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Abstraktas : 

 

Šis klinikinis protokolas skirtas suaugusiųjų( vyresnių nei 18m) hipokalemijos gydymui 

skubios pagalbos skyriuje.  Klinikinis protokolas sudarytas remiantis moksliniais įrodymais 

pagrįsta medicina – vadovaujantis skubiosios medicinos vadovėliais, moksliniais straipsniais, 

UpToDate internetine duomenų duombaze. Protokolas skirtas skubiosios pagalbos gydytojams 

padėti atsakyti į klausimus dėl hipokalemijos gydymo : (1) ar skirti intraveninį hipokalemijos 

gydymą radus asimptominę lengvo sunkumo hipokalemiją?, (2) ar skirti intraveninį 

hipokalemijos gydymą radus asimptominę vidutinio/didelio sunkumo hipokalemiją?, (3) ar skirti 

intraveninį hipokalemijos gydymą radus simptominę hipokalemiją?.  

 

Įžanga:   

 

 Normalus kalio kiekis kraujyje yra 3,5-5,0mmol/l ( kai kurių šaltinių duomenimis 3,5-

5,3mmol/l).  Kalis yra intraląstelinis elektrolitas iki 90% viso organizmo kalio yra ląstelėse( 100-

150mmol/l, viso 3500mmol). Daugiau nei 20% pacientų nustatoma hipokalemija ( <3.5mmol/l) 

ir daugiau nei 40% pacientų, kurie vartoja tiazidinius diuretikus (15).  Klinikiniai simptomai 

dažniausiai pasireiškia, kai kalio koncentracija kraujyje sumažėje <2,5mmol/l, tačiau gali 

pasireikšti ir anksčiau, ypač pacientams sergantiems širdies ligomis, tokiomis kaip išeminė 

širdies liga, širdies funkcijos nepakankamumas, kairiojo skilvelio hipertrofija, persirgtas 

miokardo infkarktas, nesenai atlikta širdies operacija, vartojantiems antiaritminius vaistus, 

digoksiną, esant padidėjusiai rizikai ritmo sutrikimams(2-3), ar esant staigiam kalio netekimui 

(viduriavimui, vėmimui).  

 

Hipokalemiją sukelia:  

Nepakankamas kalio kiekis maiste ( anoreksija, bulimia, prasta mityba),  

Praradimas iš virškinamojo trakto ( vėmimas, viduriavimas, ileostoma, malabsorbcija),   

Inkstų kilmės netekimas ( diuretikai, , dializės),  

Hipomagnezemija,  ūmi leukemija,  

endokrininiai sutrikimai ( Kušingo sindromas, pirminis, antrinis aldosteronizmas),  

vaistai ( kilpiniai diuretikai, pvz furozemidas, tiazidiniai diuretikai, antiparkinsoniniai (levodopa), 

mineralkortikoidai, laisvinamųjų nuolatinis vartojimas ir kt).  

 

 

 



Hipokalemijos simptomai :  

Kardiovaskulinė sistema: bradikardija, tachikardija, aritmijos, hipertenzija, hipotenzija, širdies 

sustojimas 

EKG pakitimai : U banga, T dantelio suplokštėjimas, ST segmento depresija, QT tarpo 

prailgėjimas. 

Kvėpavimo sistema: kvėpavimo funkcijos sutrikimas, distresas, sustojimas, hipoventiliacija. 

Skeleto ir raumenų sistema: mėšlungis, tetanija, spazmai, sumažėjusi raumenų jėga, sumažėje 

sausgysliniai antkaulio refleksai, parestezijos, paralyžiai.  

Bendriniai simptomai: periferinė edema, letargija, pykinimas, vėmimas, pilvo skausmai 

,obstipacija, paralyžinis žarnų nepraeinamumas.  

 

Metodika:  

 

 Protokolas sudarytas surinkus medžiagą iš pagrindinių skubiosios medicinos vadovėlių- 

Tintinalli‘s, Emergency Medicine, A Comprehensive Study Guide, 7th edition , Harrisons‘s 

principles of internal medicine, 18th edition, remiantis duomenimis UpToDate duomenų 

duombaze, bei mediciniais moksliniais straipsniais.  

 Hipokalemijos gydymo rekomendacijos buvo pateiktos atsižvelgiant į šiuos kriterijus:  

A lygio rekomendacija-  bendrai priimti paciento gydymo principai, kurie atsipindi aukšą 

patikimumo lygmenį ( duomenys paremti remiantis į atsitiktinių imčių tyrimus, metanalizes, 

kurie tiesiogiai siejasi su nagrinėjamu klausimu).  

B lygio rekomendacija – rekomendacinio pobūdžio gydymo principai, kurie atsipindi vidutinį 

patikimumo lygmenį (duomenys paremti remiantis neatsitiktinių imčių tyrimais, kurie tiesiogiai 

siejasi su nagrinėjamu klausimu).   

C lygio rekomendacija –  kiti gydymo principai  paremti remiantis ekspertų nuomone, registrais, 

retrospektyviniais tyrimais, nesant atitinkamos aukšto patikimumo lygio literatūros nagrinėjamu 

klausimu.   

 Šiuo protokolu siekiama atsakyti į klausimus susijusius su hipokalemijos gydymu 

skubiosios  pagalbos skyriuje,  pasitelkiant įrodymais pagrįstos medicinos duomenimis. Tai nėra 

vienintelis galimas sprendimo variantas šiuo klausimu,  galutinis sprendimas hipokalemijos 

gydymo klausimu yra paliekamas skubiosios medicinos gydytojui.  

Protokolo taikymo sritis – šis protokolas skirtas gydytojams dirbatiems skubiosios pagalbos 

skyriuje. 

Tinkamumo  kriterijai – šis protokolas skirtas pacientų, vyresnių nei 18 metų, kurių kraujyje 

rastas sumažėjęs kalio kiekis gydymui. 

Neįtraukti kriterijai –  Į šį protokolą nebuvo įtraukti pacientai, kuriems nstatyta acidozė 

(respiracinė, metabolinė), kadangi šių pacientų hipokalemijos korekcija koreguojama 

atsižvelgiant į acidozės laipsnį, taip pat atsižvelgiant į pagrindinę priežastį sukeliančią acidozę.  



 

Sąvokos : 

 

 Hipokalemija laikoma kai kalio kiekis kraujyje yra žemiau 3,5mmol/l, išskyrus pacientus 

sergančius širdies ligomis ( išemine širdies liga, persirgtas miokardo infkartas, širdies funkcinis 

nepakankamumas, vartojantys digoksiną,  antiaritminius medikamentus, esant didelei rizikai 

ritmo sutrikimams), jiems hipokalemija laikoma kai kalis kraujyje yra žemiau 4,0mmol/l. 

Hipokalemija skirstoma pagal sunkumo laipsnius:  

 Lengvo sunkumo – 3,5-3,0mmol/l  ( 4,0-3,5mmol/l širdies ligomis sergantimes 

pacientams) 

 Vidutinio sunkumo – 3,0-2,5mmol/l 

 Didelio sunkumo - <2,5mmol/l 

 

 

 

 

Užduodami klausimai : 

 

1. Ar skirti intraveninį hipokalemijos gydymą radus asimptominę lengvo sunkumo 

hipokalemiją?  

Rekomendacijos  

A lygio rekomedacijos -  Nenurodyta 

B lygio rekomendacijos -  Pacientams rekomenduojama vartoti peroralinius 

medikamentus, kuriuose Kalio chlorido 750-1500mg, nuo 2 iki 4 kartų per dieną.  

C lygio rekomendacijos  - Nenurodyta 

 Paieškos kriterijai : hipokalemija, lengva hipokalemija, asimptominė hipokalemija, 

intraveninė hipokalemijos korekcija, peroralinis hipokalemijos gydymas 

 Hipokalemija, kuomet kraujyje kalio koncentracija yra 3,5-3,0mmol/l dažniausiai 

nesukelia, jokių simptomų. Paminėtini pacientai sergantys širdies ligomis(tokiomis kaip 

išeminė širdies liga, širdies funkcijos nepakankamumas, kairiojo skilvelio hipertrofija, 

persirgtas miokardo infkarktas, nesenai atlikta širdies operacija, vartojantiems 

antiaritminius vaistus, digoksiną, esant padidėjusiai rizikai ritmo sutrikimams)(2-3) , šiems 

pacientams tokia hipokalemija gali kelti simptomus – dažniausiai ritmo sutrikimus, EKG 

pokyčius ir kt ( žr. hipokalemijos sukeliamus simptomus). Taip pat paminėtini pacientai 

sergantys kepenų ciroze, šiems pacientams hipokalemija didina amoniako gamybą, kas 

gali sukelti ar pabloginti hepatinę encefalopatiją.   

 Radus K 3,5-3,0mmol/l rekomenduojama atlikti EKG, dėl galimų širdies ritmo 

sutrikimų, ST segmeno depresijos, T bangos suplokštėjimo, prailgėjęs QT tarpas. 



Didžiausią aritmijų tikimybę turi pagyvenę pacientai (>65m), pacientai su organine 

širdies liga, pacientai vartojantys digoksiną ar antiaritminius medikamentus (1).   

 Kalio korekcijai gali būti vartojami kalio bikarbonato, kalio fosfato ar kalio chlorido 

tirpalai. Kalio chloridas yra labiausiai rekomenduojamas hipokalemijos gydymui (10).  

Kalio chloridas gali būti tirpalo, druskos arba prailginto veikimo tablečių pavidalo. 

Sumažėjusios kalio koncentracijos kraujyje korekcija yra lengvai koreguojama 

peroraliniais kalio preparatais. Kalio chlorido tirpalas gali būti tiek naudojamas 

infuzijoms, tiek peroraliniam vartojimui.  

  Kalio koncentracija kraujyje padidėjai per 1-1,5mmol/l po peroralinės  3 -4,5g kalio 

dozės   ( pvz. Esant K 3.4mmol/l, paskyrus 3g kalio peroraliai, kalio koncentracija pakils 

iki 4.4mmol/l, paskyrus 1.5g pakils iki 3.9mmol/l)  , ir jei reikia didesnio efekto iki  2,5-

3,5mmol/l, po peroraliai paskirto 10,125-12g kalio (4-5).  Kalio koncentracija kraujyje po 

keleto valandų, bus panaši į koncentraciją  prieš paskiriant peroralinį kalio preparatą, 

kadangi didelė dalis kalio pereina į ląstelės ( kur yra jo trūkumas), todėl svarbu pacientui 

paskirti peroralinius kalio preparatus, kuriuose kalio koncentracija 750-1500mg ir juos 

vartoti nuo 2-4 kartų per dieną. Rekomenduojama išleidus pacientą iš skubiosios 

pagalbos skyriaus, pacientą nukreipti pas bendrosios praktikos gydytoją kalio 

koncentracijos kraujyje tyrimo kartojimui.  

 Intraveninis kalio korekcijos gydymas esant lengvai hipokalemijai, gali būti taikomas 

pacientams, kurie negali varoti peroralinių medikamentų ( vemiantys, viduriuojantys, 

sergantys skrandžio ar žarnyno vėžiu, sergantys skrandžio ar  dvylikapirštės žarnos 

opalige, žarnų nepraeinamumu ir kt žarnyno ligomis). Kaip skirti intraveninę kalio 

korekciją žr. 2 klausimą.  

 

2. Ar skirti intraveninį hipokalemijos gydymą radus asimptominę vidutinio/didelio 

sunkumo hipokalemiją? 

A lygio rekomendacija –  Rekomenduojama kalio koncentraciją koreguoti intraveniškai, 

esant kalio koncentracijai  kraujyje <3,0mmol/l  arba atsiradus hipokalemijos 

simptomams. 

B lygio rekomendacija –  Nenurodyta 

C lygio rekomendacija – Nenurodyta 

 Paieškos kriterijai : hipokalemija, vidutinė, didelė hipokalemija, intraveninė 

hipokalemijos korekcija, peroralinis hipokalemijos gydymas.  

 Kalio koncentracijos sumažėjimas <3mmol/l  gali kelti simptomus, ypač pacientams 

sergantiems organine širdies liga, turintys didelę aritmijų riziką, vartojantys antiaritmijus 

medikamentus, taip pat pacientai kurie staiga neteko didelio kalio kiekio – vemiantys, 

viduriuojantys, laisvinamųjų vaistų vartojimas ir kt.  



 Kalio korekcijai intraveniniu būdu dažniausiai koreguojama bet kokiu ( ne 

dekstrozės) tirpalu, dekstrozė tirpalas neturėtų būti naudojamas hipokalemijos 

korekcijai ( išskyrus esant diabetinei ketoacidozei), kadangi dekstrozės tirpalas, skatina 

insulino išsiskyrimą, todėl kalis esantis kraujyje juda į ląsteles, dėl ko gali būti 

trumpalaikis kalio koncentracijos kiekyje sumažėjimas nuo 0,2-1,4mmol/l , kas gali 

sąlygoti hipokalemijos simptomų paūmėjimą, aritmijų išsivystymą, ypač pacientams 

vartojantiems digoksiną ar antiaritminius vaistus (9) .   

 Rekomenduojama skirti izotoninį natrio chlorido tirpalą skiriant 0,75-1,5g kalio per 

valandą, į bet kurią periferinę veną.  Skiriant didesniu greičiu galima pažeisti periferines 

venas, tačiau esant didelei gyvybei pavojingai hipokalemijai galima lašinti iki 3g kalio per 

valandą (6-7). Esant reikalui lašinti daugiau nei 1,5g/val kalio, infuziją rekomenduojama 

skirti per centrinę veną, arba į keletą periferinių venų.  Sumažinti netinkamos kalio 

korekcijos tikimybę, toliau pateikiami infuzoterapijos pavyzdžiai su atitinkamu kalio 

kiekiu juose (6, 7).  

  1000ml bet kokio ( geriausiai ne dekstrozės) tirpalo rekomenduojamas kalio 

kiekis turėtų būti ne daugiau 4,5g. 

  100-200ml izotoninio tirpalo, skirto lašinti į bet kurią periferinę veną, 

rekomenduojamas kalio kiekis turėtų būtų ne daugiau 0,75mg.  

  100ml izotoninio tirpalo, skirto lašinti į centrinę veną, rekomenduojamas kalio 

kiekis turėtų būti ne daugiau 3g.  

 Kalio koncentracijai esant <3,0mmol/l  būtina atlikti EKG, dėl galimų širdies ritmo 

sutrikimų, ST segmeno depresijos, T bangos suplokštėjimo, prailgėjęs QT tarpas.  Skiriant 

kalio korekciją intraveniniu būdu, būtina stebėti EKG, monitoruoti širdies veiklą.  

 Galimas šalutinis poveikis skiriant kalį intraveniškai – skausmas ir flebitas, lašinant į 

periferinę veną.  Šie požymiai stebimi kai kalis lašinamas greičiau nei 0,75g/val, tačiau 

gali būti stebimas ir skiriant lėčiau. Jeigu atsiranda skausmas būtina mažinti lašinimo 

greitį arba mažinti kalio koncentraciją tirpale.  

 

 

3. Ar skirti intraveninį hipokalemijos gydymą radus simptominę hipokalemiją? 

A lygio rekomendacija – Rekomenduojama kalio koncentraciją koreguoti intraveniškai, 

esant kalio koncentracijai  kraujyje <3,0mmol/l  arba atsiradus hipokalemijos 

simptomams. 

B lygio rekomendacija – Nenurodyta 

C lygio rekomendacija – Nenurodyta 

 Paieškos kriterijai : hipokalemija, didelė hipokalemija, hipokalemijos simptomai,  

intraveninė hipokalemijos korekcija.  



 Esant gyvybei grėsmingoms situacijoms, stebint hipokalemijos simptomus – 

dažniausiai pasitaikantys yra ritmo sutrikimai, EKG pokyčiai, raumenų silpnumas, 

spazmai, parestezijos, pykinimas, vėmimas ir kt ( žr. hipokalemijos simptomai), būtina 

kalio korekcija intraveniniu būdu.  

 Pateikiami infuzoterapijos pavyzdžiai su atitinkamu kalio kiekiu juose (6, 8).  

  1000ml bet kokio ( geriausiai ne dekstrozės) tirpalo rekomenduojamas kalio 

kiekis turėtų būti ne daugiau 4,5g. 

  100-200ml izotoninio tirpalo, skirto lašinti į bet kurią periferinę veną, 

rekomenduojamas kalio kiekis turėtų būtų ne daugiau 0,75mg.  

  100ml izotoninio tirpalo, skirto lašinti į centrinę veną, rekomenduojamas kalio 

kiekis turėtų būti ne daugiau 3g.  

 Infuzoterapijos greitis – 1,5-3g/val. Kadangi tokiu greičiu lašinant galimi šalutiniai 

reiškiniai, todėl rekomenduojama esant gyvybei grėsmingose situacijose lašinti per 

centrinę veną ( jei galima punktuoti).  

 Stebint pokyčius EKG ( ST segmento depresija, T dantelio suplokštėjimas, prailgėjęs 

QT intervalas), būtinas tolesnis EKG ir širdies veiklos monitoravimas.  Būtinas kalio 

korekcijos efektyvumo stebėjimas, rekomenduojama stebėti kalio kiekį kraujyje kas 2-4 

valandas iki kalio koncntracija bus pasiekta iki 3-3,5mmol/l ir simptomai susiję su 

hipokalemija regresuos.  

 Pasiekus kalio koncentraciją 3,0-3,5mmol/l, regresavus hipokalemijos simptomams, 

infuzoterapijos greičiai  gali būti mažinami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Išvados:  

 

1. Esant lengvai hipokalemijai, nesant hipokalemijos simptomų, rekomenduojama 

paskirti vienkartinai KCl tablečių (750mg) 1-2 tabletes, arba geriamo KCl tirpalo 

1,5-3gr išgerti vienkartinai. Po 24val. pacientą nukreipti pas bendrosios 

praktikos gydytoją, pakartotiniam kalio tyrimui, bei tolimesniai hipokalemijos 

korekcijai.   

2. Esant vidutinei ir didelio laipsnio hipokalemijai, nesant hipokalemijos simptomų 

rekomenduojama kalio korekcija intraveniškai. Paskirti 500ml izotoninio natrio 

chlorido tirpalo su 1,5g KCl, arba 1000ml su 3gr KCl, lašinimo greitis 1,5grKCl/val 

( t.y. 500ml su 1,5gr KCl galima sulašinti per 1val). Taip pat prieš korekciją atlikti 

elektrokardiogramą.  

3. Esant simptominei hipokalemijai rekomenduoama kalio korekcija intraveniškai. 

Būtina stebėti kardiogramą prieš gydymą, bei gydymo eigoje. Korekcijai skirti 

infuzoterapijas  1000ml su 3gr KCl, lašinimo greitis iki 3grKCl/val ( t.y., 1000ml 

per 1valandą), į bet kurią periferinę veną,  arba 100ml su 3grKCl lašinama į 

centrinę veną , infuzoterapijos greitis 3grKCl/val ( t.y. 100ml su 3grKCl į centrinę 

veną sulašinti per 1 valandą.).  Koregavus kalio korekciją iki >3mmol/l, bei 

regresavus hipokalemijos simptomams infuzoterapijos greičiai mažinami, kaip 

gydant vidutinio/didelio laipsnio asipmtominę hipokalemiją.  
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