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زمانی رخ می دهد که سطططپت پتاسطططیم در خون بید از  د باو می رادی پتاسطططیم غذ ماد  م     هیپرکالمی

ضططرار  اسطط  که در ا اها غای  می  ططودی اغ  ماد  م    به  اعصرد ا مططاچ ا ماهیکه ها کاذ می ک دی اما 

 تواند به قعب آسیب برساند ا با ث  اعه قعبی  ودی پتاسیم بید از  د در خون می 

پتاسططیم نو ی اتصتراتی  ا از مواد مندنی مورد نیاز بدن اسطط  که برا  سططییططتم ها  م تع  بدن به خمططو  

ضالت از جاعه قعب اهای  زغاد  دارد، با اغ   ال درغای  بید از  د آن می تواند  وارض  ماچ ا    اعصرد ا 

برا  انجام آزماغد خون برا  تش یص میزان پتاسیم از  ه ا  تی به مرگ بیاار م جر  ودیزغاد  به دنبال دا ت

 آزماغشگا  نیصو استفاد  ک یدی سیستم جوابدهی آنالینمی توانید بدان  ضور در ازماغشگا  از 

 سطح پتاسیم ایمن یا نرمال چیست؟

( اسطط ی هیکرکاتای mmol/Lر تیتر )میعی مول د 5.0تا  3.5سططپت پتاسططیم مناوتی برا  غذ بزر یططال بی  

میعی مول در تیتر می تواند  6.5میعی مول در تیتر باوتر رادی مقدار باو   5.5زمانی رخ می دهد که سپت آن از 

 با ث مشصالت قعبی  ود که نیاز به مراقب  یور  پز صی داردی

 چه کسانی ممکن است هیپرکالمی )پتاسیم باال( داشته باشند؟

  اس  به هیکرکاتای مبتال  ود،  تی کودکانی ا ر موارد زغر را دا ته با ید ماص  اس  بیشتر هر کیی ماص

 در منرض خپر با ید:

 بیماری آدیسون 

  اختالل ممرف اتصل 

 سوختگی 

 نارساغی ا تقانی قعبی 

 دغاب ی 

 ( اغراس نقص اغا ی انیانیHIVی) 

 بیاار  کعیو ی 

 علت هایپرکالمی )پتاسیم باال( چیست؟

ضایی خال  می کعیه  سیم ا سیم را از ا اها ا نو یدنی ها ییعتر می ک  دی بدن با ادرار کردن از  ر پتا ها پتا

سیم زغاد  دارد که کعیه سیم در خون ها نای ودی با هیکرکاتای، بدن پتا توان د آن را   ف ک  دی در نتیجه، پتا

 جاع می  ودی
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 نیز در اغجاد هیکرکاتای نقد دارند: الا  بر  راغپی مان د بیاار  کعیو ، اغ   وامل 

 غذ رژغم ا اغی با پتاسیم باو، که می تواند نا ی از مصال ها  پتاسیم ا جاغگزغ  ها  ناذ با دی 

 داراهاغی که  اا  پتاسیم هیت د، مان د برخی از داراها  یشار خون باوی 

 عالئم هیپرکالمی )پتاسیم باال( چیست؟

رکاتای خفی  هیچ نشطططانه ا  ندارندی  الام ااعب به تدرغی هی هفته ها غا ما  ها بیطططیار  از ایراد مبتال به هیک

ظاهر  وندی سپوح باو  پتاسیم به هور خپرناکی بر قعب تأثیر می   ارد ا با ث  راع نا هانی مشصالت تهدغد 

 ک  د  زند ی می  ودی  الام هیکرکاتای  بارت د از:

 درد  صم ا اسهالی 

 درد قفیه سی هی 

 قعب غا آرغتای  تکد 

 ضن  غا بی  یی  ضالت در اندام های 

 تهوع ا استفراغی 

 چگونه هیپرکالمی )پتاسیم باال( تشخیص داده می شود؟

س  تا زمانی که آزماغد خون مناوتی انجام نده د،  شتر ایراد  الاای ندارند، ماص  ا ندان د که از آنجاغی که بی

سیم خون را انداز   یر  می ک دیبرا   ریت  جواچ اغ   سپت پتا سرم  سیم  سیم باوغی دارندی آزماغد پتا پتا

( EKGهاک ی  ماص  اس  غذ نوار قعب ) آزماغد می توانید از سییتم جوابدهی آنالغ  استفاد  ک یدی پز ذ

 ای را نشان می دهدیدرخواس  دهدی اغ  آزماغد ت ییرات رغتم قعب نا ی از هیکرکات

 عوارض هیپرکالمی )پتاسیم باال( چیست؟

هیکرکاتای  طططدغد می تواند به هور نا هانی اغجاد  طططودی اغ  امر می تواند با ث ت ییرات خپرناک رغتم قعب 

سیب  )آرغتای(  ود که با ث  اعه قعبی می  ودی  تی هاغکرکاتای خفی  نیز می تواند به مرار زمان به قعب آ

 برساندی

 هایپرکالمی )پتاسیم باال( چگونه درمان می شود؟

 درمان بیته به سپت پتاسیم متفاات اس ی  زغ ه ها  بارت د از:
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دغورتیذ ها: اغ  داراها که به آنها قر  ها  ادرار آار نیز  فته می  ود، با ث ادرار بیشتر می  وندی بدن  ادتاً 

 از هرغق ادرار از  ر پتاسیم خال  می  ودی

(: سطپوح بیطیار باو  پتاسطیم نیاز به درمان یور  داردی پز طذ برا  متایز  از قعب IVاخل ارغد  )درمان د

سیم به  یوتی  تزرغق می  ود که به انتقال پتا ییم تجوغز خواهد کردی در مر عه بند، ان غذ انفوزغون ارغد  کع

ل است شاقی تجوغز  ود تا سعول ها  خون کاذ می ک دی هاک ی  ماص  اس  غذ دارا  آسم به نام آتبوترا

 سپت پتاسیم را کاهد دهدی

ت ییر در داراها  ممریی: بییار  از ایراد پس از قپع غا ت ییر برخی داراها  یشار خون غا داراها  دغگر  که 

تواند تنیی  ک د که چه ت ییراتی در داراها  ممریی غاب دی پز صایده د، بهبود میسپت پتاسیم را ایزاغد می

  ودیاغجاد 

سیم باو بااند غا نارساغی کعیه به اجود بیاغد، ماص  اس  به دغاتیز نیاز با دی اغ  درمان به  دغاتیز: ا ر سپت پتا

 کعیه ها  کاذ می ک د تا پتاسیم اضایی خون را   ف ک  دی

 چگونه می توان از هیپرکالمی )پتاسیم باال( جلوگیری کرد؟

پر ابتال به آن هیطططتید، رژغم ا اغی کم پتاسطططیم بهترغ  را  برا  ا ر هیکرکاتای دا طططته اغد غا در منرض خ

سیم باو را از رژغم ا اغی خود  س  وزم با د برخی از ا اها  دارا  پتا س ی ماص  ا متایز  از سالم   اا ا

   ف ک ید اغ  مواد ا اغی  بارت د از:

 مارچوبه 

 آااکادا 

 موز 

 اتیمرکبات ا آچ میو  ها، مان د پرتقال ا  رغپ یر 

  اسف اج پ ته  د 

  خربز  ا هاتبی 

 عیل  

 سیب زمی ی 

 آتو، کشاد ا ساغر میو  ها  خشذ 

  کدا  عواغی 

 وجه یرنگی ا متمووت  وجه یرنگی مان د رچ ا سس ککاپ  
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 م ابع:

https://emedicine.medscape.com/ 

https://my.clevelandclinic.org/ 

-oodbl-high-hyperkalemia-15184https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/

potassium 

8%DB1%B8%D7%A8%D9%85%C%D8%DB8%A8%https://fa.wikipedia.org/wiki/%D

9%86D9%88%D3%B8%C%D8%AF%DB8%D2%A8%C_%D 
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