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Πρωτοπαθείς διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας

Διαταραχή pH [H+] Πρωτοπαθής 
μεταβολή

Αντιρροπιστική 
μεταβολή

Μεταβολική 
οξέωση ⬇ ⬆ ⬇[HCO3-] ⬇PCO2

Μεταβολική 
αλκάλωση ⬆ ⬇ ⬆[HCO3-] ⬆PCO2

Αναπνευστική 
Οξέωση ⬇ ⬆ ⬆PCO2 ⬆[HCO3-]

Αναπνευστική 
αλκάλωση ⬆ ⬇ ⬇PCO2 ⬇[HCO3-]



Αναπνευστική αλκάλωση

• Πρωτοπαθής (όχι αντιρροπιστική) αύξηση του κυψελιδικού αερισμού 

• Απομάκρυνση CO2 μέσω κυψελιδικού αερισμού > > > 

                                                          παραγόμενο μεταβολικό φορτίο CO2

“πρωτοπαθής υποκαπνία”



Αναπνευστική αλκάλωση
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Αναπνευστική αλκάλωση
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Αναπνευστική αλκάλωση
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[H+] = 24 x  ———— 
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σχεδόν σταθερή
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Οξεία vs Χρόνια 

Αναπνευστική αλκάλωση

Αντιρρόπηση



Μετακίνηση H+ από τα κύτταρα στον εξωκυττάριο χώρο 

• ρυθμιστικά διαλύματα λευκωμάτων, φωσφορικών, 
αιμοσφαιρίνης 

• αύξηση παραγωγής γαλακτικού οξέος  - ενεργοποίηση της 
φωσφορο-φρουκτοκινάσης (pH αίματος >7,6) 

Έξοδος Cl- από τα κύτταρα με ανταλλαγή HCO3-

Οξεία αναπνευστική αλκάλωση: αντιρρόπηση

Διάρκεια 10 λεπτά - 6 ώρες



⬇[HCO3-] κατά 0,2 mEq/L για κάθε ⬇ της PCO2 κατά 1 mmHg                                                     

Κατώτερα επίπεδα HCO3- (όριο αντιρρόπισης): ∼ 20 mEq/L 

Κατώτερα επίπεδα PCO2 : 18-20 mmHg 

Οξεία αναπνευστική αλκάλωση: αντιρρόπηση



Εξίσωση Henderson - Hasselbalch

                    [HCO3-] 
pH  = 6,1 + log —————- 

                   0,03 PCO2

      [24] 
pH  = 6,1 + log  ————   = 7,7 

        0,03 x 20

Σε ασθενή με PCO2 = 20mmHg

Χωρίς αντιρρόπηση 
[HCO3-] = 24mEq/L

Οξεία αναπνευστική αλκάλωση: παράδειγμα αντιρρόπησης

Με αντιρρόπηση 
[ΔHCO3-] = 20 x 0,2 = 4 mEq/L 

[HCO3-] = 24 - 4 = 20 mEq/L

      [20] 
pH  = 6,1 + log  ————   = 7,63 

        0,03 x 20



Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση: αντιρρόπηση

Αύξηση της νεφρικής αποβολής HCO3-  

Μείωση της νεφρικής απέκκρισης H+  

• Αποβολή των φωσφορικών ως μονόξινα άλατα 
(⬇ της τιτλοποιήσιμης οξύτητας)  

• ⬇ της έκκρισης NH4+ 

Θετικό ισοζύγιο H+

> 8 ώρες: Άνοδος του pH στα σωληναριακά κύτταρα

⬇



⬇[HCO3-] κατά 0,4 - 0,5 mEq/L για κάθε ⬇ της PCO2 κατά 1 mmHg                                                    

Κατώτερα επίπεδα HCO3- (όριο αντιρρόπισης): ∼ 12 mEq/L 

Κατώτερα επίπεδα PCO2 : 15 mmHg

Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση: αποτέλεσμα αντιρρόπησης

☞ μεγαλύτερo από ότι στην οξεία



Σε ασθενή με  PCO2 = 20mmHg

      [16] 
pH  = 6,1 + log  ————   = 7,53 

        0,03 x 20

χρόνια αντιρρόπηση 
[ΔHCO3-] = 20 x 0,4 = 8 mEq/L 

[HCO3-] = 24 - 8 = 16 mEq/L

Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση: παράδειγμα αντιρρόπισης

      [20] 
pH  = 6,1 + log  ————   = 7,63 

        0,03 x 20

οξεία αντιρρόπηση 
[ΔHCO3-] = 20 x 0,2 = 4 mEq/L 

[HCO3-] = 24 - 4 = 20 mEq/L

      [24] 
pH  = 6,1 + log  ————   = 7,7 

        0,03 x 20

Χωρίς αντιρρόπηση 
[HCO3-] = 24mEq/L



 Αναπνευστική αλκάλωση / Αντιρρόπηση

Οξεία Χρόνια

Arbus GS et al. N Engl J Med 1969 Gennari JF et al. J Clin Invest 1972



📝 Η χρόνια αναπνευστική αλκάλωση είναι η μοναδική 

οξεοβασική διαταραχή κατά την οποία η αντιρρόπιση είναι σε 
θέση να αποκαταστήσει σχεδόν πλήρως τα επίπεδα του pH 

Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση: αντιρρόπιση



👀  Η χρόνια αναπνευστική αλκάλωση είναι η μοναδική 
οξεοβασική διαταραχή κατά την οποία η αντιρρόπιση είναι σε 
θέση να αποκαταστήσει σχεδόν πλήρως τα επίπεδα του pH 

👀  Προϋπόθεση για την πλήρη έκφραση της νεφρικής 
αντιρρόπησης αποτελεί η καλή κατάσταση ενυδάτωσης και η 
φυσιολογική νεφρική λειτουργία

Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση: αντιρρόπιση



Έλεγχος αναπνοής

Κεντρικοί χημειοϋποδοχείς Περιφερικοί χημειοϋποδοχείς

⬆PCO2 
⬇ pH (⬆H+) 

+ ⬇PO2

⬆PCO2 
⬇ pH (⬆H+) 



Υποξαιµία
Πνευµονική νόσο (πνευµονία, διάµεση ίνωση, εµβολή, οίδηµα)
Συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
Υπόταση ή σοβαρού βαθµού αναιµία
Παραµονή σε υψηλό υψόµετρο
Πνευµονική νόσος (διέγερση µηχανοϋποδοχέων)
Άµεση διέγερση του αναπνευστικού κέντρου στο ΚΝΣ
Ψυχογενή ή εκούσιο υπεραερισµό
Ηπατική ανεπάρκεια
Σηψαιµία από Gram αρνητικό µικρόβιο
Δηλητηρίαση από σαλικυλικά
Αντιρρόπηση σε µεταβολική οξέωση
Κύηση και ωχρινική φάση του καταµήνιου κύκλου εξαιτίας της προγεστετερόνης
Νευρολογικές διαταραχές: κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όγκοι γέφυρας
Μηχανικός αερισµός

Αναπνευστική αλκάλωση : αίτια πρωτοπαθούς υπεραερισμού



Οξεία αναπνευστική αλκάλωση από υποξαιμία

⬇PO2

⬆αερισμού

⬇PCO2

 ⬆pH

(-) ⬇αερ
ισμο

ύ

(-)



Οξεία αναπνευστική αλκάλωση από υποξαιμία

⬇PO2

⬆αερισμού

⬇PCO2

 ⬆pH

(-) ⬇αερ
ισμο

ύ

(-)

Αν PO2 < 50 - 60 mmHg



Οξεία αναπνευστική αλκάλωση από υποξαιμία

⬇PO2

⬆αερισμού

⬇PCO2

 ⬆pH

(-) ⬇αερ
ισμο

ύ

(-)

Αν PO2 < 50 - 60 mmHg

Αν PCO2 ⬆    
πχ πνευμονική νόσος-αναπνευστική οξέωση



Οξεία αναπνευστική αλκάλωση από υποξαιμία

⬇PO2

⬆αερισμού

⬇PCO2

 ⬆pH

(-) ⬇αερ
ισμο

ύ

(-)

Αν PO2 < 50 - 60 mmHg

Αν PCO2 ⬆    
πχ πνευμονική νόσος-αναπνευστική οξέωση

✘
✘



Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση από υποξαιμία

⬇PO2

⬆αερισμού

⬇PCO2

 ⬆pH

(-) ⬇αερ
ισμο

ύ

(-)

παράταση της υποξαιμίας

⬇[HCO3-] Επαναφορά του pH προς 
τα φυσιολογικά επίπεδα



Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση από υποξαιμία

⬇PO2

⬆αερισμού

⬇PCO2

 ⬆pH

(-) ⬇αερ
ισμο

ύ

(-)

παράταση της υποξαιμίας

⬇[HCO3-] Επαναφορά του pH προς 
τα φυσιολογικά επίπεδα

✘
✘



Αναπνευστική αλκάλωση από πνευμονική νόσο

• Ο υπεραερισμός δεν αναστέλλεται πάντα με χορήγηση O2 

• Διέγερση της αναπνοής από μηχανικούς πνευμονικούς 
υποδοχείς (παρατριχοειδικούς και ερεθιστικούς) μόνο σε 
παθολογικές καταστάσεις 

• Μεταφορά ερεθισμάτων στο αναπνευστικό κέντρο μέσω 
πνευμονογαστρικού νεύρου

πέρα από την υποξαιμία !!!



Αναπνευστική αλκάλωση από άμεση ενεργοποίηση του 
αναπνευστικού κέντρου στον προμήκη

• Ψυχογενής υπεραερισμός (κρίση πανικού) 

• Ηπατική ανεπάρκεια (κατακράτηση αμινών) 

• Gram(-) σηψαιμία (τοξιναιμία) 

• Δηλητηρίαση από σαλικυλικά 

• Κύηση (προγεστερόνη)  

• Κακώσεις / όγκοι ΚΝΣ 

• Ταχεία διόρθωση μεταβολικής οξέωσης (παραμονή οξεωτικού ΕΝΥ)



Αναπνευστική αλκάλωση από μηχανικό αερισμό (ιατρογενώς)

• Παρενέργεια στην προσπάθεια διόρθωσης της υποξυγοναιμίας 

• Θεραπευτικά για εγκεφαλικό οίδημα μετά από κάκωση



Eξωπνευμονική απομάκρυνση CO2 

• Αιμοκάθαρση με οξικά 

• Εξωσωματική κυκλοφορία (καρδιοπνευμονική παράκαμψη)

Υποκαπνία μη οφειλόμενη σε υπεραερισμό

Mειωμένη παραγωγή CO2 

• Σημαντικός περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας 
(φαρμακευτική καταστολή, μυϊκή παράλυση)


• Μείωση του μεταβολικού ρυθμού (υποθερμία, υποθυρεοειδισμός)



Ψευδο - αναπνευστική αλκάλωση

• Βαριά κυκλοφοριακή ανεπάρκεια  
     (καρδιακή ανακοπή, καρδιοαναπνευστική αναζωογώνηση)


• Μείωση καρδιακής παροχής και πνευμονικής αιμάτωσης, 
αλλά διατήρηση του κυψελιδικού αερισμού 

⬇αρτηριακή PCO2  /// ⬆φλεβικής PCO2   

  😲   Αναπνευστική οξέωση !!! 

• Φυσιολογική αρτηριακή PO2 / βαριά ιστική υποξία

🤔



• Αύξηση δραστηριότητας των αναπνευστικών μυών 

• Αύξηση της συχνότητας και του βάθους των αναπνοών

Ευεργετική επίδραση στην υποξαιμία, η οποία 
μπορεί να αποτελεί και την αιτία του υπεραερισμού.

αναπνευστικό σύστημα

Κλινικά ευρήματα αναπνευστικής αλκάλωσης



• Κεφαλαλγία 

• Έκπτωση των πνευματικών λειτουργιών  

• Μεταβολή του επιπέδου συνείδησης 

                         ☞ Ελάττωση της εγκεφαλικής αιματικής ροής κατά 4% 
                             για κάθε μείωση της PCO2 κατά 1 mmHg

Κλινικά ευρήματα αναπνευστικής αλκάλωσης

νευρικό σύστημα

• Αιμωδίες και παραισθήσεις, κυρίως στην περιστοματική περιοχή 

• Κράμπες, καρποποδικό σπασμό 

                       ☞ Σημεία τετανίας - μείωση του Ca++ 

Κ 
Ν 
Σ

Π 
Ν 
Σ



✔ Οξεία αναπνευστική αλκάλωση 


     (PCO2 <25-30 mmHg, σημαντικά αυξημένο εγκεφαλικό pH) 

✘ Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση 

     (αντιρρόπιση προς φυσιολογικό pH) 

✘ Μεταβολική αλκάλωση

     (τα HCO3- δεν περνούν εύκολα τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό)

Τα συμπτώματα παρατηρούνται κυρίως στην:

Αλκαλώσεις και συμπτώματα από το ΚΝΣ
Δεν είναι όλες ίδιες…



• Κολπικές και κοιλιακές ταχυαρρυθμίες, ανθεκτικές στη συνήθη 
θεραπευτική αγωγή 

• Ισχαιμική σημειολογία: προκάρδιο άλγος, διαταραχές ST

Σε προϋπάρχουσα ισχαιμική καρδιαγγειακή νόσο:

☞ Η αλκάλωση προκαλεί 

αγγειοσύσπαση και αύξηση της 
συγγένειας της Hb με το O2, συνεπώς 
λιγότερη απελευθέρωση O2 στους ιστούς

Καρδιαγγειακό σύστημα 

Κλινικά ευρήματα αναπνευστικής αλκάλωσης



Ηλεκτρολύτες

• Νάτριο : μείωση κατά 1-3 meq/L 

☞ μετακίνηση ενδοκυττάρια - ανταλλαγή με Η+   

☞ απώλεια στα ούρα με τα HCO3-  

                                              … μείωση όγκου πλάσματος μέχρι και 25% 

• Χλώριο : αύξηση  

☞ κατακράτηση λόγω ελάττωσης τoυ εξωκυτταρίου όγκου 

☞ έξοδος από τα κύτταρα σε ανταλλαγή με HCO3- 

• Κάλιο : μείωση κατά 0,2 mEq/L για κάθε αύξηση του pH κατά 0,1 

☞ μετακίνηση ενδοκυττάρια - ανταλλαγή με Η+

Κλινικά ευρήματα αναπνευστικής αλκάλωσης



• Ελάττωση του ιονισμένου ασβεστίου 
⬆σύνδεσης του ασβεστίου με τη λευκωματίνη 

• Υποφωσφαταιμία (0.5-1.5 mg/dL) 
☞ μετακίνηση ενδοκυττάρια 
☞  διέγερση της γλυκόλυσης από την ενδοκυττάρια αλκάλωση 
και σχηµατισµός φωσφορυλιωµένων παραγώγων   
(6-φωσφορική γλυκόζη, 1,6-διφωσφορική φρουκτόζη)

Κλινικά ευρήματα αναπνευστικής αλκάλωσης

Ηλεκτρολύτες



• Αναζήτηση αιτίας - υποκείμενης νόσου  
    (ιστορικό, κλινική εικόνα, παρακλινικές εξετάσεις)


• Μέτρηση pO2  

• Κυψελιδοτριχοειδική διαφορά οξυγόνου p(A-a)O2 : πνευμονική νόσος


• Μετρήσεις αρτηριακή ή διαδερμικής pCO2 κατά τη διάρκεια του 
ύπνου (Δ/Δ ψυχογενούς υπεραερισμού) 

        

Διαφορική διάγνωση αιτίων αναπνευστικής αλκάλωσης (Ι)



Πνευμονική νόσος Ψυχογενής υπεραερισμός

Δύσπνοια προσπάθειας Δύσπνοια ηρεμίας

Διατήρηση υπεραερισμού  
κατά την άσκηση

Εξάλειψη υπεραερισμού  
κατά την άσκηση

⬆ p(A-a)O2 p(A-a)O2 : φυσιολογική

⬇pCO2 συνέχεια pCO2 φυσιολογική στον ύπνο

Διαφορική διάγνωση αιτίων αναπνευστικής αλκάλωσης (ΙΙ)



Αναπνευστική αλκάλωση: Θεραπεία (Ι)

• Στόχο της αντιμετώπισης δεν αποτελεί η διόρθωση της 
αλκάλωσης, αλλά η θεραπεία της υποκείμενης νόσου 

• Για την οµαλοποίηση του pH δεν ενδείκνυται η χορήγηση 
κατασταλτικών της αναπνοής ή η χορήγηση οξέος, όπως το 
υδροχλωρικό οξύ (HCl) 

• Αν το αίτιο της αλκάλωσης είναι η υποξυγοναιµία, συστήνεται 
χορήγηση O2 και αποκατάσταση της PO2



• Σε συμπτωματικούς μη υποξαιμικούς ασθενείς:  

     αύξηση εισπνεόμενου CO2 (χάρτινη σακκούλα)


• Σε μηχανικό αερισμό: 


     ρύθμιση νεκρού χώρου, βάθους και συχνότητας αναπνοών 

• Παρακολούθηση του pH του αίματος:  

στη χρόνια αναπνευστική αλκάλωση, μετά τη θεραπευτική αύξηση του PCO2, 
η [HCO3-] παραμένει χαμηλή λόγω προηγούμενης αντιρρόπησης ➠ ➠ ➠  
Κίνδυνος ανάπτυξης μεταβολικής οξέωσης (συνήθως ήπιας)

Αναπνευστική αλκάλωση: Θεραπεία (ΙΙ)



• Μείωση της [HCO3-] με ακεταζολαμίδη 

• Αν και η [HCO3-] είναι ήδη χαμηλή, μεγαλύτερη μείωσή της βελτιώνει 
τα συμπτώματα 

• Χορηγείται στους ορειβάτες σε συνδυασµό µε οξυγόνο και οδηγίες 
για βραδεία ανάβαση 

📝 Η ακεταζολαµίδη είναι αναστολέας της καρβονικής ανυδράσης και 
αναστέλλει την επαναρρόφηση των HCO3- στο εγγύς εσπειραµένο σωληνάριο

Αναπνευστική αλκάλωση: Θεραπεία (ΙΙΙ)



Ευχαριστώ


