدود 

پاسخ های ثانویه نباید پاسخ های جبرانی نامیده . خواهد کرد

شوند زیرا آنها تغییرات غلظت یون هیدروژن ناشی از اختالل 

 .اولیه را بطور کامل جبران نمی کنند

 

 

 :باز متابولیک -پاسخ ها به اختالل اسید

باز متابولیک با تغییر در تهویه دقیقه ای -پاسخ به اختالل اسید

صورت می گیرد که بوسیله کمورسپتورهای شیمیایی در جسم 

کاروتید واقع در محل دوشاخه شدن شریان کاروتید در گردن 

 .انجام می شود

 :اسیدوز متابولیک

پاسخ ثانویه به اسیدوز متابولیک بصورت افزایش در حجم 

ومتعاقبا کاهش در  (حجم جاری وریت تنفسی)دقیقه ای 

PaCO2تا 12 دقیقه است و120 تا 30این پاسخ در . است 

بزرگی این پاسخ با . ساعت طول می کشد تا کامل شود24

 :معادله زیر تعیین می شود

 :2معادله 

 

 میلی 24وPaCO2 میلی متر جیوه برای40با در نظر گرفتن 

اکی واالن در لیتر برای بیکربنات،معادله باال می تواند بصورت 

 :زیر بازنویسی شود

 

 :آلکالوز متابولیک

پاسخ ثانویه به آلکالوز متابولیک بصورت کاهش در حجم دقیقه 

این پاسخ به شدت پاسخ . استPaCO2ای ومتعاقبا افزایش 

داده شده به اسیدوز متابولیک نیست زیرا کمورسپتورهای 

محیطی در شرایط تحت نرمال خیلی فعال نیستند،بنابر این آنها 

 .راحت تر تحریک می شوند تا بازداشته

 :بزرگی پاسخ به آلکالوز متابولیک با معادله زیر بیان می شود

 

 میلی 24وPaCO2 میلی متر جیوه برای40با در نظر گرفتن 

اکی واالن در لیتر برای بیکربنات،معادله باال می تواند بصورت 

 :زیر بازنویسی شود

 

 : باز تنفسی–پاسخ ها به اختالالت اسید 

در کلیه ها رخ می دهد جایی PaCO2پاسخ ثانویه به تغییرات 

که جذب بیکربنات در لوله های پروگزیمال تنظیم شده و سبب 

این پاسخ کلیوی نسبتا آرام . تغییر در بیکربنات پالسما می شود

 .است و دو تا سه روز طول می کشد تا کامل شود

باز این اختالالت به -بخاطر تاخیر در پاسخ ثانویه اختالالت اسید

 .دو گروه حاد ومزمن تقسیم می شوند

 :اختالالت تنفسی حاد

 اثر کوچکی بر بیکربنات پالسما دارد PaCO2تغییرات حاد در 

 :که با دومعادله زیر بیان می شود
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 :برای اسیدوز تنفسی حاد

 

 :برای آلکالوز تنفسی حاد

 

 :اختالالت تنفسی مزمن

 افزایش در بازجذب بیکربنات PaCO2پاسخ کلیوی به افزایش 

همینطور پاسخ کلیوی به ,در توبولهای کلیوی پروگزیمال است 

بصورت کاهش باز جذب بیکربنات در این PaCO2کاهش 

 .پالسمااست HCO3توبولها وکاهش 

 بزرگی این پاسخ صرفنظر از جهت تغییرات 

PaCO2به یک اندازه وطبق معادله زیر است. 

 :برای اسیدوز وآلکالوز تنفسی مزمن

 

 میلی 24وPaCO2 میلی متر جیوه برای40با در نظر گرفتن 

اکی واالن در لیتر برای بیکربنات،معادله باال می تواند بصورت 

 :زیر بازنویسی شود

 :برای اسیدوز تنفسی مزمن

 

 :برای آلکالوز تنفسی مزمن

 

 :باز-نگرش قدم به قدم به تجزیه وتحلیل اسید

آنچه در پی می آید نگرشی است سازمان یافته،وقانون مدار 

بازکه برای -برای تشخیص اختالالت اولیه،ثانویه ومخلوط اسید

که [+H]وPaCO2،HCO3نشان دادن ارتباط بین غلظت های 

 .قبال توصیف شد بکار می رود

 :مقادیر مرجع برای این سه متغیر به شرح زیر می باشد

PH=7.36-7.44 

PaCO2=36-44 mmHg 

HCO3=22-26 mEq/L 

 تعیین اختالل اسید باز اولیه:مرحله اول

خارج از حد نرمال است یک PH ویا PaCO2اگر : قانون اول

 .اختالل اسید باز وجود دارد

غیر طبیعی اند جهت هردو PHوPaCO2اگر : قانون دوم

 .آنها را مقایسه کنید

 اگر تغییرات هم جهت بود یک اختالل اسید باز متابولیک (الف

 .اولیه وجود دارد

باز تنفسی - اگر تغییرات خالف جهت هم بود یک اختالل اسید(ب

 .اولیه وجود دارد

غیر طبیعی است ،یک PaCO2یا PH فقطاگر : 3قانون 

اختالل تنفسی ومتابولیک مخلوط وجود دارد که برابر ودر 

 .خالف جهت هم هستند

غیر طبیعی است ،جهت تغییرات PaCO2اگر : (الف

PaCO2 تعیین کننده نوع اختالل تنفسی است(PaCO2 باال

واختالل متابولیک خالف جهت  (بیانگر یک اسیدوز تنفسی است

 .آن است
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تعیین کننده PHغیر طبیعی است جهت تغییرات PHاگر : (ب

پایین نشانگر یک اسیدوز PHمثال )اختالل متابولیک است 

 .و اختالل تنفسی خالف جهت آن است (متابولیک است

 :ارزیابی پاسخ ثانویه:مرحله دوم

باز اولیه در -این مرحله برای مواردی است که یک اختالل اسید

باز مخلوط -اگر یک اختالل اسید).مرحله اول مشخص شده باشد

در مرحله اول مشخص شده باشد مستقیما به مرحله سه 

باز -هدف در مرحله دوم تعیین این است که اختالل اسید (.بروید

 .اضافی وجود دارد یا خیر

اختالل متابولیک اولیه اگر  برای یک: قانون چهارم

PaCO2 اندازه گیری شده بیشتر از حد مورد انتظار باشد یک

اندازه گیری شده PaCO2اسیدوز تنفسی ثانویه وجود دارد واگر 

کمتر از حد مورد انتظار باشد یک آلکالوز تنفسی ثانویه وجود 

 .دارد

برای یک اختالل تنفسی اولیه یک بیکربنات نرمال : قانون پنجم

 .یا نزدیک به نرمال نشانگر حاد بودن اختالل است

در یک اختالل تنفسی اولیه اگر بیکربنات غیر : قانون ششم

 .طبیعی است نشانه مزمن بودن وضعیت است

برای یک اسیدوز تنفسی مزمن،اگر بیکربنات کمتر از  : (الف

 حد مورد انتظار است یک پاسخ کلیوی جبران نشده وجود دارد

واگر بیکربنات بیشتر از حد مورد انتظار باشد یک آلکالوز 

 .متابولیک ثانویه وجود دارد

برای یک آلکالوز تنفسی مزمن ،اگر بیکربنات بیشتر از : (ب

حد مورد انتظار باشد یک پاسخ کلیوی ناکامل وجود دارد واگر 

کمتر از حد مورد انتظار باشد یک اسیدوز متابولیک ثانویه 

 .وجود دارد

 

 

استفاده از گپ برای ارزیابی :مرحله سوم

 اسیدوز متابولیک

مرحله آخر مربوط به بیمار با اسیدوز متابولیک است که با 

استفاده از شاخصی به نام گپ می توان دلیل زمینه ای اسیدوز 

 .را مشخص کرد

شاخصی است که با استفاده از آن می توان تعیین : آنیون گپ

کرد اسیدوز متابولیک نتیجه تجمع اسیدهای فرار است یا نتیجه 

 از دست رفتن بیکربنات مثل وضعیت اسهال

 :تعیین کننده ها

برای حصول تعادل الکتروشیمیایی غلظت آنیونهای با بار منفی 

 .باید با کاتیونهای با بار مثبت برابر باشد

Na+ UC=(CL+ HCO3)+UA 
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میلی اکی (16 تا 8بین )mE/L 4±12مقادیر طبیعی آنیون گپ 

با پیشرفت در سیستمهای .واالن در لیتر درنظر گرفته می شود

بین )4mE/L±7اتوماتیک اندازه گیری الکترولیتها این مقدار 

. درنظرگرفته می شود ( میلی اکی واالن در لیتر11تا3

: تاثیر آلبومین

آنیون ها وکاتیونهای اندازه گیری نشده که بطور عادی در 

. آنیون گپ سهیم اند درجدول زیر نشان داده شده اند 

 

توجه کنید که آلبومین آنیون اندازه گیری نشده اصلی وتعیین 

آلبومین یک اسید ضعیف است که .کننده اصلی آنیون گپ است

 3به ازای هر گرم در دسی لیتر از غلظت خود در پالسما در 

 . (نرمالPHدر )میلی اکی واالن در لیتر آنیون گپ سهیم است

سطح آلبومین پایین در پالسما آنیون گپ را پایین خواهد آورد 

واین امر می تواند آنیونهای اندازه گیری نشده را که در بروز 

. اسیدوز متابولیک سهیم اند را مخفی می کند

دیده می شود ICUبیماران %90از آنجاییکه هیپوآلبومینمیا در 

فرمول آنیون گپ اصالح شده برای بیان اثر آلبومین بکار می 

. رود

AGc= AG+2.5×(4.5-[albumin g/dL]) 
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برای بیمار با (.نمایانگر غلظت آلبومین در پالسماست5/4)

 گرم در دسی لیتر 2وپالسمای آلبومین mE/L 10آنیون گپ 

که نشانه  16mEq/L=(2.5×2.5 )+10: آنیون گپ اصالح شده 

. افزایش در آنیون گپ است60%

: استفاده از آنیون گپ

آنیون گپ برای تعیین مکانیسم زمینه ای اسیدوز متابولیک 

بکار می رود که درنهایت برای تعیین شرایط کلینیکی کاربرد 

یک آنیون گپ افزایش یافته در تجمع اسیدهای غیر فرار . دارد

مانند الکتیک اسیدوزیس رخ می دهد در حالیکه از دست رفتن 

جدول زیر .بیکربنات در مواردی مانند اسهال دیده می شود

. دالیل اسیدوز متابولیک برحسب آنیون گپ را نشان می دهد

 

:  آنیون گپ نرمال

: دالیل شایع اسیدوز متابولیک با آنیون گپ نرمال عبارتند از

اسهال،انفوزیون نرمال سالین ومرحله زودرس نارسایی کلیه 

که باز جذب بیکربنات در توبولهای پروکسیمال کاهش می )

. (یابد

در این حالت برای حفظ تعادل الکتریکی خنثی،فقدان بیکربنات 

به همین دلیل واژه . بوسیله افزایش یون کلر جبران می شود

اسیدوز متابولیک هیپرکلرمیک برای اسیدوز متابولیک با آنیون 

در وضعیتهای اسیدوز متابولیک با ).گپ نرمال بکار می رود

آنیون گپ باال ،آنیونهای حاصل از تجزیه اسیدها سبب حفظ 

تعادل الکتروشیمیایی ناشی از فقدان بیکربنات شده ودرنتیجه 

.  هیپرکلرمیا ایجاد نمی شود

: گپ-نسبت گپ

ممکن است همراه با اسیدوز متابولیک با آنیون گپ باال یک 

باز دیگر مانند اسیدوز متابولیک با آنیون گپ -اختالل اسید

طبیعی یا حتی یک آلکالوز متابولیک وجود داشته باشد 

اختالف بین )تشخیص این موضوع با مقایسه آنیون گپ اضافه 

به کمبود  (آنیون گپ اندازه گیری شده وآنیون گپ طبیعی

انجام  (اختالف بین بیکربنات نرمال واندازه گیری شده)بیکربنات

.  می گیرد

 

. گپ گفته می شود- به این نسبت نسبت گپ

: اسیدوز متابولیک مخلوط

در اسیدوز متابولیک ناشی از تجمع اسیدهای غیر فرار 

،میزان کاهش بیکربنات  (اسیدوز متابولیک با آنیون گپ باال)

دارای یک رابطه  (گپ-نسبت گپ)سرم با افزایش آنیون گپ

اما اگر یک اسیدوز ثانویه همراه با .خطی با نسبت یک است

آنیون گپ نرمال هم وجود داش ته باشد در این حالت چون 

میزان کاهش بیکربنات بیشتر از مقدار افزایش آنیون گپ است 

.  خواهد بود1گپ کمتر از -است نسبت گپ

: کتواسیدوز دیابتی

گپ در مراقبت از یک بیمار با -یکی از موارد کاربرد نسبت گپ

کتواسیدوز دیابتی است که بهبود در میزان قند خون وشرایط 

بالینی بیمار با درمان مشاهده می شود اما تداوم اسیدوز کارایی 

-در این حالت پاسخ در نسبت گپ. درمان را زیر سوال می برد 
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گپ نهفته است در واقع درمان با انفوزیون نرمال سالین سبب 

تغییر کتواسیدوز با آنیون گپ باال به اسیدوز با آنیون گپ پایین 

در این وضعیت . هیپرکلرمیک ناشی از نرمال سالین شده است

-علی رغم درمان بیمار بیکربنات پایین می آید ولی نسبت گپ

. گپ به پایین تر از یک افت می کند

: اسیدوز وآلکالوز متابولیک

وقتی درحضور آنیون گپ باال قلیا اضافه شد کاهش بیکربنات 

گپ -سرم کمتر از افزایش آنیون گپ خواهد بود ونسبت گپ

. بیشتر از یک خواهد بود

 نشانه وجود همزمان آلکالوز 1بنابر این آنیون گپ باالتر از 

فراوانی . متابولیک همراه با اسیدوز متابولیک خواهد بود

بدلیل استفاده مکرر از )آلکالوز متابولیک در بیماران بدحال

-اهمیت استفاده از گپ (لوله معده وساکشن آن ودیورتیک ها

. گپ را نشان می دهد

 

  

: اسیدوز الکتیک

الکتات نتیجه نهایی متابولیسم گلوکز در سیتوپالسم در فرایند 

 LDHگلیکولیز است برای شکستن پیروات به الکتات نیاز به

روزانه تحت شرایط تنفس .است (الکتات دهیدروژناز است)

نواحی . میلی مول الکتات در بدن تولید می شود1500هوازی 

،سلول های %(25)،پوست%(25)اصلی عضالت اسکلتی 

.  است%(10)وروده%(20)،مغز%(20)خونی

 

 

نوتروفیل های فعال شده منبع اضافی الکتات در شرایط التهابی 

غلظت الکتات در .هستند(ARDS)مانند سندروم دیسترس تنفسی 

میلی مول در لیتر با یک نسبت الکتات به 2پالسما معموال 

الکتات از پالسما بوسیله .  است1 به 10پیرووات 

. پاک می شود%(10)وقلب%(30)،کلیه%(60)کبد

: الکتات بعنوان سوخت

شکل باال نشانه انرژی حاصل از متابولیسم گلوکز والکتات 

 کیلوکالری به ازای هر مول 32گلیکولیز بی هوازی .است

انرژی حاصل از %5گلوکز انرژی تولید می کند که فقط 

 (کیلوکالری به ازای هر مول673)متابولیسم اکسیداتیو گلوکز

کمبود انرژی حاصل از تولید بی هوازی الکتات بوسیله .است

کیلوکالری 652درمجموع 2×362متابولیسم هوازی الکتات که 

. به ازای هر مول انرژی تولید می کند می تواند اصالح شود

در واقع الکتات یک منبع سوخت در هنگام ورزش است 

واحتمال داده می شود که عملکرد  مشابهی در بیماران شدیدا 

. بدحال داشته باشد

: الکتات بعنوان یک نشانگر زیستی
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درسندروم های شوک بالینی میزان باال رفتن الکتات در خون با 

میزان مرگ ومیر بیماران نسبت مستقیم دارد ویک افزایش 

 میلی مول در لیتر با افزایش 4الکتات مساوی یا باالتر از 

.  ساعت آینده مرتبط است72مورتالیتی در 

زمان مورد نیاز در برگشت الکتات به سطح طبیعی قابلیت پیش 

طبیعی .گویی کننده تر بیشتری نسبت به مقدار اولیه الکتات دارد

 ساعت با مورتالیتی پایین تری 24شدن سطح الکتات در عرض 

. همراه است

منبع سطوح افزایش یافته الکتات در سپسیس شدید وشوک 

سپتیک ترکیبی از افزایش تولید پیرووات ونقص در مصرف 

اکسیژن در میتوکندری است که هیپوکسی سیتوپنیک نامیده می 

عامل احتمالی دیگر بلوکه شده آنزیم پیروات دهیدروژناز .شود

محصول .در نتیجه سایتوکاین ها یا توکسین باکتری می باشد

نهایی گلیکولیزیس اسیدالکتیک است که مانند یک اسید ضعیف 

بخش الکتات آزاد شده توسط سلول ها یون الکتات . عمل می کند

که با SIDاست نه اسید الکتیک با این همه بدلیل پدیده ای به نام 

PH نسبت مستقیم دارد زیاد شدن الکتات سبب کم شدن

SIDوکاهشPHمی شود .

 

 

 

SID  40 طبیعی پالسماmE/Lاست . 

: دالیل هیپرالکتاتمی

: سندرومهای شوک بالینی

قابل توجه ترین وترسناک ترین منابع هایپرالکتاتمی سندروم 

های بالینی شوک هستند یعنی شوک های 

اگرچه مکانیسم های . هیپوولمیک،کاردیوژنیک وسپتیک 

هیپرالکتاتمی متفاوت اند سطوح الکتات در همه آنها ارزش 

. پیشگویی کننده پیامد دارد

: سندروم پاسخ التهابی عمومی

می تواند با افزایش خفیف  (...تب،لکوسیتوز و)التهاب عمومی 

الکتات خون همراه با نسبت الکتات به پیرووات طبیعی همراه 

این شرایط هیپرالکتاتمی استرسی نامیده می (mE/L 5-2).باشد

شود که نتیجه تولید پیرووات بدون نقص در مصرف اکسیژن 

افزایش الکتات در سپسیس شدید وشوک سپتیک .بافت است

معموال با افزایش نسبت الکتات به پیرووات وکاهش در 

PHپالسما همراه است .

: کمبود تیامین

نارسایی قلبی با برون ده : تظاهرات کمبود تیامین مشتملند بر

،انسفالوپاتی ورنیکه،نروپاتی (بری بری مرطوب)باال

واسیدوز الکتیک که بدلیل نقص در  (بری بری خشک)محیطی

تیامین پیروفسفات که کوفاکتور پیرووات دهیدروژناز است روی 

شیوع کمبود تیامین در بیماران بدحال بیشتر از حد .می دهد

تصور است وباید در تمام موارد اسیدوز الکتیک با علت 

. نامشخص،در نظر گرفته شود

: مواد دارویی

تعدادی از داروها می توانند سبب افزایش سطح الکتات خون 

متفورمین،مواد ضد رتروویروسها،اپی : شوند مانند

 (بجز اپی نفرین)بیشتر آنها.نفرین،نیتروپروساید ولینزوالید

سبب اختالل در متابولیسم اکسیداتیو می شوند واگر بدون درمان 

. رها شوند می توانند کشنده باشند

هیپرالکتاتمیای ناشی از مصرف اپی نفرین نتیجه افزایش تولید 

. پیرووات است و به اختالل متابولیسم اکسیداتیو مرتبط نیست

: متفورمین
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یک پایین آورنده قند خون خوراکی است که می تواند در 

مکانیسم بروز .دوزهای درمانی سبب بروز اسیدوز الکتیک شود

اسیدوز الکتیک در استفاده از این دارومشخص نیست اما بطور 

اولیه در بیماران با نارسایی کلیه رخ می دهد ومورتالیته باالی 

سطوح متفورمین پالسما بطور روتین دردسترس .دارد45%

نیست وتشخیص براساس رد سایر علل اسیدوز الکتیک صورت 

درمان ترجیحی همودیالیز است که هم ئمتفورمین وهم .می گیرد

. الکتات را پاکسازی می کند

: مواد ضد رتروویروسی

درصد بیماران دریافت کننده درمان ضد 18تا8هیپرالکتاتمیا در 

داروهای .گزارش شده استHIVرتروویروسی برای عفونت 

مانند دیدانوزین )مسئول شامل آنالوگ های نوکلئوزاید 

هستند ومکانیسم محتمل پیشگیری از پلی مراز (واستاوودین

DNA در بیشتر موارد هیپرالکتاتمیا خفیف .  میتوکندلایر است

 میلی 10است وبا اسیدمیا همراه نیست اما سطوح الکتات باالی 

.  درصد دارد57 تا33مول در لیتر ریت مورتالیتی گزارش شده 

: لینزوالید 

اسیدوز الکتیک در خالل درمان با لینزوالید گزارش شده 

بیشتر موارد خفیف وبدون عوارض جانبی هستند اما .است

.  میلی مول در لیتر گزارش شده اند10سطوح الکتات باالی 

مکانیسم نامشخص است وسطوح الکتات بعد از قطع دارو 

. طبیعی می شوند

:  توکسیدروم های غیر دارویی

اسیدوز الکتیک می تواند نتیجه مسمومیت با 

ماده اخیر بعنوان . سیانید،مونوکسیدکربن وپروپیلن گلیکول باشد

حالل داروهای وریدی بکار می رود ومی تواند دلیلی برای 

. اسیدوز الکتیک باشد

:  پروپیلن گلیکول

داروهای وریدی که در فرموالسیون آنها پروپیلن گلیکول 

بعنوان حالل  بکار می روند مشتملند 

برلورازپام،دیازپام،اسمولول،نیتروگلیسرین وفنی توئین حدود 

درصد پروپیلن گلیکول در کبد متابولیزه می شود 75 تا 55

عالئم مسمومیت با  .ومتابولیتهای اولیه الکتات وپیرووات هستند

پروپیلن گلیکول یعنی آژیتاسیون ،کما،تشنج،هیپوتنشن واسیدوز 

درصد بیمارانی که دوزهای باالی لورازپام را 66تا19الکتیک در

اگر .روز دریافت کرده اند گزارش شده است2برای بیش از 

شک به مسمومیت با پروپیلن گلیکول وجود داشت انفوزیون 

در )دارو متوقف شده و ماده سداتیو دیگری بکار می رود 

ترکیب میدازوالم وپروپوفول از پروپیلن گلیکول بعنوان حالل 

تست تعیین سطح پروپیلن گلیکول در خون . (استفاده نمی شود

دردسترس است اما در مورد سطح قابل قبول اتفاق نظر وجود 

.  ندارد

:  آلکالوز الکتیک 

بوسیله افزایش فعالیت  (تنفسی یا متابولیک )آلکالوز شدید 

در مسیر گلیکولیتیک می تواند سبب PHآنزیم های وابسته به

. افزایش سطوح الکتات خون شود

وقتی عملکرد کبد طبیعی است،الکتات اضافی را از خون پاک 

به PHمی کندوفقط وقتی الکتیک آلکالوزیس رخ می دهد که 

 رسیده باشد اما در بیماران با نقصان عملکرد کبد 6/7باالی 

. هیپرالکتاتمی در درجات خفیف تر آلکالمی هم دیده می شود

 

 

:  دالیل دیگر

: عبارتند ازICUدالیل احتمالی دیگر هیپرالکتاتمی در بیماران 

بدلیل کاهش )، نارسایی کبد  (بدلیل هیپرمتابولیسم)تشنج عمومی

بدلیل افزایش تولیدالکتات بوسیله ) ،آسم حاد (کلیرانس الکتات

هیپرالکتاتمی مرتبط با .وبدخیمی های خونی (عضالت تنفسی
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هیپرالکتاتمی که همراه با .نارسایی کبدی اغلب خفیف است 

 15با سطح الکتات )تشنج عمومی است می تواند شدید باشد

. اما موقت است (میلی مول در لیتر

: درمان با قلیا

هدف اصلی از درمان اسیدوز الکتیک تصحیح اختالل متابولیک 

. زمینه ای است

: اسیدوز مضر نیست

ترس اصلی از اسیدوز بخاطر ایجاد اختالل در قابلیت انقباضی 

اما در ارگانیسم سالم اسیدوز اغلب .قلب در نتیجه اسیدوز است

سبب افزایش این قابلیت می شود این بخاطر توانایی اسیدوز در 

تحریک آدرنال و درنتیجه افزایش سطح کاتکوآلمین وبدنبال آن 

بنابراین در ارگانیسم سالم نگرانی .گشاد شدن عروق است

زیادی از بابت اختالل در قابلیت انقباضی قلب در نتیجه اسیدوز 

بعالوه اسیدوزیس ممکن است یک نقش حفاظتی در .وجود ندارد

وضعیت شوک بالینی داشته باشد بعنوان مثال نشان داده شده 

است که اسیدوزخارج سلولی سبب حفاظت سلولهایی که دچار 

. تخلیه انرژی شده اند از مرگ سلولی می شود

: بیکربنات یک بافرموثر نیست

بیکربنات یک بافراستاندارد برای درمان اسیدوز الکتیک 

این .موفقیت محدودی داردPHشناخته می شود اما در افزایش

امر بوسیله منحنی تجزیه اسید کربنیک که در شکل زیر نشان 

. داده شده است قابل توضیح است

 

 

 

اسید %50اسیدیته ای که در آن )اسیدکربنیک (Pk)ثابت تجزیه

دارای Pkبافرها در دامنه ا واحد از.است1/6 (تجزیه می شود 

بیشترین فعالیت هستند بنابراین بهترین دامنه توانایی بافری 

بنابراین انتظار نمی رود که .است1/7تا PH1/5بیکربنات در 

. بافرموثری باشد PH( 45/7-35/7)بیکربنات در دامنه طبیعی 

درواقع بیکربنات یک بافر نیست بلکه شکل قابل حمل دی 

. اکسید کربن در خون است

: بیکربنات می تواند مضر باشد

است که PaCO2یکی از مضرات بیکربنات توانایی آن در تولید 

می تواند سبب ایجاد اسیدوز در داخل سلول ودر مایع نخاعی 

در محلول استاندارد CO2این واقعیت که فشارنسبی .شود

 میلی متر جیوه است ثابت می کند که این محلول 200بیکربنات 

در واقع یک محموله دی اکسید کربن است که باید بوسیله ریه 

درنهایت انفوزیون بیکربنات سبب افزایش سطح .دفع شود

الکتات خون می شوداگر چه افزایش تولید الکتات بوسیله 

آلکالوزیس ایجاد شده تحریک می شود اما رویهم رفته ویژگی 

. خوبی در درمان اسید وز الکتیک نیست
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: کربیکرب

از بیکربنات سدیم وکربنات دی 1به1یک محلول بافری با نسبت 

درصد 5/7کربیکرب نسبت به بیکربنات سدیم .سدیم است

. کمتری ایجاد می کندPCO2بیکربنات و

 

: توصیه ها

قلیا درمانی نقشی در درمان روتین اسیدوز متابولیک ندارد اما 

هستند (PH<7.0)وقتی بیماران در یک وضعیت اسیدمی شدید 

می توان از سر ناچاری اقدام به تجویز نیمی از کمبود بیکربنات 

اگر در وضعیت قلبی عروقی بیمار بهبودی .تخمین زده شده کرد

حاصل شد درمان با بیکربنات می تواند برای نگه داشتن سطح 

ادامه یابد ولی اگر بهبودی حاصل نشد 15mEq/L آن در در حد

. یا وضعیت بدتر شد تجویز بیشتر بیکربنات توصیه نمی شود

 

 

 

 


