
Οξεοβασική ισορροπία 

Ασημάκος Ανδρέας 

Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος 

Επικουρικός Επιμελητής Α΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής 

Εντατικής Θεραπείας 



Οξεοβασική ισορροπία  

• Η [Η+] στο πλάσμα είναι μόλις 40 nEq/lit όταν πχ του 

Να+ είναι 140 mEq/lit και των HCO3- είναι 24 mEq/lit. 

(1 mEq= 106nEq). 

• 60 mEq είναι η καθημερινή παραγωγή οξέος από 

τον μεταβολισμό. 

• Η [Η+] στο πλάσμα πρέπει  

να διατηρηθεί εκατομμύρια φορές  

μικρότερη.  

 

 

 



Μικρές αλλαγές στη [Η+] μπορεί να 

προκαλέσουν κυτταρική βλάβη 

• Πρέπει η [Η+] να είναι σταθερή καθώς η αλλαγή της 
οδηγεί σε μετουσίωση πρωτεϊνών (αλλαγή 
στερεοδιάταξης - τεταρτοταγούς δομής) απώλεια 
λειτουργίας.   

 



Πολύ σημαντικός ο ρόλος των 

ρυθμιστικών διαλυμάτων 

 

CO2 + H2O    H2CO3
-
        H

++HCO3
-
 

εξωκυττάριο. 

Pr-/Pr-H+, πρωτεΐνες ενδοκυττάριο.  



Παράδειγμα δράσης ρυθμιστικού 

διαλύματος (buffer) 

 HΑ+NaHCO3     NaΑ+H2CO3         NaΑ+ CO2 +H2O 

 

 

+ 1,1mEq/L 

ισχυρού 

οξέος 

- 1,1mEq/L 

NaHCO3  

+1,1mmol/L 

[CO2]διαλ 



Παράδειγμα δράσης ρυθμιστικού 

διαλύματος (buffer) 

 Η συγκέντρωση ενός διαλυμένου αερίου (Αδιαλ) σε ένα υγρό είναι 

ανάλογη της μερικής πίεσής του (ΡA) και του συντελεστή διάλυσης 

(α). Άρα [Α]διαλ=ΡΑ×α. 

 Η φυσιολογική [CO2]διαλ=PCO2×α. Στο αρτηριακό αίμα όπου 

PCO2=40mmHg και α=0,03: [CO2]διαλ=40×0,03= 1,2mmol/l. 

 Άρα η προσθήκη 1,1mEq ισχυρού οξέος μέσω του διττανθρακικού 

buffer θα οδηγήσει σε: (1,2+1,1=)2,3/0,03= 77mmHg PCO2 και (24-

1,1) 22,9mEq/L HCO3-  στο αρτηριακό. αίμα. 

 Η [Η+]=24× PCO2/[HCO3-]= 24χ77/22,9= 80nEq/l. (φτ [Η+]= 40 nEq/l) 

άρα προσθήκη 40nEq/l 



Παράδειγμα δράσης ρυθμιστικού 

διαλύματος (buffer) 

 Συνεπώς η προσθήκη 1.100.000 nEq/l H+ ως ισχυρού οξέος θα 

οδηγήσει σε προσθήκη μόλις 40 nEq/l Η+ με τη δράση του 

ρυθμιστικού διαλύματος των διττανθρακικών. 

 Ωστόσο η [Η+] 80nEq/lit αντιστοιχεί σε ph=7,10. 

 Η αποβολή όμως του επιπλέον PCO2 από τους πνεύμονες και η 

επαναφορά στα 40mmHg θα οδηγούσε αύξηση της [Η+] μόλις 

κατά 1,9nEq/l ([Η+]=24χ40/22,9=41,9) 



Τρόπος δράσης ρυθμιστικών δ/των 

 

HΑ+NaHCO3     NaΑ+H2CO3         NaΑ+ CO2 +H2O 

 

 

 

 

NH3+H++ A-       NH4 A 

 

 

H3PO4       2H+ + HPO4
-2

 

 

 

 

Ασθενές οξύ Ισχυρό οξύ 
Αποβολή από 

τους 

πνεύμονες  

Αποβολή ισχυρού οξέος 

από τα ούρα (min 

δυνατό pH 4,5)  

Κύριο ρυθμιστικό διά/μα 

ούρων 



 



Η εξίσωση Henderson-Hasselbalch και ο 

υπολογισμός του pH ενός ρυθμιστικού 

διαλύματος όπως το πλάσμα του αίματος 

  H2CO3        H
+ + HCO3

- 

 


 Η σταθερά διάστασης (ιονισμού):  

Κα=[H+] × [HCO3
-] / [H2CO3 ] 

 

  -logΚα= -log[H+] × -log[HCO3
-] / [H2CO3 ] 

 

 pKa = -logΚα και pH= -log[H+]  

 


 pH = pKa + log[HCO3

-] / [H2CO3 ] και καθώς  

HCO3
- = Η2Ο + CO2 η εξίσωση: 

 

 pH = pKa + log[HCO3
-] / [Η2Ο + CO2 ]  





Μεταβολική οξέωση 

Ορισμός :  

-pH <7,40 και  

-HCO3
- < 24 mEq/lit 

 

 

 

  H+ HCO3
-
  



pH=pKA+log(HCO3)/(Η2Ο+CO2) 
- 

Μεταβολική ΟΞΕΩΣΗ 

Αντισταθμιστική μεταβολή 

ΚΥΡΙΑ 

μεταβολή 

Για κάθε πτώση 

των HCO3 κατά 

1mEq το PCO2 

μειώνεται κατά 

1,2mmHg 



     Na+ + μη μετρούμενα κατιόντα =  

HCO3
- + Cl-  + μη μετρούμενα ανιόντα 

 

Αρχή ηλεκτρικής ουδετερότητας 

+ = - 



Χάσμα ανιόντων 

 

Δηλαδή Na+ - (Cl- +HCO3
-) = 12. 

 

Προσαρμογή σε υπολευκωματιναιμία:  

 Adjusted AG= observed AG + 2,5x (4- measured 

albumin g/dl). 



Οξέωση με αυξημένο χάσμα 

ανιόντων 

 Η προσθήκη ενός οξέος (ΗΑ) στο πλάσμα (εξωκυττάριο buffer) 

θα αντιδράσει με το ρυθμιστικό διάλυμα των διττανθρακικών 

βάση με τελικό αποτέλεσμα την ελάττωση των HCO3
-  και 

αντικατάστασής τους από το ανιόν του οξέος (Α-) και την 

αύξηση του χάσματος ανιόντων με Na+ και Cl- σταθερά. 

  
 HΑ+NaHCO3  →   NaΑ+H2CO3  →   NaΑ+ CO2 +H2O 

Na+ - (Cl- +HCO3
-) = 12 

Η+Α- 



Οξέωση με φυσιολογικό χάσμα 

ανιόντων 

 Η απώλεια διττανθρακικών (ως NaHCO3) αντιμετωπίζεται 

από τον οργανισμό (νεφροί) με κατακράτηση χλωρίου (ως 

NaCl) με αποτέλεσμα την υπερχλωραιμική μεταβολική 

οξέωση (με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων).  

Na+ - (Cl- +HCO3
-) = 12 



Μεταβολική Οξέωση 

  Αύξημένο Χ. Α. 

Προσθήκη οξέος 

-Γαλακτική  

-Διαβητική 

     -Δηλητηρίαση 

-Nεφρική ανεπάρκεια 

Φυσιολογικό Χ. Α. 

Απώλεια HCO3
- 

-Απώλεια από τα 

νεφρά 

νεφρική 

σωληναριακή 

οξέωση 

-Απώλεια από το 

γαστρεντερικό 

 

 



Γαλακτική οξέωση 

pH < 7,4 

[γαλακτικού] > 4 mEq / L 





LDH 

+2ATP 

+36ATP 

O2 

Αύξηση του ρυθμού παραγωγής του γαλακτικού 

οξέος (τύπου Α γαλακτική οξέωση) 



Μεταφορά οξυγόνου. 

 Διαλυμένο στο αίμα ανάλογο της μερικής πίεσης 

(ελάχιστο: For each mmHg of PAO2, dissolved O2 = 

0.003 mL of O2 per 100 mL of blood) 

 1gr αιμοσφαιρίνης μεταφέρει 1,34 ml O2. 

 Συγκέντρωση αρτηριακού O2 (CaO2) = 

     =1,34 x Hb x Sat O2/100 + 0,003xPaO2 . 

 DO2(μεταφερόμενο O2 ) =Q(καρδ.παροχή) x CaO2.  

 

 DO2=Q x 1,34 x Hb x Sat O2/100 + 

0,003xPaO2  

 





[ Ηb] = αριθμός βαγονιών καρδιακή παροχή 

SaO2 

Προσφορά οξυγόνου DO2 





Μείωση ρυθμού μεταβολισμού γαλακτικού 

οξέος (Τύπου Β γαλακτική οξέωση) 

Καρκίνος 

Αλκοολισμός  

-έλλειψη θειαμίνης 

-κίρρωση 

-αύξηση 

ακεταλδεΰδης  

D γαλακτική 

οξέωση από 

υπερπαραγωγή 

στο έντερο 



Θεραπεία γαλακτικής οξέωσης 

Αιτιολογική αντιμετώπιση 

Ο2 

Μεταγγίσεις 

Ινότροπα, αγγειοσυσπαστικά, 

διουρητικά 
 

 









Διάγνωση Διαβητικής Κετοξέωσης 

Υπεργλυκαιμία 

Μεταβολική οξέωση 

Κετονουρία (stick ούρων) 



Θεραπεία διαβητικής κετοξέωσης 

Υγρά 

Ινσουλίνη 

Προσοχή στις ηλεκτρολυτικές 

διαταραχές (ειδικά στο Κ+) 



Source: Chapter 221. Alcoholic Ketoacidosis, Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 7e 

Citation: Tintinalli JE, Stapczynski J, Ma O, Cline DM, Cydulka RK, Meckler GD,  T. Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study 

Guide, 7e; 2011 Available at: http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=348&sectionid=40381704 Accessed: October 

01, 2017 

Copyright © 2017 McGraw-Hill Education. All rights reserved 

Ethanol metabolism. ADP = adenosine diphosphate; ATP = adenosine triphosphate; ETOH = ethanol; NAD = nicotinamide adenine dinucleotide; NADH = 

the reduced form of nicotinamide adenine dinucleotide. 

 

+ορμόνες του stress 

εξαιτίας αφυδάτωσης 



Θεραπεία αλκοολικής κετοξέωσης 

 Υγρά, ηλεκτρολύτες, γλυκόζη  

 Θειαμίνη ως συνένζυμο της πυροσταφυλικής δεϋδρογενάσης 

και ως απαραίτητη για την πρόσληψη γλυκόζης από τα 

εγκεφαλικά κύτταρα.  



Δηλητηριάσεις 

Τοξικότητα  

ΚΝΣ 

Οπτικό νεύρο  

τύφλωση 

  

Τοξικότητα  

ΚΝΣ 

ARDS 

νεφρά  

 

  



Ωσμωτικό Χάσμα 

Μετρούμενη – Υπολογιζόμενη 

Ωσμωτικότητα  



Μικροσκοπική εξέταση ούρων 

δηλητηρίαση με αιθυλενική γλυκόλη 



http://content.nejm.org/content/vol360/issue21/images/large/10t2.jpeg


Μεταβολική Οξέωση 

Αύξημένο Χ. Α. 

Προσθήκη οξέος 

Γαλακτική  

Διαβητική 

Δηλητηρίαση 

Nεφρική 

ανεπάρκεια 

Φυσιολογικό Χ. Α. 
Απώλεια HCO3

- 

Απώλεια από τα 
νεφρά 

νεφρική 
σωληναριακή 

οξέωση 

Απώλεια από το 
γαστρεντερικό 

 

 

 



Απώλεια από το γαστρεντερικό 



Τo 98% των Η+ 

που εκκρίνονται 

συλλέγουν τα 

διττανθρακικά 

από το πρόυρο  

85% της  

απορρόφησης 

διττανθρακικών 

Η 

ενεργοποίησ

η του άξονα 

ρενίνης-

αλδοστερόνη

ς προκαλεί 

αλκάλωση. 

Υποβολαιμία 

 

(IV) 

(IΙ) 



Νεφρικές Σωληναριακές Οξεώσεις 

Διαταραχή στην 

έκκριση Η+ όπου 

επαναρροφάται το 

85% των ΗCO3- 

Διαταραχή στην 

έκκριση Η+ 

όπου 

επαναρροφάται 

το 5% των 

ΗCO3- 

Μειωμένη 

συγκέντρωση ΝΗ3 στη 

μυελώδη μοίρα άρα 

απέκκριση ΝΗ4
+ 

Διαταραχή στην 

έκκριση Η+ (RTA I) 

 +  

αντίσταση-έλλειψη 

αλδοστερόνης 

(υπερκαλιαιμία) 



 Εγγύς RTA-τύπου ΙΙ: Αυτοπεριοριζόμενη. Γενετικά αίτια (Σύνδρομο 
Fanconi), επίδραση τοξινών, δυσπρωτεϊναιμίες (πολλαπλό μυέλωμα), 
αμυλοείδωση, αυτοάνοσα (Sjogren), απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος, 
ιδιοπαθής, σποραδική, διαταραχές ασβεστίου (υπερπαραθυρεοειδισμός), 
χορήγηση αναστολέων καρβονικής ανυδράσης. 

 
 Άπω RTA-τύπου Ι: Σοβαρή οξέωση και υποκαλιαιμία. Γενετικά αίτια 

(Wilson), επίδραση τοξινών, δυσπρωτεϊναιμίες , αυτοάνοσα (ΣΕΛ), 
ιδιοπαθής ή σποραδική, υπερπαραθυρεοειδισμός, νεφρωτικό 
σύνδρομο, κίρρωση, διάμεσες-σωληναριακές νεφρίτιδες. 

 

 RTA τύπου ΙΙΙ: Σε νεφρική ανεπάρκεια με GFR<20-30. 

 

 Άπω RTA-τύπου ΙV: Υπερκαλιαιμία. Αίτια υποαλδοστερονισμού.  

 

 

 

Νεφρικές Σωληναριακές Οξεώσεις 



 Κλασματική απέκκριση HCO3
- (Ποσό των HCO3

- που απεκκρίνεται 

/ Ποσό των HCO3
- που διηθούνται στο πρόουρο) 

Χορηγούμε  IV HCO3
- (0,5-2mEq/kg) ώστε pH ούρων>7,4 και 

[HCO3
-]>24mEq/lit 

-Υψηλή Κλασματική απέκκριση HCO3
- (>15%)= RTA type II (εγγύς). 

-Χαμηλή Κλασματική απέκκριση HCO3
- (1-3%)=RTA type Ι ή ΙΙΙ. 

 

 Η έκκριση Η+ σε αλκαλικά ούρα: H++HCO3
-
      H2CO3

-
    CO2+H2O  

-Συνεπώς όταν τα αλκαλικά ούρα οφείλονται σε χαμηλή έκκριση Η+ 

(RTA type I, II, IV) η PCO2 των ούρων θα είναι χαμηλή. Αντίθετα 

όταν υπάρχει έκκριση Η+ η PCO2 είναι υψηλή (RTA type III). 

Νεφρικές Σωληναριακές Οξεώσεις-
Διαγνωστική προσπέλαση 







1,2 



Μεταβολική αλκάλωση 

Ορισμός:   

-HCO3
->24 mEq/lit και  

-pH >7,40 



pH=pKA+log(HCO3)/(CO2) 
- 

Μεταβολική ΑΛΚΑΛΩΣΗ 

ΚΥΡΙΑ 

μεταβολή 

Αντισταθμιστική μεταβολή 

Για κάθε αύξηση 

των HCO3 κατά 

1mEq το PCO2 

αυξάνεται κατά 

0,7mmHg 



Τo 98% των Η+ 

που εκκρίνονται 

συλλέγουν τα 

διττανθρακικά 

από το πρόυρο  

85% της  

απορρόφησης 

διττανθρακικών 

Η 

ενεργοποίησ

η του άξονα 

ρενίνης-

αλδοστερόνη

ς προκαλεί 

αλκάλωση. 

Υποβολαιμία 

 

(IV) 

(IΙ) 



Προσέγγιση μεταβολικής 

αλκάλωσης  

 Η υπογκαιμία οδηγεί σε: 

- ελάττωση του GFR και πλήρη επαναρρόφηση των διττανθρακικών και 
νερού (μαζί με Cl) 

-ενεργοποίηση του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης και 
επαναρρόφηση του Να+ και αποβολή Κ+ και Η+. Η αύξηση της [Η+] στο 
πρόουρο αυξάνει την επαναρρόφηση διττανθρακικών οδηγεί  

αλκάλωση με ελαττωμένο Cl-  ούρων. 

 

 Σε φυσιολογικό ή αυξημένο ενδοαγγειακό όγκο: 

-Υποκαλιαιμία προκαλεί ελάττωση του GFR και αύξηση της δράσης της 
αλδοστερόνης 

-Υπερέκκριση αλδοστερόνης (υπερπλασία επινεφριδίων, 
αλατοκορτικοειδής δράση σε συν Cushing, υπερέκκριση ρενίνης όπως πχ 
σε στένωση νεφρικής αρτηρίας) οδηγεί σε 

αλκάλωση χωρίς ελαττωμένο Cl-  ούρων. 

 







Σχέση μεταβολικής αλκάλωσης και GFR 



Υποκαλιαιμία 

Αγγειοτενσίνης ΙΙ 

 

Thromboxane 

Increased 

thromboxane 





Διουρητικά 

ΕCV 
 

 

 

K+ 



Μεθυπερκαπνική αλκάλωση: Η υπερκαπνία 

αυξάνει την επαναρρόφηση διττανθρακικών 



Ταχεία διόρθωση της PCO2 
 

•μηχανικό αερισμό 

 

• διόρθωση βρογχόσπασμου 

Μεθυπερκαπνική αλκάλωση 



 

Εξωγενής προσθήκη διττανθρακικών 

• Χορήγηση πλάσματος, αίματος,  

σε νεφρική ανεπάρκεια  

            κιτρικά                 ΗCO3
-  

 

Ιοντοανταλακτικές 

ρητίνες (Kayexalate) + 

αλκάλεα για έλεγχο 

υπερφωσφαταιμίας 





Αναπνευστική οξέωση. 

Ορισμός: 

-pH<7,40 και  

pCO2>40mmHg 
 



pH=pKA+log(HCO3)/(CO2) 
- 

Αναπνευστική ΟΞΕΩΣΗ 

Αντισταθμιστική μεταβολή ΚΥΡΙΑ 

μεταβολή 



Εξισώσεις αερισμού: 

ṼA=Ṽco2/Pco2 x K    όπου: 

ṼA=κυψελιδικός αερισμός 

Ṽco2= Όγκος co2 που παράγεται και 

αποβάλλεται ανά μονάδα χρόνου. 

Pco2=Μερική πίεση κυψελιδικού co2 

πρακτικά ίση με τιμή στο αρτηριακό 

αίμα. 

Κ= σταθερά.  



Η αναπνευστική εξίσωση 

PaCO2= k x V′CO2 / V′A 

 

V′A   = V′E-V′D 



PaCO2= k x V ′CO2 / V ′A 

 



PaCO2 = K

  

. 
V′CO2 

V′E  . 1 - 
VD 

VT 



Υπερπαραγωγή  

PCO2 = K

  

. 
V′CO2 

VT  . 1 - 
VD 

VT 

. f 

CO2 



Αυξημένη παραγωγή  CO2 

• Πυρετός (10-15%   / 10C) 

• Άσκηση 

• Υπερκατανάλωση υδατανθράκων 

• Ρίγος 

• Τέτανος 



PCO2 = K

  

. 
V′CO2 

VT  . 1 - 
VD 

VT 

. f 

VD  

Αύξηση νεκρού χώρου  



Μείωση αναπνευστικής συχνότητας, f 

PCO2 = K

  

. 
V′CO2 

VT  . 1 - 
VD 

VT 

. f 



Μείωση αναπνεόμενου όγκου 

PCO2 = K

  

. 
V′CO2 

VT  . 1 - 
VD 

VT 

. f 

VT  



Μείωση και αναπνεόμενου όγκου και 

αναπνευστικής συχνότητας 

PCO2 = K

  

. 
V′CO2 

VT  . 1 - 
VD 

VT 

. f 



PCO2 = K

  

. 
V′CO2 

VT  . 1 - 
VD 

VT 

. f 

VT  Ταχεία και επιπόλαιη αναπνοή f/ 





 

Οξεία αναπνευστική οξέωση: Για κάθε   του 

PCO2 κατά  10 mmHg τα HCO3  κατά 1mEq. 

 

Χρόνια αναπνευστική οξέωση: Για κάθε  του 

PCO2 του κατά 10 mmHg τα HCO3  κατά 3,5 

mEq. 
 

 



ṼA 

Διαταραχή  

V/Q 





Αναπνευστική αλκάλωση 

Ορισμός:  

-pH>7,40 και  

-pCO2<40mmHg 



pH=pKA+log(HCO3)/(CO2) 
- 

Αναπνευστική ΑΛΚΑΛΩΣΗ 

ΚΥΡΙΑ 

μεταβολή 

Αντισταθμιστική μεταβολή 



   Κεντρικοί χημειοϋποδοχείς. 



Περιφερικοί χήμειοϋποδοχείς. 

(καρωτιδικά- αορτικά σωμάτια) 

20%  

ταχύτατοι, αποκλειστικά 

όργανα 

που αντιλαμβάνονται 

υποξαιμία. 







Εξισώσεις αερισμού: 

ṼA=Ṽco2/Pco2 x K    όπου: 

ṼA=κυψελιδικός αερισμός 

Ṽco2= Όγκος co2 που παράγεται και 

αποβάλλεται ανά μονάδα χρόνου. 

Pco2=Μερική πίεση κυψελιδικού co2 

πρακτικά ίση με τιμή στο αρτηριακό 

αίμα. 

Κ= σταθερά.  





ṼA 



Οξεία αναπνευστική αλκάλωση: Για κάθε   του 

PCO2 κατά 10 mmHg τα HCO3   κατά 2 mEq. 

 

Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση: Για κάθε   

του PCO2 κατά 10 mmHg τα HCO3   κατά 4 mEq.  



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 

ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 



Βασικές αρχές 

Αξιολόγηση: 

-Ph 

-PCO2 

-HCO3
- 



Φυσιολογικές τιμές 

pH=7,36-7,44. 

PCO2=36-44 

HCO3=22-26 - 



Η διακύμανση του [Η+] είναι μόλις 

10nEq/lit άρα ο λόγος  

PCO2/HCO3 πρέπει να είναι κατά 

το δυνατόν  

ΣΤΑΘΕΡΟΣ 

 



Οι αντιρροπιστικές μεταβολές δεν 

αποκαθιστούν, απλά ελαττώνουν το 

εύρος της πρωτοπαθούς διαταραχής. 



Αναγνώριση της πρωτοπαθούς 

οξεοβασικής διαταραχής 

Υπάρχει διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας 

(οποιαδήποτε) αν είτε το pH είτε το PCO2 είναι εκτός 

φυσιολογικών τιμών.  

Αν pH και PCO2:  

αυξομειώνονται μαζί υπάρχει πρωτοπαθής μεταβολική 

διαταραχή  

αυξομειώνονται αντίστροφα τότε η πρωτοπαθής 

διαταραχή είναι αναπνευστική. 

Πχ:  

-μεταβολική οξέωση πτώση pH και PCO2 

-αναπνευστική οξέωση πτώση pH αλλά αύξηση PCO2 

 

 



Αναγνώριση της πρωτοπαθούς 

οξεοβασικής διαταραχής 

Αν είτε το pH είτε το PCO2 είναι φυσιολογικά υπάρχει μια 

μικτή μεταβολική και αναπνευστική διαταραχή. Είναι 

ισότιμες και αντίστροφες και εδώ δεν έχουμε 

πρωτοπαθή διαταραχή. Η παθολογική τιμή καθορίζει 

και την μια από τις δύο διαταραχές και βρίσκουμε την 

άλλη εξ αποκλεισμού. 

Οι αντιρροπιστικές μεταβολές 

δεν αποκαθιστούν, απλά 

ελαττώνουν το εύρος της 

πρωτοπαθούς διαταραχής. 



Πχ 

Με pH φυσιολογικό 7,40 και PCO2 είναι 55mm Hg. 
 

 

Υπάρχει οξεοβασική διαταραχή? 

Αναπνευστική  

οξέωση 

Μεταβολική  

αλκάλωση 

Γιατί το pH είναι 

«φυσιολογικό» ? 



Είναι η δευτερεύουσα μεταβολή 

αντιρροπιστική ή συνυπάρχει 

ανεξάρτητη οξεοβασική διαταραχή?  

Συνοψίζοντας: 

 Μεταβολική οξέωση: Για κάθε πτώση των HCO3 κατά 1mEq το PCO2 
μειώνεται κατά 1,2mmHg. 

 Μεταβολική αλκάλωση: Για κάθε αύξηση των HCO3 κατά 1mEq το PCO2 
αυξάνεται κατά 0,7mmHg 

 

 Αναπνευστική οξέωση: 

Οξεία αναπνευστική οξέωση: Για κάθε αύξηση του PCO2 κατά  10 mmHg 
τα HCO3 αυξάνονται κατά 1mEq. 

Χρόνια αναπνευστική οξέωση: Για κάθε αύξηση του PCO2 κατά 10 mmHg 
τα HCO3 αυξάνονται κατά 3,5 mEq. 

 

 Αναπνευστική αλκάλωση:  

Οξεία αναπνευστική αλκάλωση: Για κάθε μείωση του PCO2 κατά 10 
mmHg τα HCO3 μειώνονται κατά 2 mEq. 

Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση: Για κάθε μείωση του PCO2 κατά 10 
mmHg τα HCO3 μειώνονται κατά 4 mEq.  

 

 



Πχ  

Ασθενής 65 ετών, διαβητικός, με βαρειά πνευμονία, πυρετό, 
δύσπνοια, ταχύπνοια και πτώση του επιπέδου 
συνείδησης. Αέρια αίματος (με FiO2 40%), : pH = 7,09,  
pCO2 = 34, pO2 = 65, HCO3 = 10, lac (γαλακτικό) = 5  
Glu = 420.  

      Ποιό ή ποιά από τα παρακάτω είναι αλήθεια; 

 

1. Ο ασθενής πιθανότατα δεν έχει κετοξέωση 

2. Ο ασθενής χρειάζεται διασωλήνωση, λόγω καμάτου των 
αναπνευστικών μυών 

3. Η χορήγηση NaHCO3 θα βελτιώσει την οξεοβασική 
εικόνα 

4. Η χορήγηση υγρών και ινσουλίνης είναι πιθανότατα 
αρκετά για αρχική θεραπεία. 
 



Ασθενής 65 ετών, διαβητικός, με βαρειά πνευμονία, πυρετό, 
δύσπνοια, ταχύπνοια και πτώση του επιπέδου συνείδησης. 
Αέρια αίματος (με FiO2 40%), : pH = 7,09,  pCO2 = 34, pO2 
= 65, HCO3 = 10, lac (γαλακτικό) = 5  Glu = 420.  

  

pH και pCO2 χαμηλότερα του φυσιολογικού:  

Πρωτοπαθής μεταβολική οξέωση . 

 

Το αναμενόμενο PCO2= 40-14χ1,2 =23  

εδώ όμως έχουμε 34 άρα: 

 υποκρύπτεται και αναπνευστική οξέωση που 

υποδηλώνει έκπτωση του αερισμού και κάματο 

των αναπνευστικών μυών  



Πχ  

Ασθενής 65 ετών, διαβητικός, με βαρειά πνευμονία, πυρετό, 
δύσπνοια, ταχύπνοια και πτώση του επιπέδου 
συνείδησης. Αέρια αίματος (με FiO2 40%), : pH = 7,09,  
pCO2 = 34, pO2 = 65, HCO3 = 10, lac (γαλακτικό) = 5  
Glu = 420.  

      Ποιό ή ποιά από τα παρακάτω είναι αλήθεια; 

 

1. Ο ασθενής πιθανότατα δεν έχει κετοξέωση 

2. Ο ασθενής χρειάζεται διασωλήνωση, λόγω καμάτου των 
αναπνευστικών μυών 

3. Η χορήγηση NaHCO3 θα βελτιώσει την οξεοβασική 
εικόνα 

4. Η χορήγηση υγρών και ινσουλίνης είναι πιθανότατα 
αρκετά για αρχική θεραπεία 

 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 


