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Η σημασία της ηλεκτρικής 
ουδετερότητας σε σχέση

 με τη σύγχυση που υπήρχε ως προς την 
εκτίμηση του ιοντικού περιβάλλοντος 
στο αίμα και στα υγρά του οργανισμού 

Χάσμα ανιόντων (ΧΑ) ορού: 
ένα δύσκολο και παραμελημένο κεφάλαιο!
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ΧΑ ορού: 
ένα δύσκολο και παραμελημένο κεφάλαιο!
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 Οι πρώτες βιβλιογραφικές  αναφορές αρχίζουν 
να καταγράφονται στα μέσα της δεκαετίας του 

´70 (NEJM, Lancet κά)

CURRENT CONCEPTS 
The anion gap 

Man SO and Hugh JC 
N Engl J Med 1977; vol297: p814-817

The anion gap  
Lancet. 1977; vol309: p785-786

ΧΑ ορού: 
ένα δύσκολο και παραμελημένο κεφάλαιο!



ΧΑ ορού: οι εξισώσεις

Για την επίτευξη της ηλεκτρικής 
ουδετερότητας θα πρέπει η 

συγκέντρωση των ολικών κατιόντων 
(total cations) να ισούται με εκείνη των 

ολικών ανιόντων (total anions)

total cations = total anions



ΧΑ ορού: οι εξισώσεις

Na+ + K+ + Ca2+ + Mg2+ + Protein+ =  

Cl- + HCO3- + Protein- + HPO4-/HPO4-2 + SO4-2 + OA- 

η εξίσωση (1) δεν εφαρμόζεται στην πράξη

Na+ + K+ + Ca2+ + Mg2+ + Protein+ =  

Cl- + HCO3- + Protein- + HPO4-/HPO4-2 + SO4-2 + OA- 

(1)



ΧΑ ορού: οι εξισώσεις

Na+ + K+ + UC = Cl- + HCO3- + UA 

Na+ + K+ - (Cl- + HCO3-) = UA - UC 
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Μη μετρήσιμα ανιόντα και κατιόντα

Επομένως, τα μη μετρήσιμα ανιόντα 
(unmeasured anions, UA) ξεπερνούν τα μη 

μετρήσιμα κατιόντα (unmeasured cations, UC) 
κατά 12 meq/L (23-11) και η διαφορά αυτή 

καθορίζει το ΧΑ ορού

ΧΑ ορού = μη μετρήσιμα ανιόντα - μη μετρήσιμα κατιόντα

Ίσως ο όρος χάσμα ανιόντων (ΧΑ) να αποτελεί μια 
λανθασμένη επιλογή γιατί υπονοεί ότι υπάρχει ένα χάσμα 
μεταξύ κατιόντων και ανιόντων στον ορό συνολικά, ενώ 
στην πράξη το χάσμα υφίσταται μεταξύ των UA και UC

Man S. et al NEJM 1977



Τελικά το ΧΑ ορού ή serum anion gap 
ισούται με:

Na+ + K+ - (Cl- + HCO3-) = UA - UC 

Na+ + K+ - (Cl- + HCO3-) = UA - UC 

Na+ - (Cl- + HCO3-) = UA - UC 

Serum anion gap = Na+ - (Cl- + HCO3-)



Το ΧΑ ορού μετράται σε meq/L 

Οι φ.τ. του καθορίζονται από τις επιμέρους φ.τ. των παραμέτρων από τις 

οποίες υπολογίζεται ανάλογα με τη μέθοδο μέτρησης

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται διαφορετικά όρια φ.τ. που κυμαίνονται από τα 6 

εώς τα 15 meq/L με επικρατέστερη τιμή τα 9-12 meq/L 

Υπάρχει σημαντική διακύμανση των φ.τ. μεταξύ των διαφορετικών ατόμων 

(interindividual variability) 

Η γνώση των baseline τιμών για τον κάθε ασθενή αποτελεί σημαντική 

βοήθεια για την περαιτέρω αξιόλογηση πιθανών μεταβολών σε αυτές

Για τις φυσιολογικές τιμές (φ.τ.) του ΧΑ ορού ισχύει:



Πώς μπορεί να είναι το ΧΑ ορού;

increased

normal

low

Ποιες καταστάσεις προκαλούν αυξημένο 
και ποιες χαμηλό ΧΑ;



Διαχωρισμός μεταβολικής οξέωσης (ΜΟ) με υψηλό και 

φυσιολογικό ΧΑ ορού (νορμο- και υπερχλωριαιμική ΜΟ αντίστοιχα)

Διάγνωση συγκαλυμμένης ΜΟ

Αποκάλυψη συνύπαρξης μεταβολικής αλκάλωσης (ΜΑ) μαζί με τη 

ΜΟ με υψηλό ΧΑ ορού

Αναγνώριση μικτών μορφών ΜΟ

Ανίχνευση διαφόρων κλινικών καταστάσεων (το ΧΑ ορού μπορεί 

να θέσει την υπόνοια ύπαρξής τους)

Η παρακολούθηση και εκτίμηση των μεταβολών 
στο ΧΑ ορού βοηθά διαφοροδιαγνωστικά στα:

Μαυροματίδης Κ 2008
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Πώς μπορεί να είναι το ΧΑ ορού;

increased

AG= UA-UC

UA  UC

 Να μην ξεχνάμε την πιθανή ύπαρξη 

εργαστηριακού λάθους στη  μέτρηση των 

ηλεκτρολυτών: Na+, Cl-, HCO3 -
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Χαμηλό ή αρνητικό ΧΑ ορού low or 
negative

Ιδιαίτερα μικρή συχνότητα εμφάνισης χαμηλών ή αρνητικών τιμών 

ΧΑ ορού (0,8-3% και 0,12% αντίστοιχα σε > 80.000 μετρήσεις 

ηλεκτρολυτών)

Η ύπαρξη εργαστηριακού λάθους

Η υπολευκωματιναιμία σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς των 

μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ)

Η ύπαρξη θετικά φορτισμένων μορίων (ΙgG παραπρωτεΐνη)

Κάποιες σπάνιες δηλητηριάσεις (λίθιο, βρώμιο, ιώδιο)

Goldstein RJ et al, JAMA 1980



Χαμηλό ή αρνητικό ΧΑ ορού low or 
negative

high 
light

s!

 Για κάθε μείωση της τιμής της λευκωματίνης ορού 

κατά 1gr/dl μειώνονται αντίστοιχα τα επίπεδα του ΧΑ 

ορού κατά 2,3-2,5 meq/L και το αντίθετο

Πρακτικός κανόνας του "take five" που λέει ότι θα 

πρέπει να προστίθεται ο αριθμός 5 στο ΧΑ ορού που 

μετράται σε ασθενείς των ΜΕΘ



Χαμηλό ή αρνητικό ΧΑ ορού low or 
negative

high 
light
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 Για κάθε μείωση της τιμής της λευκωματίνης ορού 

κατά 1gr/dl μειώνονται αντίστοιχα τα επίπεδα του ΧΑ 

ορού κατά 2,3-2,5 meq/L και το αντίθετο

Πρακτικός κανόνας του "take five" που λέει ότι θα 

πρέπει να προστίθεται ο αριθμός 5 στο ΧΑ ορού που 
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Feldman M et al, J Lab Clin Med 2005



Χαμηλό ή αρνητικό ΧΑ ορού low or 
negative

high 
light
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Η παραπρωτεΐνη IgG στο IgG πολλαπλούν μυέλωμα, σε 

αντίθεση με την IgA, φέρει θετικό φορτίο, αυξάνοντας τα UC 

στον ορό και μειώνοντας έτσι το ΧΑ ορού (επανέρχεται σε 

φυσιολογικά επίπεδα μετά το τέλος της θεραπείας)

Η υπερασβεστιαιμία του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού 

μειώνει το ΧΑ ορού, δεν συμβαίνει το ίδιο με την 

υπερασβεστιαιμία της κακοήθειας  



Χαμηλό ή αρνητικό ΧΑ ορού low or 
negative

high 
light

s!

Δηλητηριάσεις

Λίθιο: (διπολικές διαταραχές) θετικά φορτισμένο 
μόριο που μειώνει το ΧΑ ορού ακόμη και σε 
θεραπευτικά επίπεδα

Βρώμιο ή βρωμισμός: (πτητικά αναισθητικά, 
πυριδοστιγμίνη) παρά το αρνητικό φορτίο 
του επειδή προσμετράται μαζί με το Cl-, 

μειώνει ψευδώς το ΧΑ ορού

Ιώδιο: σπάνιο και δυσδιάγνωστο αίτιο με μηχανισμό 
ανάλογο με εκείνο του βρωμίου



increased
Τι σημαίνει για τους περισσότερους από εμάς 

το αυξημένο ΧΑ ορού;

μεταβολική 
οξέωση (ΜΟ)

          
αυξημένο ΧΑ 



increased

ΜΟ που συνοδεύεται είτε από υπερπαραγωγή είτε από μειωμένη 

απέκκριση κάποιου(ων) οξέος(ων)

Σοβαρή υποογκαιμία-αιμοσυμπύκνωση με συνοδό υπερλευκωματιναιμία

ΜΑ που προκαλεί συνήθως μικρή αύξηση του ΧΑ

Αναπνευστική αλκάλωση (ΑΑ)

Παρουσία αρνητικά φορτισμένων παραπρωτεϊνών

Σοβαρή υπερφωσφαταιμία

Εργαστηριακό λάθος στη μέτρηση των υπεύθυνων ηλεκτρολυτών

Τι μπορεί στην πράξη να 
σημαίνει το αυξημένο ΧΑ ορού;



Δύο μεγάλες κατηγορίες ΜΟ 

ΜΟ με φυσιολογικό ΧΑ και 
αυξημένα επίπεδα Cl- 
"υπερχλωριαιμική ΜΟ"

ΜΟ με αυξημένο ΧΑ και 
φυσιολογικά επίπεδα Cl- 
"νορμοχλωριαιμική ΜΟ"



A-

H+
Ενα οξύ (AH) διίσταται σε 

HCO3- H2O + CO2

Αν το οξύ είναι το HCl τότε το ανιόν είναι το Cl- το οποίο θα 

οδηγήσει σε ισόποση, με τα καταναλωθέντα HCO3-, αύξηση 

των επίπεδων του Cl- με στόχο την ηλεκτρική ουδετερότητα 

Serum anion gap = Na+ - (Cl- + HCO3-)

Υπερχλωριαιμική ΜΟ

ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ
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...στην υπερχλωριαιμική ΜΟ η απώλεια των HCO3-, είτε από το 

πεπτικό με τις διάρροιες, είτε από το νεφρικό σωληνάριο με τη 

ΝΣΟ ή την εξέλιξη της ΧΝΝ, συνοδεύεται και από απώλεια Na+, 

με τη μορφή του NaHCO3, με απότοκο την υποογκαιμία και την 

αντισταθμιστική κατακράτηση από τους νεφρούς του NaCl

να θυμόμαστε ότι...

Υπερχλωριαιμική ΜΟ



Νορμοχλωριαιμική ΜΟ

 Η έννοια του ΧΑ ορού βρίσκει σε αυτόν τον τύπο της 

ΜΟ την κλασική της έκφραση αφού εξ ορισμού 

συνεπάγεται την παρουσία αυξημένου αριθμού 

ανιόντων τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ΧΑ 

ορού πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα

 + υψηλό ΧΑ ορού





Κ: ketoacidosis 

U: uremia 

S: salicylates 

M: methanol 

A: acetoacetate 

L: lactate 

D: diabetes 

I: isoniazide 

E: ethylenoglycol 

P: paraldeyde

Μνημονοτεχνικοί όροι όπως: 
KUSMAL 
MADPILES 
MUDPILES, εμπεριέχουν 
καταστάσεις που μπορούν να 
οδηγήσουν σε ΜΟ με υψηλό 
ΧΑ ορού όπως:

Νορμοχλωριαιμική ΜΟ





Κ: ketoacidosis 

U: uremia 

S: salicylates 

M: methanol 

A: acetoacetate 

L: lactate 

D: diabetes 

I: isoniazide 

E: ethylenoglycol 

P: paraldeyde

Μνημονοτεχνικοί όροι όπως: 
KUSMAL 
MADPILES 
MUDPILES, εμπεριέχουν 
καταστάσεις που μπορούν να 
οδηγήσουν σε ΜΟ με υψηλό 
ΧΑ ορού όπως:

Υπερπαραγωγή οξέων και μειωμένη αποβολή τους: 2 βασικοί 

μηχανισμοί με τους οποίους τα συνοδά ανιόντα του 

εκάστοτε οξέος αυξάνουν το ΧΑ ορού, μέσω αύξησης των UA

γαλακτικό οξύ, β υδροξυβουτυρικό και ακετοξεικό οξύ

θειικά, φωσφορικά οξέα στην ουραιμία

φαρμακευτικές ή άλλου τύπου δηλητηριάσεις

Νορμοχλωριαιμική ΜΟ



Tιμές ΧΑ ορού > 30 meq/L είναι επιβεβαιωτικές της παρουσίας 

νορμοχλωριαμικής ΜΟ συμβατές με γαλακτική οξέωση, διαβητική 

κετοξέωση ή δηλητηρίαση με αιθυλενογλυκόλη

Δεν είναι πάντα εφικτό να ανιχνευθεί το υπεύθυνο οξύ (επίπεδα ΧΑ 

ορού μεταξύ 20 και 30 meq/L) έως και 30% των περιπτώσεων

Πολύ υψηλές τιμές του ΧΑ ορού, > 45 meq/L, δεν είναι συχνές και 

συνοδεύονται από ιδιαίτερα περίπλοκη παθοφυσιολογία

Νορμοχλωριαιμική ΜΟ



Η υπερχλωριαιμική  μορφή μπορεί να μεταπέσει σε 

νορμοχλωριαιμική  μορφή ΜΟ και το αντίθετο, ανάλογα με 

το υπεύθυνο οξύ, τους μεταβολίτες του και τη διατήρηση 

άθικτου ή μη ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR) 

Δεν υπάρχουν "στεγανά" για το πότε υπερισχύει η μια ή η 

άλλη μορφή ΜΟ ακόμη και όταν το προφανές αίτιο είναι η 

υπερπαραγωγή κάποιου/ων οξέων

Υπερχλωριαιμική ΜΟ Νορμοχλωριαιμική ΜΟ



Άλλα αίτια που προκαλούν  αυξημένο ΧΑ ορού

ΜΟ που συνοδεύεται είτε από υπερπαραγωγή είτε από μειωμένη απέκκριση κάποιου(ων) οξέος(ων)

Σοβαρή υποογκαιμία-αιμοσυμπύκνωση με συνοδό 

υπερλευκωματιναιμία

ΜΑ που προκαλεί συνήθως μικρή αύξηση του ΧΑ

Αναπνευστική αλκάλωση (ΑΑ)

Παρουσία αρνητικά φορτισμένων παραπρωτεϊνών

Σοβαρή υπερφωσφαταιμία

Εργαστηριακό λάθος στη μέτρηση των υπεύθυνων ηλεκτρολυτών

(λιγότερο συχνά και σημαντικά)



Άλλα αίτια που προκαλούν  αυξημένο ΧΑ

Υπερλευκωματιναιμία:  οι λευκωματίνες (βασικός εκπρόσωπος 

των UA) αυξάνονται σε μεγάλη 

αιμοσυμπύκνωση - αφυδάτωση

Υπερφωσφαταιμία:  μπορεί να προκαλέσει υπερβολική 

αύξηση του ΧΑ ορού αφού σε επίπεδα 

φωσφόρου >20 mg/dl το ΧΑ μπορεί να 

φτάσει σε τιμές >50 meq/L

-Υπερλευκωματιναιμία και υπερφωσφαταιμία-



Άλλα αίτια που προκαλούν  αυξημένο ΧΑ
-Αλκάλωση: ένα "οξύμωρο" αίτιο υψηλού ΧΑ ορού-

ΜΑ - εμέτοι

αιμοσυμπύκνωση και υπερλευκωματιαναιμία

αύξηση των αρνητικά φορτισμένων πρωτεϊνών (και των UA) 

λόγω της αλκαλιαιμίας

μικρή αύξηση της τάξης των 3-10 ή 4-6 meq/L

AA (πιο σπάνιο αίτιο)

αύξηση κατά 3 meq/L για κάθε 20 mmHg πτώση του CO2  



ΜΟ που συνοδεύεται είτε από υπερπαραγωγή είτε από μειωμένη απέκκριση κάποιου(ων) οξέος(ων)

Σοβαρή υποογκαιμία-αιμοσυμπύκνωση με συνοδό υπερλευκωματιναιμία

ΜΑ που προκαλεί συνήθως μικρή αύξηση του ΧΑ

Αναπνευστική αλκάλωση (ΑΑ)

Σοβαρή υπερφωσφαταιμία

Παρουσία αρνητικά φορτισμένων παραπρωτεϊνών (αφορά στην 

IgA παραπρωτεΐνη και δεν φαίνεται να ισχύει στην πράξη

Εργαστηριακό λάθος στη μέτρηση των υπεύθυνων 

ηλεκτρολυτών (σπάνιο αίτιο)

Άλλα αίτια που προκαλούν  αυξημένο ΧΑ
-Παραπρωτεϊναιμία και εργαστηριακό λάθος-



Το δέλτα χάσμα (ΔΧ) ή ο δέλτα λόγος (ΔΛ) προκύπτουν επίσης από ένα 

μαθηματικό τύπο που χρησιμοποιεί στον υπολογισμό του τη μεταβολή του 

ΧΑ ορού και τη μεταβολή των επιπέδων των HCO3
- στον ορό

Ο προσδιορισμός του ΔΧ ή του ΔΛ πρέπει να γίνεται σε κάθε ΜΟ με 

υψηλό ΧΑ (νορμοχλωριαιμική), ώστε να ελέγχεται η φυσιολογική ύπαρξη 

ή μη της απαιτούμενης στοχιομετρίας του 1:1

Αυτό μεταφράζεται στο ότι θα πρέπει όσο αυξάνει το ΧΑ ορού, τόσο να 

μειώνονται τα ΗCO3
- στον ορό 

Δέλτα χάσμα Δέλτα λόγος ή

Kraut JA and Madias NE, Clin J Am Soc Nephrol 2007
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μαθηματικό τύπο που χρησιμοποιεί στον υπολογισμό του τη μεταβολή του 

ΧΑ ορού και τη μεταβολή των επιπέδων των HCO3
- στον ορό

Ο προσδιορισμός του ΔΧ ή του ΔΛ πρέπει να γίνεται σε κάθε ΜΟ με 

υψηλό ΧΑ (νορμοχλωριαιμική), ώστε να ελέγχεται η φυσιολογική ύπαρξη 

ή μη της απαιτούμενης στοχιομετρίας του 1:1

Αυτό μεταφράζεται στο ότι θα πρέπει όσο αυξάνει το ΧΑ ορού, τόσο να 

μειώνονται τα ΗCO3
- στον ορό 

Δέλτα χάσμα Δέλτα λόγος ή

Kraut JA and Madias NE, Clin J Am Soc Nephrol 2007
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ΔΧ = (μεταβολή του ΧΑ ορού) - (μεταβολή των HCO3-) 

ΔΧ = (ΧΑ ασθενή - 12) - (27 - HCO3- ασθενή)  

ΔΧ = (Na+ - Cl- - HCO3- - 12) - (27 - HCO3-) 

ΔΧ = Na+ - Cl- - HCO3- - 12 - 27 + HCO3- 

ΔΧ = Na+ - Cl- - 39

Δέλτα χάσμα (delta gap)

ΔΧ = 140 - 101 - 39 = O
Wrenn K, Ann Emerg Med, 1990



Δέλτα λόγος (delta ratio)

ΔΛ = ΔΧΑ / ΔHCO3-  

ΔΛ = (ΧΑ ασθενούς - 12) / (24 - HCO3- ασθενή)  

ΔΛ = αύξηση του ΧΑ / μείωση των HCO3- 

 Εκφράζει το πόσο διαφέρει η αύξηση του ΧΑ σε 

σχέση με τη μείωση των HCO3- του ασθενή ή 

αλλιώς πόσο οι παραπάνω μεταβολές αποκλίνουν 

από τη σχέση 1:1

Wrenn K, Ann Emerg Med, 1990

ΔΛ = 1 

> 1 

< 1



Σε τι χρησιμεύει ο δέλτα λόγος/χάσμα;

ΔΛ = ΔΧΑ / ΔHCO3- > 1
Η αύξηση του ΧΑ ορού 

είναι μεγαλύτερη από 

τη μείωση των  HCO3-

Εκτός από τη νορμοχλωριαιμική ΜΟ που 

αυξάνει τα UA του ορού, συνυπάρχει και μια 

άλλη αιτία που προκαλεί μια σχετική 

υπερδιττανθρακαιμία

Επιπρόσθετη ΜΑ 

λόγω εμέτων



ΔΛ = ΔΧΑ / ΔHCO3- < 1
Η αύξηση του ΧΑ ορού 

είναι μικρότερη από τη 

μείωση των  HCO3-
Τα UA και το ΧΑ ορού αυξάνονται 

λόγω της νορμοχλωριαιμικής ΜΟ 

αλλά σε μικρότερο βαθμό σε 

σχέση με την παρατηρούμενη 

μείωση των HCO3-   

Επιπρόσθετη ΜΟ με 

φυσιολογικό ΧΑ ορού 

(υπερχλωριαιμική)
Cl-

Σε τι χρησιμεύει ο δέλτα λόγος/χάσμα;



Αν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι > +6 

πιθανολογείται η συνύπαρξη 

νορμοχλωριαιμικής ΜΟ και ΜΑ

Αν το αποτέλεσμα είναι < -6 υποδηλώνει 

την παρουσία και των 2 τύπων, νορμο- και 

υπερχλωριαιμικής ΜΟ

ΔΧ = 140 - 101 - 39 = O

Σε τι χρησιμεύει ο δέλτα λόγος/χάσμα;



Η κατανομή και η ταχύτητα μετακίνησης των A- και των H+ 

από τον εξω- στον ενδοκυττάριο χώρο

Ο ρυθμός της νεφρικής παραγωγής των "νέων" HCO3-

Ο βαθμός απέκκρισης στα ούρα των υπεύθυνων A-, 

(σπειραματική διήθηση ή/και τη σωληναριακή επαναρρόφηση 

ή έκκριση)

Από τι εξαρτάται η εκτίμηση τους;

Πολλές παράμετροι



Η κατανομή και η ταχύτητα μετακίνησης των A- και των H+ 

από τον εξω- στον ενδοκυττάριο χώρο

Ο ρυθμός της νεφρικής παραγωγής των "νέων" HCO3-

Ο βαθμός απέκκρισης στα ούρα των υπεύθυνων A-, 

(σπειραματική διήθηση ή/και τη σωληναριακή επαναρρόφηση 

ή έκκριση)

Από τι εξαρτάται η εκτίμηση τους;

Πολλές παράμετροι

Ο ΔΛ ή
 το Δ

Χ εκτ
ιμών

ται μ
όνο σ

τη 

νορμ
οχλω

ριαιμ
ική Μ
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παράδειγμα 1 

Γαλακτική οξέωση

ΔΛ = 1  

προϊούσης της εξέλιξης της γαλακτικής 

οξέωσης ο ΔΛ γίνεται > 1 (1,6 - 1,8)

Παραμονή των γαλακτικών ανιόντων εξωκυττάρια, σε αντίθεση με 

τα H+ και πολύ μικρή νεφρική αποβολή τους (κλασματική απέκκριση 

μόλις 4,5%)

Αφορά κυρίως τον τύπο της L γαλακτικής οξέωσης

Το D ισομερές του γαλακτικού ανιόντος παρουσιάζει πολύ 

μεγαλύτερη νεφρική αποβολή συγκριτικά με το L ισομερές



Διαβητική κετοξέωση

Η τιμή του ΔΧ μπορεί να είναι χαμηλότερη από τη μονάδα σε επίπεδα 

συχνά < 0,8 

Τα ανιόντα των κετοξέων απεκρίνονται σε δεκαπλάσιο βαθμό από τα ούρα 

σε σχέση με τα γαλακτικά ανιόντα (45% vs 4,5%)  

Απεκρίνονται με ταχύτερο ρυθμό συγκριτικά με εκείνο της παραγωγής 

"νέων" HCO3-  

Επιλογή διαλυμάτων NaCl για την αντιμετώπιση της σοβαρής υποογκαιμίας

Εγκατάσταση και υπερχλωριαιμικής ΜΟ πάνω στην ήδη υπάρχουσα 

νορμοχλωριαιμική ΜΟ

παράδειγμα 2 



ΧΑ ούρων: οι εξισώσεις

Το "δόγμα" της ηλεκτρικής 

ουδετερότητας ισχύει για όλα 

τα υγρά του οργανισμού και 

επομένως και για τα ούρα



ΧΑ ούρων: οι εξισώσεις
Na+ + K+ + Ca2+ + Mg2+ + NH4+ = Cl- + HCO3- + HPO4-/HPO4-2 + 

SO4-2 + OA-

Na+ + K+ + Ca2+ + Mg2+ + NH4+ = Cl- + HCO3- + HPO4-/HPO4-2 + 

SO4-2 + OA-

Na+ + K+ + NH4+ + UC = Cl- + UA

Na+ + K+ + NH4+ = Cl- + (UA - UC) 

Na+ + K+ + NH4+ = Cl- + 80

NH4+ = 80 - (Na+ + K+ - Cl-)

NH4+ = 80 - ΧΑ ούρων

Bagga A
 an

d
 Sin

ha, In
d
ian

 J Ped
iatr 2007



ΧΑ ούρων: οι εξισώσεις
Na+ + K+ + Ca2+ + Mg2+ + NH4+ = Cl- + HCO3- + HPO4-/HPO4-2 + 

SO4-2 + OA-

Na+ + K+ + Ca2+ + Mg2+ + NH4+ = Cl- + HCO3- + HPO4-/HPO4-2 + 

SO4-2 + OA-

Na+ + K+ + NH4+ + UC = Cl- + UA

Na+ + K+ + NH4+ = Cl- + (UA - UC) 

Na+ + K+ + NH4+ = Cl- + 80

NH4+ = 80 - (Na+ + K+ - Cl-)

NH4+ = 80 - ΧΑ ούρων

Η αμμωνία/αμμώνιο NH3/NH4+αποτελεί το βασικό μέσο της 

φυσιολογικής οξινοποίησης των ούρων

Ο έμμεσος προσδιορισμός του NH4+ μέσω του ΧΑ ούρων 

αντικατοπτρίζει την επάρκεια της λειτουργίας αυτής

Φυσιολογικά το ΧΑ ούρων έχει αρνητικό πρόσημο που μπορεί να 

φτάσει σε τιμές μέχρι και - 30 meq/L μέσω αύξησης του 

αποβαλλόμενου NH4+ με τη μορφή του NH4Cl



Σε τι είναι χρήσιμο το ΧΑ ούρων;
Η βασική συμβολή του ΧΑ ούρων συνίσταται στη 

διαφορική διάγνωση της υπερχλωριαιμικής ΜΟ ως 

προς το αίτιο που την προκαλεί

Μη νεφρικά αίτια Νεφρικά αίτια

Προφα
νές α

ίτιο 

Όχι
 πάν

τα



Σε τι είναι χρήσιμο το ΧΑ ούρων;
Η βασική συμβολή του ΧΑ ούρων συνίσταται στη 

διαφορική διάγνωση της υπερχλωριαιμικής ΜΟ ως 

προς το αίτιο που την προκαλεί

Μη νεφρικά αίτια Νεφρικά αίτια

Προφα
νές α

ίτιο 

Όχι
 πάν

τα

 Όταν η απώλεια προέρχεται 

από το έντερο (gut) η 

οξινοποιητική ικανότητα των 

νεφρών παραµένει φυσιολογική 

και εποµένως τα επίπεδα NH4Cl 

στα ούρα θα είναι αυξηµένα και 

το ΧΑ ούρων αρνητικό 

NEGUTIVE

 Όταν η απώλεια προέρχεται από 

το νεφρό (ΝΣΟ, ΧΝΝ) η 

οξινοποιητική ικανότητα των 

νεφρών πάσχει και εποµένως τα 

επίπεδα NH4Cl στα ούρα θα 

είναι µειώµενα και το ΧΑ ούρων 

θετικό



Ποτέ το ΧΑ ούρων δεν είναι αξιόπιστο;

Όσο πιο πολύ NH4Cl απεκκρίνεται από τους νεφρούς, 

τόσο πιο αρνητικό θα είναι το πρόσημο του ΧΑ ούρων 

Οι φυσιολογικές τιμές του ΧΑ ούρων κυμαίνονται από 

-10 εώς +10 meq/L

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ:



Ποτέ το ΧΑ ούρων δεν είναι αξιόπιστο;

Όσο πιο πολύ ΝΗ4Cl απεκκρίνεται από τους νεφρούς, 

τόσο πιο αρνητικό θα είναι το πρόσημο του ΧΑ ούρων 

Οι φυσιολογικές τιμές του ΧΑ ούρων κυμαίνονται από 

-10 εώς +10 meq/L

Σε αλκαλικά ούρα με pH > 7 (ουρολοίμωξη από μικρόβια που διασπούν 

την ουρία), τα αυξημένα HCO3- που υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση 

στα ούρα διαφοροποιούν το ΧΑ ούρων και καθιστούν αναξιόπιστη την 

τιμή του αφού δεν εμπεριέχονται στον τύπο που το υπολογίζει

Σε παρουσία στα ούρα άλλων ανιόντων, όπως τα κετοξέα ή μεγάλη δόση 

χορηγούμενης πενικιλλίνης

Σε παρουσία στα ούρα κατιόντων, όπως το λίθιο

Bagga A and Sinha, Indian J Pediatr 2007

Μαυροματίδης Κ 2008



ΩΧ = μετρούμενη - υπολογιζόμενη ωσμωτική πίεση (ΩΠ)

Ωσμωτικό χάσμα (ΩΧ) ορού και ούρων

ΩΠ ορού = 2 x (Na+) + (γλυκόζη/18) + (ουρία/6)

ΩΠ ούρων = 2 x (Na+ + K+)  + (γλυκόζη/18) + (ουρία/6) 

σε mOsm/Kg ή mOsm/L νερού

Φυσιολογική απόκλιση μεταξύ μετρούμενης και 

υπολογιζόμενης ΩΠ ορού θεωρούνται τα 10 mOsm/L

Μαυροματίδης Κ 2008



ΩΧ = μετρούμενη - υπολογιζόμενη ωσμωτική πίεση (ΩΠ)

Ωσμωτικό χάσμα (ΩΧ) ορού και ούρων

ΩΠ ορού = 2 x (Na+) + (γλυκόζη/18) + (ουρία/6)

ΩΠ ούρων = 2 x (Na+ + Κ+)  + (γλυκόζη/18) + (ουρία/6) 

(mOsm/Kg ή mOsm/L νερού)

Φυσιολογική απόκλιση μεταξύ μετρούμενης και 

υπολογιζόμενης ΩΠ ορού θεωρούνται τα 10 mOsm/L

Και άλλες ουσίες μπορούν να μεταβάλλουν την ΩΠ του χώρου 

μέσα στον οποίο βρίσκονται, δημιουργώντας μια απόκλιση 

ανάμεσα στην πραγματική και στην υπολογιζόμενη τιμή της 

ΩΠ των υγρών αυτών

Αυτή η απόκλιση είναι το ΩΧ, που έχει θέση, στη διαφορική 

διάγνωση δηλητηριάσεων (ΩΧ ορού) ή στην εκτίμηση της 

οξινοποιητικής ικανότητας των νεφρών (ΩΧ ούρων)



Μια μικρή αύξηση του ΩΧ ορού μπορεί να παρουσιαστεί σε ΜΟ με υψηλό ΧΑ 

ορού, όπως η γαλακτική οξέωση, η διαβητική κετοξέωση και η ΧΝΝ

Όταν το ΩΧ ορού ξεπερνά τα 20 mOsm/L υπάρχει σοβαρή ένδειξη 

δηλητηρίασης με κάποια τοξική αλκοόλη όπως η μεθανόλη, η 

αιθυλενογλυκόλη (ανάλογα με το χρονικό διάστημα από τη λήψη) 

Όταν το NH4+ δεν απεκκρίνεται με συνοδό ανιόν το Cl- ως NH4Cl αλλά με 

κάποιο άλλο ανιόν (β υδροξυβουτυρικό, ιππουρικό) το ΧΑ ούρων που θα 

προκύψει θα φέρει θετικό πρόσημο δίνοντας ψευδή εκτίμηση για τα επίπεδα 

του απεκκρινόμενου NH4+ εκτιμώντας τα ως χαμηλά

Εκτίμηση ΩΧ ορού και ούρων

Kraut JA and Madias, Nat Rev Nephrol 2010



Μια μικρή αύξηση του ΩΧ ορού μπορεί να παρουσιαστεί σε ΜΟ με υψηλό ΧΑ 

ορού, όπως η γαλακτική οξέωση, η διαβητική κετοξέωση και η ΧΝΝ

Όταν το ΩΧ ορού ξεπερνά τα 20 mOsm/L υπάρχει σοβαρή ένδειξη 

δηλητηρίασης με κάποια τοξική αλκοόλη όπως η μεθανόλη, η 

αιθυλενογλυκόλη (ανάλογα με το χρονικό διάστημα από τη λήψη) 

Όταν το NH4+ δεν απεκκρίνεται με συνοδό ανιόν το Cl- ως NH4Cl αλλά με 

κάποιο άλλο ανιόν (β υδροξυβουτυρικό, ιππουρικό) το ΧΑ ούρων που θα 

προκύψει θα φέρει θετικό πρόσημο δίνοντας ψευδή εκτίμηση για τα επίπεδα 

του απεκκρινόμενου NH4+ εκτιμώντας τα ως χαμηλά

Εκτίμηση ΩΧ ορού και ούρων

Αν η τιμή του ΩΧ ούρων διαιρεθεί με το 2, το 

αποτέλεσμα που προκύπτει μπορεί να δώσει μια 

εκτίμηση της ποσότητας του NH4+ που 

απεκκρίνεται με τα ούρα

Kraut JA and Madias, Nat Rev Nephrol 2010



...ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας


