
Електролітний дисбаланс 

у неврологічних хворих; 

потреба корекції

завідувач кафедри неврології та нейрохірургії ІФНМУ

д.м.н., проф. Гриб В.А.



Основні електроліти, про дисбаланс 

яких має знати невролог

Натрій

Калій

Кальцій

Магній

Фосфор

Хлор 

Бікарбонат 

Нестача і надлишок -

однаково небезпечні



За вмістом електролітів:

плазма = інтерстиціальна рідина 

За вмістом електролітів:

плазма = клітина 

Важливо знати локалізацію 

вмісту електроліту 



ЕЛЕКТРОЛІТНА І ОСМОТИЧНА РІВНОВАГА



У стані спокою м'язова клітина електрично заряджена. Тому 

що всередині клітини багато калію, а зовні більше натрію.

Різниця між іонами калію і натрію підтримується завдяки 

роботі клітинних насосів, які викачують натрій і всмоктують 

калій. Клітинні насоси забирають до 40% енергії, що 

виробляється кліткою!





С
а

Завдяки електричному заряду м'язова клітина може 

скоротитися. Під впливом нервових імпульсів клітина швидко 

розряджається, і в неї спрямовується кальцій.

Кальцій - це той елемент, який змушує клітину здійснювати 

роботу, для якої вона призначена. 



С
а

М'язова клітина скорочується. Вкидання кальцію в клітину 

супроводжується входом натрію і виходом калію. Поки в порожнині 

клітини багато кальцію, вона знаходиться в стані спазму.

Розслаблення (перезарядка) клітини відбувається завдяки викиданню з 

неї кальцію за допомогою кальцієвих насосів; вичерпування натрію і 

закачування калію за допомогою натрій-калієвих насосів.



МАГНІЙ
Внутрішньоклітинний 

катіон
Функції

є природнім антагоністом 

кальцію: регулює нервово-м'язову активність провідних   

тканин (серцевий м'яз, скелетні м'язи, гладкі м'язи внутрішніх    

органів), 

уникнення зайвого збудження клітини,

є регулятором судинного тонусу, артеріального тиску, 

Са-залежних реакцій в каскаді коагуляції,

Пригнічення активності і виділення  катехоламінів, часткова 

блокада рецепторів, чутливих до адреналіну.



Незважаючи на важливу роль магнію, його 

рівень визначають досить рідко

Гіпомагніємія виявлена у 42% 

госпіталізованих пацієнтів, 

гіпермагніємія - у 6%.

Whang R, Ryder KW: Frequency of hypomagnesemia and hypermagnesemia: Requested 
vs. routine. J Am Med Assoc 263, 3063–3064 (1990)

В клінічній практиці доступним є визначення сироваткового рівня Mg

Низький рівень в сироватці корелює із низьким рівнем в клітині.

Якщо вміст Mg в крові в нормі, то це не означає, що і в клітині його вміст в нормі.



ГІПОМАГНІЕМІЯ ГІПЕРМАГНІЕМІЯ

- Порушення ритму серця

- Тремор кінцівок та язика

- Спазмофілія

- Гіпокальціємія і гіпокаліємія, 

резистентні до лікування 

- Втомлюваність, дратівливість

- Запаморочення

- Нудота, діарея або закрепи

- Кардіалгія, серцебиття, 

коливання АТ 

- Ангіоспазм

- Бронхоспазм і ларингоспазм

- Парестезії

- Може провокувати передчасні 

пологи (скорочення матки)

- Брадикардія

- Збільшення часу проведення 

та пригнічення автоматизму 

серця

Zehender M., Meinertz T., Just H. Magnesium deficiency and magnesium substitution. 
Effect on ventricular cardiac arrhythmias of various etiology. Herz. 1997 Jun; 22 Suppl 1: 
56–62.



Після рандомізованого багатоцентрового плацебо-

контрольованого подвійно-сліпого дослідження MAGICA 

препарати Mg і K розглядаються як 

загальноприйнятий європейський стандарт 

при лікуванні аритмій на тлі прийому серцевих 

глікозидів, діуретиків, антиаритмиків.

Калійзберігаючі діуретики (ВЕРОШПІРОН) також 

сприяють затримці Mg

Антиаритмічний ефект 

препаратів Mg проявляється 

через 3 тиж

- дозволяє знизити число 

шлуночкових екстрасистол на 12% 

і загальне число екстрасистол на 

60-70%

Іezhitsa I. N. Potassium and magnesium depletions in congestive 
heart failure–pathophysiology, consequences and replenishment. 
Clin Calcium. 2005. Nov; 15 (11): 123–33.



Причини гіпомагніемії
➢ Вагітність

➢ Застосування контрацептивів

➢ Веганство

➢ Застосування сечогінних

➢ Стрес

➢ Пиття зеленого чаю

➢ Фізичне перевантаження

➢ Венозна недостатність

➢ Інтенсивна терапія діабетичного кетоацидозу

➢ Збудження симпатичної нервової системи

➢ Хронічний алкоголізм 

➢ Гострий панкреатит

Причини 

гіпермагніемії

Ниркова недостатність

Гіпотиреоз



Спазмофілії – крампі - синдром

Поширеність крампі

- дорослі – до 60%

- діти – до 7%



Історія лікування крампі

Хінін 

Клоназепам

Верапаміл

Діфенілгідрамін

Окскарбазепін

Габапентин

Препарати магніюПотрібні подальші 

дослідження!!!!!!



МАГНЕРОТ –

10 днів - 6 таб/добу 

1 міс – 3 таб/добу

- посилює вплив лікарських засобів, які 

пригнічують ЦНС (психотропні), а також 

антиаритмічних, антигіпертензивних засобів

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ МАГНІЮ

- дозволяє знизити число шлуночкових

екстрасистол на 12% і загальне  число 

екстрасистол - на 60–70%.



Призначення магнію 

протипоказане при міастенії
Mg: 

- блокує вхід Ca в терміналь аксону і 

порушує виділення АХ. 

- володіє постсинаптичною кураре-

подібною дією і підвищує активність 

ацетилхолінестерази. 



Калій

Основний катіон буферних 

систем внутрішньоклітинного простору, 

відіграє важливу роль в підтриманні 

електронейтрального середовища.



Калій і натрій

Відповідають за нормальний водний 

баланс в організмі

Від цього залежить робота серця, 

нервів, м’язів

За їх допомогою регулюється вміст 

солей, кислот та луг – контроль набряків



CARTOON: К– Na насос в роботі

В клітині

Позаклітинно



Результат роботи К-Na-

Підтримання

- градієнта концентрації

- різниці потенціалів



Клітина працює, коли втримує певний об’єм

Об’єм клітини визначається осмолярністю (це 

в основному Na), причому не його масою, а 

концентрацією – розведенням

Тому вода йде за натрієм



Вода за законом осмосу 

слідує за Nа 

При виключенні 

насосу на фоні 

енергетичного 

голоду –

цитотоксичний набряк 
(набубнявіння)

виникає «затоплення клітни»
ІНСУЛЬТ

(зона пенумбри)

Головна транспортна система клітинних мембран К-Na насос 



Набряк

Цитотоксичний

Осмотичний

Вазогенний

Фільтраційний

Набряк виникає при:

оклюзії ВСА -

проксимального відділу CМA. -



Стінка судин, 

контакт між 

клітинами

Вазогенний набряк –

(набряк)

рідина між клітинами 

внаслідок

«розтягнення» 

контактів між 

ендотеліоцитами

(ураження ГЕБ)



Пацієнти з інсультом важкого ступеню поступають у ВІТ або 
STROKE UNIT. 

Їх лікують нейрореаніматологи або судинні 

неврологи.

Stroke. 2014 Apr;45(4):1222-38. doi: 10.1161/01.str.0000441965.15164.d6. Epub 
2014 Jan 30.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24481970


За вмістом електролітів:

плазма=інтерстиціальна рідина 

гіпотонія
ізотонія - норма



Профілактика набряку головного 

при інсульті 
Контроль АТ, 

Підвищене положення верхньої частини тіла (30 градусів).

Достатнє харчування (ентеральне чи парентеральне).

Емоційний спокій. 

Моніторинг кількості введеної та виведеної рідини.

Аналіз водно-електролітного статусу з контролем і підтримкою 

осмолярності крові. 

Неприпустимим є використання осмотичноактивних препаратів в умовах 

гіпернатріемії і гіпоосмолярних синдромів.

Утримувати позитивний водний баланс, дотримуючись 
постулатів 3H-терапії: 
-керована артеріальна гіпертензія та
-гіперволемічна гемодилюція 
(Triple-H: Нypertension, Нypervolemia, Нemodilution)



Підтримується застосування адекватної інфузійної

терапії - ізотонічних розчинів (IIb; C).

Не рекомендуються гіпотонічні або гіпоосмолярні

розчини (III; C).

Профілактичне застосування осмотичних діуретиків

не рекомендується (III; C).

Ефективність використання терапевтичної гіпотермії

при набряку мозку невідома (IIb; C).

Основні положення настанов 
з введення хворих з нябряком:



Тонічність інфузійних розчинів

Р-н Рінгера лактат – 273 мОсм/л;

Р-н глюкози 5% - 286 мОсм/л;

Гекодез -300 мОсм/л;

0,9% NaCl – 308 мОсм/л;

Р-н Рінгера – 309 мОсм/л; 

Альбумін 5% - 350 мОсм/л;

Глюкоза 10% – 586 мОсм/л;

Е-АКК – 670 мОсм/л;

Гекотон – 890 мОсм/л;

Реосорбілакт – 900 мОсм/л;

Маннітол – 1382 мОсм/л;

Сорбілакт – 1670 мОсм/л;

7,5% NaCl – 2400 мОсм/л;



Рутинний моніторинг ВЧТ не показаний при 

гемісферному ішемічному інсульті (Class III; 

Level of Evidence C).

Вентрикулостома рекомендується при 

обструктивній гідроцефалії після інфаркту в 

мозочку, що повинно супроводжуватися 

декомпресивною краніектомією (Class I; Level of

Evidence C).

Основні положення настанов:



Доцільна осмотерапія хворим з інфарктом мозку з 

клінічним  погіршенням внаслідок набряку (Class IIa; Level

of Evidence C).

Є недостатньо даних про позитивний ефект гіпотермії, 

барбітуратів і кортикостероїдів при набряку у хворих з 

ішемічним півкульним або мозочковим інсультом. Ці опції

не рекомендуються (Class III; Level of Evidence C).

Основні положення настанов:



Stroke: Pathophysiology, Diagnosis, and Management, 

5e by J. P. Mohr MS MD. – 2011.





вітчизняний інфузійний середник-нейропротектор 

НЕЙРОЦИТИН® / ТОВ «Юрія-Фарм»

Унікальність

готовий ізотонічний сольовий розчин для інфузій із -

збалансованим вмістом електролітів: 

- NaCl, KCl, кальцій хлорид дигідрат, 

- фізіологічний буфер натрію лактату,

+ цитіколін.



Дослідження
ефективності, безпечності та 
переносимості НЕЙРОЦИТИНУ
у хворих з ішемічним інсультом

ІФДМУ

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

Кафедра неврології та нейрохірургії

Івано-Франківська обласна клінічна лікарня



ВИСНОВКИ

❖ Найбільш реальна і доступна стратегія

лікування ГРМК: підтримка вітальных функцій та

гомеостазу + церебропротекція + рання

нейрореабілітація;

❖ Нейроцитин – дієвий, безпечний і доступний

вітчизняний лікарський препарат з високою

ефективністю для лікування ГРМК.



ФОСФОР – основний 

енергоносій



CARTOON: К– Na насос в роботі



Гіпофосфатемія майже неодмінний

синдром при:

Інфаркті міокарду/гострому коронарному синдромі

Серцевій недостатності

Інсульті
Кетоацидотичній комі

Повному парентеральному харчуванні

Опіковій хворобі

Синдромі поліорганної недостатності

Крововтратах

Сепсисі

!!! Міастенічному кризі



Езафосфіна, механізм дії

– відновлення фосфатемії

та стимуляція активності

ферментів гліколізу

(фосфофруктокінази, 

піруваткінази і 

лактаткінази) 

підвищення

внутрішньоклітинного

високоенергетичного

фосфатного пулу




