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Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 7ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό
Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας που
διεξάγεται στις 20 & 21 Σεπτεμβρίου 2013 στο Συνεδριακό Κέντρο του
Ξενοδοχείου «Αρκάδια» στην Κομοτηνή.
Το σεμινάριο που φέτος έχει ως θέμα τις «Διαταραχές της Οξεοβασικής
Ισορροπίας» διοργανώνεται από το Νεφρολογικό Τμήμα του Γενικού
Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» σε συνεργασία με την Ελληνική
Νεφρολογική Εταιρεία και είναι υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε θεματικά στρογγυλά τραπέζια όπου θα αναλυθούν σε βάθος θέματα σημαντικά αλλά και αμφιλεγόμενα, τα οποία θα συνδυαστούν με την παρουσίαση των σύγχρονων
ερευνητικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών εξελίξεων με την κλινική
εφαρμογή τους, ενώ την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 10:0014:00 θα προηγηθεί το Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα τις αναπνευστικές διαταραχές της Οξεοβασικής Ισορροπίας, για την καλύτερη ενημέρωση των
νεότερων συναδέλφων.
Στόχος μας είναι και πάλι να παρουσιαστεί όσο γίνεται πιο απλά το θέμα
μας, να γίνει κατανοητό και να συζητηθεί σε βάθος, ένα κεφάλαιο ιδιαίτερα
σημαντικό στην καθημερινή κλινική πράξη. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το
σεμινάριο ενδιαφέρει τους κλινικούς γιατρούς κάθε ειδικότητας (ειδικούς
και ειδικευόμενους).
Σας ευχόμαστε εποικοδομητική συμμετοχή στην επιστημονική μας
εκδήλωση και καλή διαμονή στην Κομοτηνή!
Με εκτίμηση,
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Μαυροματίδης
Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος
Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»
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Νεφρολόγος, Επιμελητής Α΄, Νεφρολογικό
Τμήμα Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
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Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος
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Ειδικευόμενος, Νεφρολογικό Τμήμα
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«Ιπποκράτειο»
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Εισαγωγή στην οξεοβασική ισορροπία

Φυσιολογία της οξεοβασικής ισορροπίας
Μιχαήλ Σπύρος
Νεφρολόγος, Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό»

Κύρια σημεία
- Το πρόβλημα της ρύθμισης της οξεοβασικής ισορροπίας στα θηλαστικά συνίσταται στην άμυνα της φυσιολογικής αλκαλικότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος
του οργανισμού ενάντια στη σταθερη προσθήκη (παραγωγή) οξέων
- Τα προστιθέμενα οξέα είναι το πτητικό CO2 ως τελικό προϊόν του αερόβιου
μεταβολισμού και μία σειρά ανόργανων και οργανικών μη πτητικών οξέων, ως αποτέλεσμα του καταβολισμού των πρωτεϊνών, των φωσφορολιπιδίων, των υδατανθράκων και των λιπών
- Οι υπεύθυνοι μηχανισμοί για τη διατήρηση σταθερού του pH του πλάσματος σ’
ένα στενό αλκαλικό εύρος (7,38 - 7,42) είναι η ταχεία φυσικοχημική εξουδετέρωση
των μη πτητικών οξέων από τα ρυθμιστικά συστήματα του οργανισμού, η ταχεία
αναπνευστική συμμετοχή με την οποία αποβάλλεται το παραγόμενο CO2 και η βραδεία νεφρική συμμετοχή που συνίσταται στην επαναρρόφηση όλων των διηθούμενων διττανθρακικών και στην αναπλήρωση των διττανθρακικών που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια της φυσικοχημικής εξουδετέρωσης
- Η απέκκριση Η+ και η αμμωνιογένεση στα επιθηλιακά κύτταρα των ουροφόρων
σωληναρίων είναι οι μηχανισμοί δια των οποίων οι νεφροί επιτελούν τις δύο αυτές
λειτουργίες

1. Εισαγωγή
Η συγκέντρωση των ελεύθερων υδρογονοϊόντων (H+) στο πλάσμα είναι
φυσιολογικά 0,000035-0,000045 mEq/L ή 35-40 nEq/L, δηλαδή περίπου
το 1 εκατομμυριοστό της συγκέντρωσης των Na+, K+, Cl-, HCO3-. Εξαιτίας αυτής της χαμηλής συγκέντρωσης, για την περιγραφή της οξεοβασικής
κατάστασης στην κλινική πράξη, χρησιμοποιείται το pH, που είναι ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της [Η+] (pH = - log[Η+])(1). To pH του πλάσματος διατηρείται φυσιολογικά μέσα στο στενό αλκαλικό εύρος των 7,38-7,42
παρά την τεράστια ποσότητα οξέων που παράγονται καθημερινά στον οργανισμό. Οι πρωτεΐνες έχουν ένα «ιδεώδες σχήμα», το οποίο διατηρεί τη
δομική τους ακεραιότητα που τις επιτρέπει να επιτελούν τις σημαντικές
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τους λειτουργίες, όπως τη διατήρηση των ενεργειακών αποθεμάτων (ATP)
των κυττάρων διαμέσου των διαφόρων ενζύμων, τη μεταφορά ουσιών διαμέσου των κυτταρικών μεμβρανών, την διακυτταρική ή ενδοκυττάρια μεταβίβαση μηνυμάτων, τη μυική συστολή κ.ά. Τα Η+ έχουν αυξημένη χημική
συγγένεια με το αμινοξύ ιστιδίνη των πρωτεϊνών στο pH του κυττάρου. Η
αύξηση της συγκέντρωσης των Η+ αυξάνει τη σύνδεση αυτών με την ιστιδίνη με αποτέλεσμα μεταβολή του μορίου, του σχήματος και της λειτουργίας
των πρωτεϊνών(2). Συνεπώς είναι απαραίτητη η παρουσία ενός συστήματος μηχανισμών που να διατηρεί τη συγκέντρωση των Η+ πολύ χαμηλή.
Η φυσικοχημική εξουδετέρωση διαμέσου των ρυθμιστικών συστημάτων
(buffers), η αναπνευστική και η νεφρική συμμετοχή συγκροτουν τους μηχανισμούς αυτού του συστήματος.

2. Ρυθμιστικά συστήματα (buffers)
Τα χημικά συστήματα, τα οποία προλαμβάνουν (εμποδίζουν) σοβαρές
μεταβολές του pH καλούνται ρυθμιστικά συστήματα (buffers). Κάθε ρυθμιστικό σύστημα αποτελείται από δύο συστατικά αναφερόμενα μαζί ως ρυθμιστικό ζεύγος. Το ένα μέλος του ζεύγους είναι οξύ (δυνητικός δότης Η+) και
το άλλο βάση (δυνητικός δέκτης Η+).
Ρυθμιστικό
ζεύγος
Διττανθρακικά
Φωσφορικά
Αμμωνία
Πρωτεΐνες

Δέκτης Η+ Δότης Η+
HCO3HPO4-2
ΝΗ3
Πρωτεΐνη-

Η2CO3
H2PO4NH4+
Πρωτεΐνη

Αντίδραση

pK

HCO3-+H+'H2CO3'CΟ2+H2O
HPO4-3+ H+' H2PO4ΝΗ3 + Η+ ' NH4+
Ρ + Η+ ' ΡΗ+

6,1
6,8
9,2
Εξαρτάται
από τα
αμινοξέα
της
πρωτεΐϊνης

Εικόνα 1: Φυσιολογικά ρυθμιστικά συστήματα

Στην εικόνα 1 φαίνονται 4 ρυθμιστικά συστήματα. Όλα τα ρυθμιστικά
συστήματα της εικόνας, πλην της αμμωνίας, της οποίας η ρυθμιστική λειτουργία επιτελείται στο νεφρό, βρίσκονται μέσα και έξω από τα κύτταρα,
συμμετέχοντας στην ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια ρύθμιση του pH(3).
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Κάθε ρυθμιστικό σύστημα βρίσκεται σε ισορροπία, πράγμα που σημαίνει
ότι υπάρχει συνεχής προσαρμογή στην αναλογία μεταξύ οξέος και βάσεως
του ζεύγους ανάλογα με το pH του περιβάλλοντος. Εάν το pH του διαλύματος, όπου βρίσκεται το σύστημα μειωθεί (το διάλυμα θα γίνει περισσότερο
όξινο) η βάση θα προσλάβει Η+, η αναλογία του οξέος προς τη βάση θα
αυξηθεί και το pH θα επιστρέψει προς το φυσιολογικό. Αντιστρόφως, εάν
το pH του διαλύματος αυξηθεί (το διάλυμα γίνεται περισσότερο αλκαλικό)
το οξύ του συστήματος θα αποδώσει Η+, η σχέση του οξέος προς τη βάση
του συστήματος θα μειωθεί και το pH του διαλύματος θα μειωθεί προς
το φυσιολογικό. Κάθε ρυθμιστικό σύστημα έχει ένα σημείο ισορροπίας ή
σταθερά ιονισμού (pk), που ορίζεται ως το pH κατά το οποίο η αναλογία
των μελών του ζεύγους ισούται με 1, δηλαδή το ζεύγος αποτελείται κατά
50% από οξύ και κατά 50% από βάση. Όσο πλησιέστερα προς το pH του
διαλύματος είναι η pk του ρυθμιστικού, τόση και ισχυρότερη είναι η εξουδετερωτική του ισχύς(3). Έτσι, από φυσικοχημική άποψη, στο pH του πλάσματος, το ρυθμιστικό σύστημα των φωσφορικών με pk=6,8 είναι ισχυρότερο
ρυθμιστικό σύστημα από αυτό των HCO3- με pk=6,1. Στην πραγματικότητα
όμως συνεισφέρει πολύ λιγότερο στην εξουδετέρωση ενός οξέος εξαιτίας
πολύ χαμηλότερης συγκέντρωσης στο πλάσμα.
Ορισμένες πρωτεΐνες μεταφέρουν μεγάλο αριθμό αρνητικών μορίων
και έτσι μπορούν, στο φυσιολογικό pH, να συνδέσουν εύκολα Η+. Η αιμοσφαιρίνη (Hb) είναι μία τέτοια πρωτεΐνη και ο ρόλος της είναι καθοριστικός
στη μεταφορά οξέος (CO2, το οποίο έχει διασπαστεί σε Η+ και HCO3-) από
τους περιφερικούς ιστούς στους πνεύμονες, όπου η αντίδραση αντιστρέφεται και το CO2 αποβάλλεται(3).

3. Πηγές ιόντων υδρογόνου
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή το pH των σωματικών υγρών διατηρείται αλκαλικό σε στενό εύρος, παρά το γεγονός ότι καθημερινά παράγονται στον οργανισμό και προστίθενται σ’ αυτόν μεγάλες ποσότητες οξέων
από δύο μείζονες πηγές: α) Το πτητικό οξύ H2CO3 παράγεται από το CO2,
το τελικό προϊόν του αερόβιου μεταβολισμού και β) διάφορα μη πτητικά
οξέα παράγονται κυρίως από το μεταβολισμό των τροφών.
Περίπου 13.000 - 20.000 mmoles CO2 παράγονται ημερησίως σαν
αποτέλεσμα του αερόβιου μεταβολισμού. Το CO2 δεν είναι, αλλά αποδίδει
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Η+ σύμφωνα με τις αντιδράσεις:

'

CO2 + Η2Ο ' H2CO3 ' Η+ + HCO3Η+
Η2Ο ' ΟΗ- + CO2 ' HCO3Οποιαδήποτε από τις δύο αντιδράσεις λάβει χώρα τα τελικά προϊόντα
είναι Η+ και HCO3-. Επειδή, όταν οι αντιδράσεις αυτές κινούνται προς τ’ αριστερά το σχηματιζόμενο CO2 αποβάλλεται ταχύτατα από τους πνεύμονες,
το H2CO3 αναφέρεται ως πτητικό οξύ.
Περίπου 60-70 mmoles ανόργανων και οργανικών οξέων δεν προέρχονται από το CO2. Το θειικό οξύ παράγεται από το μεταβολισμό των πρωτεϊνών κατά τη μετατροπή του θείου των αμινοξέων κυστεΐνη, κυστίνη και
μεθειονίνη σύμφωνα με την αντίδραση:
2C5H11NO2S + 15O2  4H+ + 2SO4- + CO(NH2)2 + 7H2O + 9CO2
Μεθειονίνη
Ουρία
Ο μεταβολισμός των φωσφορολιπιδίων αποδίδει φωσφορικό οξύ, ενώ
διάφορα οργανικά οξέα παράγονται από τον ατελή μεταβολισμό των υδατανθράκων και των λιπών. Επειδή αυτά τα οξέα δεν είναι πτητικά, όπως
το CO2 ή δεν είναι σε ισορροπία με πτητικό στοιχείο, είναι γνωστά ως μη
πτητικά οξέα(1).
Η μεγαλύτερη ποσότητα ιόντων υδρογόνου (90%) που παράγεται καθημερινά επαναχρησιμοποιείται σε διάφορες μεταβολικές αντιδράσεις, ενώ
μόλις το 10% αποτελεί το ημερήσιο φορτίο οξέων του οργανισμού που
πρέπει να αποβληθεί(4). Τελικά από τον οργανισμό αποβάλλονται με τα
κόπρανα 20-40 mEq αλκάλεων ημερησίως.
Σε ορισμένες φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις, η παραγωγή
των μη πτητικών οξέων μπορεί να αυξάνει μέχρι και 10 φορές. Παραδείγματα αποτελούν η παραγωγή γαλακτικού οξέος κατά τη διάρκεια μυϊκής άσκησης και καταστάσεων ιστικής ισχαιμίας και η παραγωγή του ακετοξεικού και
3-υδροξυβουτυρικού οξέος κατά τη διάρκεια διαβητικής κετοξέωσης.
Έτσι το πρόβλημα της ισορροπίας των Η+ στα περισσότερα θηλαστικά (και στον άνθρωπο) είναι η άμυνα της φυσιολογικής αλκαλικότητας του
οργανισμού ενάντια στη σταθερή έφοδο των οξέων. Ο οργανισμός για την
17
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επίτευξη αυτού του στόχου διαθέτει 3 γραμμές άμυνας, τη φυσικοχημική
εξουδετέρωση, την αναπνευστική συμμετοχή και τη νεφρική συμμετοχή.

4. Εξουδετέρωση των μη πτητικών οξέων
Στην εικόνα 1α φαίνεται η μεταβολή στο pH του αρτηριακού πλάσματος
ενός σκύλου, όταν 156 ml κανονικού διαλύματος HCl εγχέονται ενδοφλέβια,
συγκριτικά με την πτώση του pH, όταν η ίδια ποσότητα οξέος προστίθεται
σταδιακά σε 11,4 L απεσταγμένου ύδατος(5). Ο όγκος του απεσταγμένου
ύδατος είναι περίπου ίσος με τον όγκο των υγρών του σκύλου. Στο ζώο
το pH μειώθηκε από 7,44 στο 7,14, μία κατάσταση βαριας οξέωσης, αλλά
συμβατής με τη ζωή. Αντίθετα, η προσθήκη ελάχιστων mmoles Η+ στο μη
διαθέτον ρυθμιστικά συστήματα απεσταγμένο ύδωρ προκάλεσε άμεσα
πτώση του pH σε επίπεδα ασύμβατα με τη ζωή για το σκύλο με τελική τιμή
1,84.

Εικόνα 1α: Αποτελεσματική εξουδετέρωση του HCl σε ένα σκύλο συγκριτικά με
την αδυναμία εξουδετέρωσης όταν η ίδια ποσότητα οξέος προστίθεται σε απεσταγμένο ύδωρ
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4.1. Πρώτη γραμμή άμυνας - Ταχεία φυσικοχημική εξουδετέρωση
Το πρωτότυπο της φυσικοχημικής εξουδετέρωσης είναι η αντίδραση:
Ισχυρό οξύ + Ρυθμιστικό άλας ' Ουδέτερο άλας + Ασθενές οξύ
Εάν το HCl εξουδετερώνεται από το σύστημα των διττανθρακικών, η
αντίδραση είναι:
HCl + NaHCO3 ' NaCl + H2CO3
Καθώς η φυσικοχημική εξουδετέρωση μειώνει την ποσότητα του ρυθμιστικού άλατος και αυξάνει την ποσότητα του ασθενούς οξέος, αυτός ο
τύπος της αντίδρασης περιορίζει (ελαχιστοποιεί) μόνο, αλλά δεν αποτρέπει
την πτώση του pH. Αυτό φαίνεται με απλούς υπολογισμούς, όταν εφαρμοστεί η εξίσωση Henderson-Hasselbalch στο σύστημα των διττανθρακικών:

pH = pk + log

[HCO3-]
[H2CO3]

(1)

H pk, δηλαδή η σταθερά ιονισμού του συστήματος στην εξίσωση (1)
είναι 3,5. Το H2CO3 είναι σε ισορροπία με το CO2 και στη θερμοκρασία
και στην ιοντική συγκέντρωση των υγρών του οργανισμού και εφόσον η
καρβονική ανυδράση είναι παρούσα, υπάρχουν περίπου 400 μόρια διαλυμένου CO2 για κάθε μόριο H2CO3. Ως εκ τούτου ένας περισσότερο φυσιολογικά κατανοητός τύπος της εξίσωσης (1) είναι:

pH = pk + log

[HCO3]
Διαλελυμένο CO2 + Η2CO3

(2)

Σ’ αυτή την εξίσωση η pk ισούται με 6,1 επειδή ο παρονομαστής έχει
αυξηθεί κατά 400 φορές(1). Η συγκέντρωση του διαλυμένου CO2 στο πλάσμα είναι ανάλογη της μερικής πίεσης του CO2 (PCO2), η οποία μπορεί
σχετικά εύκολα να προσδιοριστεί. Ο συντελεστής μετατροπής της PCO2
(mmHg), σε θερμοκρασία 370, σε συγκέντρωση διαλυμένου CO2 (mmol/L)
είναι 0,03. Έτσι, αν αγνοηθούν τα ελάχιστα ποσά H2CO3 του παρονομαστή
της εξίσωσης (2), η τελευταία μπορεί να ξαναγραφεί σε ένα πιο χρήσιμο
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φυσιολογικά και κλινικά τύπο:

pH = 6,1 + log

[HCO3-]
0,03 Χ PCO2

(3)

Εάν αντικαταστήσουμε το [HCO3-] και το PCO2 με τις φυσιολογικές τιμές
αυτών του αρτηριακού πλάσματος σε κατάσταση οξεοβασικής ισορροπίας
θα έχουμε:
pH = 6,1 + log (24 mmol/L / 0,03 x 40 mmHg)
pH = 6,1 + log (24 mmol/L / 1,2 mmol/L)

(4)

pH = 6,1 + log 20,
pH = 7,40
Εάν 12 mmoles HCl προστεθούν σε κάθε L εξωκυττάριου υγρού και
εάν θεωρηθεί ότι όλη η ποσότητα του οξέος εξουδετερώνεται μόνο από
το σύστημα των HCO3-, τότε η φυσικοχημική εξουδετέρωση θα μείωνε τον
αριθμητή και θα αύξανε τον παρονομαστή κατά 12 mmol/L σύμφωνα με
την αντίδραση:
12HCl+24NaHCO3'12NaCl+12NaHCO3+12H2CO3'12CO2+12H2O

(5)

Εάν αυτή η αντίδραση συνέβαινε σ’ ένα «κλειστό σύστημα», όπου δεν
θα ήταν δυνατή η απομάκρυνση του παραχθέντος CO2, το pH θα μειωνόταν στα μη συμβατά με τη ζωή επίπεδα των 6,06 σύμφωνα με τις εξισώσεις:
pH = 6,1 + log (12 mmol/L / 1,2 + 12 mmol/L)
pH = 6,1 + log (12 mmol/L / 13,2 mmol/L)
pH = 6,06
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Αυτή η καταστροφική συνέπεια εμποδίζεται από τη δεύτερη γραμμή
άμυνας, η οποία λαμβάνει χώρα μέσα σε δευτερόλεπτα έως λεπτά της
ώρας μετά τη χορήγηση του HCl(1).
4.2. Δεύτερη γραμμή άμυνας - Ταχεία αναπνευστική συμμετοχή
Όλο το παραγόμενο H2CO3, όπως φαίνεται στην αντίδραση 5 μετατρέπεται σε CO2 και H2O και το CO2 αποβάλλεται από τους πνεύμονες. Εάν
όλο το παραχθέν κατά τη φυσικοχημική εξουδετέρωση CO2 αποβληθεί ο
παρονομαστής της εξίσωσης θα γίνει 1,2 mmol/L και το pH θα διατηρηθεί
σε τιμές συμβατές με τη ζωή:
pH = 6,1 + log (12 mmol/L / 1,2 mmol/L)
pH = 6,1 + log 10
pH = 7,10
Η αναπνευστική αντιστάθμιση όμως συνεχίζεται περαιτέρω. Ως αποτέλεσμα του χαμηλού pH του αρτηριακού αίματος, το αναπνευστικό κέντρο
διεγείρεται με συνέπεια ταχύπνοια, αύξηση του κυψελιδικού αερισμού και
της αποβολής CO2 και μείωση του αρτηριακού PCO2. Το pH επιστρέφει, όχι
όμως απόλυτα, προς τις φυσιολογικές τιμές:
pH = 6,1 + log (12 mmol/L / 0,03 x 23 mmHg)
pH = 6,1 + log (12 mmol/L / 0,69 mmol/L)
pH = 7,34
4.3. Τρίτη γραμμή άμυνας - Νεφρική συμμετοχή
Παρά το γεγονός ότι η αναπνευστική αντιστάθμιση έχει επαναφέρει το
pH σε σχεδόν φυσιολογικές τιμές, οι αποθήκες του σημαντικότερου ρυθμιστικού συστήματος του εξωκυττάριου υγρού έχουν σχεδόν εξαντληθεί,
όπως φαίνεται από τη μείωση της συγκέντρωσης των HCO3- από τα 24 στα
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12 mmol/L Επιπλέον κάποια από τα προστεθέντα Η+ παραμένουν ακόμη
στον οργανισμό ως ασθενές οξύ. Αυτές οι διαταραχές διορθώνονται από
τους νεφρούς, οι οποίοι αποβάλλουν Η+ και αναπληρώνουν ταυτόχρονα τα
καταναλωθέντα κατά τη φυσικοχημική εξουδετέρωση HCO3-. Η διαδικασία
αυτή είναι πολύ βραδύτερη σε σχέση με τις δύο πρώτες γραμμές άμυνας
και χρειάζεται ώρες έως ημέρες για να ολοκληρωθεί(2). Το παραπάνω παράδειγμα συμβαίνει σε πειραματικές μόνον συνθήκες ή κατά τη διάρκεια
παθολογικών καταστάσεων. Παρά ταύτα όμως αυτοί είναι οι μηχανισμοί
διαμέσου των οποίων εξουδετερώνεται το ημερήσιο φορτίο των μη πτητικών οξέων, τα οποία όπως προαναφέρθηκε είναι περίπου 60-70 mmoles.
Η προσθήκη 12 mmol/L HCl σε κάθε L εξωκυττάριου υγρού ενός φυσιολογικού ατόμου σωματικού βάρους 70 kg και όγκου εξωκυττάριου υγρού
υγρού 14 L θα προσέθετε συνολικά 168 mmol οξέος (12 mmol/L x 14 L).
Συνεπώς το ημερήσιο φορτίο των μη πτητικών οξέων είναι περίπου το 1/3
αυτού του ποσού (48 mmol) και απελευθερώνεται σχετικά αργά σε μία περίοδο 24 ωρών παρά εντός 1-2 ωρών, όπως στο παραπάνω παράδειγμα.
Εάν το 1/3 αυτού του ποσού των 48 mmol παράγεται μετά από κάθε γεύμα,
η ποσότητα του οξέος που θα προσετίθετο στα 14 L εξωκυττάριου υγρού
θα ήταν 16 mmoles, δηλαδή περίπου 1 mmol/L. Επειδή το θειικό οξύ είναι
το μείζον μη πτητικό οξύ, η ποσοτική αντίδραση θα είχε ως εξής:
H2SO4 + 24NaHCO3 ' Na2SO4 + 22NaHCO3 + 2H2CO3 ' 2CO2 + 2H2O
Παρά την εμφανή πτώση της [HCO3-] ακόμη και μ’ αυτή τη μικρή προσθήκη οξέος, το pH στην πραγματικότητα δεν μεταβάλλεται. Αυτό συμβαίνει επειδή σ’ ένα φυσιολογικό άτομο σε σταθερή κατάσταση, οι μηχανισμοί
της φυσικοχημικής εξουδετέρωσης και της αναπνευστικής αντιστάθμισης
συμπληρώνονται από τη νεφρική απέκκριση H+ και την επαναρρόφηση
HCO3-.

5. Εξουδετέρωση του πτητικού «οξέος» CO2
Όπως αναφέρθηκε, 13.000-20.000 mmoles CO2 παράγονται ημερησίως ως αποτέλεσμα των μεταβολικών διεργασιών και αυτό το CO2 μπορεί
να παράγει H+ και συνεπώς να διαταράξει την οξεοβασική ισορροπία. Αυτό
όμως δεν συμβαίνει επειδή όλο το παραγόμενο CO2 αποβάλλεται από τους
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πνεύμονες. Πριν όμως συμβεί αυτό, η άμυνα της αλκαλικότητας απειλείται
καθώς το CO2 μεταφέρεται στο αίμα από τα κύτταρα, όπου παράγεται,
προς τους πνεύμονες, όπου αποβάλλεται. Η δραστικά αποτελεσματική
εξουδετέρωση στο αίμα αντανακλάται από το γεγονός της ελάχιστης διαφοράς στο pH (0,04) μεταξύ φλεβικού αίματος που μεταφέρει το CO2 στους
πνεύμονες και αρτηριακού που απάγει αυτό από τους πνεύμονες.
5.1. Μεταφορά CO2 στο αίμα
Η PCO2 στο πλάσμα των τριχοειδών των ιστών είναι 40 mmHg. Επειδή
η PCO2 είναι υψηλότερη στα κύτταρα των ιστών, όπου παράγεται, το αέριο
διαχέεται από τα κύτταρα στα τριχοειδή. Στην εικόνα 2 φαίνεται η αλληλουχία των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα(1).

Εικόνα 2: Μεταφορά του CO2 και εξουδετέρωση των H+ στο αίμα

Οι περισσότερες κυτταρικές μεμβράνες, μεταξύ αυτών και η μεμβράνη
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των ερυθροκυττάρων, είναι ελεύθερα διαπερατές στο CO2. Έτσι το CO2
διαχέεται όχι μόνο στο πλάσμα, άλλα και στα ερυθροκύτταρα. Επειδή τα τελευταία είναι πλούσια σε καρβονική ανυδράση σε αντίθεση με το πλάσμα,
όπου αυτή είναι απούσα, το CO2 μετατρέπεται πάρα πολύ ταχύτερα μέσα
σ’ αυτά τα κύτταρα παρά στο πλάσμα. Στην πραγματικότητα η μετατροπή
είναι ασήμαντη στο πλάσμα και οι μικρές ποσότητες H+ που σχηματίζονται
από την αντίδραση αυτή εξουδετερώνονται από τα μη HCO3- ρυθμιστικά
ανιόντα στο πλάσμα, τις πρωτεΐνες και τα φωσφορικά. Η ταχεία σύνδεση
του CO2 με το OH- μέσα στα ερυθροκύτταρα αποδίδει HCO3-. Τα περισσότερα από τα νεοσχηματισθέντα HCO3- διαχέονται στο πλάσμα σε ανταλλαγή Cl-. Μ’ αυτό τον τρόπο το μεγαλύτερο μέρος του CO2 που υπάρχει στα
φλεβικά τριχοειδή μεταφέρεται στους πνεύμονες ως HCO3- στο πλάσμα.
Ένα μέρος του CO2 ενώνεται με την Hb για να σχηματίσει καρβαμιδική Hb
και ένα ακόμη μικρότερο ποσό μεταφέρεται ως διαλυμένο CO2 μέσα στα
ερυθροκύτταρα. Τα H+ που σχηματίζονται από τη διάσπαση του H2O εξουδετερώνονται κυρίως από την Hb. Το ίδιο συμβαίνει με H+ που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια του σχηματισμού της καρβαμιδικής Hb(6).
Σ’ ένα φυσιολογικό και σε ηρεμία ευρισκόμενο άτομο κάθε L φλεβικού
αίματος καθώς κινείται προς τους πνεύμονες μεταφέρει περίπου 1,68
mmoles επιπλέον CO2 προς αποβολή. Περίπου 81% αυτού μεταφέρεται
ως HCO3-, το πλείστο του οποίου μεταφέρεται στο πλάσμα, παρά το γεγονός ότι παράγεται εξ ολοκλήρου στα ερυθροκύτταρα. Το υπόλοιπο διαιρείται σε διαλυμένο CO2 και καρβαμιδικό CO2. Από αυτό το πλείστον του
πρώτου μεταφέρεται στο πλάσμα, ενώ πρακτικά όλο το συνδεμένο με την
Hb CO2 ευρίσκεται στα ερυθροκύτταρα.
5.2. Η αιμοσφαιρίνη ως ρυθμιστικό σύστημα
Καθώς το CO2 προστίθεται στο φλεβικό αίμα, το pH μειώνεται από το
7,4 του αρτηριακού αίματος στο 7,37 στο φλεβικό αίμα, ενώ θα έπρεπε να
πέσει στο 7,32 περίπου. Οι υπεύθυνοι μηχανισμοί για αυτό φαίνονται στην
εικόνα 3.
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Εικόνα 3: Η ειδική ιδιότητα της Hb ως ρυθμιστικού

Η pk της οξυαιμοσφαιρίνης (HbO2n-) είναι χαμηλότερη αυτής της μη
συνδεμένης με O2 Hb (Hbn-). Δηλαδή η Hbn- είναι λιγότερο όξινη από την
HbO2n-. Καθώς το αίμα εισέρχεται στο αρτηριακό άκρο των ιστικών τριχοειδών αποδίδει O2 στα κύτταρα. Η επακόλουθη μείωση της HbO2n- σε Hbnθα μπορούσε να προκαλέσει τρομακτική αύξηση στο pH εάν ταυτόχρονα
CO2 και συνεπώς H+ δεν προσετίθεντο στο σύστημα. Το τελικό αποτέλεσμα
της μεταβολής της pk της Hb είναι ότι περίπου 1,3 mmoles CO2 μπορεί να
προστεθούν σε κάθε L φλεβικού αίματος καθώς αυτό ρέει διαμέσου των
τριχοειδών των ιστών χωρίς να μεταβάλεται το pH αυτού του αίματος. Περίπου 98% του CO2 που προστίθεται σε κάθε L φλεβικού αίματος ή περίπου
1,6 mmoles μετατρέπεται σε H+. Eπειδή 1,3 mmoles θα μπορούσαν να
προστεθούν χωρίς μεταβολή στο pH, περίπου 0,3 mmoles μόνο απαιτείται
να εξουδετερωθούν από την Hbn- και έτσι η πτώση στο pH του φλεβικού
αίματος ελαχιστοποιείται(7).

6. Νεφρική συμμετοχή στη ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας
Η σταθερότητα, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, του pH του πλάσματος εξαρτάται από τη διατήρηση φυσιολογικού του λόγου μεταξύ του
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ασθενούς οξέος και της συνοδού βάσεως για καθένα από τα ρυθμιστικά
συστήματα. Σύμφωνα με την ισοϋδρική αρχή:
pH=pk1+log([HCO3]/[CO2])=pk2+log([HPO4-2]/[H2PO4-])=pk3+log[Protn-]/[HnProt])

Αυτοί οι λόγοι (σχέση οξέος προς βάση) μπορούν να προσδιοριστούν
επακριβώς για όλα τα ρυθμιστικά συστήματα του πλάσματος μόνο από
τη γνώση του ρυθμιστικού συστήματος των HCO3- στο πλάσμα. Επίσης
το τελευταίο αντανακλά το λόγο όλων των ρυθμιστικών συστημάτων του
διάμεσου διαμερίσματος με μία ασήμαντη διόρθωση για την καλούμενη
Gibbs-Donnan επίδραση, η οποία προκαλεί μία μικρή ανισότιμη κατανομή
των ηλεκτρολυτών εκατέρωθεν των ημιδιαπερατών μεμβρανών(1). Επίσης,
σε σταθερή κατάσταση των περισσότερων διαταραχών της οξεοβασικής
ισορροπίας οποιαδήποτε μεταβολή στο σύστημα των HCO3- του πλάσματος θα συνοδεύεται από ποιοτικά όμοιες μεταβολές των ενδοκυττάριων
ρυθμιστικών συστημάτων. Έτσι η ρύθμιση του λόγου της συγκέντρωσης
των HCO3- προς αυτή των PCO2 στο πλάσμα τείνει να ρυθμίζει το λόγο
όλων των άλλων ρυθμιστικών(1).
Το ασθενές οξύ του συστήματος των HCO3- στο πλάσμα ρυθμίζεται ως
PCO2 διαμέσου της αναπνοής. Η συνοδός βάση HCO3- διηθείται ελέυθερα
στο σπείραμα και εάν απεκκρίνονταν στα ούρα, ο οργανισμός θα εξαντλούνταν από το σημαντικότερο ρυθμιστικό του. Αυτό εμποδίζεται με τη σχεδόν
πλήρη επαναρρόφηση των διηθούμενων HCO3- από τα νεφρικά σωληνάρια. Επίσης τα HCO3- καταναλώνονται συνεχώς κατά την εξουδετέρωση
των μη πτητικών οξέων. Οι νεφροί ανασυνθέτουν «νέα» HCO3-, τα οποία
μεταφέρονται στο πλάσμα για την αναπλήρωση των καταναλισκόμενων
HCO3- Αυτή η τελευταία διαδικασία συμπληρώνεται με την αποβολή ισοδύναμου ποσού H+ στα ούρα.
Οι μηχανισμοί διαμέσου των οποίων οι νεφροί επιτελούν αυτές τις λειτουργίες είναι η απέκκριση H+ από τα επιθηλιακά κύτταρα των νεφρικών
σωληναρίων και η αμμωνιογένεση και η αποβολή NH4+ στα ούρα.
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6.1. Επαναρρόφηση των διηθούμενων διττανθρακικών
Με ρυθμό σπειραματικής διήθησης 180 L/24ωρο. και συγκέντρωση HCO3- στο πλάσμα 24 mEq/L διηθούνται περισσότερα απο 4.300
mEq/24ωρο HCO3-. Περίπου 80% από το διηθούμενο φορτίο επαναρροφάται στα εγγύς εσεπιραμένα σωληνάρια, 16% στο παχύ ανιόν σκέλος της
αγκύλης του Henle και τα άπω εσπειραμένα σωληνάρια και το υπόλοιπο
4% στα αθροιστικά σωληνάρια (Εικ. 4). Πρακτικά στα ούρα δεν αποβάλλονται HCO3-(3).

Εικόνα 4: Τμηματική επαναρρόφηση των διττανθρακικών

Οι κυτταρικοί μηχανισμοί διαμέσου των οποίων τα H+ και HCO3- μεταφέρονται δια της αυλικής και της πλευρικής σωληναριακής μεμβράνης
φαίνονται στην εικόνα 5.
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Εικόνα 5: Επαναρρόφηση διττανθρακικών στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο

Η έκκριση των Η+ διαμέσου της αυλικής σωληναριακής μεμβράνης λαμβάνει χώρα με δύο μηχανισμούς. Ο κύριος μηχανισμός είναι ένας αντιμεταφορέας Na+-H+ (NHE3), ο οποίος θεωρείται ότι ευθύνεται για την επαναρρόφηση των 2/3 των HCO3- στα εγγύς σωληνάρια. Ο μηχανισμός αυτός
δεν απαιτεί κατανάλωση ενέργειας και επιτελείται διαμέσου της παθητικής
μεταφοράς του Na+, που συμβαίνει εξαιτίας της διαφοράς στη συγκέντρωση του Na+ μεταξύ σωληναριακού και ενδοκυττάριου υγρού. Ο δεύτερος
μηχανισμός, που είναι υπεύθυνος για την επαναρρόφηση του υπόλοιπου
1/3 των HCO3- περιλαμβάνει ενεργητική απέκκριση Η+ διαμέσου της Η+ATPάση(8). Η σειρά των γεγονότων έχει ως ακολούθως: Μέσα στο ενδοκυττάριο υγρό η διάσπαση του H2O αποδίδει Η+ τα οποία μεταφέρονται
στο σωληναριακό υγρό και ΟΗ-. Τα Η+ στο σωληναριακό υγρό συνδέονται
με τα HCO3- του διηθούμενου NaHCO3 και σχηματίζουν το ασθενές H2CO3,
το οποίο υπό την επίδραση της καρβονικής ανυδράσης διασπάται σε H2O
και CO2, το οποίο διαχέεται μέσα στα κύτταρα. Εκεί και υπό την επίδραση
μιας άλλης καρβονικής ανυδράσης συνδέεται με τα ΟΗ- με αποτέλεσμα
το σχηματισμό HCO3-. Η έξοδος του HCO3- από τα κύτταρα διαμέσου της
πλευρικής σωληναριακής μεμβράνης λαμβάνει χώρα πρωτίστως διαμέσου
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ενός 3HCO3--Na+ συμμεταφορέα. Επίσης υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα ποσό
HCO3- εξέρχεται του κυττάρου επ’ ανταλλαγή Cl-(9).
Οι κυτταρικοί μηχανισμοί διαμέσου των οποίων τα HCO3- επαναρροφώνται στο παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle και το άπω εσπειραμένο
σωληνάριο είναι όμοιοι μ’ αυτούς του εγγύς εσπειραμένου σωληναρίου με
τη μόνη διαφορά ότι κάποιοι ισότυποι των μεταφορέων είναι διαφορετικοί.
Έτσι η έξοδος των HCO3- από τα κύτταρα του παχέος ανιόντος σκέλους της
αγκύλης του Henle επιτελείται διαμέσου του ηλεκτρικά ουδέτερου HCO3-Na+ συμμεταφορέα (NBCn1). Επιπρόσθετα κάποια HCO3- εξέρχονται του
κυττάρου επ’ ανταλλαγή Cl- [anion exchanger 2 (AE-2)] και κάποια μέσω
ενός HCO3--Κ+ συμμεταφορέα. Τελικά ο αντιμεταφορέας Na+-H+ στη σωληναριακή μεμβράνη του άπω εσπειραμένου σωληναρίου μπορεί να είναι του
ισότυπου NHE 2(10).
Στα αθροιστικά σωληνάρια τα εμβόλιμα κύτταρα είναι υπεύθυνα για
τη μεταφορά του H+ και των HCO3- (Εικ. 6). Τα εκκρίνοντα οξύ εμβόλιμα
κύτταρα έχουν H+-ATPάση και Η+-Κ+-ATPάση που εντοπίζονται στη σωληναριακή μεμβράνη(11) και τα HCO3- εξέρχονται του κυττάρου διαμέσου
της πλευρικής μεμβράνης επ’ ανταλλαγή Cl- (ΑΕ-1). Η επαναρρόφηση των
HCO3- δεν είναι μηχανισμός αύξησης των HCO3- του πλάσματος, αλλά διάσωσης αυτών που διηθούνται.

Εικόνα 6: Κυτταρικοί μηχανισμοί απέκκρισης H+ και HCO3- στα αθροιστικά σωληνάρια
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6.1.1. Ρύθμιση της επαναρρόφησης των HCO3- στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια

Οι ρυθμιστικοί παράγοντες της επαναρρόφησης των HCO3- στα εγγύς
εσπειραμένα σωληνάρια περιλαμβάνουν το διηθούμενο φορτίο των HCO3-,
την συγκέντρωση των Η+ στο σωληναριακό υγρό, την ενδοκυττάρια συγκέντρωση των Η+, ερεθίσματα για την επαναρρόφηση Na+ και πρωτίστως την
αγγειοτενσίνη-ΙΙ (ΑΤ-ΙΙ).
6.1.1.1. Διηθούμενο φορτίο HCO3-

Εάν υποθέσουμε ότι το διηθούμενο φορτίο των HCO3- είναι 4.500
mmol/24ωρο, από αυτά το 90% δηλαδή περίπου 4.000 mmol/24ωρο θα
επαναρροφηθούν στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια. Σε κατάσταση μεταβολικής οξέωσης με [HCO3-] πλάσματος ίση με 10 mmol/L, το ημερήσιο
διηθούμενο φορτίο HCO3- θα μειωθεί στα 1.800 mmol. Παρά το γεγονός
ότι η απέκκριση Η+ θα αυξηθεί από τα σωληναριακά κύτταρα εξαιτίας της
υψηλής συγκέντρωσης Η+ ενδοκυττάρια, η επαναρρόφηση των HCO3- θα
μειωθεί πάνω από 50%, επειδή δεν υπάρχει ποσοτικά υποδοχέας για να
συνδεθεί με τα Η+(2).
6.1.1.2. Συγκέντρωση Η+ στο σωληναριακό υγρό

Υψηλότερη συγκέντρωση Η+ στο σωληναριακό υγρό των εγγύς εσπειραμένων σωληναρίων αναστέλλει την έκκριση ιόντων Η+ στη μεταβολική
οξέωση. Το ίδιο συμβαίνει κατά τη χορήγηση ακεταζολαμίδης, η οποία αναστέλλει την καρβονική ανυδράση με αποτέλεσμα μείωση της έκκρισης Η+
που οφείλεται στην αύξηση της συγκέντρωσης του H2CO3 και συνεπώς και
της συγκέντρωσης των Η+. Έτσι μειώνεται η επαναρρόφηση των HCO3-(2).
6.1.1.3 Συγκέντρωση των Η+ στα κύτταρα των εγγύς εσπειραμένων σωληναρίων

Η αύξηση της [Η+] στα κύτταρα των εγγύς εσπειραμένων σωληναρίων
διεγείρει την έκκριση Η+ για δύο λόγους. Πρώτον η υψηλότερη συγκέντρωση Η+ μπορεί να προκαλεί αύξηση της έκκρισης Η+ διαμέσου του NHE-3 και
δεύτερον και μεγαλύτερης σημασίας η σύνδεση του Η+ σε μια τροποποι30
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ηθείσα θέση στον NHE-3 ενεργοποιεί αυτόν τον ανταλλαγέα κατιόντων(2).
Αυτή η ενεργοποίηση δεν είναι σημαντική κατά την διάρκεια μεταβολικής
οξέωσης, μπορεί όμως να εξηγήσει την αύξηση των HCO3- του πλάσματος
κατά τη διάρκεια υποκαλιαιμίας ή χρόνιας αναπνευστικής οξέωσης (Εικ. 7).

Εικόνα 7: Μεταβολές στο ρυθμό επαναρρόφησης HCO3- κατά τη διάρκεια μεταβολών της αρτηριακής PCO2 σε σκύλο
6.1.1.4. Διέγερση της επαναρρόφησης Na+

Ο σημαντικότερος παράγοντας στη ρύθμιση της επαναρρόφησης
HCO3- στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια είναι η ΑΤ-ΙΙ(2). Η συστολή του
δραστικού αρτηριακού όγκου αίματος προκαλεί αύξηση του ρυθμού επαναρρόφησης Na+ και της απέκκρισης Η+ εξαιτίας των υψηλότερων συγκεντρώσεων της ΑΤ-ΙΙ. Αντίθετα η χορήγηση NaΗCO3 αναστέλλει την επαναρρόφηση HCO3- στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια. Μέρος του μηχανισμού περιλαμβάνει την πτώση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης των Η+,
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η οποία μειώνει την έκκριση των Η+ διαμέσου του NHE-3 παρά το γεγονός
της αύξησης του αριθμού των υποδοχέων των Η+ στο σωληναριακό υγρό
(αυξημένα HCO3-). Επιπρόσθετα η χορήγηση Na+ διαστέλλει τον δραστικό αρτηριακό όγκο αίματος, μειώνοντας τη συγκέντρωση της ΑΤ-ΙΙ, που
προκαλεί μείωση της επαναρρόφησης HCO3- στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια. Το γεγονός αυτό φαίνεται ότι ακυρώνει την άμεση επίδραση του
αυξημένου διηθούμενου φορτίου HCO3- στη διέγερση της επαναρρόφησης
ΗCO3-. H ΑΤ-ΙΙ δρα δια της ενεργοποιήσεως της πρωτεϊνικής κινάσης C, η
οποία προκαλεί φωσφορυλίωση των NHE-3 και επίσης διεγείρει την έκκριση αλδοστερόνης.
Παράγοντες, μικρής σημασίας όμως, που αυξάνουν την επαναρρόφηση ΗCO3- στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια διαμέσου διέγερσης του
NHE-3 είναι επίσης η υπερασβεστιαιμία και οι χαμηλές συγκεντρώσεις της
παραθορμόνης.
6.1.2. Νεφρικός ουδός επαναρρόφησης HCO3-

Πειραματικά έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ένα ανώτατο επίπεδο συγκέντρωσης HCO3- στο πλάσμα μέχρι το οποίο όλα τα διηθούμενα HCO3επαναρροφώνται πλήρως και πέραν αυτού του επιπέδου δεν συμβαίνει
επιπλέον επαναρρόφηση HCO3- με αποτέλεσμα διαφυγή HCO3- στα ούρα.
Το επίπεδο αυτό της [HCO3-] στο πλάσμα καλείται ουδός επαναρρόφησης HCO3-. Το ερώτημα όμως είναι υπό ποιες συνθήκες έγιναν αυτά τα
πειράματα. Η διαπίστωση αυτού του ουδού επαναρρόφησης HCO3- συνέβη μόνο όταν σε πειραματόζωα ή στον άνθρωπο χορηγήθηκε ένα φορτίο
NaΗCO3. Αυτό όμως διαστέλλει τον δραστικό αρτηριακό όγκο αίματος, που
οφείλεται στο χορηγούμενο Na+, με αποτέλεσμα μείωση των επιπέδων της
ΑΤ-ΙΙ και μείωση της επαναρρόφησης NaΗCO3. Επιπρόσθετα η χορήγηση
αλκάλεων μειώνει την ενδοκυττάρια συγκέντρωση των Η+ στα κύτταρα των
εγγύς εσπειραμένων σωληναρίων και συνεπώς μειώνει τον διεγέρτη του
NHE-3. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ουδός επαναρρόφησης HCO3-,
όταν η συγκέντρωση HCO3- στο πλάσμα αυξάνει χωρίς διαστολή του όγκου
(Εικ. 8).
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Εικόνα 8: Ουδός επαναρρόφησης HCO3- στο πλάσμα με διαστολή του δραστικού αρτηριακού όγκου αίματος (αριστερή) και μετά από αύξηση της συγκέντρωσης
των HCO3- στο πλάσμα με συστολή του δραστικού όγκου αίματος ως επί υποχλωραιμίας (δεξιά)

Όπως φαίνεται στην εικόνα 8 κατά την αύξηση της συγκέντρωσης των
HCO3- στο πλάσμα χωρίς διαστολή του αρτηριακού όγκου αίματος (λ.χ όταν
υπάρχει έλλειμμα Cl-) σχεδόν όλα τα διηθούμενα HCO3- επαναρροφώνται
στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια και δεν αποβάλλονται HCO3- στα ούρα,
παρά την υψηλή συγκέντρωση HCO3- στο πλάσμα. Συνεπώς ουδός επαναρρόφησης HCO3- στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια υπάρχει μόνο όταν
συνυπάρχει διαστολή του δραστικού αρτηριακού όγκου αίματος(2).
6.2. Αναπλήρωση των αποθηκών HCO3Όπως προαναφέρθηκε, στον οργανισμό υπάρχει σταθερή προσθήκη
μη πτητικών οξέων, που είναι το θειικό οξύ από τον καταβολισμό των πρωτεϊνών, το φωσφορικό οξύ από τον καταβολισμό των φωσφορολιπιδίων και
διάφορα οργανικά οξέα. Αυτά τα οξέα εξουδετερώνονται από το ρυθμιστικό
σύστημα των HCO3- σύμφωνα με τις αντιδράσεις:
2H++ SO42- + 2Na+ + 2HCO3- ' 2Na + SO42- + 2H2O + 2CO2
2H+ + HPO42- + 2Na+ + 2CO3- ' 2Na+ + HPO42- + 2H2O + 2CO2
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To CO2 αποβάλλεται από τους πνεύμονες και τα ουδέτερα άλατα Νa2SO4
και ΝaHPO4 διηθούνται στο σπείραμα. Εάν αυτά τα ουδέτερα άλατα αποβάλλονταν στα ούρα, η συγκέντρωση των HCO3- στο πλάσμα συνεχώς θα
μειωνόταν και ο οργανισμός θα εξαντλείτο από το σημαντικότερο εξωκυττάριο ρυθμιστικό του σύστημα, που χρησιμοποιεί στην εξουδετέρωση των
μη πτητικών οξέων. Οι νεφροί αποτρέπουν αυτή τη συνέπεια διαμέσου
δύο μηχανισμών: α) της αποβολής τιτλοποιήσιμης οξύτητας (ΤΑ) και β)
της αμμωνιογένεσης και αποβολής ΝΗ4+. Και με τους δύο μηχανισμούς
συντίθενται νέα HCO3- στα κύτταρα των νεφρικών σωληναρίων, τα οποία
επανορροφώμενα στο περισωληναριακό αίμα μαζί με Νa+ αποκαθιστούν
τα συνεχώς καταναλισκόμενα HCO3- κατά την εξουδετέρωση των μη πτητικών οξέων(1).
6.2.1. Αποβολή τιτλοποιήσιμης οξύτητας (ΤΑ)

Η επαναρρόφηση των HCO3- προκαλεί μείωση της συγκέντρωσής τους
στο σωληναριακό υγρό και έτσι τα εκκρινόμενα Η+ συνδέονται με άλλα ρυθμιστικά συστήματα που διηθούνται. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας το ουδέτερο άλας Νa2ΗPO4 μετατρέπεται στο όξινο άλας NaH2PO4. Η ποσότητα της
ισχυρής βάσεως που απαιτείται για να επαναφέρει το pH των όξινων ούρων
στο pH του διηθήματος (7,40) είναι ίση με την ποσότητα του τιτλοποιήσιμου
οξέος, που αποβλήθηκε στα ούρα. Άλλα διηθούμενα ρυθμιστικά, όπως η
κρεατινίνη και τα οργανικά ανιόντα κιτρικό, ακετοξικό και 3-υδροξυβουτυρικό
επίσης τιτλοποιούνται, αλλά φυσιολογικά συνεισφέρουν ελάχιστα εξαιτίας της
χαμηλής συγκέντρωσης και της χαμηλής pk.
Η διάσπαση του Η2Ο ενδοκυττάρια παράγει τα εκκρινόμενα Η+. Το ΟΗσυνδέεται με το ενδοκυττάριο CO2 υπό την κατάλυση της καρβονικής ανυδράσης για να σχηματίσει νέο HCO3- το οποίο προστίθεται στο περισωληναριακό υγρό και το αίμα. Μέσα στο σωληναριακό αυλό τα εκκρινόμενα Η+
συνδέονται με το διηθούμενο ουδέτερο φωσφoρικό άλας και σχηματίζουν όξινο φωσφορικό άλας, το οποίο αποβάλλεται ως ΤΑ στα ούρα. Το δεύτερο διηθούμενο Na+, που απελευθερώνεται σε αυτή την αντίδραση επαναρροφάται
για να συνδεθεί με το ήδη σχηματισθέν νέο HCO3- (Εικ. 9). Αυτές οι αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα σε όλα τα μείζονα τμήματα των νεφρικών σωληναρίων
με τελικό αποτέλεσμα την αναπλήρωση του αίματος με ένα HCO3- για κάθε
HCO3- που καταναλώθηκε κατά τη φυσικοχημική εξουδετέρωση των Η+(9).
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Εικόνα 9: Μηχανισμοί παραγωγής ΤΑ και σχηματισμού «νέων» HCO3-

Οι παράγοντες που επιδρούν στο ρυθμό αποβολής ΤΑ, είναι η διαθεσιμότατη των ρυθμιστικών συστημάτων στο σωληναριακό υγρό και η pk
τους(1). Όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση των διηθουμένων ρυθμιστικών, τόσο και περισσότερα Η+ μπορούν να προσλάβουν. Ένα ρυθμιστικό
σύστημα ασκεί τη μέγιστη δράση του σε pH με τιμή ±1 της pk του. Συνεπώς
στο σπειραματικό διήθημα με pH 7,40, το φωσφορικό με pk=6,8 μπορεί να
προσλάβει αρχικά πολύ περισσότερο Η+ ανά μονάδα πτώσης τον pH από
ένα άλλο ρυθμιστικό με χαμηλότερη pk.
6.2.2. Αμμωνιογένεση και αποβολή NH4+

Eάν ο σχηματισμός ΤΑ ήταν ο μόνος μηχανισμός αποβολής Η+, η ποσότητά τους θα μπορούσε να περιοριστεί από τη συγκέντρωση των φωσφορικών και σε μικρότερο βαθμό από αυτή των άλλων ρυθμιστικών που
διηθούνται. Η παρατήρηση ότι κατά τη διάρκεια οξέωσης υπάρχει αύξηση
όχι μόνο της ΤΑ αλλά και του NH4+ στα ούρα, οδήγησε στην υπόθεση ότι η
NH3 θα μπορούσε να είναι ένας επιπρόσθετος δέκτης Η+ σύμφωνα με την
αντίδραση:
Η+ + Cl- + NH3 ' NH4+ +Cl35
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Πρέπει να σημειωθεί ότι τα Η+ ενσωματώνονται στο ουδέτερο άλας
NH4Cl, έτσι ώστε αυτή η αντίδραση να ικανοποιεί την απαίτηση αποβολής
των Η+ χωρίς περαιτέρω μείωση του pH των ούρων. Μ’ άλλα λόγια τα ουδέτερα άλατα του NH4+ δεν είναι ΤΑ(1).
Το NH4+ παράγεται στα επιθηλιακά κύτταρα των εγγύς εσπειραμένων
σωληναρίων από το αμινοξύ γλουταμίνη. Η βιοσύνθεση του NH4+ περιλαμβάνει 3 στάδια, την πρόσληψη της γλουταμίνης και την είσοδό της στα
μιτοχόνδρια των κυττάρων των εγγύς εσπειραμένων σωληναρίων, την
υδρόλυσή της από τη γλουταμινάση προς σχηματισμό γλουταμικού και τη
μετατροπή του τελευταίου στο ανιόν 2-οξυγλουταρικό(2). Τα τελικά προϊόντα
είναι δύο μόρια NH4+ και δύο HCO3- (Εικ. 10). Το NH4+ εκκρίνεται στα ούρα
και το HCO3- που είναι ένα νέο HCO3- επιστρέφει στο αίμα, όπου αναπληρώνει το HCO3- που καταναλώνεται στη φυσικοχημική εξουδετέρωση των
Η+.

Εικόνα 10: Μετατροπή της γλουταμίνης σε NH4+ και HCO3-

Στην εικόνα φαίνεται τι θα συμβεί εάν το NH4+ δεν αποβληθεί στα ούρα
και αντί αυτού επιστρέψει στο αίμα. Το NH4+ μετατρέπεται στο ήπαρ σε
ουρία και κατά τη διάρκεια αυτής της μετατροπής παράγονται Η+, τα οποία
εξουδετερώνονται από τα HCO3- και αυτό ακυρώνει τη νεφρική σύνθεση
νέων HCO3-. Έτσι, τα παραγόμενα NH4+ από το νεφρό πρέπει να αποβάλονται στα ούρα και όχι να επιστρέφονται στο αίμα. Για κάθε mEq εκκρινόμενου στα ούρα NH4+ ένα mEq νέου HCO3- επιστρέφεται στο αίμα. Μ’ αυτό το
μηχανισμό αποβάλλονται τα 2/3 περίπου της συνολικής ποσότητας οξέος
των ούρων.
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Λεπτομερής απεικόνιση του νεφρικού χειρισμού του NH4+ φαίνεται στην
εικόνα 11. Η γλουταμίνη μεταβολίζεται στα κύτταρα των εγγύς εσπειραμένων σωληναρίων. Για κάθε μόριο μεταβολιζόμενης γλουταμίνης παράγονται 2 μόρια NH4+ και 2 μόρια HCO3-. Τα HCO3- επιστρέφουν στο αίμα ως
νέα HCO3- και το NH4+ απεκκρίνεται στο σωληναριακό υγρό, κυρίως μέσω
του ΝΗE-3 αντικαθιστώντας Η+ στο μεταφορέα. Επιπρόσθετα κάποια ποσότητα NH4+ μπορεί να εισέρχεται στο σωληναριακό υγρό ως ΝΗ3 όπου και
προσλαμβάνει Η+.
Στο παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle επαναρροφώνται σημαντικές ποσότητες NH4+ διαμέσου διαφόρων οδών, μία των οποίων είναι η
αντικατάσταση του Κ+ από NH4+ στο συμμεταφορέα Νa+-Κ+-2Cl- (NKCC2)
της σωληναριακής μεμβράνης και δίοδο του NH4+ δια της παρακυτταρικής
οδού(12). Μεταφορά του NH4+ εκτός του κυττάρου διαμέσου της πλευρικής
μεμβράνης μπορεί να συμβεί μέσω των καναλιών Κ+.

Εικόνα 11: Νεφρική διαχείριση του NH4+. Απέκκριση NH4+ από τα αθροιστικά
σωληνάρια. Α: μη ιονική διάχυση και παγίδευση της NH3. Β: απέκκριση NH4+ μέσω
της Rh γλυκοπρωτείνης
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Το επαναρροφούμενο NH4+ συσσωρεύεται στο διάμεσο υγρό του νεφρικού μυελού.
Όπως προαναφέρθηκε, εάν το παραγόμενο στα κύτταρα των εγγύς
εσπειραμένων σωληναρίων NH4+, ως αποτέλεσμα του μεταβολισμού της
γλουταμίνης, δεν απεκκριθεί στα ούρα, αλλά επιστρέψει στο αίμα θα μεταβολιστεί στο ήπαρ σε ουρία και σ’ αυτή τη μετατροπή θα παραχθούν Η+.
Έτσι ακυρώνεται η παραγωγή νέων HCO3- από το μεταβολισμό της γλουταμίνης. Συνεπώς, είναι απαραίτητο το NH4+ που επαναρροφάται στο παχύ
ανιόν σκέλος του Henle να επαναπεκκριθεί στο σωληναριακό υγρό. Αυτό
συμβαίνει από τα αθροιστικά σωληνάρια και εξαρτάται από την ικανότητά
τους να οξινοποιούν το σωληναριακό υγρό.
Η μεταφορά του NH4+ στα αθροιστικά σωληνάρια φαίνεται ότι γίνεται
από Rh γλυκοπρωτεΐνες λειτουργικά όμοιες μ’ αυτές που υπάρχουν στους
μύκητες, στα φυτά και τα βακτηρίδια. Μέχρι τώρα στα θηλαστικά έχουν βρεθεί τρεις Rh γλυκοπρωτεΐνες. Η RhAG βρίσκεται στα ερυθροκύτταρα, ενώ
η RhBG και RhCG στους νεφρούς, αλλά και άλλα όργανα όπου μεταφέρεται NH4+, όπως το ήπαρ και το πεπτικό σύστημα. Η RhBG έχει βρεθεί στα
άπω τμήματα του νεφρώνα από τα άπω εσπειραμένα σωληνάρια μέχρι τα
εν τω βάθει μυελικά αθροιστικά σωληνάρια. Η έκφρασή της στα εμβόλιμα
κύτταρα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα βασικά. Η κατανομή της RhCG
κατά μήκος του νεφρώνα είναι όμοια με αυτή της RhBG και είναι παρούσα
και στη αυλική και την πλευρική πλευρά της μεμβράνης. Η χρόνια οξέωση
αυξάνει την έκφραση της RbCG στα αθροιστικά σωληνάρια του έξω και
έσω μυελού και τη μετακίνηση του μεταφορέα από την ενδοκυττάρια δεξαμενή στην αυλική πλευρά της μεμβράνης(9).
Υπάρχει επίσης ένδειξη για την παρουσία και NH4+-Η+ αντιμεταφορέα.
Επειδή για την έκκριση NH4+ απαιτείται οξινοποίηση των ούρων, η λειτουργία των NH4+-Η+ αντιμεταφορέων και στις δύο πλευρές της μεμβράνης των
κυττάρων των αθροιστικών σωληναρίων (Εικ. 11Β), θα εξηγούσε αυτή την
από το pH εξαρτώμενη απέκκριση.
Η εξάρτηση από το pH της απέκκρισης NH4+ έχει παραδοσιακά εξηγηθεί
από τη διαδικασία της μη ιονικής διάχυσης της ΝΗ3 με παγίδευση του NH4+
στο σωληναριακό υγρό (Εικ. 11Α). Μένει να προσδιοριστεί το ποσό του
NH4+ που εκκρίνεται με καθένα από αυτούς του μηχανισμούς.
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6.2.3. Η σημασία του pH των ούρων στη νεφρική αποβολή Η+

Το pH του σωληναριακού υγρού μειώνεται προοδευτικά μέχρι τα χαμηλότερα επίπεδά του στα μυελώδη αθροιστικά σωληνάρια. Το ελάχιστο pH
ούρων που μπορεί να επιτευχθεί στον άνθρωπο είναι 4,5-5,0, το οποίο
και παριστά τη μέγιστη διαφορά [Η+] μεταξύ πλάσματος και σωληναριακού
υγρού (1/1.000). Η αδυναμία περαιτέρω μείωσης του pH των ούρων μπορεί να αντανακλά το όριο της ισχύος των διαφόρων μεταφορέων (Η+-ATPάση αντλιών) ή την αδιαπερατότητα του σωληναριακού επιθηλίου, η οποία
απαιτείται για να εμποδίσει την παθητική προς τα πίσω ροή (back flux) των
εκκρινόμενων Η+ από τo σωληναριακό υγρό προς τα κύτταρα(13).
Η ικανότητα μείωσης του pH των ούρων είναι σημαντική, επειδή ο σχηματισμός ΤΑ και NH4+ εξαρτώνται από το pH. Καθώς τα ούρα γίνονται περισσότερο όξινα, ο σχηματισμός ΤΑ και NH4+ αυξάνεται. Εάν το ελάχιστο
pH των ούρων ήταν υψηλότερο, λ.χ. 5,5-6,0, η αποβολή ΤΑ και NH4+ θα
μειωνόταν με συνέπεια την αδυναμία αποβολής του ημερήσιου φορτίου
Η+. Αυτός φαίνεται ότι είναι ο μηχανισμός της οξυαιμίας στην άπω νεφροσωληναριακή οξέωση.
Η εξάρτηση από το pH της οξινοποίησης και του σχηματισμού NH4+
σημαίνει επίσης ότι αυτές οι διεργασίες συμβαίνουν καθόλο το μήκος του
νεφρώνα, καθώς το σωληναριακό υγρό γίνεται πιο όξινο. Βάσει της ισοϋδρικής αρχής, όλα τα ρυθμιστικά συστήματα σε ένα κοινό διάλυμα πρέπει
να είναι σε ισορροπία:

pH = 6,1 + log

[HCO3-]
0,03PCO2

= 6,8 + log

[HPO4=]
[H2PO4 ]
-

= 9,0 + log

[NH3]
[NH4+]

Έτσι, ένα εκκρινόμενο Η+ θα εξουδετερώνεται από το σύστημα με τη
μεγαλύτερη συγκέντρωση και/ή με pk πλησιέστερη προς το pH του σωληναριακού υγρού(14).
Στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο το πλείστο των εκκρινόμενων ιόντων Η+ χρησιμοποιείται για την επαναρρόφηση των HCO3- εξαιτίας της
υψηλής συγκέντρωσης των HCO3- και της δυνατότητας ελαχιστοποίησης
της πτώσης του pH με τη δράση της καρβονικής ανυδράσης. Σ’ αυτό το
τμήμα επίσης των σωληναρίων εκκρίνεται το πλείστον του NH4+ στο σωληναριακό υγρό και τιτλοποιείται το μισό από το διαθέσιμο HPO4-2.
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Aντίθετα, το πλείστο των εκκρινόμενων ιόντων Η+ στα μυελώδη αθροιστικά σωληνάρια όπου το pH του υγρού είναι πολύ χαμηλό συνδέεται με τη
NH3, επειδή όλα σχεδόν τα HCO3- έχουν επαναρροφηθεί και το πλείστον
του HPO4-2 έχει ήδη τιτλοποιηθεί(13).

7. Νεφρική ανταπόκριση στις μεταβολικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας
Η μεταβολή της αποβολής οξέος (RNAE) αποτελεί την αντίδραση των
νεφρών στις συστηματικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας. Έτσι,
στην οξέωση η αποβολή RNAE αυξάνεται, ενώ στην αλκάλωση μειώνεται.
Το μέγιστο μέρος της κατανόησης των προσαρμοστικών μηχανισμών των
νεφρών στις οξεοβασικές διαταραχές προέρχεται από τη χρήση πειραματικών μοντέλων με οξέωση.
7.1. Μεταβολική οξέωση
Στην οξέωση αυξάνεται η αποβολή RNAE. Αυτή η αντίδραση περιλαμβάνει την πλήρη εξάλειψη των HCO3- από τα ούρα και την αύξηση της
αποβολής ΤΑ και NH4+. Τα κλειδιά αυτής της διεργασίας είναι η διέγερση
της μεταφοράς Η+ και HCO3- κατά μήκος του νεφρώνα, η αύξηση της αμμωνιογέννεσης και της διαθεσιμότητας των ρυθμιστικών συστημάτων των
ούρων (λ.χ. του φωσφορικού).
Η οξέωση μειώνει άμεσα το ενδοκυττάριο pH των νεφρικών σωληναριακών κυττάρων. Η ενδοκυττάρια οξέωση έχει δειχτεί ότι διεγείρει τη δραστικότητα του NHE3, αλλάζει την κινητική του μεταφορέα εξαιτίας μεταβολής
της διακυτταρικής διαφοράς στη συγκέντρωση Η+ και προκαλεί εισαγωγή
με εξωκύτωση των μεταφορέων μέσα στις κυτταρικές μεμβράνες από τις
ενδοκυττάριες αποθήκες (λ.χ. Η+-ΑΤΡάση, NHE3). Eίναι αβέβαιο εάν αυτές
οι επιδράσεις της ενδοκυττάριας οξέωσης προκαλούνται μόνο διαμέσου
του pH ή είναι δευτερογενείς οφειλόμενες σε ενεργοποίηση ενδοκυττάριων ρυθμιστικών μηχανισμών ή καναλιών(9). Όμως είναι σήμερα γνωστό
ότι άλλοι παράγοντες μεσολαβούν επίσης στη νεφρική απάντηση στην
οξέωση. Για παράδειγμα η ενδοθηλίνη-1 (ΕΤ-1) και τα γλυκοκορτικοειδή
συμμετέχουν στη διέγερση της μεταφοράς Η+ και HCO3- κατά τη διάρκεια
οξέωσης.
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Η ΕΤ-1 παράγεται στα κύτταρα των εγγύς σπειραμένων σωληναρίων
κατά τη διάρκεια οξέωσης και δρα διαμέσου του ΕΤΒ υποδοχέα προκαλώντας φωσφορυλίωση των ΝΗΕ3 και ΝΒCel, γεγονός που οδηγεί σε εισαγωγή των υποδοχέων αυτών, του πρώτου στην αυλική και του δεύτερου
στην πλευρική σωληναριακή μεμβράνη.
Η κορτιζόλη αυξάνει τον αριθμό των ΝΗΕ3 και NBCel στα κύτταρα των
εγγύς σωληναρίων αυξάνοντας τα επίπεδα του mRNA και τη μετάφραση.
Ολιγότερα είναι γνωστά για τη δράση της ΕΤ-1 και της κορτιζόλης στη μεταφορά H+ και HCO3- στον άπω νεφρώνα, αλλά φαίνεται ότι διαδραματίζουν
ρόλο στη διέγερση των μεταφορέων σ’ αυτά τα τμήματα(9).
Η οξέωση διεγείρει επίσης την έκκριση της παραθορμόνης (ΡΤΗ), η
οποία μειώνει την επαναρρόφηση των φωσφορικών στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια(15,16). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη προσφορά φωσφορικών στον άπω νεφρώνα, όπου χρησιμεύουν ως ρυθμιστικό και έτσι
αυξάνουν την ικανότητα των νεφρών να αποβάλουν ΤΑ.
Η αμμωνιογένεση στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια αυξάνεται κατά τη
διάρκεια της οξέωσης. Αυτό εν μέρει οφείλεται στην ενδοκυττάρια οξέωση
και τη δράση της κορτιζόλης. Όπως προαναφέρθηκε, η οξέωση αυξάνει την
έκφραση της RhCG στα αθροιστικά σωληνάρια ευνοώντας την έκκριση και
τελικά την αποβολή NH4+. Στην εικόνα 12 φαίνεται συνολικά η ανταπόκριση
των νεφρών στην οξέωση(9). Η μεταφορά Η+ και HCO3- αυξάνεται κατά μήκος του νεφρώνα. Αυτό οφείλεται στη μείωση του ενδοκυττάριου pH και τη
δράση της ΕΤ-1 και της κορτιζόλης. Η αμμωνιογένεση και η έκκριση NH4+
από τα αθροιστικά σωληνάρια επίσης διεγείρεται. Τελικά η επαναρρόφηση
των φωσφορικών στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια μειώνεται επιτρέποντας αύξηση της αποβολής ΤΑ. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η αύξηση της
αποβολής οξέος.
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Εικόνα 12: Ανταπόκριση των νεφρών στην οξέωση

7.2. Μεταβολική αλκάλωση
Η νεφρική απάντηση στην αλκάλωση έχει μελετηθεί λιγότερο. Η αποβολή οξέος μειώνεται ως αποτέλεσμα αυξημένης αποβολής HCO3- και μειωμένης αποβολής ΤΑ και ΝΗ4+ Φαίνεται ότι στην αλκάλωση μειώνεται η
δράση των παραγόντων, που διεγείρουν τη μεταφορά Η+ και HCO3- και την
αμμωνιογένεση.
Η προστατευτική αποβολή HCO3- στα ούρα είναι άκρως αποτελεσματική. Η χορήγηση 1.000 mEq HCO3- την ημέρα σε φυσιολογικά άτομα προκαλεί ελάχιστη αύξηση στη [HCO3-] του πλάσματος, καθώς όλη σχεδόν η
περίσσεια των HCO3- αποβάλλεται στα ούρα(13). Έτσι, για να διατηρηθεί
η μεταβολική αλκάλωση απαιτείται διαταραχή στους μηχανισμούς αποβολής HCO3-, που συνήθως οφείλεται σε μείωση του δραστικού αρτηριακού
όγκου αίματος και σε υποχλωραιμία.
7.3. Παράγοντες που μεταβάλλουν τη νεφρική αποβολή οξέος
Διάφοροι παράγοντες μπορεί να μεταβάλουν τη νεφρική αποβολή οξέος χωρίς όμως η δράση τους να συμβάλει στη διατήρηση της οξεοβασικής
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ισορροπίας, αλλά μάλλον να προκαλεί την ανάπτυξη οξεοβασικών διαταραχών.
Όπως είναι γνωστό, η μεταφορά Η+ και HCO3- συνδέεται άμεσα με τη
μεταφορά Na+ και έτσι παράγοντες που μεταβάλλουν την τελευταία μπορεί
να δρουν δευτεροπαθώς στη νεφρική αποβολή οξέος. Η μείωση του δραστικού αρτηριακού όγκου αίματος ενεργοποιεί το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης. Η ΑΤ-ΙΙ προκαλεί αύξηση της επαναρρόφησης
HCO3- στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια. Επιπρόσθετα, η αλδοστερόνη
διεγείρει την έκκριση Η+ στα εμβόλιμα κύτταρα και έτσι αυξάνει την ανασύνθεση HCO3- διαμέσου της τιτλοποίησης των ρυθμιστικών των ούρων
και της αποβολής NH4+. Το αντίθετο συμβαίνει όταν υπάρχει διαστολή του
δραστικού αρτηριακού όγκου αίματος(2).
Η υποκαλιαιμία διεγείρει την επαναρρόφηση HCO3- και την αμμωνιογένεση στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια, ενώ το αντίθετο προκαλεί η
υπερκαλιαιμία. Οι εμπλεκόμενοι μηχανισμοί δεν είναι γνωστοί, αλλά μπορεί να συνδέονται με τις μεταβολές του ενδοκυττάριου pH(17). H υποκαλιαιμία επίσης αυξάνει την έκφραση της Η+-Κ+-ΑΤPάση στα εμβόλιμα κύτταρα
και έτσι διεγείρει την έκκριση Η+(18).

8. Νεφρική ανταπόκριση στις αναπνευστικές διαταραχές της
οξεοβασικής ισορροπίας
Οι αναπνευστικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας εκλύουν
δευτερογενείς μεταβολές στη [HCO3-] του πλάσματος, οι οποίες είναι προς
την ίδια κατεύθυνση και ανάλογες των πρωτοπαθών μεταβολών της PCO2.
Αυτές οι δευτερογενείς μεταβολές στην [HCO3-] του πλάσματος έχουν μελετηθεί ποσοτικά σε πειραματόζωα και στον άνθρωπο και τείνουν να ελαχιστοποιήσουν την επίδραση των πρωτοπαθών μεταβολών της PCO2 στο
pH του πλάσματος. Η οξεία υπερκαπνία ή υποκαπνία προκαλούν μικρές
μεταβολές στη [HCO3-] του πλάσματος που προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τιτλοποίηση μη HCO3- ρυθμιστικών συστημάτων. Κατά τη διάρκεια χρόνιας υπερκαπνίας ή υποκαπνίας οι μεταβολές της [HCO3-] του
πλάσματος είναι πολύ μεγαλύτερες και αντανακλούν προσαρμογή των νεφρικών οξινοποιητικών μηχανισμών.
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8.1. Aναπνευστική οξέωση - Υπερκαπνία
Μικρή αύξηση της [HCO3-] του πλάσματος παρατηρείται άμεσα μετά
την έναρξη της υπερκαπνίας, καθώς τα παραγόμενα Η+ από τη διάσπαση
του Η2CO3 εξουδετερώνονται από μη HCO3- ρυθμιστικά. Αυτή η προσαρμογή ολοκληρώνεται μέσα σε 5-10 λεπτά της ώρας και ακολουθείται από
μία περίοδο ολίγων ωρών κατά τη διάρκεια της οποίας δεν παρατηρούνται μεταβολές στην οξεοβασική ισορροπία. Παρά το γεγονός ότι η αύξηση
της [HCO3-] στο πλάσμα κατά τη διάρκεια οξείας υπερκαπνίας προέρχεται
αποκλειστικά από τη φυσικοχημική εξουδετέρωση, υπάρχουν ενδείξεις νεφρικής προσαρμογής ακόμη και σ’ αυτή την πρώιμη περίοδο της διαταραχής. Πράγματι, έχει παρατηρηθεί πτώση του pH των ούρων, μικρή αύξηση
στην αποβολή NH4+ και της ΤΑ στα ούρα, καθώς και αύξηση του ρυθμού
επαναρρόφησης HCO3- στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια(19).
Εάν η υπερκαπνία επιμένει, η [HCO3-] του πλάσματος αυξάνει περαιτέρω. Αυτή προκαλείται από τη νεφρική προσαρμογή των μηχανισμών
οξινοποίησης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της έκκρισης Η+ από
τα νεφρικά σωληνάρια. Ως συνέπεια η αποβολή οξέος, κυρίως ως NH4+,
υπερέχει της ενδογενούς παραγωγής του προκαλώντας αρνητικό ισοζύγιο
Η+ και ανασύνθεση «νέων» HCO3- που προστίθενται στα σωματικά υγρά.
Η διατήρηση της συγκέντρωσης των τελευταίων στο πλάσμα εξασφαλίζεται από την αύξηση της επαναρρόφησης HCO3-, η οποία αντανακλά την
προκαλούμενη από την υπερκαπνία αύξηση του ρυθμού απέκκρισης Η+(20).
Πειραματικά έχει δειχτεί ότι απαιτούνται 3-5 ημέρες από την έναρξη της
αύξησης της PCO2 για να εγκατασταθεί μια νέα κατάσταση οξεοβασικής
ισορροπίας(21).
Πειραματικές μελέτες με μικροπαρακεντήσεις έχουν δείξει συμμετοχή
των μηχανισμών οξινοποίησης σ’ ολόκληρο το νεφρώνα. Στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια έχει παρατηρηθεί μόνο ήπια αύξηση της επαναρρόφησης HCO3- στην οξεία υπερκαπνία σε αντίθεση με τη σημαντική αύξηση
κατά τη χρονία φάση της διαταραχής(22). Η συνολική επαναρρόφηση CO2
παραμένει αμετάβλητη στα φλοιώδη αθροιστικά σωληνάρια κατά τη διάρκεια των 3-6 πρώτων ωρών της υπερκαπνίας, αλλά αυξάνεται σημαντικά
σε πειραματόζωα εκτεθέντα σε υπερκαπνία για 24 ώρες(23). Άλλες όμως
μελέτες σε ποντικούς έχουν δείξει διέγερση της οξινοποίησης στα φλοιώδη
και μυελώδη αθροιστικά σωληνάρια μέσα σε 20 λεπτά της ώρας από την
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έναρξη της υπερκαπνίας(24) με παράλληλη διέγερση του ρυθμού ανταλλαγής μέσω του Νa+-H+ αντιμεταφορέα (ΝΗΕ-3) της αυλικής μεμβράνης και
της μεταφοράς μέσω του Νa+-HCO3- συμμεταφορέα της πλευρικής μεμβράνης στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια(25). Η διέγερση του Νa+-H+ αντιμεταφορέα όμως δεν έχει διαπιστωθεί σ’ όλες τις μελέτες(26). Επιπρόσθετα
αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η οξεία και χρονία υπερκαπνία προκαλεί
εισαγωγή με εξωκύτωση των κοκκίων που περιέχουν Η+-ΑΤΡάση στην αυλική μεμβράνη στα εγγύς εσπειρωμένα σωληνάρια και στο εμβόλιμα τύπου Α κύτταρα των φλοιωδών και μυελικών αθροιστικών σωληναρίων. Στη
χρόνια υπερκαπνία έχει δειχτεί αυξημένη δραστηριότητα της Η+-ΑΤΡάση
καθ’ όλο το μήκος του νεφρώνα και της Η+-Κ+-ΑΤΡάση στα φλοιώδη και
μυελώδη αθροιστικά σωληνάρια(27). Επίσης, έχει παρατηρηθεί αύξηση της
έκφρασης του mRNA που κωδικοποιεί τον Cl--HCO3- αντιμεταφορέα στα
τύπου Α εμβόλιμα κύτταρα του νεφρικού φλοιού και μυελού(28).
Μέχρι τώρα δεν έχει διευκρινιστεί ποιο ερέθισμα πυροδοτεί αυτή τη νεφρική αντίδραση στην υπερκαπνία, αλλά οι τρέχουσες ενδείξεις ευνοούν
την αύξηση της PCO2 παρά τη μείωση του pH.
8.2. Aναπνευστική αλκάλωση - Υποκαπνία
Η αλκαλική τιτλοποίηση των μη HCO3- ρυθμιστικών στην υποκαπνία
προκαλεί άμεση μείωση της [HCO3-] του πλάσματος, η οποία ολοκληρώνεται σε 5-10 λεπτά της ώρας από την έναρξη της υποκαπνίας χωρίς αξιοσημείωτη μεταβολή στην οξεοβασική ισορροπία για τις επόμενες 2-3 ώρες,
όπως έχει παρατηρηθεί σε άτομα υπό εκούσιο υπεραερισμό ή σε ασθενείς
υπό νάρκωση και ελεγχόμενο υπεραερισμό(29).
Η παράταση της υποκαπνίας οδηγεί σε περαιτέρω πτώση της [HCO3-]
του πλάσματος, που προκαλείται από τη μείωση της σωληναριακής απέκκρισης Η+ που έχει ως αποτέλεσμα μείωση της αποβολής NH4+ και αύξηση
της αποβολής HCO3- στα ούρα. Τελικά αυτές οι μεταβολές καταλήγουν σε
θετικό ισοζύγιο Η+ και μείωση των σωματικών αποθηκών των HCO3-. Η διατήρηση της μειωμένης [HCO3-] στο πλάσμα διασφαλίζεται από το μειωμένο
ρυθμό επαναρρόφησης των HCO3-(30). Για την ολοκλήρωση της νεφρικής
αντιστάθμισης στη χρόνια υποκαπνία απαιτείται διάστημα 2-3 ημερών.
Μελέτες σε πειραματόζωα με χρόνια υποκαπνία έχουν δείξει μείωση
της δραστηριότητας του αντιμεταφορέα Na+-HCO3- στην αυλική και του
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συμμεταφορέα Na+-3HCO3- στην πλευρική μεμβράνη των κυττάρων των
εγγύς εσπειραμένων σωληναρίων και ενδοκύττωση των Η+-ΑΤΡάση αντλιών από την αυλική μεμβράνη των εγγύς εσπειραμένων σωληναρίων και
των τύπου Α εμβόλιμων κυττάρων των φλοιωδών και μυελωδών αθροιστικών σωληναρίων. Η δραστηριότητα της Η+-ΑΤΡάση κατά μήκος όλου του
νεφρώνα και αυτή της Η+-Κ+-ΑΤΡάση στα φλοιώδη και μυελώδη αθροιστικά
σωληνάρια μειώνεται μετά 6 ώρες από την έναρξη της υποκαπνίας(27). Η
κατασταλτική δράση της υποκαπνίας στις δύο αυτές αντλίες φαίνεται ότι
είναι ανεξάρτητη από το Κ+ και την αλδοστερόνη.
Παρά το γεγονός ότι το υπεύθυνο εκλυτικό ερέθισμα για τη νεφρική
προσαρμογή στην αναπνευστική αλκάλωση δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί, οι υπάρχουσες ενδείξεις συνηγορούν υπέρ της κατ’ ευθείαν επίδρασης της χαμηλής PCO2 παρά της επίδρασης των μεταβολών του ενδοκυττάριου pH(31).
8.3. Ποσοτική θεώρηση της νεφρικής αντιστάθμισης στις αναπνευστικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας
Πειραματικά δεδομένα, στη χρόνια υπερκαπνία και μετά από πλήρη
αντιστάθμιση, δείχνουν προβλέψιμη γραμμική συσχέτιση μεταξύ της PCO2
και των επιπέδων όπου η [HCO3-] του πλάσματος και η [Η+] του αίματος
σταθεροποιούνται. Στο εύρος της PCO2, μεταξύ 40 και 90 mmHg, τιμές που
συνήθως παρατηρούνται στην καθημερινή κλινική πράξη, αυτή η γραμμική
συσχέτιση μεταξύ [HCO3-] πλάσματος και PCO2 αντικατοπτρίζεται από μία
ευθεία γραμμή με μέση Δ[HCO3-]/ΔPCO2 κλίση 0,3 mEq/L ανά mmHg. Η
αντιστοιχούσα συσχέτιση μεταξύ [Η+] αίματος και PCO2 είναι εντυπωσιακά
γραμμική. Η [Η+] του αίματος αυξάνεται κατά 0,32 nEq/L ανά mmHg χρόνιας αύξησης της PCO2(20-22). Παρατηρήσεις σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και σταθερή χρόνια υπερκαπνία φαίνεται ότι
επιβεβαιώνουν την παρουσία μιας προβλεπόμενης αντίδρασης, όταν δεν
υπάρχουν επιπλεγμένες διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας. Αυτές
οι παρατηρήσεις επιτρέπουν εκτίμηση μιας μέσης Δ[HCO3-]/PCO2 κλίσης
ίσης με 0,35 mEq ανά mmHg μέχρι μιας τιμής PCO2 ίσης με 70 mmHg πέραν της οποίας η Δ[HCO3-]/ΔPCO2 κλίση φαίνεται να επιπεδώνεται(20,22-24).
Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν δεδομένα σε ανθρώπους σχετικά
με την επίδραση προϋπάρχουσας μεταβολικής οξέωσης ή αλκάλωσης στη
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Δ[HCO3-]/ΔPCO2 κλίση επιπροστιθέμενης χρονίας υπερκαπνίας. Σε σκύλους, προϋπάρχουσες μεταβολικές διαταραχές μεταβάλλουν σημαντικά τη
Δ[HCO3-]/ΔPCO2 κλίση(20).
Όπως στη χρόνια υπερκαπνία, έτσι και στη χρόνια υπoκαπνία υπάρχει
υψηλού βαθμού προβλεπόμενη συσχέτιση μεταξύ του βαθμού της χρόνιας
υποκαπνίας και του επιπέδου στο οποίο η [HCO3-] στο πλάσμα σταθεροποιείται στη νέα σταθερή κατάσταση. Σε σκύλους κάθε mmHg χρονία μείωση της PCO2 συνοδεύεται με πτώση της [HCO3-] περίπου 0,4-0,5 mEq/L(24).
Μελέτες σε υγιείς εθελοντές εκτεθέντες σε υποβαρική υποξία για 6 ημέρες
και σε ασθενείς υπό νάρκωση, που υποβλήθηκαν σε ελεγχόμενο υπεραερισμό για 7-11 ημέρες έδειξαν μέση Δ[HCO3-]/PCO2 κλίση 0,4 mEq/L ανά
mmHg(21). Παρά την ομοιότητα στο μέγεθος της δευτεροπαθούς αντιστάθμισης των [HCO3-] του πλάσματος στη χρόνια υποκαπνία μεταξύ ανθρώπων και σκύλων η τελική επίδραση στη [Η+] του αίματος είναι ανόμοια.
Ενώ στο σκύλο η [Η+] μειώνεται μόνο κατά 0,17 mEq/L ανά mmHg χρόνιας
μείωσης της PCO2, η ανάλογη μείωση στον άνθρωπο είναι περίπου 0,4
mEq/L(25). O κύριος λόγος γι’ αυτή τη διαφορά είναι η υψηλότερη βασική
τιμή της [HCO3-] στον άνθρωπο. Όπως στη χρόνια αναπνευστική οξέωση,
έτσι και στη χρόνια αναπνευστική αλκάλωση δεν υπάρχουν δεδομένα στον
άνθρωπο αναφορικά με την επίδραση προϋπάρχουσας μεταβολικής οξέωσης ή αλκάλωσης στη Δ[HCO3-]/ΔPCO2 κλίση.
8.4. Διαφορές στη νεφρική ανταπόκριση μεταξύ χρόνιας μεταβολικής
και αναπνευστικής οξέωσης
H χρόνια μεταβολική και η χρόνια αναπνευστική οξέωση προκαλούν
όμοιες μεταβολές στο εξωκυττάριο pH, αλλά υπάρχουν μείζονες διαφορές
στη νεφρική αντίδραση, που δείχνει το ρόλο του ενδοκυττάριου pH στο
βαθμό της οξινοποίησης που λαμβάνει χώρα(32). Στη χρόνια μεταβολική
οξέωση το ημερήσιο φορτίο οξέος θα πρέπει να είναι αυξημένο για να διατηρείται η οξυαιμία. Συνεπώς η ημερήσια αποβολή ΤΑ και NH4+ είναι σταθερά επάνω από το φυσιολογικό.
Όμοια νεφρική αντίδραση παρατηρείται αρχικά στην αναπνευστική οξέωση, καθώς νέα HCO3- πρέπει να παραχθούν για να προκαλέσουν την
αντισταθμιστική αύξηση στη συγκέντρωση των HCO3- του πλάσματος(33).
Στην καινούργια κατάσταση ισορροπίας το pH θα έχει μερικώς διορθωθεί,
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αλλά η ημερήσια προσθήκη μη πτητικών οξέων θα παραμένει σταθερή.
Συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη αυξημένης αποβολής NH4+, που επιστρέφει
στα φυσιολογικά επίπεδα (Εικ. 13).

Εικόνα 13: Παραγωγή NH4+ σε φυσιολογικά πειραματόζωα και σε συνθήκες
χρόνιας αναπνευστικής και μεταβολικής οξέωσης

Συμπερασματικά η νεφρική αποβολή ΤΑ και ΝΗ4+ αυξάνεται στη χρόνια
μεταβολική, αλλά όχι στη χρόνια αναπνευστική οξέωση. Αυτό το παράδοξο
φαινόμενο φαίνεται να εξηγείται από τις διαφορές στο pH των κυττάρων
των εγγύς εσπειραμένων σωληναρίων. Και οι δύο διαταραχές προκαλούν
όμοιες μεταβολές στην πλευρική σωληναριακή μεμβράνη, χαμηλώνοντας
το ενδοκυττάριο pH εξαιτίας αυξημένης εξόδου HCO3- στη μεταβολική οξέωση και λόγω εισόδου CO2 στην αναπνευστική οξέωση(34). Η αντίδραση
όμως είναι εντελώς διαφορετική στην αυλική πλευρά της μεμβράνης. Η
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συγκέντρωση των HCO3- του πλάσματος είναι μειωμένη στη μεταβολική
οξέωση με αποτέλεσμα ολιγότερα ΗCO3- να επαναρροφώνται στα εσπειραμένα σωληνάρια διαμέσου της αντλίας Νa+-Η+. Aντίθετα τα HCO3- του
πλάσματος και το διηθούμενο φορτίο των HCO3- είναι αυξημένο στη χρόνια
αναπνευστική οξέωση. Αυτή η αύξηση της συγκέντρωσης των HCO3- στο
σωληναριακό υγρό επιτρέπει να επανορροφώνται περισσότερα HCO3-. Είναι σημαντικό ότι η εγγύς οξινοποίηση περιορίζεται από την διακυτταρική
διαφορά Na+, που είναι η κινητήρια δύναμη της λειτουργίας του Νa+-Η+
αντιμεταφορέα. Όταν περισσότερο ρυθμιστικό υπάρχει, η έκκριση Η+
μπορεί να αυξηθεί χωρίς σημαντική μείωση του pH του σωληναριακού
υγρού(35). Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι αυτή η αύξηση στην απέκκριση Η+
στα κύτταρα των εγγύς εσπειραμένων σωληναρίων επιστρέφει το pH των
κυττάρων προς το φυσιολογικό στη χρόνια αναπνευστική οξέωση. Έτσι,
δεν υπάρχει ερέθισμα για αύξηση της έκκρισης NH4+, εν αντιθέσει με τη
χρόνια μεταβολική οξέωση, όπου το ενδοκυττάριο pH είναι σταθερά χαμηλό. Όμοιοι παράγοντες μπορεί να εξηγούν γιατί η έκφραση του mRNA για
τον Νa+-Η+ αντιμεταφορέα είναι αυξημένη στη μεταβολική οξέωση, αλλά
όχι στη χρόνια αναπνευστική οξέωση.
Φαίνεται πιθανό ότι η άπω οξινοποίηση δεν διαφέρει μεταξύ αυτών των
οξεοβασικών διαταραχών, επειδή το αποτέλεσμα της αυξημένης επαναρρόφησης HCO3- περιορίζεται πρωταρχικά στα εγγύς σωληνάρια. Όμως η
χρόνια αναπνευστική οξέωση δεν προκαλεί σημαντική αύξηση στην αποβολή οξέος, επειδή σχεδόν όλο το ΝΗ4+ παράγεται στα κύτταρα των εγγύς
εσπειραμένων σωληναρίων(36). Έτσι, η μη αύξηση της εγγύς παραγωγής
NH4+ περιορίζει το βαθμό με τον οποίο η έκκριση Η+ μπορεί να αυξήσει την
αποβολή οξέος(37).

9. Aναπνευστική αντιστάθμιση στη μεταβολική οξέωση και αλκάλωση
Τα κύρια φυσιολογικά ερεθίσματα για την αναπνοή είναι η αύξηση
της PCO2 και η μείωση της PO2. Οι ευαίσθητοι στο CO2 χημειοϋποδοχείς βρίσκονται στο αναπνευστικό κέντρο στο εγκεφαλικό στέλεχος, ενώ
οι ευαίσθητοι στο Ο2 χημειοϋποδοχείς βρίσκονται περιφερικά στα καρωτιδικά σωμάτια. Φαίνεται ότι το αναπνευστικό κέντρο ανταποκρίνεται στις
προκαλούμενες από το CO2 μεταβολές στο pH του διάμεσου υγρού του
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εγκεφάλου(13). O κυψελιδικός αερισμός επηρεάζεται επίσης από τις μεταβολικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας. Στη μεταβολική οξέωση και
καθώς το pH μειώνεται από το 7,40 στο 7,00, ο κυψελιδικός αερισμός μπορεί να αυξηθεί από τη φυσιολογική τιμή των 5 L/min στα 30 L/min. Αυτή η
μεταβολή προκαλείται αρχικά διαμέσου των περιφερικών υποδοχέων στα
καρωτιδικά σωμάτια, που είναι ευαίσθητοι στις μεταβολές του pH. Η επακολουθούσα όμως πτώση της PCO2 προκαλεί οξεία αύξηση στο pH του
εγκεφαλονωτιαίου υγρού και του διαμέσου υγρού του εγκεφάλου, επειδή
το CO2, αλλά όχι τα HCO3-, διέρχεται ταχέως τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, με αποτέλεσμα καταστολή του αναπνευστικού κέντρου και περιορισμό
της αναπνευστικής αντιστάθμισης. Εάν όμως η οξυαιμία επιμένει για ώρες
ή ημέρες, το εγκεφαλικό pH μειώνεται ως αποτέλεσμα ιονικής διάχυσης
ή σχηματισμού νέου εγκεφαλονωτιαίου υγρού που αντανακλά τη μεταβολή στο συστηματικό pH. Αυτή η εγκεφαλική προσαρμογή επιτρέπει ώστε
το μέγιστο του υπεραερισμού να επιτευχθεί σε 12-24 ώρες(38). Η αύξηση
του αερισμού στη μεταβολική οξέωση είναι μία κατάλληλη αντισταθμιστική
αντίδραση, επειδή προκαλεί μείωση στη PCO2 και συνεπώς επαναφορά
του εξωκυττάριου pH προς το φυσιολογικό. Αντίθετα, στη μεταβολική αλκάλωση, ο υποαερισμός αυξάνει την PCO2 με συνέπεια μείωση προς το
φυσιολογικό του εξωκυττάριου pH(39).
Παρά την αποτελεσματικότητα της αναπνευστικής αντιστάθμισης, το pH
προστατεύεται μόνο για μερικές ημέρες, επειδή η αρχική ωφέλιμη μεταβολή
της PCO2 μεταβάλλει τη νεφρική επαναρρόφηση των HCO3-. Στη μεταβολική οξέωση η αντισταθμιστική μείωση της PCO2 μειώνει την επαναρρόφηση
HCO3- και συνεπώς και τη [HCO3-] του πλάσματος. Το τελικό αποτέλεσμα
είναι ότι μετά από μερικές ημέρες το εξωκυττάριο pH είναι το ίδιο ως να
μην είχε συμβεί αναπνευστική αντιστάθμιση, επειδή η μείωση της PCO2
εξισορροπείται από περαιτέρω μείωση στη [HCO3-] του πλάσματος(40).
Παρόμοια φαινόμενα παρατηρούνται και στη χρόνια μεταβολική αλκάλωση, όπου ο αντισταθμικός υποαερισμός αυξάνει την PCO2, η οποία
προκαλεί αύξηση της νεφρικής απέκκρισης Η+ και συνεπώς της [HCO3-]
του πλάσματος(41).
Αυτές οι παρατηρήσεις δείχνουν τη σημασία της σταθερής κατάστασης. Σ’ ένα ασθενή με χρόνια μεταβολική οξέωση που παράγει 100 mEq
την ημέρα επιπλέον οξύ θα υπάρξει σε σταθερή κατάσταση μόνον όταν η
ημερήσια αποβολή οξέος αυξηθεί κατά 100 mEq, η οποία είναι πιθανώς
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αποτέλεσμα της μείωσης του ενδοκυττάριου pH. Έτσι, ανεξάρτητα εάν είχε
συμβεί ή όχι αναπνευστική αντιστάθμιση, το απαιτούμενο επίπεδο ενδοκυττάριος οξέωσης ώστε να αυξηθεί κατά 100 mEq η ημερήσια αποβολή
οξέος θα ήταν το ίδιο(34).

10. Συμπεράσματα
Η διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας επιτυγχάνεται διαμέσου της
φυσικοχημικής εξουδετέρωσης των μη πτητικών οξέων από τα ρυθμιστικά
συστήματα, της αποβολής του παραγόμενου CO2 από τους πνεύμονες και
τη νεφρική αποβολή οξέος σε ποσότητα ισοδύναμη με το ημερήσιο προστιθέμενο φορτίο. Κύριος μηχανισμός σε αυτή τη διαδικασία αποτελεί η
δυνατότητα των κυττάρων των νεφρικών σωληναρίων να μεταφέρουν Η+
και HCO3-, που τελικά καταλήγει στην επαναρρόφηση όλων των διηθούμενων HCO3-, την αποβολή ΤΑ, την οξινοποίηση των ούρων, την αποβολή
NH4+ και το σχηματισμό «νέων» HCO3- που μεταφέρονται στο αίμα για να
αναπληρώσουν τα καταναλισκόμενα κατά τη φυσικοχημική εξουδετέρωση
των μη πτητικών οξέων HCO3-.
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Eρωτήσεις
1. Το pH των ούρων αντανακλά το ποσό των Η+ που αποβάλλονται
ως (μία σωστή):
α) ΤΑ;
β) ΝΗ4+;
γ) TA και ΝΗ4+;
δ) HCO3-, TA και ΝΗ4+;
ε) Ουδέτερα άλατα;
2. Γιατί για τη νεφρική αποβολή Η+ δεν αρκεί ο σχηματισμός και η
αποβολή ΤΑ (μία σωστή);
α) Η πτώση του pH του σωληναριακού υγρού θα ανέστειλε την τιτλοποίηση
των διηθουμένων ρυθμιστικών;
β) Η πτώση του pH του σωληναριακού υγρού θα μείωνε τη συγκέντρωση
των διηθουμένων ρυθμιστικών;
γ) Η πτώση του pH των ούρων θα ανέστειλε την έκκριση H+ από τα σωληναριακά κύτταρα;
δ) Η πτώση του pH των ούρων θα προκαλούσε κατακρήμνιση διαλυτών
ουσιών (λ.χ. ουρικού οξέος);
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ε) Θα μειωνόταν ο ρυθμός επαναρρόφησης HCO3-;
3. Η επαναρρόφηση HCO3- συμβαίνει κυρίως στα εγγύς εσπειραμένα
σωληνάρια επειδή (μία σωστή):
α) Μόνο εκεί υπάρχει καρβονική ανυδράση;
β) Το pH του σωληναριακού υγρού είναι ίσο με αυτό του διηθήματος;
γ) Το CO2 που σχηματίζεται στο σωληναριακό υγρό, μόνο στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια μπορεί να διαχυθεί στο εσωτερικό των κυττάρων;
δ) Η συγκέντρωση του HCO3- είναι πολύ υψηλή;
ε) Στη σωληναριακή μεμβράνη στα άπω τμήματα του νεφρώνα δεν υπάρχουν μηχανισμοί μεταφοράς HCO3-;
4. Ο σχηματισμός «νέων» HCO3- στα κύτταρα των νεφρικών σωληναρίων αποσκοπεί (μία σωστή):
α) Στην αύξηση της συγκέντρωσης των HCO3- του πλάσματος;
β) Στην αναπλήρωση των καταναλισκομένων στο πλάσμα HCO3-;
γ) Στη διευκόλυνση της μεταφοράς CΟ2 στους πνεύμονες;
δ) Στην αύξηση της αποβολής ΝΗ4+ στα ούρα;
ε) Στην αύξηση της αποβολής ΤΑ στα ούρα;
5. Στην εγγύς σωληναριακή οξέωση η οξινοποίηση των ούρων (μία
σωστή):
α) Δεν επηρεάζεται;
β) Επηρεάζεται γιατί αποβάλλονται στα ούρα HCO3-;
γ) Επηρεάζεται γιατί μειώνεται η αποβολή με τα ούρα ΤΑ;
δ) Εξαρτάται από τη βαρύτητα της οξέωσης;
ε) Εξαρτάται από τη διατροφή;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.

α
γ
δ
β
α
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Περί ρυθμιστικών διαλυμάτων
Τουλκερίδης Γεώργιος
Ειδικευόμενος Νεφρολογίας
Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο
Μαυροματίδης Κώστας
Δ/ντής Νεφρολογικού Τμήματος ΓΝ Κομοτηνής

Κύρια σημεία
- Οξύ είναι κάθε ουσία που είναι δότης H+, ενώ βάση είναι κάθε ουσία που είναι
δέκτης H+
- Στον ανθρώπινο οργανισμό καθημερινά παράγονται περίπου 70 mEq H+ (μη
πτητικά οξέα)
- Η εξουδετέρωση των οξέων ή των βάσεων γίνεται με τα ρυθμιστικά διαλύματα,
την αποβολή CO2 από τους πνεύμονες και H+ από τους νεφρούς
- Τα ρυθμιστικά διαλύματα αρχίζουν τη δράση τους μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου (πρώτη γραμμή προστασίας του οργανισμού)
- Ρυθμιστικό σύστημα είναι ένα διάλυμα που περιέχει ένα ασθενές οξύ και τη
συζυγή του βάση ή μία ασθενής βάση και το συζυγές της οξύ
- Τα ρυθμιστικά συστήματα ελαχιστοποιούν τις μεταβολές της συγκέντρωσης
των Η+ όταν ένα ισχυρό οξύ ή μία ισχυρή βάση προστίθεται στον οργανισμό
- Όταν προστίθεται ένα ισχυρό οξύ, η βάση του ρυθμιστικού συστήματος δέχεται
τα Η+ και σχηματίζει αδύνατο οξύ, περιορίζοντας την αύξηση των Η+
- Όταν προστεθεί ισχυρή βάση το οξύ του ρυθμιστικού συστήματος αποδίδει Η+
με αποτέλεσμα να περιορίζεται η μείωση των Η+
- Η pk ενός ρυθμιστικού συστήματος παριστάνει το pH στο οποίο αυτό έχει τη
μεγαλύτερη δυνατή ρυθμιστική ικανότητα
- Δύο είναι τα κύρια ρυθμιστικά συστήματα, το σύστημα των διττανθρακικών και
των μη διττανθρακικών (πρωτεϊνών, φωσφορικών, οστών)
- Το σύστημα των διττανθρακικών βρίσκεται κυρίως εξωκυττάρια, είναι ανοιχτό
και είναι αυτό που απαντά ταχύτερα στις μεταβολές του pH
- Η ολική ρυθμιστική ικανότητα των υγρών του οργανισμού είναι περίπου 15
mEq/kgΣΒ ή 45 mEq/L ή 1.200 mEq και είναι αρκετή να αντιρροπήσει την ολική
παραγωγή των μη πτητικών οξέων
- Οι αναπνευστικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας εξουδετερώνονται
κυρίως από τα ενδοκυττάρια ρυθμιστικά συστήματα, ενώ οι μεταβολικές από τα εξωκυττάρια
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- Η κύρια πηγή των διττανθρακικών είναι οι νεφροί (η δίαιτα συμβάλλει ελάχιστα,
αν και σε χορτοφάγους η συμβολή της είναι σημαντική)
- Τα διττανθρακικά που καταναλώνονται κατά την εξουδετέρωση Η+ επανασυντίθενται από τους νεφρούς. Τα μη διττανθρακικά ρυθμιστικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν αναγεννώνται από διττανθρακικά που συντίθενται επίσης στους
νεφρούς
- Η αποτελεσματικότητα του συστήματος των διττανθρακικών είναι ιδιαίτερα αυξημένη εξαιτίας της αποβολής δια των πνευμόνων του CΟ2, το οποίο παράγεται
κατά την εξουδετέρωση Η+
- Παρότι στο αίμα το ρυθμιστικό σύστημα των φωσφορικών είναι ασθενές, στο
διήθημα των νεφρικών σωληναρίων είναι πολύ ισχυρό (τιτλοποιήσιμη οξύτητα)
- Το φωσφορικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό και για τον ενδοκυττάριο χώρο,
επειδή η συγκέντρωσή του ενδοκυττάρια είναι πολλές φορές πάνω απ’ αυτή του
εξωκυττάριου χώρου και το pH του ενδοκυττάριου είναι κατώτερο απ’ αυτό του εξωκυττάριου (κοντά στην pk του)
- Οι πρωτεΐνες είναι σημαντικότατο ρυθμιστικό σύστημα του οργανισμού εξαιτίας
της μεγάλης τους συγκέντρωσης και καλύπτουν τα ¾ της ρυθμιστικής ικανότητας
του οργανισμού
- Ισοηλεκτρικό σημείο είναι το pH του διαλύματος, στο οποίο ο αμφολύτης συμπεριφέρεται ως διπολικό ιόν
- Η -Ηb είναι το σπουδαιότερο ρυθμιστικό σύστημα του αίματος, επειδή προσλαμβάνει Η+, όταν βρίσκεται στην αναχθείσα της μορφή και τα αποδίδει, όταν βρίσκεται στην οξυγονωθείσα μορφή
- Το σύστημα της -Ηb θεωρείται το δεύτερο σε σημασία μετά το σύστημα H2CO3
στη ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας
- Τα οστά ως ρυθμιστικό σύστημα παίζουν σημαντικό ρόλο στις βραδείας εμφάνισης μεταβολικές οξεώσεις
- Τα οστά λειτουργούν ως ρυθμιστικά συστήματα διαμέσου της ιοντικής ανταλλαγής κατά την οποία απορροφούν Η+ σε ανταλλαγή με Ca2+, Na+ και Κ+ ή με απελευθέρωση HCO3-, CO32- ή PO43- και με τη λύση των κρυστάλλων τους
- Τα ρυθμιστικά διαλύματα επιδρούν αθροιστικά στις οξεοβασικές διαταραχές και
βρίσκονται σε ισορροπία μεταξύ τους
- Οποτεδήποτε υπάρχει κάποια αλλαγή στη [Η+] στο εξωκυττάριο υγρό, η ισορροπία όλων των ρυθμιστικών διαλυμάτων αλλάζει ταυτόχρονα και το φαινόμενο
αυτό ονομάζεται ισοϋδρική αρχή
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1. Εισαγωγή
Ένα από τα πιο χρήσιμα γενικευμένα συστήματα ορισμού των οξέων
και των βάσεων, είναι το σύστημα Brönsted-Lowry. Στο σύστημα αυτό οξύ
είναι κάθε ουσία που είναι δότης πρωτονίων (proton donor), ενώ βάση είναι κάθε ουσία που είναι δέκτης πρωτονίων (proton acceptor):
Οξύ ' H+ + Βάση
Έτσι, με βάση το σύστημα αυτό έχουμε για παράδειγμα τα οξέα:
CH3COOH ' CH3COO- + H+
HCI ' H+ + CIH2SO4 ' H+ + HSO4Τα αρνητικά ιόντα CI-, HSO4- και CH3COO- είναι βάσεις, αφού μπορούν
να δεσμεύσουν πρωτόνια και μάλιστα χαρακτηρίζονται συζυγείς βάσεις των
αντίστοιχων οξέων HCI, H2SO4, CH3COOH. Με τον ίδιο τρόπο και οι βάσεις
έχουν αντίστοιχα συζυγή οξέα. Μία ολοκληρωμένη αντίδραση περιλαμβάνει τη μεταφορά πρωτονίων από ένα οξύ σε μία βάση, με τη δημιουργία
αντίστοιχα συζυγούς βάσης και συζυγούς οξέος. Για παράδειγμα:
Οξύ + Βάση ' Συζυγής βάση + Συζυγές οξύ
CH3COOH + H2O ' CH3COO- + H3O+
HCI + NH3 ' NH4+ + CIH2O + NH3 ' OH- + NH4+
H2O + H2O ' OH- + H3O+
Το ύδωρ μπορεί να δρα άλλοτε ως οξύ και άλλοτε ως βάση κι αυτό
εξαρτάται από την παρουσία άλλων οξέων ή βάσεων(1).
Ως ισχυρό χαρακτηρίζεται ένα οξύ που διίσταται γρήγορα σε ιόντα και
απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες H+ στο διάλυμα. Παράδειγμα τέτοιου
οξέος είναι το HCI. Τα αδύνατα οξέα έχουν την τάση να διίστανται λιγότερο
στα ιόντα τους, με αποτέλεσμα να απελευθερώνεται μικρότερη ποσότητα
H+ στο διάλυμα. Παράδειγμα τέτοιου οξέος είναι το H2CO3. Ως ισχυρή χαρακτηρίζεται μία βάση που αντιδρά ταχέως και έντονα με H+ και ως εκ τούτου τα απομακρύνει γρήγορα από το διάλυμα. Τυπικό παράδειγμα ισχυρής
βάσης είναι η OH-, η οποία αντιδρά με H+ για να σχηματιστεί ύδωρ, ενώ
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παράδειγμα ασθενούς βάσης είναι η HCO3-, η οποία συνδέεται λιγότερο με
H+ σε σύγκριση με την OH-(2).
Στο αίμα η συγκέντρωση H+ κυμαίνεται φυσιολογικά μέσα σε στενά
όρια, σε επίπεδα περίπου 0,00004 mEq/L (40 nEq/L). Φυσιολογικές διακυμάνσεις υπάρχουν μόνο μεταξύ 3-5 nEq/L, αλλά σε ακραίες καταστάσεις η
συγκέντρωση H+ μπορεί να φτάσει από χαμηλά ως 10 nEq/L, μέχρι υψηλά
έως 160 nEq/L χωρίς να προκαλείται θάνατος.
Επειδή η συγκέντρωση των H+ είναι συνήθως χαμηλή και επειδή οι
αριθμοί αυτοί είναι μικροί, συνηθίζεται να εκφράζεται η συγκέντρωσή τους
με τη λογαριθμική κλίμακα του pH (η συγκέντρωση H+ [H+] εκφράζεται σε
ισοδύναμα ανά L):
pH = log 1/[H+] = -log[H+]
Με βάση λοιπόν τη φυσιολογική συγκέντρωση των H+, η οποία είναι
0,00000004 Eq/L:
pH= -log[0,00000004]
pH= 7,4(2)
Στον ανθρώπινο οργανισμό παράγονται οξέα ως αποτέλεσμα των μεταβολικών αντιδράσεων (και κάπως μικρότερες ποσότητες βάσης) (Εικ. 1).
Τα οξέα παράγονται κυρίως από το μεταβολισμό των θειούχων (μεθειονίνη
και κυστίνη για παράδειγμα) και των θετικά φορτισμένων αμινοξέων (αργινίνη και λυσίνη)(3,4).
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Εικόνα 1: Η παραγωγή των οξέων

Η βασική παραγωγή CO2 καθημερινά είναι περίπου 12.000 mmol, δηλαδή 200 ml κάθε λεπτό ή 288 L κάθε μέρα. Σε συνήθης συνθήκες η παραγωγή είναι 15.000-20.000 mmol. Οι αλλαγές του κυψελιδικού αερισμού
μπορούν να μεταβάλουν ταχύτατα το ενδοκυττάριο pH, καθώς οι διακυμάνσεις του CO2 μπορούν να επιδράσουν άμεσα και δυναμικά στο pH και
επομένως στον κυτταρικό μεταβολισμό όλων των ιστών. Το CO2 είναι εξαιρετικά λιποδιαλυτό και αποβάλλεται εύκολα από τις βιολογικές μεμβράνες.
Παρότι οι πνεύμονες όμως αποβάλλουν μεγαλύτερες ποσότητες οξέος, δεν
υπάρχει τρόπος να αποβληθούν τα μη πτητικά οξέα παρά μόνο μέσω των
νεφρών. Καθημερινά παράγονται περίπου 70 mEq H+ (μη πτητικά οξέα),
τα οποία πρέπει να αποβληθούν από τους νεφρούς(3,5,6).
Στην πράξη όμως η ποσότητα αυτή των οξέων (H+) δε μεταβάλλει τη
συγκέντρωση των H+ του οργανισμού. Η εξουδετέρωση ποσότητας οξέος ή βάσεως που προστίθεται στον οργανισμό γίνεται με 3 διαφορετικούς
τρόπους (Εικ. 2): α) με τα ρυθμιστικά διαλύματα ή συστήματα, τα οποία
αρχίζουν τη δράση τους μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου (πρώτη
γραμμή προστασίας του οργανισμού), με σκοπό να εμποδίσουν την εμ60
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φάνιση σημαντικών μεταβολών στη συγκέντρωση των Η+, β) μέσα στα
επόμενα 1-3 λεπτά παρεμβαίνει και το αναπνευστικό σύστημα, το οποίο
διαμέσου μεταβολής της αποβολής του CO2, μέσα στις επόμενες ώρες
ρυθμίζει επίσης τη συγκέντρωση των Η+ στα υγρά του οργανισμού και γ)
παρεμβαίνουν οι νεφροί που αποτελούν τον ισχυρότερο ρυθμιστή της οξεοβασικής ισορροπίας. Χρειάζονται ωστόσο αρκετές ώρες έως και ημέρες
για να ρυθμίσουν τη συγκέντρωση των Η+, όταν αυτή υφίσταται κάποιου
είδους απορύθμιση(7,8).
Εξουδετέρωση
φορτίου οξέων

Εξωκυττάρια Αναπνευστική Ενδοκυττάρια  έκκριση Η+
HCO3αντιρρόπηση ρυθμιστικά
δια των νεφρών
διαλύματα
Χρόνος δράσης Άμεσα
Λεπτά-ώρες
2-4 ώρες
Ώρες-ημέρες
Εικόνα 2: Τρόπος και χρόνος εξουδετέρωσης του φορτίου των οξέων που εισέρχονται στον οργανισμό

Όσον αφορά στην εξουδετέρωση, τόσο των ενδοκυττάριων, όσο και
των εξωκυττάριων H+, υπάρχουν 4 διαφορετικοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στην ταχεία εξουδετέρωση των οξέων, αλλά και των βάσεων στον
οργανισμό (buffering): α) ο φυσικοχημικός, β) ο βιοχημικός, γ) η απόδοση
ή κατανάλωση από τα ενδοκυττάρια οργανύλλια και δ) η διαμεμβρανική
ροή (plasmalemmal flux) των οξεοβασικών ισοδυνάμων(9).
α) Ο φυσικοχημικός τρόπος εξουδετέρωσης των οξέων ή των βάσεων
συνίσταται σε εξουδετέρωσή τους από συστήματα ασθενών οξέων/συζυγών βάσεων (ρυθμιστικά συστήματα) που υπάρχουν στον οργανισμό,
όπως για παράδειγμα από το σύστημα των διττανθρακικών, των πρωτεϊνών, των φωσφορικών και των οστών.
β) Ο βιοχημικός τρόπος εξουδετέρωσης των Η+ αφορά στην κατανάλωση κατά τη διαδικασία βιοχημικών αντιδράσεων (για παράδειγμα η γλυκόλυση, η υδρόλυση ATP, η φωσφορυλίωση ADP από την κρεατινική φωσφοκινάση κ.ά).
γ) Η ενδοκυττάρια κατανάλωση ή απόδοση από οργανύλλια. Πολλά
κυτταρικά οργανύλλια (μιτοχόνδρια, σαρκοπλασματικό δίκτυο) παίζουν
ρόλο στην οξεοβασική ισορροπία, διότι χρησιμοποιούν ή αποδίδουν Η+ για
τις μεταβολικές ανάγκες και τη λειτουργία τους.
δ) Διαμεμβρανική ροή των οξεοβασικών ισοδυνάμων: Αποτελεί ση-
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μαντικό μηχανισμό εξουδετέρωσης Η+, αφού η ηλεκτρολυτική μεταφορά
αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα της ρύθμισης του pH. Αυτά περιλαμβάνουν: α) την διακυτταρική ανταλλαγή Na+-H+ (διευκολύνει την ιόν προς
ιόν ανταλλαγή εξωκυττάριων Na+ με ενδοκυττάρια Η+), β) τον HCO3--CI-ανταλλαγέα (διευκολύνει την ένα προς ένα ανταλλαγή ανιόντων διαμέσου
της κυτταρικής μεμβράνης), ο οποίος στα ερυθρά αιμοσφαίρια διευκολύνει
την είσοδο HCO3- κατά την διαδικασία αποβολής του CO2 στους πνεύμονες
ή την HCO3--Na+-συμμεταφορά (είναι ηλεκτρογενητική συμμεταφορά, κατά
την οποία μεταφέρεται Na+ και HCO3- έξω από τα κύτταρα με αναλογία
3:1), γ) τη δράση της H+-ΑΤPάσης (χαρακτηρίζεται από ενεργό μεταφορά
Η+ δια της κυτταρικής μεμβράνης) ή του Η+-Κ+-ανταλλαγέα (ανταλλάσσει
στα βλεννογόνια κύτταρα εξωκυττάρια Κ+ με ενδοκυττάρια Η+) και τέλος
δ) την συμμεταφορά Η+-γαλακτικού (στα καρδιακά, μυϊκά και παγκρεατικά
κύτταρα στα οποία παράγεται μεγάλη ποσότητα γαλακτικού, το οποίο κατά
τον τρόπο αυτό μεταφέρεται εξωκυττάρια) (Εικ. 3).

Εικόνα 3: Δυνατότητες μετακίνησης H+ και HCO3- διαμέσου των κυτταρικών μεμβρανών. Ειδικότερα στην παραπάνω εικόνα ο Na+-H+ ανταλλαγέας (ΝΗΕ) είναι υπό
φυσιολογικές συνθήκες αδρανής (φαίνεται από τις συγκεντρώσεις των Na+ και Η+
ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια). Όταν ενεργοποιείται, η μόνη οδός μετακίνησης είναι
η έξοδος Η+ από τα κύτταρα και άρα δεν εμπλέκεται στην εξουδετέρωση εξωκυττάριων Η+
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Ο MCT (monocarboxylic acid transporter) καταλύει τη μεταφορά L-γαλακτικού ή β-ΗΒ- ανιόντων διαμέσου των κυτταρικών μεμβρανών. Η μεταφορά είναι ηλεκτρο-ουδέτερη και δεν προκαλεί καμία μεταβολή στο δυναμικό ηρεμίας της μεμβράνης.
Ο CI--HCO3- ανταλλαγέας καταλύει την ηλεκτρο-ουδέτερη ανταλλαγή
ανιόντων. Η έξοδος των HCO3- οδηγεί σε συσσώρευση CI- ενδοκυττάρια.
Αφού όμως τα κύτταρα έχουν στη μεμβράνη τους κανάλια CI-, η αύξηση
του ενδοκυττάριου CI- σε συνδυασμό με το αρνητικό φορτίο του ενδοκυττάριου χώρου δημιουργούν προϋποθέσεις εξόδου του από τα κύτταρα. Αυτό
οδηγεί σε έξοδο και Κ+ από αυτά (αν τα κανάλια Κ+ είναι ανοιχτά). Το καθαρό αποτέλεσμα από τη δράση του ανταλλαγέα αυτού είναι η έξοδος από τα
κύτταρα Κ+ και HCO3-.
Όσον αφορά στον ανταλλαγέα CI--HCO3- πρέπει να γνωρίζουμε ότι ορισμένα φάρμακα καθημερινής χρήσης όπως τα σαλικυλικά, η φουροσεμίδη
και τα αναισθητικά αναστέλλουν τη δράση της στα ερυθροκύτταρα, με κλινικές συνέπειες σε ασθενείς με διαταραχή της αναπνευστικής λειτουργίας.

2. Ρυθμιστικά συστήματα οργανισμού
Τα ρυθμιστικά συστήματα έχουν στόχο να περιορίσουν άμεσα τις μεταβολές του pH, οι οποίες προκαλούνται από την προσθήκη οξέος ή βάσης
στο χώρο που βρίσκονται. Ρυθμιστικό λοιπόν σύστημα είναι ένα διάλυμα
που περιέχει δύο ή περισσότερα συστατικά (ένα ασθενές οξύ και τη συζυγή του βάση [ή το άλας της] ή μία ασθενής βάση και το συζυγές της οξύ [ή
το άλας της])(2,5,10).
Τα ισχυρά οξέα (για παράδειγμα HCI), δεν είναι δυνατό να λειτουργήσουν ως ρυθμιστικά διαλύματα, αφού στο pH των υγρών του οργανισμού,
βρίσκονται σχεδόν πλήρως στην ιονισμένη τους μορφή και δεν μπορούν
να συνδεθούν με Η+. Η πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα των ρυθμιστικών
συστημάτων φαίνεται και από το γεγονός ότι η διαφορά του pH μεταξύ φλεβικού αίματος που πηγαίνει προς τους πνεύμονες και αρτηριακού που τους
εγκαταλείπει, σπάνια ξεπερνά τα 0,04 της μονάδας. Ρυθμιστικό δηλαδή
διάλυμα είναι αυτό που συνδέεται αντιστρεπτά με Η+ ή ΟΗ- και τα εξουδετερώνει, τουλάχιστον προσωρινά, εκτός κι αν η προστιθέμενη ποσότητα
οξέος ή βάσεως είναι υπερβολική και ξεπεραστεί η προστατευτική συμβολή του. Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνεται η επίδραση της προσθήκης
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ενός ημερήσιου φορτίου Η+ στον άνθρωπο και σε ένα διάλυμα ελεύθερο
ρυθμιστικών διαλυμάτων(11):
Όγκος
ύδατος

pH (H+ nmol/L)
Πριν

70 kg άνδρας

42 kg

7,4 (40)

7,39 (41)

Ύδωρ

42 kg

7,4 (40)

2,78 (1.666.666)

Μετά

Το ρυθμιστικό σύστημα επομένως εμποδίζει την εμφάνιση έντονων μεταβολών στη συγκέντρωση των Η+ όταν προστίθεται σ’ αυτό οξύ (Η+) ή
βάση (ΟΗ-), διότι παγιδεύει τα Η+ ή ΟΗ- στα μόριά του και δεν επιτρέπει
πλέον να υπάρχουν σε ιοντική μορφή. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν ένα Η+
εγκλωβίζεται στο μόριο ενός ασθενούς οξέος δεν είναι πλέον δραστικό,
αφού η δυνατότητα διάστασης του νέου οξέος είναι μηδαμινή. Η γενική
αντίδραση των ρυθμιστικών διαλυμάτων με τα Η+ είναι η εξής:
Ρυθμιστικό διάλυμα + Η+ ' Η+-Ρυθμιστικό διάλυμα
Στο παραπάνω παράδειγμα το ελεύθερο Η+ συνδέεται με το ρυθμιστικό
διάλυμα και σχηματίζει ένα ασθενές οξύ, το οποίο, είτε παραμένει ως έχει,
είτε διασπάται ελάχιστα σε ιόντα (σ’ αυτά από τα οποία προήλθε). Όταν
αυξηθεί η συγκέντρωση των Η+, η αντίδραση βαίνει προς τα δεξιά, δηλαδή
συνδέονται περισσότερα Η+ με το ρυθμιστικό διάλυμα (όταν υπάρχει διαθέσιμο). Και αντίθετα, όταν η συγκέντρωση των Η+ μειωθεί, η αντίδραση
βαίνει προς τ’ αριστερά, ελευθερώνοντας Η+ (προφανώς από το ρυθμιστικό διάλυμα). Με τον τρόπο αυτό οι μεταβολές της συγκέντρωσης των Η+
ελαχιστοποιούνται(2,5,10).
Στον οργανισμό λοιπόν μόλις παραχθεί ένα Η+, εξουδετερώνεται από τα
κυκλοφορούντα ρυθμιστικά συστήματα, τα οποία όπως αναφέρθηκε έχουν
ως προτεραιότητα την ελαχιστοποίηση των μεταβολών του pH. Αυτά μπορούν και ενεργοποιούνται μέσα σε δευτερόλεπτα και θεωρούνται η πρώτη
γραμμή προστασίας ενάντια σε κάθε μεταβολή του pH. Και βέβαια αυτό
που προκαλεί την οξεοβασική διαταραχή δεν είναι η μεταβολή των επιπέδων της συζυγούς βάσης, αλλά η μεταβολή της συγκέντρωσης των Η+.
Έτσι σε γαλακτική οξέωση η αύξηση των Η+ και όχι του γαλακτικού (lactate)
είναι που παίζει ρόλο στην κυτταρική λειτουργία.
Με απλά λόγια όταν προστεθεί σε υδατικό διάλυμα ένα ισχυρό οξύ
(HCI), αυτό διασπαστεί πλήρως σε ιόντα κατά την αντίδραση:
HCI ' H+ + CI64
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δηλαδή η συγκέντρωση των Η+ θα αυξηθεί και το pH θα μειωθεί, εκτός αν
συνυπάρχει στο διάλυμα ρυθμιστικό σύστημα, το οποίο θα εξουδετερώσει
τα Η+ κατά την αντίδραση:
H+ + HCO3- ' H2CO3
Αντίστοιχα αν σε υδατικό διάλυμα προστεθεί ισχυρή βάση θα διασπαστεί σε ιόντα πλήρως κατά την αντίδραση:
NaOH ' Na+ + OH(τα ΟΗ- θα αυξηθούν, όπως και το pH) και θα εξουδετερωθούν επί υπάρξεως ρυθμιστικού συστήματος κατά την αντίδραση:
Na+ + OH- + H2CO3 ' NaHCO3 + H2O
οπότε θα μειωθούν τα επίπεδα του H2CO3 και θα αυξηθούν αυτά του
HCO3-.
Σε υδατικό διάλυμα επίσης το οξικό (CH3COOH) τείνει να διασπαστεί σε
Η+ και η οξική ρίζα (CH3COO-) που απομένει αποτελεί μία βάση, επειδή τείνει να συνδεθεί με Η+ (συζυγής βάση). Αν προστεθεί λοιπόν H+ σε υδατικό
διάλυμα με ρυθμιστικό σύστημα το οξικό (CH3COOH)/CH3COO-) θα αντιδράσει η βάση με το Η+ και θα σχηματίσει CH3COOH κατά την αντίδραση:
CH3COO- + Η+ ' CH3COOH
Αν στο διάλυμα προστεθεί βάση, θα προκύψει αντίδραση του οξέος
(δότης Η+) με τη βάση:
CH3COOΗ + OH- ' CH3COO- + H2O
Με βάση το παραπάνω παράδειγμα στην περίπτωση προσθήκης Η+ καταναλώνεται η βάση (CH3COO-) και αυξάνεται το οξύ (CH3COOH) και αντίθετα στην περίπτωση προσθήκης ΟΗ- καταναλώνεται το οξύ (CH3COOH)
και αυξάνεται η βάση (CH3COO-). Φαίνεται δηλαδή ότι όταν σ’ ένα ρυθμιστικό διάλυμα καταναλώνεται το αδύνατο οξύ, αυξάνεται παράλληλα η ποσό65
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τητα της συζυγούς βάσης, γεγονός που σημαίνει ότι το σύνολο του ρυθμιστικού συστήματος δεν μειώνεται και δεν καταναλώνεται (διατηρείται).
Ένα άλλο παράδειγμα στο οποίο φαίνεται ο σημαντικότατος ρόλος των
ρυθμιστικών συστημάτων είναι το εξής. Ας υποτεθεί ότι σε 1 L διαλύματος
υπάρχουν 10 mmol HPO42- και 10 mmol H2PO4- (άλατα με Na+). Σύμφωνα
με την εξίσωση του Henderson:
[H+] = k x [H2PO4-]/[HPO42-]
[H ] = 160x10/10 = 160 nmol/L = 1,6x10-5 mmol/L ή mEq/L
pH = -log1,6x10-5 = -(-6,8) = 6,80
+

Σημειώστε ότι όταν οι συγκεντρώσεις του οξέος (H2PO4-) και της βάσης
(HPO42-) είναι ίδιες, η συγκέντρωση H+ ισούται με ka και το pΗ ισούται με
pKa.
Αν στο διάλυμα αυτό προστεθούν 2 mmol HCI, τότε κατά την αντίδραση:
HCI + Na2HPO4 ' NaCI + NaH2PO4
καταναλώνονται 2 mmol HPO4-- και παράγονται 2 mmol H2PO4-, οπότε:
[Η+] = 160x12/8 = 240 nmol/L (ή 2,4x10-5 mEq/L)
pH = -log[H+] = -log2,4x10-5 = -(-6,62) = 6,62
Έτσι, παρότι υπάρχει μία αύξηση 80 nmol/L στη συγκέντρωση H+, επηρεάζουν ελάχιστα το pH. Αν δεν υπήρχε το ρυθμιστικό διάλυμα, τα 2 mmol
HCI που παρέχουν 2x106 nmol Η+ ή 2x103 mmol (αφού το HCI διασπάται
σχεδόν εξ ολοκλήρου σε Η+ και CI-), θα έδιναν στο διάλυμα pH = -log[H+] =
-log 2 x 103 = 2,70(10).
Συμπερασματικά, τρία είναι τα απαιτούμενα για κάθε ρυθμιστικό διάλυμα: α) να είναι μίγμα αδύνατου οξέος με το άλας ή την αδύνατη συζυγή
βάση τους, β) να περιέχει σχετικά μεγάλη ποσότητα του οξέος και παρόμοια συγκέντρωση της συζυγούς βάσης και γ) το οξύ και η βάση του μίγματος να μη καταναλώνονται το ένα από το άλλο, διαμέσου μιας εξουδετερωτικής αντίδρασης. Και βέβαια το βασικό χαρακτηριστικό των ρυθμιστικών
συστημάτων είναι ότι εξουδετερώνουν τα οξέα και τις βάσεις εκτός από το
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οξύ και τη βάση από τα οποία αποτελούνται.
Όσον αφορά στην pk ενός οξέος ρυθμιστικού διαλύματος, υποδηλώνει
το pH στο οποίο το διάλυμα αυτό είναι αποτελεσματικότερο. Ειδικότερα
αυτό συμβαίνει όταν η συγκέντρωση του μη διασπασμένου οξέος και της
διασπασμένης βάσης είναι ίσες ή με άλλα λόγια όταν το οξύ αυτό βρίσκεται σε διάσταση κατά 50% (στο σημείο αυτό η ικανότητα πρόσληψης ή
απόδοσης Η+ είναι η μέγιστη δυνατή). Όμως από την εξίσωση HendersonHasselbalch: pH = pk + log[A-]/[HA], όταν Α = ΗΑ, τότε pH = pk + log1,
επειδή όμως log1 = 0, η εξίσωση γίνεται ως εξής: pH = pk + 0 ⇒ pH =
pk. Φαίνεται λοιπόν ότι η μέγιστη ρυθμιστική ικανότητα ενός διαλύματος
συμβαίνει όταν το pH του ισούται με την pk του οξέος που το αποτελεί.
Ειδικότερα όσον αφορά στα υγρά του οργανισμού αποτελεσματικότερα
ρυθμιστικά διαλύματα είναι αυτά που έχουν pk που κυμαίνεται μεταξύ 6,4
και 8,4 (ή όταν pH = pk ± 1)(1,10).
Υπάρχουν πολλά ρυθμιστικά συστήματα στον οργανισμό, τα οποία συναγωνίζονται για την εξουδετέρωση του ίδιου Η+ (με στόχο τη διατήρηση
των επιπέδων του σε φυσιολογικά όρια). Αυτά διαχωρίζονται τεχνητά σε
δύο κύρια συστήματα, το σύστημα των διττανθρακικών και αυτό των μη
διττανθρακικών (πρωτεϊνών, φωσφορικών, οστών). Τα συστήματα των
φωσφορικών, των πρωτεϊνών και των οστών είναι κλειστά μέσα στον οργανισμό, ενώ των διττανθρακικών είναι ανοιχτό και επικοινωνεί με το περιβάλλον. Το σύστημα των διττανθρακικών βρίσκεται κυρίως εξωκυττάρια
και είναι αυτό που απαντά ταχύτερα στις μεταβολές του pH, όμως έχει
μικρότερη ρυθμιστική ικανότητα από το ενδοκυττάριο. Το ενδοκυττάριο
το αποτελούν το σύστημα των φωσφορικών και των πρωτεϊνών και είναι
πολύ μεγάλο (καλύπτει το 75% της ρυθμιστικής ικανότητας του οργανισμού) (Eικ. 4, 5). Η ολική ρυθμιστική ικανότητα των υγρών του οργανισμού
είναι περίπου 15 mEq/kgΣΒ ή 45 mEq/L ή 1.200 mEq και είναι αρκετή να
αντιρροπήσει την ολική παραγωγή των μη πτητικών οξέων. Μία σημαντική
διαφορά των εξωκυττάριων από τα ενδοκυττάρια ρυθμιστικά συστήματα
είναι και το γεγονός ότι τα πρώτα εξουδετερώνουν άμεσα τα Η+. Η είσοδος
Η+ ενδοκυττάρια και η εξουδετέρωσή τους συμβάλλει πιο καθυστερημένα,
αφού αυτή για να είναι πλήρης απαιτούνται από 2-4 ώρες. Αντίστοιχα, τα
ενδοκυττάρια Η+ χρειάζονται περίπου 15 λεπτά για να εξουδετερωθούν,
αφού αυτά πρέπει να διαχυθούν στο διάμεσο χώρο όπου μπορούν να
αδρανοποιηθούν από τα HCO3-(7,8,9).
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Εικόνα 4: Ρυθμιστικά συστήματα οργανισμού
Τόπος δράσης Ρυθμιστικό σύστημα
Διττανθρακικών
ΕΞΧ
Φωσφορικών
Πρωτεϊνών
Διττανθρακικών
Αίμα
Αιμοσφαιρίνης
Πρωτεϊνών
Φωσφορικών
Πρωτεϊνών

Σχόλιο
Για μεταβολική οξέωση
Όχι σημαντικό (πολύ r συγκέντρωση)
Όχι σημαντικό (πολύ r συγκέντρωση)
Σημαντικό για μεταβολική οξέωση
Σημαντικό για CO2

ΕΔΧ

Σημαντικό
Πολύ σημαντικό
Σημαντικό για μη πτητικά οξέα
Υπεύθυνα για την τιτλοποιήσιμη
οξύτητα
Σημαντικό (σχηματισμός ΝΗ4+)
Σημαντικό σε χρόνια μεταβολική
οξέωση
Σημαντικό σε οξεία μεταβολική
οξέωση

Ούρα

Φωσφορικών
Οργανικού φωσφόρου
Διττανθρακικών
Φωσφορικών

Οστά

Αμμωνία
CaCO3
Υδροξυαπατίτης

Όχι σημαντικό
Όχι σημαντικό (πολύ r συγκέντρωση)
Σημαντικό

Εικόνα 5: Τα ρυθμιστικά συστήματα και τόπος δράσης τους (ΕΞΧ =εξωκυττάριος χώρος, ΕΔΧ =ενδοκυττάριος χώρος)
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Βέβαια από σκοπιάς φυσιολογίας η εξουδετέρωση των Η+ στον οργανισμό είναι προτιμότερο να γίνεται από το σύστημα των διττανθρακικών και
όχι απ’ αυτό των πρωτεϊνών. Διότι η σύνδεση των Η+ με τις ενδοκυττάριες
πρωτεΐνες μπορεί να είναι επιβλαβής για την κυτταρική λειτουργία, επειδή
η μεταβολή του φορτίου τους μπορεί να μεταβάλει την τεταρτοταγή δομή
τους (είναι απαραίτητη για τη λειτουργία τους)(10).
Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι οι αναπνευστικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας εξουδετερώνονται κυρίως από τα ενδοκυττάρια ρυθμιστικά συστήματα (99% για την αναπνευστική οξέωση και 97% για την
αναπνευστική αλκάλωση), ενώ οι μεταβολικές από τα εξωκυττάρια (τα ενδοκυττάρια εξουδετερώνουν το 40% των μη πτητικών οξέων και το 70%
των αλκάλεων). Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι οι μεταβολές των Η+ γίνονται αντιληπτές, τόσο από τον ενδοκυττάριο, όσο και από τον εξωκυττάριο
χώρο, αφού: α) το CO2 διαχέεται διαμέσου των κυτταρικών μεμβρανών και
β) υπάρχει μετακίνηση ιόντων στις μεμβράνες με τον Η+-κατιοντικό ανταλλαγέα (για παράδειγμα η Η+-Κ+-ATPάση).
2.1. Ρυθμιστικό σύστημα ανθρακικού οξέος (H2CO3 [οξύ] / NaHCO3
[βάση])
Το ρυθμιστικό διάλυμα του ανθρακικού οξέος αποτελείται από ένα ασθενές οξύ H2CO3 και ένα ανθρακικό άλας, όπως NaHCO3. Το H2CO3 σχηματίζεται στον οργανισμό από το CO2, το οποίο από αέριο γίνεται διαλυμένο
(μέσα στα κύτταρα κατά την αναπνευστική τους λειτουργία, από την οποία
παράγεται ATP), το οποίο μαζί με Η2Ο παρέχει H2CO3 κατά την παρακάτω
αντίδραση:
CO2 + H2O ' H2CO3
Η αντίδραση αυτή είναι βραδεία, εκτός αν υπάρχει το ένζυμο καρβονική
ανυδράση. Αυτή διαπιστώνεται σε αφθονία στο τοίχωμα των πνευμονικών
κυψελίδων και στα επιθηλιακά κύτταρα των νεφρικών σωληνάριων. Φυσιολογικά υπάρχουν περίπου 998 μόρια CO2 στο διάλυμα για κάθε μόριο
H2CO3 και επομένως η αντίδραση έχει στροφή προς τα αριστερά:
CO2 + H2O ' H2CO3
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Η αύξηση της PaCO2 από την άλλη, αυξάνει το διαλυμένο CO2 και άρα
και τη συγκέντρωση του H2CO3,δηλαδή η συγκέντρωση του H2CO3 είναι
ανάλογη της μερικής πίεσης του CO2. Άρα το CO2 ενώ δεν είναι οξύ, αυξάνει την οξύτητα διαμέσου σχηματισμού H2CO3. Αυτό αποτελεί το νόμο
του Henry, ο οποίος θεωρεί ότι όταν αυξάνει η μερική πίεση του CO2 (και
κάθε αερίου) στην αέρια μορφή του, αυξάνεται επίσης και η ποσότητα του
διαλυμένου και όπως φαίνεται στην παραπάνω ισότητα αυξάνει επίσης και
η συγκέντρωση του H2CO3(5,11).
Το δεύτερο συστατικό του συστήματος αυτού, το ανθρακικό άλας, εμφανίζεται κυρίως ως NaHCO3 και στον εξωκυττάριο χώρο ιονίζεται πλήρως σε
HCO3- και Na+ κατά την αντίδραση:
NaHCO3 ' HCO3- + Na+
Τοποθετώντας όλο το σύστημα μαζί, έχουμε:

Εξαιτίας της αδύνατης διάσπασης του H2CO3, καθώς όπως αναφέρθηκε πρόκειται για ασθενές οξύ, η συγκέντρωση των Η+ στο διάλυμα θα είναι
πολύ μικρή. Οπότε όταν σ’ ένα τέτοιο διάλυμα προστεθεί ένα ισχυρό οξύ
(HCI) τα Η+ που απελευθερώνονται από τη διάστασή του αδρανοποιούνται
από τα HCO3- του διαλύματος κατά τις αντιδράσεις:

Το CO2 που σχηματίζεται μπορεί στη συνέχεια να απομακρυνθεί δια
των πνευμόνων, με αποτέλεσμα να απαλλάσσεται ο οργανισμός από ένα
ισχυρό οξύ με δαπάνη βάσης του ρυθμιστικού διαλύματος.
Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή της προσθήκης στο διάλυμα ισχυρής
βάσης (NaOH) θα έχουμε την αντίδραση:
NaOH + H2CO3 ' NaHCO3 + H2O
Δηλαδή η βάση ΟΗ- που προέρχεται από το NaOH συνδέεται με το
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H2CO3, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται το NaHCO3 (που αποτελεί ασθενή
βάση) στη θέση της ισχυρής (NaOH) που προστέθηκε. Το αποτέλεσμα της
αντίδρασης αυτής είναι να μειώνονται τα επίπεδα του H2CO3 (αφού αντιδρά με το NaOH), οδηγώντας περισσότερα μόρια CO2 να συνδεθούν με
Η2Ο και να αντικαταστήσουν τα H2CO3, τα οποία καταναλώθηκαν. Το καθαρό αποτέλεσμα είναι να μειώνεται η PaCO2 στο αίμα και η μείωση αυτή
να δρα κατασταλτικά στην αναπνοή, οπότε μειώνεται ο ρυθμός αποβολής
του CO2.
CO2 + Η2Ο ' H2CO3 ' H+ + HCO3Παρατηρούμε λοιπόν ότι στο σύστημα των διττανθρακικών, το pH του
αίματος ρυθμίζεται όταν προστίθεται σε αυτό μία ισχυρή βάση, καθώς
ενεργοποιείται το αδύνατο οξύ (H2CO3) και όταν κινδυνεύει από ένα ισχυρό
οξύ ενεργοποιείται η αδύνατη βάση (HCO3-).
Το σύστημα των διττανθρακικών είναι ανοιχτό σε προσθήκες και απώλειες. Ως προς την προσθήκη των διττανθρακικών αυτά προέρχονται από
τους νεφρούς (παράγουν νέα μόρια), τα ερυθρά αιμοσφαίρια (παράγουν
νέα μόρια με τη βοήθεια της καρβονικής ανυδράσης, όμως η συμβολή αυτή
είναι μηδενική, αφού προσθέτει τόσα μόρια διττανθρακικών, όσα καταναλώνει για να αδρανοποιήσει τις ποσότητες του CO32+ που παράγονται ενδοκυττάρια) και από την οξείδωση οξέων οργανικών αλάτων.
Τα κύρια σημεία σύνθεσης του H2CO3 (εκτός από τους νεφρούς) από
το οποίο κατόπιν παράγονται Η+ και HCO3- είναι τα τοιχωματικά κύτταρα
του βλεννογόνου του στομάχου, τα σωληναριακά κύτταρα του παγκρέατος
και οι αδένες του βλεννογόνου του λεπτού εντέρου. Το ανώτερο πεπτικό (στόμαχος) παράγει HCO3- και μάλιστα σε ικανή ποσότητα, όμως αυτή
φυσιολογικά δεν εισέρχεται στη δεξαμενή των HCO3-, γιατί στη συνέχεια
HCO3- εκκρίνονται από το πάγκρεας στο άνω τμήμα του γαστρεντερικού
σωλήνα, τα οποία εξουδετερώνουν τα Η+ που εκκρίθηκαν από τα κύτταρα
του στομάχου και τα εξαφανίζουν, ενώ παράλληλα χάνονται τα HCO3- που
κερδήθηκαν στον στόμαχο. Αν όμως υπάρχουν έμετοι, κατά τους οποίους
χάνονται Η+, τότε τα HCO3- που κερδήθηκαν κατά την παραγωγή των Η+ θα
δημιουργήσουν θετικό ισοζύγιο, ενώ αντίθετα αν υπάρχει απώλεια HCO3-,
όπως για παράδειγμα σε παρουσία παγκρεατικού συριγγίου, θα προκύψει
έλλειμμα HCO3-.
71

Εισαγωγή στην οξεοβασική ισορροπία

Βεβαίως δεν πρέπει να λησμονείται και η συμβολή της δίαιτας στη δεξαμενή αυτή, η οποία όταν συνίσταται από λαχανικά αποτελεί σημαντική
πηγή διττανθρακικών, εξαιτίας του ότι περιέχει μεγάλες ποσότητες αλάτων
οργανικών οξέων, ενώ παράλληλα περιέχει και λευκώματα, από το μεταβολισμό των οποίων προκύπτουν θειικές και φωσφορικές ρίζες, δηλαδή
μη πτητικά οξέα. Στην περίπτωση αυτή το αλγεβρικό άθροισμα της προσθήκης διττανθρακικών και μη πτητικών οξέων κλίνει σαφώς υπέρ των
διττανθρακικών, τα οποία όταν πλεονάζουν αποβάλλονται δια των ούρων.
Όμως το σύστημα αυτό ταυτόχρονα καταναλώνεται, όπως σε περιπτώσεις
εξουδετέρωσης οξέων που προκύπτουν στον οργανισμό, γεγονός κατά το
οποίο σχηματίζεται H2CO3, το οποίο διασπώμενο σε CO2 και Η2Ο αποβάλλεται δια των πνευμόνων. Φυσικά υπάρχει και μία μικρή απώλεια διττανθρακικών δια των κοπράνων (Εικ. 6).

Εικόνα 6: Κατανάλωση και αναγέννηση διττανθρακικών στον οργανισμό

Στη παρακάτω εικόνα (Εικ. 7) περιγράφονται οι αλλαγές του pH του
εξωκυττάριου υγρού όταν μεταβάλλεται η αναλογία HCO3- και CO2.
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Εικόνα 7: Καμπύλη τιτλοδότησης του διττανθρακικού ρυθμιστικού συστήματος(2)

Η pk του συστήματος είναι ίση με 6,1. Έτσι, σύμφωνα με την εξίσωση
Henderson-Hasselbalch (pH = 6,1 + log[HCO3-]/PaCO2 x0,03) το pH είναι
ίσο με την pk όταν HCO3- και CO2 είναι ίσα (pH = 6,1 + log1 και log1=0).
Όταν προστίθεται βάση στο σύστημα, ποσότητα του διαλυμένου CO2 μετατρέπεται σε HCO3-, προκαλώντας μία αύξηση των HCO3- έναντι του CO2
αυξάνοντας το pH. Αντίθετα όταν προστίθεται οξύ, ποσότητα του HCO3μετατρέπεται σε CO2, προκαλώντας μία αύξηση του CO2 έναντι των HCO3μειώνοντας το pH(2,5).
Με βάση την καμπύλη της εικόνας 7, το σύστημα δραστηριοποιείται στο
τμήμα της όπου η κλίση είναι χαμηλή και η ρυθμιστική του δύναμη φτωχή.
Παρόλα αυτά όμως αποτελεί το σημαντικότερο ρυθμιστικό σύστημα για
δύο λόγους: α) βρίσκεται σε μεγάλη αφθονία και β) λειτουργεί ως ανοιχτό
σύστημα. Η μετατροπή των HCO3- σε CO2, το οποίο μπορεί και αποβάλλεται από τον οργανισμό δια των πνευμόνων (ανοικτό σύστημα), δίνει τη
δυνατότητα στο σύστημα να εξουδετερώνει τα οξέα και να τα απομακρύνει.
Υπάρχει κυρίως στον εξωκυττάριο χώρο (λέμφο, υγρά των ιστών και νεφρούς), σε πυκνότητα ίση με 24 mEq/L, αλλά και ενδοκυττάρια. Συνιστά το
50% της ρυθμιστικής ικανότητας του εξωκυττάριου χώρου και ρυθμίζεται,
τόσο από τους νεφρούς (αύξηση ή μείωση αποβολής HCO3-), όσο και από
τους πνεύμονες (αύξηση ή μείωση αποβολής CO2). Τα άλλα θετικά του
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συστήματος είναι ότι εξουδετερώνει γρήγορα τα Η+ και όταν ξεπεραστεί η
ικανότητά του, υπάρχει η δυνατότητα αντιρρόπησης διαμέσου των νεφρών
(αυξάνει η αποβαλλόμενη ποσότητα H+, οπότε κερδίζονται HCO3-). Η σημαντικότητα του ανοιχτού συστήματος και η ωφελιμότητά του έναντι του
κλειστού, μπορεί να καταδειχτεί αν στα δύο αυτά συστήματα προστεθεί ένα
οξύ και μειώσει το pH τους κατά 0,3. Έτσι, ενώ σε φυσιολογικές συνθήκες,
σύμφωνα με την εξίσωση Henderson-Hasselbalch:
pH = 6,1 + log[HCO3-]/PaCO2 x 0,03
pH = 6,1 + log24/40 x 0,03
pH = 6,1 + log24/1,2
η προσθήκη του οξέος προκαλεί διαφορετικές επιδράσεις στο ανοιχτό και
στο κλειστό σύστημα:
Κλειστό σύστημα: 7,1 = 6,1 + log22,9/2,29 Ανοιχτό σύστημα: 7,1 = 6,1
+ log12/1,2
Σε αμφότερα τα συστήματα η αναλογία HCO3- και H2CO3 παραμένει
σταθερή. Στο κλειστό σύστημα η συνολική ποσότητα HCO3- και H2CO3 παραμένει σταθερή, ενώ στο ανοιχτό σύστημα ο παρονομαστής παρέμεινε
σταθερός στα 1,2 mmol/L με την αύξηση του αερισμού και κρατώντας την
PaCO2 στα 40 mmHg (40 x 0,03 = 1,2). Στο κλειστό σύστημα η [HCO3-]
μειώνεται από 24 σε 22,9, ενώ στο ανοιχτό από 24 σε 12, γεγονός που
υποδηλώνει ότι το ανοιχτό δρα ρυθμιστικά σε περισσότερα Η+(12).
Ένα ακόμη παράδειγμα σύγκρισης του ανοιχτού με το κλειστό σύστημα
είναι το εξής (Εικ. 8): Υποτίθεται ότι σε ένα δοχείο 1 L που περιέχει διάλυμα με pH=7,4 προστίθενται 10 mmol HCI, όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα. Όσο τα HCO3- εξουδετερώνουν το HCI, τα επίπεδά τους μειώνονται
και φυσικά παράγονται μόρια CO2 (ΗCI + NaHCO3-' NaCI + H2O + CO2).
Αυτό σημαίνει ότι μαζί με τη μείωση των HCO3- υπάρχει και αύξηση του
CO2. Στο ανοικτό σύστημα, το CO2 απομακρύνεται με τους πνεύμονες (και
τα επίπεδά τους το αίμα παραμένουν φυσιολογικά) και παραμένει ως μοναδική επίπτωση της προσθήκης HCI η μείωση των HCO3- (=14 mEq/L).
Έτσι θα μειωθεί τελικά το pH του διαλύματος (παράδειγμα pH=7,17), αλλά
όχι τόσο πολύ όσο αν παρέμενε στο διάλυμα και το αυξημένο CO2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απομάκρυνση του CO2, θα μειωθούν τα HCO3-,
αλλά θα αυξηθεί και το CO2, οπότε η μείωση του pH θα είναι μεγαλύτερη.
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Εικόνα 8: Ανοιχτό και κλειστό ρυθμιστικό σύστημα

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το σύστημα αυτό είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό, δεν είναι κατάλληλο για την εξουδετέρωση του H2CO3, επειδή η
αντίδραση Η+ με HCO3- οδηγεί και πάλι στη δημιουργία H2CO3. Συνεπώς
τα H2CO3 θα πρέπει να εξουδετερώνονται από ενδοκυττάρια ρυθμιστικά
συστήματα και όχι από εξωκυττάρια όπως είναι το σύστημα των διττανθρακικών.
Η συνολική ποσότητα του ρυθμιστικού διαλύματος του H2CO3 του οργανισμού υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση, που ονομάζεται χώρος
διττανθρακικών:
Χώρος διττανθρακικών = 24 x 0,6 x kgΣΒ
(όπου 24 τα HCO3- του αίματος και 0,6 x kgΣΒ το 60% του σωματικού βάρους)

Ο χώρος των διττανθρακικών αποτελεί και δείκτη του πλεονάσματος
οξέος ή βάσης του οργανισμού κι αυτό γιατί αν τα HCO3- του αρτηριακού
αίματος ενός ασθενή 70 kg μειωθούν κατά 15 mEq/L για παράδειγμα, ενώ
η PaCO2 παραμένει σταθερή, τότε το καθαρό πλεόνασμα του οξέος είναι:
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(24-15) x 0,6 x 70 = 378 mEq/L. Αντίθετα αν τα HCO3- του αρτηριακού αίματος αυξηθούν στα 33 mEq/L με σταθερή PaCO2, τότε το πλεόνασμα βάσης
είναι: (33-24) x 0,6 x 70 = 378 mEq/L(5).
2.2. Ρυθμιστικό σύστημα φωσφορικών (NaH2PO4 [οξύ] / Na2HPO4
[βάση])
Τα φωσφορικά υπάρχουν στον οργανισμό ως H3PO4 με pk = 2,0, ως
H2PO4- με pk = 6,8 και ως HPO42- με pk = 11,7. Το σύστημα των φωσφορικών διακρίνεται σ’ αυτό του ανόργανου, που βρίσκεται εξωκυττάρια και σ’
αυτό του οργανικού φωσφόρου που βρίσκεται ενδοκυττάρια. Στο pH του
αίματος ουσιαστικά όλη η ποσότητα των φωσφορικών βρίσκεται υπό τη
μορφή H2PO4-. Το σύστημα των φωσφορικών αποτελείται από το NaH2PO4,
το οποίο δρα ως ασθενές οξύ και παρέχει λίγα Η+ και από το Na2HPO4,
το οποίο δρα ως ασθενής βάση και προσλαμβάνει Η+. Σε φυσιολογικές
συνθήκες η pk του συστήματος αυτού είναι ιδανική για ρυθμιστικό διάλυμα
(pk = 6,8). Παρόλα αυτά όμως τόσο η χαμηλή του συγκέντρωση στον εξωκυττάριο χώρο (8% της συγκέντρωσης των HCO3-) όσο και η μικρή καθημερινή παραγωγή του περιορίζουν τη σημασία του ως ρυθμιστικό διάλυμα
στο χώρο αυτό. Στον ενδοκυττάριο όμως χώρο οι φωσφορικές ενώσεις
αποτελούν σημαντικά ρυθμιστικά συστήματα(2,12).
Η προσθήκη ισχυρού οξέος (HCl) στο διάλυμα με ρυθμιστικό σύστημα
φωσφορικών προκαλεί αντίδραση:
HCl + Na2HPO4 ' NaCl + NaH2PO4
Το NaH2PO4 ως ασθενές οξύ προκαλεί μικρή μεταβολή του pH, παρότι
προστέθηκε ισχυρό οξύ. Η προσθήκη ισχυρής βάσης (NaOH) προκαλεί
αντίδραση:
NaOH + NaH2PO4 ' Na2HPO4+ H2O
Έτσι, φαίνεται ότι η προσθήκη μιας ισχυρής βάσης επηρεάζει ελάχιστα
το pH, αφού το Na2HPO4 είναι ασθενής βάση.
Σε αντίθεση με τον παραπάνω σχετικά περιορισμένο ρόλο του συστήματος στον εξωκυττάριο χώρο, στο σπειραματικό διήθημα το μίγμα H2PO4-/
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HPO42- βρίσκεται σε μεγάλη συγκέντρωση (περίπου 50 Eq/L), αφενός εξαιτίας της μικρής επαναρρόφησης τους και αφετέρου της μεγάλης επαναρρόφησης ύδατος. Επίσης, το pH των ούρων είναι συνήθως χαμηλότερο
από το pH του εξωκυττάριου χώρου φέρνοντας το λειτουργικό εύρος του
ρυθμιστικού διαλύματος πιο κοντά στην pk του. Έτσι, παρότι στο αίμα το
ρυθμιστικό σύστημα των φωσφορικών είναι ασθενές, στο διήθημα των νεφρικών σωληναρίων είναι πολύ ισχυρό και μάλιστα είναι υπεύθυνο για την
αποβολή στα ούρα σημαντικού ποσοστού από την περίσσεια των Η+ που
παράγονται καθημερινά. Η μεταβολή του Na2HPO4 σε NaH2PO4 στο πρόουρο, μεταβάλλει ουσιαστικά την αντίδραση των ούρων σε όξινη, με την
αποβολή δηλαδή της τιτλοποιήσιμης οξύτητας. Στο pH του εξωκυττάριου
υγρού (7,4) η αναλογία Na2HPO4/NaH2PO4 είναι 4/1, ενώ στα ούρα είναι
4/100. Δηλαδή το 80% του φωσφορικού ανιόντος βρίσκεται στο πλάσμα με
τη μορφή HPO42-, ενώ στα ούρα με τη μορφή H2PO4-.
Το φωσφορικό σύστημα επίσης είναι πολύ σημαντικό και για τον ενδοκυττάριο χώρο (οι οργανικές ενώσεις του φωσφόρου, είναι κυρίως το 2,3DPG, όπως επίσης το ATP, το ADP, το AMP και έχουν pk=6-9), επειδή η
συγκέντρωση του φωσφόρου ενδοκυττάρια είναι πολλές φορές πάνω απ’
αυτή του εξωκυττάριου χώρου και το pH του ενδοκυττάριου είναι κατώτερο
απ’ αυτό του εξωκυττάριου (σχεδόν κοντά στην pk του φωσφορικού διαλύματος)(5,11).
2.3. Ρυθμιστικό σύστημα πρωτεϊνών (H+Πρωτεΐνη / -Πρωτεΐνη)
Οι πρωτεΐνες αποτελούν μακρομόρια που παράγονται από τη σύνδεση αμινοξέων με πεπτιδικούς δεσμούς. Ορισμένα από τα αμινοξέα έχουν
ελεύθερες όξινες ρίζες, που σε διάφορα ρυθμιστικά διαλύματα λειτουργούν, είτε ως ασθενή οξέα, είτε ως ασθενείς βάσεις (η ιμιδαζολική ομάδα
της ιστιδίνης και η αμινοομάδα της λυσίνης μπορούν να αποδεσμεύσουν
και να αποδώσουν Η+). Η εξουδετερωτική δηλαδή ικανότητα των αμινοξέων αποδίδεται στο φορτίο των παράπλευρων αλύσεών τους και στις τελικές καρβοξυλικές (όξινες) και αμινικές (βασικές) τους ομάδες ) (Εικ. 9). Οι
πρωτεΐνες λοιπόν του πλάσματος εξαιτίας του ότι συμπεριφέρονται άλλοτε
ως βάσεις και άλλοτε ως οξέα (αμφολύτες), αντιδρούν τόσο με οξέα, όσο
και με βάσεις (αποδίδουν ή προσλαμβάνουν H+).
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Εικόνα 9: Τα αμινοξέα ως ρυθμιστικά διαλύματα

Ισοηλεκτρικό σημείο είναι το pH του διαλύματος, στο οποίο ο αμφολύτης συμπεριφέρεται ως διπολικό ιόν. Το διπολικό ιόν κάθε πρωτεΐνης σε
περιβάλλον με pH πάνω από το ισοηλεκτρικό της σημείο, συμπεριφέρεται
ως οξύ (αποδίδει H+), ενώ σε περιβάλλον με pH κατώτερο από το ισοηλεκτρικό της σημείο συμπεριφέρεται ως βάση (προσλαμβάνει H+). Επίσης, ως αμφολύτες που είναι, μπορεί μετά την αντίδρασή τους με ιόντα,
να υπάρχουν υπό διπολική μορφή (να έχουν δηλαδή θετικό και αρνητικό
φορτίο ταυτόχρονα). Τότε συμπεριφέρονται ως ηλεκτρικά μη φορτισμένα
μόρια, μορφή με την οποία βρίσκονται οι περισσότερες από αυτές στα υδατικά διαλύματα.
Όσον αφορά στην pk των λευκωμάτων αυτών εξαρτάται από τον αριθμό των αμινοξέων που υπάρχουν στις παράπλευρες αλύσους του μορίου
τους. Ο αριθμός αυτός είναι διαφορετικός στις διάφορες πρωτεΐνες.
Εξαιτίας της μεγάλης τους συγκέντρωσης (καλύπτουν τα ¾ της ρυθμιστικής ικανότητας του οργανισμού), οι πρωτεΐνες είναι σημαντικότατο ρυθμιστικό σύστημα του οργανισμού. Βρίσκονται κυρίως ενδοκυττάρια (-Hb,
ενδοκυττάρια λευκώματα), αλλά και εξωκυττάρια (κυρίως η λευκωματίνη).
Η ποσότητα της -Hb στο αίμα είναι ίση με 15 gr%, ενώ των πρωτεϊνών του
πλάσματος 7 gr/dl (είναι κι αυτές ρυθμιστικά συστήματα, όμως η απόλυτη
ποσότητά τους είναι μικρή σε σύγκριση μ’ αυτή των ενδοκυττάριων πρωτεϊνών), έτσι ώστε η -Hb να είναι 6 φορές πιο σημαντική από τις πρωτεΐνες
του πλάσματος (αφού υπάρχει σε 2πλάσια περίπου ποσότητα και περιέχει
3πλάσια μόρια ιστιδίνης). Να σημειωθεί ότι η λευκωματίνη είναι το σημαντικότερο πρωτεϊνικό ρυθμιστικό σύστημα του πλάσματος, αφού περιέχει
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16 υπόλοιπα ιστιδίνης/μόριο, ενώ οι σφαιρίνες συμβάλλουν ελάχιστα στην
εξουδετέρωση οξέων ή βάσεων (buffering).
Το ρυθμιστικό σύστημα των πρωτεϊνών έχει pk=5,4-9,4, γεγονός που
τις επιτρέπει να είναι αποτελεσματικές σε μεγάλο εύρος pH, είναι όμως ένα
σύστημα βραδείας αποτελεσματικότητας. Στο pH του αίματος η καρβοξυλική ομάδα βρίσκεται υπό τη μορφή της -COO- ρίζας και όταν βρεθεί σε περιβάλλον οξέος προσλαμβάνει Η+ και μετατρέπεται σε -COOH. Αντίθετα, η
αμινική ομάδα στο pH του αίματος βρίσκεται υπό τη μορφή -ΝΗ3+, γεγονός
που σημαίνει ότι σε περιβάλλον με περίσσεια βάσης μετατρέπεται σε -ΝΗ2
(αποδίδοντας Η+). Με λίγα λόγια τα αμινοξέα (πρωτεΐνες) μπορούν να δεχτούν ή να αποδώσουν Η+, γεγονός που τα καθιστά ικανότατο ρυθμιστικό
σύστημα. Αν μάλιστα αναλογιστεί κανείς ότι κάθε πρωτεΐνη έχει εκατοντάδες αμινοξέα, γίνεται φανερό πόσο σημαντικό είναι το σύστημα αυτό (κυρίως στον ενδοκυττάριο χώρο, όπου είναι αυξημένη η πυκνότητά τους).
Θεωρητικά τα χαμηλά επίπεδα πρωτεϊνών (υπολευκωματιναιμία, αναιμία) είναι δυνατό να καταστήσουν έναν ασθενή πιο ευαίσθητο σ’ ένα φορτίο
Η+. Ωστόσο τέτοιες διαταραχές στα ρυθμιστικά συστήματα δεν προκαλούν
προβλήματα ικανά να διαπιστωθούν κλινικά, ούτε μεταβολή στο pH ή στην
οξεοβασική ισορροπία, εξαιτίας του ότι οι καταστάσεις με λίγα ή καθόλου
ρυθμιστικά συστήματα (φωσφορικά ή πρωτεΐνες) δεν είναι συμβατές με τη
ζωή(5).
2.4. Ρυθμιστικά συστήματα ερυθρών αιμοσφαιρίων
Τα ερυθρά αιμοσφαίρια διαθέτουν 3 ρυθμιστικά συστήματα: α) Της -Hb,
β) των διττανθρακικών και γ) των φωσφορικών. Σημαντικότερο ρυθμιστικό
σύστημα είναι αυτό της αναχθείσας αιμοσφαιρίνης (-Hb) και της οξυαιμοσφαιρίνης (-HbO2) με pk=5,4-9,4, τα οποία δρουν κατά τις αντιδράσεις:
H+ + -Hb ' HHb
H+ + -Hb- ' HHbO2
Και οι δύο αυτές -Hb (οξυγονωθείσα και αναχθείσα), στο φυσιολογικό
pH του αίματος συμπεριφέρονται ως οξέα, όμως η οξυγονωθείσα είναι
ισχυρότερο από την αναχθείσα, με αποτέλεσμα η τελευταία να δεσμεύει
περισσότερα Η+ (Εικ. 10). Σημειώνεται επίσης ότι στο αρτηριακό αίμα το
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95% της -Hb βρίσκεται υπό την οξυγονωθείσα της μορφή και το 5% υπό
την αναχθείσα.

Εικόνα 10: Αναχθείσα και οξυγονωθείσα Hb

Η -Hb περιέχει στο μόριό της 540 αμινοξέα, από τα οποία τα 36 είναι
μόρια ιστιδίνης (Εικ. 11), η οποία έχει pk=~7,0:

Εικόνα 11: Μόριο ιστιδίνης

Στην αναχθείσα αιμοσφαιρίνη, η αμινική και η καρβοξυλική ομάδα της
ιστιδίνης συμμετέχουν ως ζεύγη ιόντων. Ο σχηματισμός ζευγών ιόντων μειώνεται σε όξινο περιβάλλον. Συνεπώς, η αναχθείσα αιμοσφαιρίνη δεσμεύει
ένα H+ για κάθε δύο O2 που απελευθερώνει. Στην οξυαιμοσφαιρίνη αυτά τα
ζεύγη ιόντων απουσιάζουν και αυξάνονται σε όξινο περιβάλλον. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα ένα H+ να απελευθερώνεται για κάθε δύο O2 που δεσμεύονται. Έτσι, υπάρχει αμοιβαία σύζευξη H+ και O2 (φαινόμενο Bohr)(13).
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Επιπρόσθετα, το CO2 συνδέεται με την αμινομάδα των αμινοξέων και
σχηματίζονται καρβαμυλικές ενώσεις κατά την αντίδραση(14):
R−NH2 + CO2 ' R−NH−COO- + H+
Η αναχθείσα αιμοσφαιρίνη συνδέεται 3 φορές περισσότερο με το CO2
συγκριτικά με την οξυαιμοσφαιρίνη (Haldane effect) προς σχηματισμό καρβαμυλικών ενώσεων. Όταν η συγκέντρωση του CO2 είναι υψηλή, όπως
στα τριχοειδή αγγεία, οι καρβαμυλικές ενώσεις που απελευθερώνουν H+,
προάγουν περαιτέρω απελευθέρωση O2.
Το O2 στους πνεύμονες διαχέεται διαμέσου της κυψελιδοτριχοειδικής
μεμβράνης και διαλύεται στο πλάσμα. Ένα μικρό ποσοστό του παραμένει
διαλυμένο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του περνά στα ερυθρά αιμοσφαίρια
(65 φορές μεγαλύτερη ποσότητα). Στο εσωτερικό των τελευταίων συνδέεται με την Hb προς σχηματισμό οξυαιμοσφαιρίνης. Η HHb οξυγονώνεται
(HbO2) και αποδίδει H+:
HHb + O2 ' H+ + HbO2
Εν συνεχεία τα H+ συνδέονται με HCO3- του αίματος και σχηματίζεται
H2CO3, το οποίο διασπάται σε Η2O και CO2 (το CO2 αποβάλλεται από τους
πνεύμονες). Στους πνεύμονες επίσης, η HbCO2 αντιδρά με Η2O και αποδίδει H2CO3, το οποίο διασπάται σε H+ και HCO3- ή αποδίδει CO2 (το CO2 διαχέεται στις κυψελίδες και απομακρύνεται). Αυτό οδηγεί σε απομάκρυνση
από τους πνεύμονες H+, με τη βοήθεια της Hb, ποσότητας H+ 15-20 mEq.
Στους ιστούς από την άλλη, η οξυαιμοσφαιρίνη αποδίδει O2 και μετατρέπεται σε αναχθείσα.
Το CO2 που παράγεται από τους ιστούς, εισέρχεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια, όπου με τη βοήθεια της καρβονικής ανυδράσης, που υπάρχει σε
αφθονία στα ερυθρά αιμοσφαίρια σε αντίθεση με το πλάσμα, ενυδατώνεται
και μετατρέπεται σε H2CO3, το οποίο διασπάται σε H+ και HCO3-, με αποτέλεσμα τη μείωση της συγκέντρωσης του CO2 στο αίμα. Τα HCO3- που
παράγονται περνούν στο πλάσμα σε ανταλλαγή με Cl-. Αυτό συμβάλλει
ώστε το pH στον ενδοκυττάριο χώρο να μη μεταβάλλεται, όταν υπάρχουν
μεταβολές του στον εξωκυττάριο (κυρίως εξαιτίας της εξουδετέρωσης των
ιόντων και του ρυθμού με τον οποίο προστέθηκαν) (Εικ. 12).
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Εικόνα 12: Ρυθμιστικό σύστημα ερυθρών (δράση σε ιστούς και πνεύμονες)

Με τον τρόπο αυτό το μεγαλύτερο μέρος του CO2 (81%) που εισέρχεται
στα ερυθροκύτταρα μεταφέρεται στους πνεύμονες, ένα μικρότερο ποσοστό (11%) συνδέεται με την αναχθείσα αιμοσφαιρίνη και σχηματίζει καρβαμυλαιμοσφαιρίνη και ένα ακόμη μικρότερο ποσοστό (7,9%) μεταφέρεται
διαλυμένο μέσα στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Το υπόλοιπο 0,1% μεταφέρεται
ως H2CO3.
Η Hb του αίματος έχει 2 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση από τις πρωτεΐνες του πλάσματος και 3 φορές μεγαλύτερη ρυθμιστική ικανότητα. Η
διαφορά του συστήματος της Hb και των διττανθρακικών των ερυθροκυττάρων είναι στην εξουδετέρωση μη πτητικών οξέων. Τα διττανθρακικά με
την είσοδο μη πτητικού οξέος μειώνονται σε αριθμό και παράγεται CO2,
το οποίο απομακρύνεται από τους πνεύμονες. Στην περίπτωση της Hb
από την άλλη, κατά την είσοδο μη πτητικού οξέος ο λόγος HbO2/HHbO2 ή
Hb/HHb μεταβάλλεται, το άθροισμα όμως παραμένει σταθερό, επειδή το
οξύ του συστήματος δεν αποβάλλεται. Έτσι, το σύστημα αυτό θεωρείται το
δεύτερο σε σημασία μετά το σύστημα H2CO3 στη ρύθμιση της οξεοβασικής
ισορροπίας.
2.4. Ρυθμιστικά συστήματα οστών
Τα οστά αποτελούνται από κυτταρικά και μη κυτταρικά συστατικά. Στα
κυτταρικά συστατικά περιλαμβάνονται οι οστεοβλάστες, οι οστεοκλάστες
και τα οστεοκύτταρα. Οι οστεοβλάστες περιέχουν το ένζυμο αλκαλική
φωσφατάση, η οποία είναι υδρολάση και ευθύνεται για την αφαίρεση της
ομάδας του φωσφόρου, η οποία παίζει ρόλο στην ασβεστοποίηση των
82

Εισαγωγή στην οξεοβασική ισορροπία

οστών, όπως και των πρωτεϊνών της θεμέλιας ουσίας. Τα μη κυτταρικά
συστατικά είναι η οργανική και ανόργανη θεμέλια ουσία. Το 95% της οργανικής θεμέλιας ουσίας αποτελείται από κολλαγόνο τύπου Ι, ενώ η ανόργανη αποτελείται κυρίως από κρυστάλλους του αλκαλικού υδροξυαπατίτηCa10[PO4]6[OH]2 (το OH- του μπορεί να αντικατασταθεί από φθόριο, CI- ή
HCO3-). Κατά το σχηματισμό του υδροξυαπατίτη απελευθερώνονται Η+
κατά την αντίδραση:
10[Ca2+] + 6[HPO42-] + 2H2O ' Ca10(PO4)6(OH)2 + 8H+
Η φορά της αντίδρασης αυτής μεταβάλλεται ανάλογα με το pH του οργανισμού. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι να καταναλώνονται H+
σε περιπτώσεις οξέωσης (κατεύθυνση από δεξιά προς τ’ αριστερά) και να
αποδίδονται H+ κατά την αλκάλωση (κατεύθυνση από αριστερά προς τα
δεξιά).
Τα οστά μπορούν και λειτουργούν ως ρυθμιστικά συστήματα διαμέσου:
α) της φυσικοχημικής διαδικασίας (ιοντική ανταλλαγή), κατά την οποία
απορροφούν Η+ σε ανταλλαγή με Ca2+, Na+ και Κ+ ή με απελευθέρωση
HCO3-, CO32- ή PO43- (γίνεται με αναστολή δράσης των οστεοβλαστών και
διέγερση των οστεοκλαστών)(15,16), γεγονότα που καλύπτουν μέρος της
αποκαλούμενης ρυθμιστικής αντίδρασης του ενδοκυττάριου χώρου στην
οξεία μεταβολική οξέωση και β) με λύση των κρυστάλλων τους (οστεοκλαστική απορρόφηση των οστών, διαδικασία ανεξάρτητη από τη δράση της
PTH), η οποία επιτυγχάνεται με διέγερση από την οξέωση της απελευθέρωσης προσταγλανδινών (PG) από τους οστεοβλάστες, οι οποίες PG
αναστέλλουν την οστεοβλαστική δραστηριότητα και διεγείρουν την οστεοκλαστική λειτουργία(17).
Το CaCO3 αποτελεί το ρυθμιστικό σύστημα που υπάρχει σε πολύ μεγάλες ποσότητες στα οστά (35.000 mEq) και συμβάλλει στην εξουδετέρωση
οξέων ή βάσεων. Σε οξεία φόρτιση με οξύ, πάνω από το 40% της εξουδετέρωσής του επιτυγχάνεται από το CaCO3 των οστών.
Η μεταβολική οξέωση σχετίζεται με μείωση της περιεκτικότητας των
οστών σε HCO3-. Τα οστά σε χρόνια μεταβολική οξέωση λαμβάνουν Η+ και
αποδίδουν Ca2+, Na+, K+ (ιοντική ανταλλαγή) ή απελευθερώνουν HCO3-,
CO32-, HPO42-, οπότε επέρχεται η λύση τους. Η CO32- των οστών υπό τη
μορφή του CaCO3, φαίνεται να διαλύεται κατά τη διαδικασία εξουδετέρωσης Η+, κατά την οποία ταυτόχρονα απελευθερώνεται και Ca2+(18). Τα Η+
επιδρούν στους οστεοκλάστες και έτσι απορροφώνται τόσο το μεταλλικό
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τμήμα (υδροξυαπατίτης), όσο και το οργανικό (κυρίως κολλαγόνο τύπου
1). Οι οστεοκλάστες σε pH=7,4 είναι σχεδόν αδρανείς και η απορρόφηση
του οστού αρχίζει να αυξάνει σταδιακά και φτάνει σε πλατό όταν το pH=6,8.
Έτσι, σε ασθενείς με ΧΝΑ, όπου δεν είναι δυνατό τα οξέα να απομακρυνθούν από τους νεφρούς, τα HCO3- του αίματος δεν ανανεώνονται και το
CaCO3 των οστών συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της οξεοβασικής
ισορροπίας(16). Στην αναπνευστική οξέωση προκαλούνται παρόμοιες, αλλά
όχι ίδιας έντασης μεταβολές στο μεταβολισμό του Ca2+ σε σύγκριση με τη
μεταβολική οξέωση. Η αναπνευστική οξέωση in vivo δεν αυξάνει ιδιαίτερα
το Ca2+ των ούρων, αν και διαπιστώνεται μία αύξησή του στον ορό. Σε
αναπνευστική οξέωση η προστασία προκύπτει από την επιπλέον αύξηση
των HCO3- του πλάσματος, διαμέσου της αυξημένης αποβολής Η+ δια των
νεφρών κι αυτό απαιτεί 4-5 24ωρα για να φθάσει στο μέγιστο της απόδοσης. Αντίστοιχα σε μεταβολική αλκάλωση τα οστά προσλαμβάνουν Ca2+,
όμως η επίδραση αυτή δεν είναι τόσο έντονη όσο η αντίθετης κατεύθυνσης
δράση της μεταβολικής οξέωσης(19). Ειδικότερα σε μεταβολική αλκάλωση
οι οστεοκλάστες εκκρίνουν Η+. Όμως για να προληφθεί η ενδοκυττάρια
αλκάλωση, οι οστεοκλάστες πρέπει να εκκρίνουν τα HCO3-, τα οποία σχηματίζονται για κάθε Η+ που εκκρίνουν. Στη μεταβολική αλκάλωση επίσης
η συγκέντρωση των HCO3- στον εξωκυττάριο χώρο ίσως καταστέλλει την
οστεοκλαστική έκκριση των Η+(20).

3. Ισοϋδρική αρχή (Isohydric Principle)
Αναλύθηκαν τα ρυθμιστικά συστήματα ωσάν να λειτουργούν μεμονωμένα στα υγρά του οργανισμού. Στην πραγματικότητα όμως επιδρούν
αθροιστικά στις οξεοβασικές διαταραχές και βρίσκονται σε ισορροπία μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό οποτεδήποτε υπάρχει κάποια αλλαγή στη [Η+]
στο εξωκυττάριο υγρό, η ισορροπία όλων των ρυθμιστικών διαλυμάτων
αλλάζει ταυτόχρονα. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ισοϋδρική αρχή και
συνέπεια αυτής της αρχής είναι ότι οποιαδήποτε κατάσταση που αλλάζει
την ισορροπία ενός ρυθμιστικού συστήματος, αλλάζει επίσης και την ισορροπία των άλλων, διότι τα ρυθμιστικά συστήματα στην πραγματικότητα
ρυθμίζονται μεταξύ τους για την επίτευξη οξεοβασικής ισορροπίας.
Ο υπολογισμός των συγκεντρώσεων των μεταβλητών οποιουδήποτε
ρυθμιστικού συστήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει
την κατάσταση της γενικότερης οξεοβασικής ισορροπίας του οργανισμού.
Στην πράξη μόνο το ρυθμιστικό σύστημα των διττανθρακικών ([HCO3-] και
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PaCO2) προσμετράται, καθώς η μέτρηση των μη διττανθρακικών διαλυμάτων είναι δύσκολη. Οι αναλυτές αερίων προσδιορίζουν άμεσα το pH και
την PaCO2 και μετά υπολογίζεται η [HCO3-] με την εξίσωση HendersonHasselbalch.
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Ερωτήσεις
1) Για ποιο λόγο το ρυθμιστικό σύστημα των διττανθρακικών, παρότι
είναι ασθενές, αποτελεί το κύριο ρυθμιστικό διάλυμα του αίματος (μία
σωστή);
α) Επειδή είναι ανοιχτό σύστημα;
β) Επειδή τα HCO3- αναγεννώνται από τους νεφρούς;
γ) Επειδή δρα εξωκυττάρια κυρίως;
δ) Επειδή έχει pk 6,1;
ε) Όλα τα παραπάνω;
2) Για ποιο λόγο το ρυθμιστικό σύστημα των φωσφορικών είναι πολύ
σημαντικό στον αυλό των νεφρικών σωληναρίων (αποβολή τιτλοποιήσιμης οξύτητας) (μία σωστή);
α) Επειδή επαναρροφάται σε πολύ μικρό βαθμό;
β) Επειδή βρίσκεται σε πολύ σημαντική συγκέντρωση;
γ) Επειδή το pH των ούρων είναι συνήθως χαμηλότερο από του εξωκυττάριου χώρου;
δ) Επειδή έχει pk 6,8;
ε) Όλα τα παραπάνω;
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3) Για ποιο λόγο οι πρωτεΐνες καλύπτουν τα ¾ της ρυθμιστικής ικανότητας του οργανισμού (μία σωστή);
α) Επειδή βρίσκονται κυρίως ενδοκυττάρια;
β) Επειδή έχουν μεγάλη συγκέντρωση;
γ) Επειδή δρουν ως αμφολύτες;
δ) Επειδή έχουν pk 5,4-9,4;
ε) Όλα τα παραπάνω;
4) Ποιο είναι το σημαντικότερο ρυθμιστικό σύστημα των ερυθρών αιμοσφαιρίων και για ποιο λόγο (μία σωστή);
α) Τα φωσφορικά, επειδή βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητας στο εσωτερικό
των ερυθρών αιμοσφαιρίων;
β) Τα HCO3-, επειδή στο εσωτερικό των ερυθρών αιμοσφαιρίων υπάρχει
καρβονική ανυδράση σε αφθονία;
γ) Η -Ηb, επειδή προσλαμβάνει Η+, όταν βρίσκεται στην αναχθείσα της μορφή και τα αποδίδει, όταν βρίσκεται στην οξυγονωθείσα μορφή;
5) Τα οστά ως ρυθμιστικό σύστημα (μία σωστή):
α) Παίζουν σημαντικό ρόλο στις βραδείας εμφάνισης μεταβολικές οξεώσεις;
β) Δρουν με την απορρόφηση Η+ σε ανταλλαγή με Ca2+, Na+ και Κ+ ή με
απελευθέρωση HCO3-, CO32- ή PO43-;
γ) Δρουν με τη λύση των κρυστάλλων τους, η οποία επιτυγχάνεται με διέγερση από την οξέωση της απελευθέρωσης προσταγλανδινών (PG) από
τους οστεοβλάστες;
δ) Όλα τα παραπάνω;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.

α
ε
β
γ
δ
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Περί χασμάτων
Μάνου Ελένη
Νεφρολόγος
Επιμελήτρια Α’, ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκης

Κύρια σημεία
- Στον ορό και στα ούρα το άθροισμα των ολικών κατιόντων θα πρέπει να ισούται
με το άθροισμα των ολικών ανιόντων, ώστε να επιτυγχάνεται η ηλεκτρική ουδετερότητα
- Το χάσμα ανιόντων (ΧΑ) ορού εκφράζει τη διαφορά μεταξύ των μη μετρήσιμων
ανιόντων (UA) και των μη μετρήσιμων κατιόντων (UC), από τα οποία φυσιολογικά
τα πρώτα ξεπερνούν τα δεύτερα, υποδηλώνοντας ουσιαστικά ότι υπάρχει ένα «χάσμα» μεταξύ τους και όχι μεταξύ των ανιόντων και κατιόντων συνολικά, όπως ίσως
λανθασμένα παραπέμπει ο όρος
- O πλέον συχνά χρησιμοποιούμενος τύπος για το ΧΑ ορού είναι: ΧΑ ορού =
Νa+ - (Cl- + HCO3-), ενώ οι φυσιολογικές τιμές του είναι συνήθως στα 9-12 mΕq/L, με
συχνές διαφοροποιήσεις απ’ αυτή την τιμή, τόσο εξαιτίας εργαστηριακού προσδιορισμού, όσο και λόγω μεγάλης διακύμανσης μεταξύ των διαφορετικών ατόμων
- Η παρακολούθηση και η εκτίμηση των μεταβολών του ΧΑ ορού, ειδικά όταν
αυτό είναι υψηλό, είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού μπορεί να βοηθήσει διαφοροδιαγνωστικά στην αξιολόγηση πολλών και διαφορετικών διαταραχών της οξεοβασικής
ισορροπίας
- Η συχνότητα εμφάνισης χαμηλών ή αρνητικών τιμών ΧΑ είναι ιδιαίτερα μικρή
με ποσοστά που φθάνουν το 0,8-3% και το 0,12% αντίστοιχα, σε >80.000 μετρήσεις
ηλεκτρολυτών, με τα πιο συχνά αίτια την ύπαρξη εργαστηριακού λάθους και την
παρουσία υπολευκωματιναιμίας
- Η πλέον συχνή μεταβολή που μπορεί να παρουσιάσει το ΧΑ ορού είναι να αυξηθεί πάνω από τα φυσιολογικά όρια, αλλά ενώ η αύξηση αυτή είναι συνυφασμένη
με την οντότητα της μεταβολικής οξέωσης (ΜΟ), στην πράξη δεν ισχύει πάντοτε
αυτή η συνθήκη και το υψηλό ΧΑ ορού μπορεί να υποδηλώνει εκτός από τη ΜΟ κι
άλλες διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας
- Η ΜΟ ταξινομείται σε 2 μεγάλες κατηγορίες την υπερχλωραιμική και τη νορμοχλωραιμική, με φυσιολογικό και υψηλό ΧΑ ορού αντίστοιχα που εμπεριέχουν όλη
την παθοφυσιολογία γύρω από το ΧΑ ορού
- Η οξυαιμία προκαλεί μεταβολή του φορτίου των πρωτεϊνών του ορού από αρνητικό σε θετικό, ενώ η αλκαλαιμία επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα
- Η έννοια του ΧΑ ορού βρίσκει στον τύπο της νορμοχλωραιμικής ΜΟ την κλα-
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σική της έκφραση αφού εξ ορισμού συνεπάγεται την παρουσία αυξημένου αριθμού
ανιόντων, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία ενός υψηλού ΧΑ ορού
- Τιμές ΧΑ ορού >30 mΕq/L είναι επιβεβαιωτικές της παρουσίας νορμοχλωραμικής ΜΟ και συνήθως είναι συμβατές με γαλακτική οξέωση, διαβητική κετοξέωση ή
δηλητηρίαση με αιθυλενογλυκόλη
- Οι 2 μορφές ΜΟ, υπερχλωραιμική και νορμοχλωραιμική, μπορεί να συνυπάρξουν, όταν μία νορμοχλωραιμική ΜΟ μετατρέπεται στην πορεία σε υπερχλωραιμική
και το αντίθετο, υπό συνθήκες που τις καθορίζουν, τόσο η φύση του υπεύθυνου
οξέος και των μεταβολιτών του, όσο και η διατήρηση άθικτου GFR
- Η υπερφωσφαταιμία με επίπεδα φωσφόρου που ξεπερνούν τα 20 mg/dl μπορεί να οδηγήσει σε τιμές ΧΑ ορού μεγαλύτερες από τα 50 mΕq/L
- Σε φυσιολογικές συνθήκες στη νορμοχλωραιμική ΜΟ θα πρέπει, όσο αυξάνει
το ΧΑ του ορού, τόσο να μειώνονται τα ΗCO3- στον ορό σύμφωνα με τη στοιχειομετρία του 1:1
- Το δέλτα χάσμα (ΔΧ) και ο δέλτα λόγος (ΔΛ) εμπεριέχουν την παράμετρο της
μεταβολής του ΧΑ του ορού και της μεταβολής των επιπέδων των ΗCO3- σε σχέση
με τις φυσιολογικές τιμές, με το ΔΧ να χρησιμοποιεί τη διαφορά και το ΔΛ το λόγο
μεταξύ των μεταβολών αυτών
- Ο προσδιορισμός του ΔΧ ή του ΔΛ πρέπει να γίνεται σε κάθε ΜΟ με υψηλό
ΧΑ (νορμοχλωραιμική), ώστε να ελέγχεται η φυσιολογική ύπαρξη της απαιτούμενης
στοιχειομετρίας του 1:1, εάν αυτό δεν ισχύει τότε οι τιμές του ΔΧ και του ΔΛ μπορούν
να αποκαλύψουν τη συνύπαρξη και μιας δεύτερης οξεοβασικής διαταραχής που
μπορεί να είναι μία μεταβολική αλκάλωση ή μία υπερχλωραιμική ΜΟ
- Η εκτίμηση των τιμών που προκύπτουν από τους τύπους του ΔΧ δεν είναι πάντοτε εύκολη, ούτε σαφής, για το λόγο αυτό ορθό είναι να γίνεται σωστή χρήση του
ΔΧ, σε συνδυασμό και με άλλες παραμέτρους, έτσι ώστε οι πληροφορίες που τελικά
προκύπτουν να διευκολύνουν προς την κατεύθυνση της ακριβούς διάγνωσης
- Το «δόγμα» της ηλεκτρικής ουδετερότητας ισχύει για όλα τα υγρά του οργανισμού και επομένως και για τα ούρα, όπως στον ορό έτσι και στα ούρα το άθροισμα
των κατιόντων θα πρέπει να ισούται με εκείνο των ανιόντων, με τη σημείωση ότι οι
ηλεκτρολύτες και τα υπόλοιπα μόρια που συμμετέχουν σ’ αυτή την ισότητα διαφοροποιούνται λίγο συγκριτικά με τον ορό (λ.χ. λείπουν οι πρωτεΐνες και εμφανίζεται
το αμμώνιο-ΝΗ4+)
- Ο έμμεσος προσδιορισμός του ΝΗ4+ μέσω του ΧΑ των ούρων με τον τύπο:
ΝΗ4+ = 80 - ΧΑ ούρων αντικατοπτρίζει την επάρκεια της φυσιολογικής οξινοποιητικής λειτουργίας των νεφρών (ΧΑ ούρων = Νa+ + K+ - Cl-)
- Η βασική συμβολή του ΧΑ των ούρων συνίσταται στη διαφορική διάγνωση της
υπερχλωραιμικής ΜΟ ως προς το εάν αυτή οφείλεται σε απώλεια HCO3- νεφρικής ή
μη νεφρικής αιτιολογίας (ΝΣΟ ή διαρροϊκές κενώσεις)
- Όσο περισσότερο ΝΗ4Cl απεκκρίνεται από τους νεφρούς, εύρημα συμβατό με
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φυσιολογική λειτουργία οξινοποίησης, τόσο πιο αρνητικό θα είναι το πρόσημο του
ΧΑ ούρων
- Τα ωσμωτικά χάσματα (ΩΧ) αποτελούν μία ακόμη κατηγορία χασμάτων, αφορούν τόσο στον ορό, όσο και στα ούρα και σχετίζονται με τη διαφορά που μπορεί
να υπάρξει μεταξύ της μετρούμενης από ωσμώμετρο ωσμωτικής πίεσης (ΩΠ) και
της υπολογιζόμενης με βάση ένα μαθηματικό τύπο: ΩΧ = μετρούμενη ΩΠ - υπολογιζόμενη ΩΠ
- Το ΩΧ του ορού αν και αποτελεί ένα όχι συχνά χρησιμοποιούμενο εργαλείο,
έχει θέση στη διαφορική διάγνωση κυρίως δηλητηριάσεων που αν δεν αποκαλυφθούν έγκαιρα μπορεί να αποβούν ιδιαίτερα τοξικές και επικίνδυνες, όπως η δηλητηρίαση με αλκοόλες (μεθανόλη, αιθυλενογλυκόλη κ.ά)
- Σε περιπτώσεις ΜΟ με θετικό ΧΑ ούρων θα πρέπει να προσδιορίζεται το ΩΧ
σ’ αυτά για να αποκαλύψει την αποβολή των ανιόντων των οξέων που ευθύνονται
για τη ΜΟ, καθώς και τη φυσιολογική οξινοποιητική ικανότητα των νεφρών, η οποία
μπορεί επίσης να εκτιμηθεί αν το ΩΧ των ούρων διαιρεθεί με το 2 και το αποτέλεσμα
που προκύπτει δώσει την εκτίμηση της ποσότητας του απεκκρινόμενου ΝΗ4+ στα
ούρα

1. Εισαγωγή
Το χάσμα ανιόντων (XA) του ορού αποτελεί μία οντότητα η οποία προκύπτει υπολογιστικά από το αλγεβρικό άθροισμα ορισμένων ηλεκτρολυτών, όπως αυτοί μετρώνται στα βιοχημικά εργαστήρια ή στους αυτόματους
αναλυτές αερίων αίματος. Παρότι η βασική του χρήση αφορά στη διαφορική διάγνωση των διαφόρων διαταραχών οξεοβασικής ισορροπίας, συχνά
χρησιμοποιείται και για τον έλεγχο ποιότητας των αποτελεσμάτων που δίνονται από τα ίδια τα εργαστήρια.
Η πρώτη αναφορά στο ΧΑ έγινε στις αρχές της 10ετίας του 1950 από
το Gamble JP που μελέτησε τη σημασία της ηλεκτρικής ουδετερότητας
στο ιοντικό περιβάλλον του αίματος και των υγρών του οργανισμού, στην
προσπάθειά του να διαλύσει τη σύγχυση που υπήρχε γύρω από αυτά τα
θέματα.(1) Το διάγραμμα της «φυσιολογικής ιοντικής ανατομίας του ορού» ή
απλούστερα του φυσιολογικού ιοντικού περιβάλλοντος του ορού, γνωστό
και ως «gamblegram», προς τιμή του ερευνητή, απεικονίζει τις αναλογίες
όλων των ανιόντων και κατιόντων του ορού, μετρήσιμων και μη, αποτελώντας ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο διάγραμμα ως σήμερα στις σχετικές
με το θέμα αναφορές (Εικ. 1).
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Εικόνα 1: Διάγραμμα των φυσιολογικών συγκεντρώσεων όλων των κατιόντων
και ανιόντων στον ορό(1)

2. Χάσμα ανιόντων
2.1. Υπολογισμός του ΧΑ του ορού με αλγεβρικά αθροίσματα
Όπως είναι εμφανές και από την εικόνα 1, το άθροισμα των ολικών κατιόντων θα πρέπει να ισούται με το άθροισμα των ολικών ανιόντων, τόσο
στον ορό, όσο και στα ούρα, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, ώστε να
επιτυγχάνεται η ηλεκτρική ουδετερότητα. Η ισότητα αυτή διατυπώνεται με
την παρακάτω αλγεβρική εξίσωση:(2)
Νa+ + K+ + Ca2+ + Mg2+ + Protein+ = Cl- + HCO3- + Protein- + HPO4-/
HPO4-2 + SO4-2 + OA- (1)
Στην εξίσωση 1 εκτός από τους κλασικούς ηλεκτρολύτες Νa+, K+, Ca2+,
Mg2+, Cl- και διττανθρακική ρίζα (HCO3-) συμμετέχουν οι πρωτεΐνες, είτε
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θετικά, είτε αρνητικά φορτισμένες, η όξινη και δισόξινη φωσφορική ρίζα
(HPO4-/HPO4-2), η θειική ρίζα (SO4-2) και τα οργανικά ανιόντα (OA-).
Εξαιτίας του μη προσδιορισμού αρκετών από τα κατιόντα και τα ανιόντα που τη συνθέτουν, η εξίσωση αυτή δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Έχει
απλουστευθεί χρησιμοποιώντας μόνο το Νa+, το K+, το Cl- και τα HCO3-,
ενώ τα υπόλοιπα χαρακτηρίζονται ως μη μετρήσιμα κατιόντα και ανιόντα
(unmeasured cations-UC και unmeasured anions-UA, αντίστοιχα). Έτσι, ο
νέος τύπος είναι ως εξής:
Νa+ + K+ + UC = Cl- + HCO3- + UA

(2)

Αν αναδιαταχθεί η εξίσωση 2 θα προκύψει ότι η διαφορά των UC από
τα UA ισούται με τη διαφορά του αθροίσματος Cl- και HCO3- από το άθροισμα Νa+ και K+ ή αλλιώς:

Νa+ + K+ - (Cl- + HCO3-) = UA - UC
(3)
Αυτό που εκφράζει η εξίσωση 3 είναι ουσιαστικά και το ΧΑ ορού ή serum
anion gap (AG), δηλαδή η διαφορά μεταξύ των UA και των UC. Επομένως
τελικά θα ισχύει:
AG ή ΧΑ ορού = Νa+ + K+ - (Cl- + HCO3-)

(4)

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ο όρος ΧΑ είναι πιθανό να οδηγήσει σε
μία παρεξήγηση αφού μπορεί λανθασμένα να θεωρηθεί ότι δηλώνει πως
τα ανιόντα του ορού υπερέχουν από τα κατιόντα. Αυτό, με βάση τα όσα ήδη
αναφέρθηκαν και την εξίσωση 1, δεν ισχύει.
Εκείνο που φυσιολογικά συμβαίνει είναι ότι τα UA ξεπερνούν τα UC κι
αυτό ουσιαστικά υποδηλώνει και το ΧΑ, ότι δηλαδή υπάρχει ένα «χάσμα»
μεταξύ των UA και των UC του ορού υπέρ των πρώτων και όχι μεταξύ των
ανιόντων και κατιόντων συνολικά,(3) ενώ ένας άλλος ορισμός είναι ότι το
ΧΑ αναφέρεται στην παρουσία εκείνων των ανιόντων του ορού, που δεν
προσδιορίζονται εύκολα στην καθημερινή πράξη και που όπως αναφέρθηκε, ξεπερνούν τα αντίστοιχα μη προσδιοριζόμενα κατιόντα.
Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι συνήθως στην εξίσωση 4 το K+ του
ορού παραλείπεται εξαιτίας της χαμηλής συγκέντρωσής του στον ορό συ92
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γκριτικά με τις αντίστοιχες του Νa+, του Cl- και των HCO3-. Έτσι προκύπτει,
αν και δεν είναι απόλυτα ορθός, ο πλέον συχνά χρησιμοποιούμενος τύπος
για το ΧΑ ορού που είναι:
ΧΑ ορού = Νa+ - (Cl- + HCO3-)

(5)

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ΧΑ του ορού που μετράται σε mEq/L,
έχει φυσιολογικές τιμές που καθορίζονται από τις επιμέρους φυσιολογικές
τιμές των παραμέτρων από τις οποίες υπολογίζεται. Το αποτέλεσμα καθεμιάς απ’ αυτές επηρεάζεται από τη μέθοδο με την οποία μετριέται. Γι’ αυτό
το λόγο αναφέρονται στη βιβλιογραφία διαφορετικά όρια φυσιολογικών τιμών για το ΧΑ ορού που κυμαίνονται από τα 6-15 mEq/L, με επικρατέστερη τιμή τα 9-12 mEq/L. Επιπρόσθετα υπάρχει σημαντική διακύμανση των
τιμών μεταξύ των διαφορετικών ατόμων (interindividual variability), γεγονός που καθιστά τη γνώση των baseline τιμών για τον κάθε ασθενή σημαντική βοήθεια στην αξιολόγηση στη συνέχεια των μεταβολών που μπορεί
να παρατηρηθούν σ’ αυτές.(2)
2.2. Μεταβολές στο ΧΑ του ορού
Η τιμή του ΧΑ ορού μπορεί να βρίσκεται μέσα στα φυσιολογικά όρια, να
είναι χαμηλότερη από τα κατώτερα φυσιολογικά επίπεδα ή σπάνια αρνητική και τέλος να είναι υψηλότερη από τα ανώτερα φυσιολογικά επίπεδα, με
την τελευταία να αποτελεί την πλέον συνήθη μεταβολή του ΧΑ.
Η παρακολούθηση και η εκτίμηση των μεταβολών του ΧΑ ορού, ειδικά
όταν αυτό είναι υψηλό, είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού μπορεί να βοηθήσει
διαφοροδιαγνωστικά στην αξιολόγηση πολλών και διαφορετικών διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας, όπως φαίνονται παρακάτω.(4)
 Διαχωρισμός μεταβολικής οξέωσης (ΜΟ) με υψηλό και φυσιολογικό ΧΑ ορού (νορμο- και υπερχλωραιμική 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).
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2.2.1. Χαμηλό ή αρνητικό ΧΑ

Αποτελεί τη λιγότερο συχνή μεταβολή που παρατηρείται στο ΧΑ ορού
και μπορεί να προκύψει διαμέσου 3 μηχανισμών με βάση την εξίσωση 3:
εργαστηριακό λάθος στη μέτρηση των βασικών ηλεκτρολυτών Νa+, Cl- και
HCO3-, μείωση των UA ή αύξηση των UC.
Καταστάσεις που προκαλούν μείωση του ΧΑ ορού και με τους 3 προαναφερθέντες μηχανισμούς μπορεί να είναι οι παρακάτω:
 Υποεκτίμηση, λανθασμένα επίπεδα Na+ (εργαστηριακό λάθος)
Υπερεκτίμηση, λανθασμένα επίπεδα HCO3- (εργαστηριακό λάθος)
Υπερεκτίμηση, λανθασμένα επίπεδα Cl- (εργαστηριακό λάθος)
Υπολευκωματιναιμία (μείωση του βασικού εκπροσώπου των UA)
Υπερασβεστιαιμία (στα πλαίσια της αύξησης των UC)
Υπερμαγνησιαιμία (στα πλαίσια της αύξησης των UC)
Υπερκαλιαιμία (εφόσον το K+ θεωρηθεί ότι ανήκει και αυτό στα
UC)
 Αύξηση των θετικά φορτισμένων πρωτεϊνών σε παραπρωτεϊναιμίες όπως η ΙgG μονοκλωνική γαμμαπάθεια ή σε πολυκλωνικές
γαμμαπάθειες (στα πλαίσια της αύξησης των UC)
 Δηλητηρίαση με λίθιο (στα πλαίσια της αύξησης των UC λόγω του
θετικά φορτισμένου μορίου του λιθίου)
 Δηλητηρίαση με βρώμιο (παρότι το μόριό του είναι αρνητικά φορτισμένο προκαλεί μείωση του ΧΑ ορού, εξαιτίας του ότι παρεμβαίνει
στη μέτρηση του Cl-, δίνοντας ψευδώς αυξημένα τα επίπεδα του
τελευταίου)
 Δηλητηρίαση (σπάνια) με ιώδιο (ανάλογος μηχανισμός με εκείνο
του βρωμίου).
Πάντως, η συχνότητα εμφάνισης χαμηλών ή αρνητικών τιμών ΧΑ είναι
ιδιαίτερα μικρή, με ποσοστά που φτάνουν το 0,8-3% και το 0,12% αντίστοιχα, σε περισσότερες από 80.000 μετρήσεις ηλεκτρολυτών.(5)







Από τις παραπάνω αιτίες οι συχνότερες είναι αυτές που σχετίζονται με
εργαστηριακό λάθος και υπο-, υπερεκτίμηση στη μέτρηση των Νa+, Cl- και
HCO3-. Δεύτερη συχνότερη αιτία αποτελεί η υπολευκωματιναιμία, σύνηθες
εύρημα σε βαριά πάσχοντες ασθενείς των μονάδων εντατικής θεραπείας
(ΜΕΘ). Από μελέτες που έχουν γίνει σε ασθενείς των ΜΕΘ προκύπτει η
παρακάτω αναλογία: για κάθε μείωση της τιμής της λευκωματίνης του ορού
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κατά 1 g/dl μειώνονται αντίστοιχα τα επίπεδα του ΧΑ ορού κατά 2,3-2,5
mEq/L και το αντίθετο.(6)
Εδώ υπάρχει και ένας πρακτικός κανόνας του «take five» που λέει ότι
θα πρέπει να προστίθεται ο αριθμός 5 στο ΧΑ ορού που μετράται σε ασθενείς των ΜΕΘ, εξαιτίας του ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν κατά μέσο όρο επίπεδα λευκωματίνης ορού περίπου στα 2 g/dl. Πιο συγκεκριμένα αφού το
1 g/dl λευκωματίνης επιδρά στην τιμή του ΧΑ ορού κατά 2,5 mEq/L, αν τα
επίπεδά της βρίσκονται στα 2 g/dl (με φυσιολογικό όριο τα 4 g/dl), το ΧΑ
ορού θα είναι μειωμένο τουλάχιστον κατά 5 mEq/L (2 x 2,5).(4)
Η ύπαρξη θετικά φορτισμένων μορίων, είτε του τύπου της παραπρωτεΐνης, είτε του τύπου της πολυκλωνικής γαμμαπάθειας, αποτελεί το τρίτο
κατά σειρά αίτιο χαμηλού ΧΑ ορού και θα πρέπει η παρουσία τους να διερευνάται, όταν οι άλλες δύο προφανείς αιτίες δεν ισχύουν. Συγκεκριμένα,
θετικά φορτισμένη είναι η IgG πρωτεΐνη σε αντίθεση με την IgA που φέρει
αρνητικό φορτίο. Έτσι, το IgG πολλαπλό μυέλωμα αλλά και πολυκλωνικές γαμμαπάθειες είναι δυνατό να οδηγήσουν σε χαμηλό ΧΑ ορού, ενώ
η μείωση των επιπέδων μετά τη θεραπεία το επαναφέρει σε φυσιολογικά
επίπεδα.(7)
Η υπερασβεστιαιμία και η υπερμαγνησιαιμία θεωρητικά μπορεί να οδηγήσουν επίσης σε χαμηλές τιμές του ΧΑ ορού, διαμέσου αύξησης των UC,
χωρίς όμως αυτό να έχει ευρέως αποδειχτεί. Συγκεκριμένα, ο πρωτοπαθής
υπερπαραθυρεοειδισμός αποτελεί το συχνότερο αίτιο υπερασβεστιαιμίας
που προκαλεί μείωση του ΧΑ ορού, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για την υπερασβεστιαιμία της κακοήθειας.(2)
Τέλος, όσον αφορά στις δηλητηριάσεις, καταστάσεις που μειώνουν το
ΧΑ μπορεί να είναι μία από τις παρακάτω:
Δηλητηρίαση με λίθιο: χρησιμοποιείται στις διπολικές διαταραχές και
εξαιτίας του θετικού φορτίου που φέρει αυξάνει τα UC προκαλώντας μείωση του ΧΑ ορού, ακόμη και όταν τα επίπεδά του στο αίμα είναι μέσα στα
θεραπευτικά όρια. Επιπρόσθετα, επίπεδα λιθίου >4 mEq/L μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του ΧΑ ορού και θα πρέπει πάντοτε αυτό να
λαμβάνεται υπόψη σε ασθενείς που λαμβάνουν το φάρμακο.(2)
Δηλητηρίαση με βρώμιο ή βρωμισμός: προκαλείται από τη χρήση των
αναισθητικών που περιέχουν βρώμιο ή της βρωμιούχου πυριδοστιγμίνης
που δίδεται για τη θεραπεία της μυασθένειας Gravis ή κάποιων φυτικών
σκευασμάτων που το εμπεριέχουν. Αποτελεί ένα αρνητικά φορτισμένο
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αλογόνο, παρόμοιο με το Cl- και ως τέτοιο θα έπρεπε θεωρητικά να αυξάνει τα επίπεδα του ΧΑ ορού. Παρόλα αυτά επειδή προσμετράται μαζί με
το Cl-, αυξάνει ψευδώς τα επίπεδα του τελευταίου επιφέροντας το αντίθετο
αποτέλεσμα. Προκαλεί παρενέργειες από το δέρμα καθώς και επιπτώσεις
στην ψυχική σφαίρα. Αν και σήμερα συνιστά σπάνιο αίτιο μείωσης του ΧΑ
ορού, θα πρέπει ωστόσο να μπαίνει στη διαφορική διάγνωση, όταν υπάρχουν στοιχεία για πιθανή χρήση του.(2)
Δηλητηρίαση με ιώδιο: το ιώδιο αποτελεί επίσης ένα αλογόνο το οποίο
με ανάλογο μηχανισμό με το βρώμιο παρεμβαίνει στη μέτρηση του Cl- και
αυξάνει ψευδώς τα επίπεδά του, μειώνοντας το ΧΑ ορού. Η δηλητηρίαση
με ιώδιο, όπως και εκείνη με βρώμιο, αποτελεί σπάνια και δυσδιάγνωστη
οντότητα και ίσως η μείωση του ΧΑ ορού να βοηθά στη διερεύνησή της.(2)
2.2.2. Υψηλό ΧΑ

Η πλέον συχνή μεταβολή που μπορεί να παρουσιάσει το ΧΑ ορού είναι να αυξηθεί πάνω από τα φυσιολογικά όρια. Η αύξηση αυτή, για τους
περισσότερους είναι συνυφασμένη με την οντότητα της ΜΟ. Στην πραγματικότητα όμως δεν ισχύει πάντοτε αυτή η αντιστοιχία. Το υψηλό ΧΑ ορού,
όπως ήδη αναφέρθηκε, μπορεί να υποδηλώνει εκτός από τη ΜΟ κι άλλες
διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται εκτίμηση πίσω από τους αριθμούς που αναγράφονται στο «χαρτάκιαποτέλεσμα» των αερίων αίματος για να διευκρινίζεται, με τη βοήθεια τόσο
του ΧΑ ορού, όσο και άλλων παραμέτρων, η σωστή διάγνωση της μιας ή
των περισσοτέρων υπεύθυνων οξεοβασικών διαταραχών.(4)
Συνοπτικά, υψηλό ΧΑ ορού μπορεί να συνυπάρχει στις παρακάτω
καταστάσεις:(2)
 ΜΟ που συνοδεύεται, είτε από υπερπαραγωγή, είτε από μειωμένη
απέκκριση κάποιου(ων) οξέος(ων)
 Σοβαρή υπογκαιμία-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
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Μεταβολική οξέωση: Όσον αφορά στην οντότητα της ΜΟ σε σχέση
με το υψηλό ΧΑ, θα πρέπει να τονιστεί η συχνή συνύπαρξή της και με φυσιολογικό ΧΑ. Έτσι, για την καλύτερη κατανόηση της σχέσης του ΧΑ ορού
και του τύπου της ΜΟ που το συνοδεύει, θα γίνει στη συνέχεια μία μικρή
αναφορά στις 2 μεγάλες κατηγορίες της ΜΟ, η πρώτη με φυσιολογικό ΧΑ
και αυξημένα επίπεδα Cl- και η δεύτερη με υψηλό ΧΑ και φυσιολογικά επίπεδα Cl-.
Α). ΜΟ με φυσιολογικό ΧΑ ή υπερχλωραιμική ΜΟ
Η προσθήκη ενός οξέος στον οργανισμό μεταφράζεται με την παρουσία ενός ανιόντος (Α-) και ενός ή περισσοτέρων υδρογονοϊόντων (Η+), ανάλογα με το σθένος του εκάστοτε ανιόντος. Εάν το θεωρητικά προστιθέμενο
οξύ έχει ως συνοδό ανιόν το Cl- όπως για παράδειγμα το υδροχλωρικό οξύ
(HCl), τότε θα συμβούν τα εξής: τα μεν Η+ θα εξουδετερωθούν (buffering)
από τα υπάρχοντα HCO3-, με στόχο το σχηματισμό ύδατος (Η2Ο) και διοξειδίου του άνθρακα (CO2), το δε προστιθέμενο Cl- θα οδηγήσει σε ισόποση αύξηση των επιπέδων Cl- στον ορό ώστε να επιτευχθεί η ηλεκτρική
ουδετερότητα μετά από την κατανάλωση των HCO3-. Επομένως με βάση
την εξίσωση 5 δεν θα υπάρξει μεταβολή στην τιμή του ΧΑ ορού, αφού η
μείωση του ενός (HCO3-) θα εξισορροπηθεί από την αύξηση του άλλου
(Cl-). Αντίθετα, μπορεί να συμβεί ακόμη και μείωση του ΧΑ ορού, η οποία
οφείλεται στη μετατροπή του φορτίου που φέρουν οι πρωτεΐνες του ορού,
από αρνητικό σε θετικό, εξαιτίας της αυξημένης παρουσίας των Η+ και της
οξυαιμίας (όσο μειώνεται το pH του αίματος, τόσο αυξάνονται οι θετικά
φορτισμένες πρωτεΐνες), το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση των UC σε σχέση
με τα UA (εξίσωση 3). Αυτός ο τύπος ΜΟ που χαρακτηρίζεται από χαμηλά
επίπεδα HCO3- και υψηλά επίπεδα Cl- ονομάζεται ΜΟ με φυσιολογικό ΧΑ ή
αλλιώς υπερχλωραιμική ΜΟ.
Ένα παράδειγμα του παραπάνω θεωρητικού μοντέλου αποτελεί ο μεταβολισμός των χλωριούχων αλάτων που προέρχονται από τα 2 κατιονικάβασικά αμινοξέα λυσίνη και αργινίνη ή εκείνος του χλωριούχου αμμωνίου
(ΝΗ4Cl). Και στις 2 περιπτώσεις το τελικό αποτέλεσμα είναι η παραγωγή
HCl και κατ´ επέκταση η παρουσία υπερχλωραιμικής ΜΟ, όπως περιγράφηκε προηγουμένως.
Ακόμη πιο απτά παραδείγματα για την υπερχλωραιμική ΜΟ στην κλι97
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νική πράξη αποτελούν η ΜΟ που οφείλεται σε απώλεια HCO3-, είτε από
το έντερο, είτε από το νεφρικό σωληνάριο, στα πλαίσια διαρροϊκών κενώσεων ή νεφροσωληναριακής οξέωσης τύπου ΙΙ (εγγύς ΝΣΟ) αντίστοιχα.
Ο μηχανισμός αυτή τη φορά οφείλεται στη σύγχρονη απώλεια Νa+ με τη
μορφή του διττανθρακικού νατρίου (ΝaHCO3) και στην αντιρροπιστική κατακράτηση από τους νεφρούς του NaCl για την ανάταξη της προκληθείσης
υπογκαιμίας.
Τέλος, ένας τρίτος μηχανισμός πρόκλησης υπερχλωραιμικής ΜΟ αποτελεί η μείωση της φυσιολογικής απέκκρισης των Η+ από τα επιθηλιακά
κύτταρα των φλοιικών αθροιστικών σωληναρίων στον άπω νεφρώνα (αεμβόλιμα κύτταρα) με τη μορφή της τιτλοποιήσιμης οξύτητας και κυρίως
του ΝΗ4Cl. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί, είτε στη ΝΣΟ τύπου Ι (άπω ΝΣΟ),
είτε συχνότερα, στην εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ), έχοντας
ως αποτέλεσμα, η καθαρή παραγωγή οξέος (net acid production) να υπερέχει της καθαρής αποβολής οξέος (net acid secretion). Αυτό έχει ως
απότοκο τη μειωμένη παραγωγή «νέων» HCO3 που θα προέκυπταν από
τη φυσιολογική διαδικασία οξινοποίησης των ούρων και την επακόλουθη
υποδιττανθρακαιμία. Έτσι τελικά για να προκληθεί στις παραπάνω συνθήκες υπερχλωραιμική ΜΟ θα πρέπει τα ανιόντα των οξέων, ανόργανων και
οργανικών, που συσσωρεύονται από τον καθημερινό μεταβολισμό (θειικά,
φωσφορικά ή οργανικά ανιόντα) να αποβάλονται από το νεφρικό σωληνάριο, διαμέσου συν-απέκκρισης με άλλα κατιόντα, διαφορετικά από τα Η+,
όπως το Νa+ και το Κ+. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί αρχικά σε υπογκαιμία
και στη συνέχεια, ανάλογα με τις περιπτώσεις απώλειας HCO3-, σε κατακράτηση NaCl. Βέβαια, η περίπτωση της ΧΝΝ και όσο αυτή εξελίσσεται,
θα έχει ως αποτέλεσμα και την αδυναμία απέκκρισης, εκτός των Η+, των
ανιόντων των οξέων, με τελική κατάληξη τη μετατροπή της ΜΟ με φυσιολογικό σε ΜΟ με αυξημένο πλέον ΧΑ ορού. Για το λόγο αυτό απαραίτητη
προϋπόθεση σ’ αυτή την τελευταία κατηγορία υπερχλωραιμικής ΜΟ είναι
η ύπαρξη άθικτης ή ελαφρά μόνο επηρεασμένης νεφρικής λειτουργίας,
όπως αυτή εκφράζεται με το ρυθμό σπειραματικής διήθησης (Glomerular
Filtration Rate, GFR). Έτσι, όταν ο GFR διατηρείται, αιτίες όπως η παρουσία κάποιας σωληναριακής βλάβης ή τα χαμηλά επίπεδα αλδοστερόνης
μπορεί να οδηγήσουν σε υπερχλωραιμική ΜΟ όπως περιγράφηκε προηγουμένως.(2)
Επιπρόσθετα, μία άλλη ταξινόμηση της υπερχλωραιμικής ΜΟ είναι ο
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διαχωρισμός της σε υπερκαλιαιμική και σε υποκαλιαιμική υπερχλωραιμική ΜΟ. Αυτή η ταξινόμηση βοηθά περισσότερο στην κατάταξη των αιτίων
αυτού του τύπου της ΜΟ. Έτσι, η πρώτη (υπερκαλιαιμική) αφορά σε διαταραχές του άπω σωληναρίου ως προς την έκκριση του Κ+ και τα επίπεδα
της αλδοστερόνης (επινεφριδιακή ανεπάρκεια, υπορρενιναιμικός υποαλδοστερονισμός, ΝΣΟ τύπου IV, φάρμακα που αναστέλλουν τη δράση της
αλδοστερόνης κ.ά) και η δεύτερη αφορά σε παθολογικές καταστάσεις από
το πεπτικό σύστημα (διάρροια, παγκρεατικά συρίγγια, ουρητηροσιγμοειδο/
ειλεο-στομία κ.ά) και σε περιπτώσεις ΝΣΟ (τύπου Ι και ΙΙ).(8)
Β) ΜΟ με υψηλό ΧΑ ή νορμοχλωραιμική ΜΟ
Η έννοια του ΧΑ του ορού βρίσκει σ’ 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.
Η υπερπαραγωγή οξέων αφενός και η μειωμένη αποβολή τους αφετέρου αποτελούν τους 2 βασικούς μηχανισμούς με τους οποίους τα συνοδά
ανιόντα του εκάστοτε οξέος αυξάνουν το ΧΑ ορού, διαμέσου αύξησης των
UA. Έτσι, όταν το συνοδό ανιόν δεν είναι το Cl-, τα πλέον συνήθη οργανικά
ανιόντα που οδηγούν σε νορμοχλωραιμική ΜΟ είναι αυτά του γαλακτικού
οξέος και του β-υδροξυβουτυρικού και του ακετοξικού οξέος στη γαλακτική
οξέωση και στη διαβητική κετοξέωση αντίστοιχα, χωρίς αυτό να αποκλείει
την ύπαρξη και πολλών άλλων ανιόντων που απαντώνται λιγότερο συχνά.
Στη συνέχεια, όπως αναμένεται, τα υπάρχοντα HCO3- θα μειωθούν αφού
εξουδετερώσουν τα Η+, ενώ τα αντίστοιχα ανιόντα θα αυξηθούν ισοδύναμα. Τελικό αποτέλεσμα με βάση και την εξίσωση 3 είναι η αύξηση του ΧΑ
(αφαίρεση λιγότερων HCO3- ή προσθήκη περισσότερων UA).
Στα πλαίσια της παρουσίας των διαφόρων οργανικών οξέων που είναι
υπεύθυνα για την εμφάνιση της νορμοχλωραιμικής ΜΟ, έχουν επικρατήσει κάποιοι μνημοτεχνικοί κανόνες από τα αρχικά των λέξεων που περιγράφουν τις αντίστοιχες καταστάσεις οι οποίες προκαλούν αυτόν τον τύπο
ΜΟ.(4) Έτσι η λέξη KUSMAL και η λέξη MADPILES ή ΜUDPILES εμπεριέχουν κάποιες από αυτές τις καταστάσεις όπως:
 Κ: ketoacidosis
 U: uremia
99

Εισαγωγή στην οξεοβασική ισορροπία

 S: salicylates
 M: methanol
 A: acetoacetate
 L: lactate
 D: diabetes
 I: isoniazide
 E: ethylenoglycol
 P: paraldeyde
Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω παραδείγματα, εκτός από την
ουραιμία, τη γαλακτική οξέωση και τη διαβητική κετοξέωση, αίτια νορμοχλωραιμικής ΜΟ μπορεί να είναι διάφορα οργανικά οξέα που προκύπτουν
από φαρμακευτικές ή άλλου τύπου δηλητηριάσεις, όπως από σαλικυλικά,
από ισονιαζίδη, από παραλδεΰδη, από μεθανόλη (ξυλόπνευμα), από αιθυλενογλυκόλη (αντιψυκτικό) κ.ά.
Γενικά, τιμές ΧΑ ορού >30 mEq/L είναι επιβεβαιωτικές της παρουσίας
νορμοχλωραιμικής ΜΟ και συνήθως είναι συμβατές με γαλακτική οξέωση,
διαβητική κετοξέωση ή δηλητηρίαση με αιθυλενογλυκόλη.(4) Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν είναι πάντοτε εφικτό να ανιχνευτεί το υπεύθυνο οξύ, κυρίως
σε επίπεδα ΧΑ ορού μεταξύ 20 και 30 mEq/L, σε ποσοστό που μπορεί να
ξεπερνά το 30% των περιπτώσεων.(9) Αυτό συνήθως στην πράξη αφορά
σε ήπιας ή μέσης βαρύτητας νορμοχλωραιμικής ΜΟ και υποδηλώνει την
πολυπλοκότητα των μηχανισμών που συνδέουν το υψηλό ΧΑ και τα υπεύθυνα γι’ αυτό οργανικά οξέα. Πάντως, οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές του ΧΑ
ορού, σε επίπεδα που ξεπερνούν τα 45 mEq/L, δεν είναι συχνές και η παθοφυσιολογία τους καθίσταται συχνά ιδιαίτερα δυσνόητη και περίπλοκη.
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι οι 2 αμιγείς μορφές ΜΟ όπως περιγράφηκαν ξεχωριστά (υπερχλωραιμική και νορμοχλωραιμική), μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να συνυπάρξουν. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν μία
νορμοχλωραιμική ΜΟ μετατρέπεται στην πορεία σε υπερχλωραιμική και το
αντίθετο. Οι συνθήκες για να συμβεί αυτό εξαρτώνται, τόσο από τη φύση
του υπεύθυνου οξέος-ανιόντος και των μεταβολιτών του, όσο και από τη
δυνατότητα απέκκρισής του στα ούρα και τη διατήρηση άθικτου GFR. Ένα
τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η δηλητηρίαση με τολουένιο ενός υδρογονάνθρακα που χρησιμοποιείται ως διαλυτικό μέσο. Ο κύριος μεταβολίτης του
είναι το ιππουρικό οξύ, το οποίο εξαιτίας υπερπαραγωγής του οδηγεί αρχικά στην εγκατάσταση μιας ΜΟ με υψηλό ΧΑ ορού και με συνοδό κατα100
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νάλωση HCO3-, στην προσπάθειά του οργανισμού να εξουδετερώσει τα Η+
του εισερχόμενου οξέος. Στη συνέχεια όμως το υψηλό ΧΑ ομαλοποιείται
και προκύπτει η εμφάνιση ΜΟ με φυσιολογικό ΧΑ. Η τελευταία οφείλεται
στο γεγονός ότι το ανιόν του ιππουρικού οξέος απεκκρίνεται 100% αναλλοίωτο στα ούρα συμπαρασύροντας μαζί του Νa+ ή Κ+, με συνέπεια την
υπογκαιμία και την αντισταθμιστική κατακράτηση NaCl. Αυτό όμως, όπως
αναφέρθηκε προϋποθέτει άθικτο GFR. Αν ο φυσιολογικός GFR πάψει να
υφίσταται εξαιτίας της υπογκαιμίας, τότε επανεμφανίζεται η ΜΟ με υψηλό
ΧΑ, αυτή τη φορά εξαιτίας κατακράτησης των ανιόντων του ιππουρικού
οξέος στα πλαίσια της νεφρικής δυσπραγίας. Ανάλογες μεταβολές στο ΧΑ
του ορού και στη συνοδό ΜΟ μπορεί να συμβούν και με άλλα οξέα, όπως
το D-γαλακτικό, τα κετοξέα κ.ά. Για τους λόγους αυτούς δεν υπάρχουν
«στεγανά» για το πότε υπερισχύει η μία ή η άλλη μορφή ΜΟ ακόμη και
όταν το προφανές αίτιο είναι η υπερπαραγωγή κάποιου/ων οξέων.
Πέρα από την οντότητα της ΜΟ, όπως περιγράφηκε αναλυτικά, υπάρχουν και άλλα αίτια που οδηγούν σε υψηλό ΧΑ. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε κάποια απ’ αυτά.
Υπερλευκωματιναιμία και υπερφωσφαταιμία: Δύο από τα πιθανά
αίτια που οδηγούν σε υψηλό ΧΑ ορού και δεν πρέπει να παραβλέπονται
είναι η υπερλευκωματιναιμία εξαιτίας μεγάλης αιμοσυμπύκνωσης και η σοβαρή υπερφωσφαταιμία. Η πρώτη εύλογα μπορεί να αυξήσει το ΧΑ ορού
(το αντίθετο με την υπολευκωματιναιμία) εφόσον η λευκωματίνη, όπως
ήδη αναφέρθηκε, αποτελεί τον βασικό εκπρόσωπο των UA, ενώ η δεύτερη
χαρακτηριστικά μπορεί να προκαλέσει υπερβολική αύξηση του ΧΑ ορού,
αφού σε επίπεδα φωσφόρου που ξεπερνούν τα 20 mg/dl το ΧΑ μπορεί να
φτάσει σε τιμές μεγαλύτερες από τα 50 mEq/L.(4)
Αλκάλωση (μεταβολική και αναπνευστική): Ένα άλλο «οξύμωρο»
αίτιο υψηλού ΧΑ ορού αποτελεί η ίδια η αλκάλωση, είτε μεταβολική, είτε
αναπνευστική. Σ’ αυτή την περίπτωση η αύξηση είναι σχετικά μικρή, της
τάξης των 3-10 ή κατ’ άλλους 4-6 mEq/L και οφείλεται στους παρακάτω
μηχανισμούς: εάν πρόκειται για ΜΑ που έχει προκληθεί από εμέτους ή
λήψη διουρητικών, τότε για το αυξημένο ΧΑ ορού ευθύνεται κατά βάση
η αιμοσυμπύκνωση και η προκύπτουσα υπερλευκωματιναιμία και δευτερευόντως η αύξηση στο ποσοστό των αρνητικά φορτισμένων λευκωμάτων
στον ορό εξαιτίας της αλκαλαιμίας. Αν πρόκειται για ΑΑ, τότε η αύξηση του
ΧΑ ορού είναι σε ακόμη μικρότερα επίπεδα, αφορά μόνο στη χρόνια ΑΑ και
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αντιστοιχεί περίπου σε αύξηση κατά 3 mEq/L για κάθε 20 mmHg μείωση
των επιπέδων της μερικής πίεσης του CO2 (PaCO2). Η παλαιότερη άποψη
ότι η αλκαλαιμία αυξάνει την παραγωγή γαλακτικού οξέος δεν φαίνεται να
ισχύει.(2,4)
Παραπρωτεϊναιμία:Η επίδραση μιας παραπρωτεϊναιμίας στο ΧΑ ορού
περιγράφηκε ήδη στα αίτια του χαμηλού ΧΑ. Ενώ όμως η θετικά φορτισμένη IgG παραπρωτεΐνη μπορεί να προκαλέσει μείωση του ΧΑ ορού εξαιτίας
της αύξησης των UC, αποκαλύπτοντας την ύπαρξη ενός IgG πολλαπλού
μυελώματος, δεν φαίνεται να ισχύει ακριβώς το ίδιο με την ΙgA παραπρωτεΐνη και το συνοδό της μυέλωμα. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η ΙgA ανοσοσφαιρίνη συμπεριφέρεται στο pH του αίματος ως ανιόν δεν έχει αποδειχτεί
ότι προκαλεί αύξηση του ΧΑ ορού.(2)
Εργαστηριακό λάθος: Τέλος, η ύπαρξη εργαστηριακού λάθους στη μέτρηση των ηλεκτρολυτών που συμμετέχουν στον τύπο του ΧΑ ορού μπορεί
θεωρητικά, σε αντιστοιχία με το χαμηλό ΧΑ, να προκαλέσει ψευδή αύξησή
του. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι συχνό και δεν αποτελεί στην πράξη πραγματικό αίτιο υψηλών τιμών στο ΧΑ ορού.
Στη συνέχεια θα γίνει μία προσπάθεια ανάλυσης ορισμένων επιπλέον υπολογιστικών τύπων που σε αντιστοιχία μ’ εκείνους του ΧΑ ορού, θα
πρέπει να χρησιμοποιεί ο κλινικός γιατρός στην προσπάθειά του να κάνει
σωστή διαφορική διάγνωση. Αυτή αφορά αφενός στο τι προκάλεσε την
αύξηση του ΧΑ του ορού και αφετέρου στο ποια ή ποιες διαταραχές της
οξεοβασικής ισορροπίας κρύβονται πίσω από αυτή την αύξηση.

3. Δέλτα χάσμα (delta gap) ή δέλτα λόγος (delta ratio)
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 (νορμοχλωραιμική), ώστε να ελέγχεται η φυσιολογική ύπαρξη ή μη της
απαιτούμενης στοιχειομετρίας του 1:1. Αυτό μεταφράζεται στο ότι θα πρέπει, όσο αυξάνει το ΧΑ ορού, τόσο να μειώνονται τα ΗCO3- στον ορό.(2)
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, φυσιολογικά όταν προστεθεί ένα οξύ στον
οργανισμό, θα υποστεί διάσταση στα Η+ και στο Α- που το σχηματίζουν.
Τα πρώτα, διαμέσου του buffering, θα εξουδετερωθούν από τα υπάρχοντα
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ΗCO3-, ενώ τα δεύτερα θα προστεθούν στα UA αυξάνοντας το ΧΑ ορού.
Εδώ ακριβώς υφίσταται η έννοια της στοιχειομετρίας: για κάθε μείωση των
ΗCO3- κατά 1 θα υπάρξει αύξηση του ΧΑ ορού επίσης κατά 1. Με βάση
αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή η έννοια του ΔΧ και του ΔΛ, όπως
περιγράφεται στη συνέχεια.
Το ΔΧ και ο ΔΛ εκφράζονται με τη μορφή αλγεβρικού αθροίσματος (ΔΧ)
και με τη μορφή κλάσματος-λόγου (ΔΛ). Πιο συγκεκριμένα για το ΔΧ θα
έχουμε:
ΔΧ = (μεταβολή του ΧΑ ορού ή ΔΧΑ) - (μεταβολή των HCO3- ή ΔΗCO3-),
έτσι ορίζεται το δέλτα χάσμα (delta gap). Οι παραπάνω μεταβολές υπολογίζονται ως εξής:
ΔΧ = (ΧΑ ασθενή - 12) - (27 - HCO3- ασθενή), από το οποίο προκύπτουν οι επόμενες εξισώσεις:
ΔΧ = (Na+ - Cl- - HCO3- - 12) - (27 - HCO3-)
ΔΧ = Na+ - Cl- - HCO3- - 12 - 27 + HCO3ΔΧ = Na+ - Cl- - 39
Ο αριθμός 12 αντιστοιχεί στα φυσιολογικά επίπεδα του ΧΑ, ενώ ο αριθμός 27 στα φυσιολογικά επίπεδα των HCO3- στον ορό, ενώ η αντίστοιχη
τιμή στο ολικό αίμα είναι 24 mEq/L. Εάν τεθούν οι φυσιολογικές τιμές στον
τελευταίο τύπο τότε το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ίσο με 0 (λ.χ: ΔΧ =
140 - 101 - 39), επομένως σε φυσιολογικές συνθήκες το ΔΧ είναι μηδενικό.
Αντίστοιχα ο ΔΛ χρησιμοποιεί τις ίδιες μεταβολές (ΔΧΑ και ΔΗCO3-) αυτή τη
φορά όμως με τη μορφή κλάσματος:
ΔΛ = ΔΧΑ / ΔΗCO3-, έτσι ορίζεται ο δέλτα λόγος (delta ratio). Στη συνέχεια ανάλογα με τις προηγούμενες εξισώσεις προκύπτει:
ΔΛ = (ΧΑ ασθενούς - 12) / (24 - HCO3- ασθενή) ή αλλιώς εφόσον πρόκειται για νορμοχλωραιμική ΜΟ θα ισχύει:
ΔΛ = αύξηση του ΧΑ / μείωση των HCO3Στην περίπτωση του ΔΛ συνήθως χρησιμοποιείται ως τιμή αναφοράς
των HCO3- η φυσιολογική τιμή του ολικού αίματος που ισούται με τα 24
και όχι με τα 27 mEq/L που αναφέρονται στον τύπο του ΔΧ. Τελικά ο ΔΛ
εκφράζει το πόσο διαφέρει η αύξηση του ΧΑ σε σχέση με τη μείωση των
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HCO3- του ασθενή ή αλλιώς πόσο οι παραπάνω μεταβολές αποκλίνουν
από τη σχέση 1:1. Στη διεθνή βιβλιογραφία μεταξύ του τύπου που χρησιμοποιεί τη διαφορά (delta gap) και τύπου που χρησιμοποιεί το λόγο (delta
ratio) χρησιμοποιείται στην πράξη κυρίως ο δεύτερος.(10)
Εάν σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει η αναλογία 1:1, τότε το μεν ΔΧ
θα είναι μηδενικό ο δε ΔΛ θα είναι ίσος με τη μονάδα. Αντίθετα, αν δεν ισχύει η συνθήκη αυτή, τότε πέρα από την υπάρχουσα νορμοχλωραιμική ΜΟ,
συνυπάρχει και μία δεύτερη οξεοβασική διαταραχή, που μπορεί να είναι,
είτε ΜΑ, είτε ΜΟ με φυσιολογικό ΧΑ (υπερχλωραιμική).
Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε ορισμένες καταστάσεις που προκαλούν αύξηση ή μείωση του ΔΛ, καθώς και στο που παραπέμπουν κάποιες
συγκεκριμένες τιμές του. Για λόγους απλούστευσης θα χρησιμοποιείται ο
όρος του «δέλτα χάσματος» και για τους 2 τύπους με κύρια όμως αναφορά
στον τύπο που χρησιμοποιεί το κλάσμα και όχι σ’ εκείνον που χρησιμοποιεί
τη διαφορά.
Έτσι, όταν με βάση το λόγο ΔΧΑ / ΔΗCO3- το ΔΧΑ υπερέχει του ΔHCO3σημαίνει ότι το ΔΧ είναι μεγαλύτερο από τη μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι το ΧΑ
ορού και κατ´ επέκταση τα UA αυξάνονται περισσότερο απ’ ότι μειώνονται
τα HCO3- ή διαφορετικά συνυπάρχει μαζί με τη ΜΟ με υψηλό ΧΑ και μία κατάσταση σχετικής υπερδιττανθρακαιμίας, όπως είναι μία επιπρόσθετη ΜΑ.
Αντίθετα, όταν το ΔHCO3- υπερέχει του ΔΧΑ σημαίνει ότι το ΔΧ είναι μικρότερο από τη μονάδα. Έτσι, θα ισχύει η ανάστροφη συνθήκη, σύμφωνα με
την οποία το ΧΑ ορού και τα UA αυξάνονται σε μικρότερο βαθμό σε σχέση
με τη μείωση των HCO3- κι αυτό σημαίνει ότι η ΜΟ με υψηλό ΧΑ συνυπάρχει και με μία δεύτερη ΜΟ, με φυσιολογικό ΧΑ ορού αυτή τη φορά. Αυτή
η δεύτερη περίπτωση οφείλεται στο ότι τα αυξημένα επίπεδα του Cl- που
χαρακτηρίζουν την υπερχλωραιμική ΜΟ δεν αυξάνουν το ΧΑ ορού, αφού
ανήκουν στα μετρήσιμα ανιόντα και όχι στα UA. Επιπρόσθετα, συνεχίζει η
περαιτέρω μείωση των HCO3- αντίστοιχα με την ισόποση αύξηση του Cl- με
τελικό αποτέλεσμα τη μείωση του ΔΧ κάτω από τη μονάδα.
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η εκτίμηση του αποτελέσματος του ΔΧ
δεν είναι πάντοτε τόσο σαφής με το δεδομένο ότι μπορεί μία νορμοχλωραιμική ΜΟ να αρχίσει με ΔΧ ίσο με τη μονάδα (πρώιμο στάδιο) και να διαφοροποιηθεί προϊούσης της εξέλιξης της διαδικασίας της ΜΟ. Αυτό οφείλεται
σε πολλές παραμέτρους που σχετίζονται με την κατανομή και την ταχύτητα
μετακίνησης των Α- και των Η+ από τον εξω- στον ενδοκυττάριο χώρο, με
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το ρυθμό της νεφρικής παραγωγής των «νέων» HCO3-, με το βαθμό απέκκρισης στα ούρα των υπεύθυνων Α-, ανάλογα με τη σπειραματική τους
διήθηση και τη σωληναριακή τους επαναρρόφηση ή έκκριση κ.ά.
Το ορθό είναι να γίνεται σωστή χρήση του ΔΧ, σε συνδυασμό και με
άλλες παραμέτρους, έτσι ώστε οι πληροφορίες που τελικά προκύπτουν να
διευκολύνουν προς την κατεύθυνση της ακριβούς διάγνωσης.(2,4)
Δύο χαρακτηριστικές μορφές νορμοχλωραιμικής ΜΟ είναι η γαλακτική
οξέωση και η διαβητική κετοξέωση. Στην πρώτη το ΔΧ ενώ αρχικά ξεκινά
ίσο με τη μονάδα στη συνέχεια ανεβαίνει σε επίπεδα 1,6-1,8 και παραμένει
εκεί όσο εξελίσσεται η γαλακτική οξέωση. Αυτό οφείλεται, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αφενός στην παραμονή των γαλακτικών ανιόντων
εξωκυττάρια, σε αντίθεση με τα Η+ και αφετέρου στην πολύ μικρή νεφρική
αποβολή τους (κλασματική απέκκριση μόλις 4,5%). Αυτό αφορά κυρίως
στον τύπο της L-γαλακτικής οξέωσης, που είναι και ο πιο κοινός, ενώ δεν
ισχύει το ίδιο για την πιο σπάνια μορφή της D-γαλακτικής οξέωσης, αφού
το D-ισομερές του γαλακτικού ανιόντος παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη νεφρική αποβολή συγκριτικά με το L-ισομερές. Το τελευταίο ευθύνεται για
την πιο γνωστή μορφή γαλακτικής οξέωσης, αυτής που σχετίζεται με την
ιστική υποξία.(2)
Στη δεύτερη περίπτωση, αυτή της διαβητικής κετοξέωσης, η τιμή του ΔΧ
μπορεί να είναι χαμηλότερη από τη μονάδα σε επίπεδα συχνά <0,8. Αυτό
πιθανά να σχετίζεται με το γεγονός ότι τα ανιόντα των κετοξέων απεκκρίνονται σε 10πλάσιο βαθμό από τα ούρα σε σχέση με τα γαλακτικά ανιόντα
που αναφέρθηκαν προηγουμένως (45% έναντι 4,5%) και επιπλέον απεκκρίνονται με ταχύτερο ρυθμό συγκριτικά μ’ εκείνο της παραγωγής «νέων»
HCO3-. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την επιλογή διαλυμάτων NaCl για
την αντιμετώπιση της σοβαρής υπογκαιμίας οδηγούν στην εγκατάσταση
και υπερχλωραιμικής ΜΟ πάνω στην ήδη υπάρχουσα νορμοχλωραιμική
ΜΟ.(2)
Όσον αφορά στην εκτίμηση του αποτελέσματος που δίνει ο τύπος του
ΔΧ που χρησιμοποιεί τη διαφορά του ΔHCO3- από το ΔΧΑ ισχύουν τα εξής:
αν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι >+6 τότε πιθανολογείται η συνύπαρξη νορμοχλωραιμικής ΜΟ και ΜΑ, αν πάλι το αποτέλεσμα είναι <-6
τότε υποδηλώνει την παρουσία και των 2 τύπων, νορμο- και υπερχλωραιμικής ΜΟ.(4)
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4. ΧΑ ούρων
Εκτός από το σκέλος του ορού, όπως εκτενώς αναλύθηκε, υπάρχει και
το σκέλος των ούρων τα οποία με τη σειρά τους συμμετέχουν ενεργά στη
ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας και μπορούν να δώσουν πληροφορίες για ορισμένες από τις πολλές διαταραχές της ισορροπίας αυτής.
Το «δόγμα» της ηλεκτρικής ουδετερότητας ισχύει για όλα τα υγρά του
οργανισμού και επομένως και για τα ούρα. Όπως στον ορό έτσι και στα
ούρα το άθροισμα των κατιόντων θα πρέπει να ισούται μ’ εκείνο των ανιόντων, με τη σημείωση ότι οι ηλεκτρολύτες και τα υπόλοιπα μόρια που συμμετέχουν σ’ αυτή την ισότητα διαφοροποιούνται λίγο συγκριτικά με τον ορό
(λ.χ. λείπουν οι πρωτεΐνες και εμφανίζεται το ΝΗ4+). Έτσι, θα ισχύει:
Νa+ + K+ + Ca2+ + Mg2+ + ΝΗ4+ = Cl- + HCO3- + HPO4-/HPO4-2 + SO4-2 +
OAΑν στην παραπάνω ισότητα αντικατασταθούν όλα τα μη μετρήσιμα κατιόντα, εκτός από το ΝΗ4+, καθώς και τα μη μετρήσιμα ανιόντα με τους
γνωστούς όρους των UC και UA θα προκύψει μία άλλη ισότητα:
Νa+ + K+ + ΝΗ4+ + UC = Cl- + UA ή
Νa+ + K+ + ΝΗ4+ = Cl- + (UA - UC)
(η διαφορά [UA - UC] στα ούρα θεωρείται σταθερή και ισούται με 80, επομένως,
αν λύσουμε ως προς το ΝΗ4+ θα ισχύσει τελικά):

ΝΗ4+ = 80 - (Νa+ + K+ - Cl-) ή
αλλιώς αφού το
(Νa+ + K+ - Cl-) ισούται με το ΧΑ των ούρων θα προκύψει η τελική εξίσωση:
+
ΝΗ4 = 80 - ΧΑ ούρων(11)
Με το δεδομένο ότι η αμμωνία/αμμώνιο αποτελεί το βασικό μέσο της
φυσιολογικής οξινοποίησης των ούρων, ο έμμεσος προσδιορισμός του
ΝΗ4+ διαμέσου του ΧΑ ούρων αντικατοπτρίζει την επάρκεια της λειτουργίας αυτής. Η μέτρηση των παραμέτρων του ΧΑ ούρων γίνεται σ’ ένα τυχαίο
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δείγμα ούρων. Φυσιολογικά όταν ο οργανισμός έχει να αντιμετωπίσει μία
ΜΟ θα απαντήσει με αύξηση της απέκκρισης του ΝΗ4+ με τη μορφή του
ΝΗ4Cl, αυξάνοντας την ποσότητα του Cl- στα ούρα, τόσο ώστε το ΧΑ ούρων που θα προκύψει να έχει αρνητικό πρόσημο φτάνοντας σε τιμές μέχρι
και >-30 mEq/L. Τιμές λιγότερο αρνητικές ή και θετικές υποδηλώνουν, είτε
χαμηλότερα επίπεδα ΝΗ4Cl στα ούρα, είτε σε περιπτώσεις ύπαρξης άλλων
ανιόντων, εκτός του Cl-, όπως τα ανιόντα των κετοξέων στη διαβητική κετοξέωση, φυσιολογική απέκκριση ΝΗ4+ σε συνδυασμό αυτή τη φορά, όχι με
το Cl-, αλλά με τα ανιόντα αυτά.(8)
Η βασική συμβολή του ΧΑ ούρων συνίσταται στη διαφορική διάγνωση της υπερχλωραιμικής ΜΟ ως προς το αίτιο που την προκαλεί. Όπως
ήδη αναφέρθηκε η υπερχλωραιμική ΜΟ μπορεί να προκληθεί με 3 μηχανισμούς: α) σε απώλεια HCO3- από το έντερο διαμέσου διαρροιών, β) σε
απώλεια HCO3- από τους νεφρούς σε περιπτώσεις ΝΣΟ τύπου ΙΙ και γ) σε
εξωγενή χορήγηση HCl ή άλλων μορίων που μεταβολίζονται σ’ αυτό.
Βέβαια, στις 2 από τις 3 περιπτώσεις (α και γ) συνήθως το υποκείμενο
αίτιο είναι σαφές μόνο από τη λήψη του ιστορικού. Επειδή όμως αυτό δεν
είναι απόλυτο, καθώς συχνά οι πληροφορίες που δίδονται δεν είναι τόσο
ξεκάθαρες, ίσως μπορεί το ΧΑ ούρων να βοηθήσει σ’ αυτή την κατεύθυνση.
Όταν η απώλεια προέρχεται από το έντερο (gut) η οξινοποιητική ικανότητα των νεφρών παραμένει φυσιολογική και επομένως τα επίπεδα ΝΗ4Cl
στα ούρα θα είναι αυξημένα και το ΧΑ ούρων αρνητικό. Εδώ αξίζει να αναφερθεί και ένας μνημοτεχνικός κανόνας με τη λέξη ne-gut-ive ως παράφραση της λέξης negative.
Αντίθετα, όταν το πρόβλημα απώλειας προέρχεται από τους νεφρούς,
τότε τα επίπεδα ΝΗ4Cl στα ούρα δεν θα μπορούν να αυξηθούν, αφού θα
πάσχει το ίδιο το όργανο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη διαδικασία και
κατά συνέπεια το ΧΑ ούρων θα είναι με θετικό πρόσημο.
Επομένως, όσο πιο πολύ ΝΗ4Cl απεκκρίνεται από τους νεφρούς, εύρημα συμβατό με φυσιολογική λειτουργία οξινοποίησης, τόσο πιο αρνητικό
θα είναι το πρόσημο του ΧΑ ούρων. Οι φυσιολογικές τιμές του ΧΑ ούρων
κυμαίνονται από -10 έως +10 mEq/L.(4)
Επειδή όμως και σ’ αυτή την περίπτωση τα πράγματα δεν είναι τόσο
απλά, θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που η παραπάνω «αξιοπιστία» του ΧΑ ούρων δεν βρίσκει εφαρμογή. Κάτι τέτοιο συμβαίνει σε αλκαλικά ούρα με pH>7, όπως λ.χ. σε ουρολοίμωξη από μικρόβια
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που διασπούν την ουρία. Τα αυξημένα HCO3- που υπάρχουν σ’ αυτή την
περίπτωση στα ούρα διαφοροποιούν το ΧΑ ούρων και καθιστούν αναξιόπιστη την τιμή του, αφού δεν εμπεριέχονται στον τύπο που το υπολογίζει.
Το ίδιο μη αξιόπιστο είναι το ΧΑ ούρων σε παρουσία σ’ αυτά άλλων ανιόντων, όπως τα κετοξέα ή μεγάλη δόση χορηγούμενης πενικιλλίνης ή άλλων
κατιόντων, όπως το λίθιο.(4,11) Σε τέτοιες περιπτώσεις στην εκτίμηση του
απεκκρινόμενου ΝΗ4Cl μπορεί να βοηθήσει μία άλλη παράμετρος, αυτή
του ωσμωτικού χάσματος των ούρων που θα αναλυθεί στη συνέχεια.

5. Ωσμωτικά χάσματα ορού και ούρων
Αυτά αποτελούν μία τελευταία κατηγορία χασμάτων (ΩΧ), αφορούν
τόσο στον ορό, όσο και στα ούρα και σχετίζονται με τη διαφορά που μπορεί
να υπάρξει μεταξύ της μετρούμενης από ωσμώμετρο ωσμωτικής πίεσης
(ΩΠ) και της υπολογιζόμενης με βάση έναν μαθηματικό τύπο: ΩΧ =μετρούμενη ΩΠ - υπολογιζόμενη ΩΠ
Πιο συγκεκριμένα, ο τύπος που υπολογίζει την ΩΠ του ορού είναι ο
εξής:
ΩΠ ορού = 2 x (Na+) + (γλυκόζη/18) + (ουρία/6) ενώ ο αντίστοιχος για
τα ούρα είναι:
ΩΠ ούρων = 2 x (Na+ + Κ+) + (γλυκόζη/18) + (ουρία/6) με τους ηλεκτρολύτες να μετρώνται σε mEq/L και τη γλυκόζη και την ουρία σε mg/dl.
Οι μονάδες μέτρησης για την ΩΠ είναι συνήθως σε mOsm/Kg ή mOsm/L
ύδατος.
Εκτός από τη γλυκόζη και την ουρία που ασκούν ΩΠ μέσα στα υγρά
του οργανισμού, υπάρχουν και άλλες ουσίες που όταν εισέλθουν σ’ αυτόν
μπορούν να μεταβάλουν την ΩΠ του χώρου μέσα στον οποίο βρίσκονται,
δημιουργώντας μία απόκλιση ανάμεσα στην πραγματική και στην υπολογιζόμενη τιμή της ΩΠ των υγρών αυτών. Αυτό ονομάζεται ΩΧ και αν
και αποτελεί ένα όχι συχνά χρησιμοποιούμενο εργαλείο, έχει θέση, όσον
αφορά στον ορό, στη διαφορική διάγνωση κυρίως δηλητηριάσεων, που
αν δεν αποκαλυφθούν έγκαιρα μπορεί να αποβούν ιδιαίτερα τοξικές και
επικίνδυνες.
Φυσιολογική απόκλιση μεταξύ μετρούμενης και υπολογιζόμενης ΩΠ
ορού θεωρούνται τα 10 mOsm/L. Μία μικρή αύξηση μπορεί να παρουσιαστεί σε ΜΟ με υψηλό ΧΑ ορού, όπως η γαλακτική οξέωση, η διαβητική
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κετοξέωση και η ΧΝΝ. Όταν όμως υπάρχει ΩΧ ορού που ξεπερνά τα 20
mOsm/L, τότε υπάρχει σοβαρή ένδειξη δηλητηρίασης με κάποια τοξική αλκοόλη όπως η μεθανόλη, η αιθυλενογλυκόλη. Οι αλκοόλες αυτές επιδρούν
πάνω στην ΩΠ του ορού ανάλογα με το μοριακό τους βάρος (ΜΒ), με τη
μεθανόλη που έχει το μικρότερο ΜΒ (32) να προκαλεί τη μεγαλύτερη αύξηση στο ΩΧ ορού. Το κατά πόσο θα μεταβληθεί το ΩΧ του ορού σ’ αυτές τις
περιπτώσεις εξαρτάται από το χρονικό διάστημα που έχει περάσει από τη
λήψη του τοξικού παράγοντα, αφού μπορεί αυτός να έχει υποστεί ήδη μεταβολισμό, με αποτέλεσμα οι μεταβολίτες του να μη διαταράσσουν πλέον
την ΩΠ και να μην προκαλούν σημαντικό ΩΧ ορού.(8)
Όσον αφορά στο ΩΧ ούρων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στην
παράγραφο για το ΧΑ ούρων, φαίνεται ότι αυτό έχει θέση στην εκτίμηση
και πάλι της οξινοποιητικής ικανότητας των νεφρών, όταν το ΧΑ ούρων δεν
μπορεί να δώσει αξιόπιστες πληροφορίες.
Έτσι, όταν το ΝΗ4+ δεν απεκκρίνεται με συνοδό ανιόν το Cl- ως ΝΗ4Cl
αλλά με κάποιο άλλο ανιόν, όπως ενός κετοξέος, τότε το ΧΑ ούρων που
θα προκύψει θα φέρει θετικό πρόσημο και θα δίνει ψευδή εκτίμηση για τα
επίπεδα του απεκκρινόμενου ΝΗ4+, αφού θα τα εκτιμά ως χαμηλά.(4,8)
Τα παραπάνω σημαίνουν ότι όταν ένας ασθενής παρουσιάζει ΜΟ και το
ΧΑ ούρων του είναι θετικό θα πρέπει να προσδιορίζεται το ΩΧ σ’ αυτά για
να αποκαλύψει την αποβολή των ανιόντων των οξέων που ευθύνονται για
τη ΜΟ. Παραδείγματα τέτοιων οξέων είναι το β-υδροξυβουτυρικό στη διαβητική κετοξέωση και το ιππουρικό στη δηλητηρίαση με τολουένιο. Τέλος,
αν η τιμή του ΩΧ ούρων διαιρεθεί με το 2, το αποτέλεσμα που προκύπτει
μπορεί να δώσει μία εκτίμηση της ποσότητας του ΝΗ4+ που απεκκρίνεται
με τα ούρα.(4,8)
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Ερωτήσεις
1. Η έννοια του ΧΑ ορού επιβεβαιώνει ότι (ένα σωστό):
α) Τα ανιόντα του ορού είναι εξ ορισμού περισσότερα;
β) Το άθροισμα των ανιόντων δεν ισούται με το άθροισμα των κατιόντων;
γ) Τα μη μετρήσιμα ανιόντα είναι περισσότερα από τα μη μετρήσιμα κατιόντα;
δ) Η αρχή της ηλεκτρικής ουδετερότητας δεν ισχύει πάντοτε;
2. Σε ποιο από τα παρακάτω βοηθά η παρακολούθηση των τιμών του
ΧΑ του ορού (ένα σωστό);
α) Διαχωρισμός νορμο- και υπερχλωριαιμικής ΜΟ;
β) Αποκάλυψη συνύπαρξης ΜΑ μαζί με τη ΜΟ;
γ) Αναγνώριση μικτών μορφών ΜΟ;
δ) Σε όλα τα παραπάνω;
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3. Για τα χαμηλά επίπεδα του ΧΑ ορού ισχύουν στα παρακάτω εκτός
από ένα:
α) Αποτελούν πολύ συχνή μεταβολή του ΧΑ ορού;
β) Οφείλονται κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη εργαστηριακού λάθους;
γ) Η υπολευκωματιναιμία είναι το 2ο συχνότερο αίτιο;
δ) Μπορούν να βοηθήσουν στη διάγνωση ορισμένων παραπρωτεϊναιμιών;
4. Ο προσδιορισμός του ΔΧ ή του ΔΛ βοηθά στις παρακάτω περιπτώσεις εκτός από μία:
α) Συνύπαρξη ΜΟ με υψηλό ΧΑ μαζί με ΜΑ;
β) Συνύπαρξη μεταβολικής και αναπνευστικής οξέωσης;
γ) Διάγνωση σοβαρής γαλακτικής οξέωσης;
δ) Έλεγχος της φυσιολογικής στοιχειομετρίας του 1:1;
5. Το αρνητικό πρόσημο στο ΧΑ ούρων συμβαδίζει με (ένα σωστό):
α) Αδυναμία των νεφρών να οξινοποιήσουν τα ούρα;
β) Ύπαρξη στα ούρα άλλων ανιόντων, εκτός του Cl-;
γ) Υπερχλωριαιμική ΜΟ με απώλεια HCO3- διαμέσου του εντέρου;
δ) Χαμηλή απέκκριση ΝΗ4Cl από τους νεφρούς;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.

γ
δ
α
β
γ
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Ερμηνεία αερίων αίματος
Αδαμίδης Ν. Κωνσταντίνος
Νεφρολόγος,
MXA BIONEPHROS, Αθήνα

Κύρια σημεία
- Για τη σωστή ερμηνεία των αερίων αίματος είναι απαραίτητη η κατανόηση της
φυσιολογίας της οξεοβασικής ισορροπίας
- Τα αέρια αίματος αποτελούν την εργαστηριακή έκφραση παθολογικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου το λεπτομερές ιστορικό και η ενδελεχής κλινική εξέταση
αποτελούν βασικές και αναγκαίες προϋποθέσεις για τη σωστή ερμηνεία τους
- Όχι σπάνια, τα αποτελέσματα των αερίων αίματος είναι εσφαλμένα. Θα πρέπει
λοιπόν πριν από κάθε προσπάθεια ερμηνείας να ελέγχεται η ορθότητά τους και
στη συνέχεια να γίνεται μεθοδική προσέγγιση ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα
ακόμη και αν η διαταραχή φαίνεται να είναι προφανής
- Πρωταρχικό βήμα αποτελεί η αναγνώριση της πρωτοπαθούς διαταραχής. Θα
πρέπει πρώτα να απαντάται το ερώτημα αν υπάρχει οξυαιμία ή αλκαλαιμία και στη
συνέχεια αν πρόκειται για μεταβολική ή αναπνευστική διαταραχή
- Το επόμενο βήμα αποτελεί ο υπολογισμός της αντιρρόπησης. Αν αυτή είναι η
αναμενόμενη, τότε πρόκειται για απλή διαταραχή. Αν αυτή δεν είναι η αναμενόμενη,
τότε πρόκειται για συνύπαρξη μεταβολικής και αναπνευστικής διαταραχής
- Ο υπολογισμός των διαφόρων χασμάτων [χάσμα ανιόντων ορού (ΧΑ), χάσμα ανιόντων ούρων καθώς και ωσμωτικού χάσματος ορού και ούρων] αποτελεί το
επόμενο απαραίτητο βήμα, καθώς βοηθάει στον παθοφυσιολογικό διαχωρισμό των
μεταβολικών οξεώσεων σε αυξημένου και φυσιολογικού ΧΑ, αλλά και στην αναγνώριση μικτών διαταραχών όπου το pH και τα HCO3- έχουν φυσιολογικές τιμές
- Αυξημένο ΧΑ ορού σημαίνει την παρουσία μεταβολικής οξέωσης
- Το δέλτα χάσμα βοηθά στην αναγνώριση των μικτών μεταβολικών διαταραχών
και ο υπολογισμός του επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση μεταβολικής οξέωσης με
αυξημένο ΧΑ ορού
- Το ΧΑ ούρων βοηθά στη διάκριση της αιτιολογίας της μεταβολικής οξέωσης
φυσιολογικού ΧΑ και θα πρέπει να υπολογίζεται σε κάθε τέτοια περίπτωση
- Ο υπολογισμός των ωσμωτικών χασμάτων ορού και ούρων είναι απαραίτητος
για τη σωστή ερμηνεία των αερίων στην περίπτωση που υπάρχει υποψία παρουσίας κάποιας μη μετρήσιμης ουσίας στο αίμα ή στα ούρα
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1. Στοιχεία φυσιολογίας και βασικές έννοιες της οξεοβασικής
ισορροπίας
Η οξεοβασική κατάσταση του οργανισμού ρυθμίζεται αυστηρά προκειμένου το αρτηριακό pH να διατηρείται μεταξύ 7,35 και 7,45. Το γεγονός αυτό επιβάλλει τη διατήρηση της συγκέντρωσης των Η+ ([Η+]) μέσα
σε πολύ στενά όρια. Η φυσιολογική εξωκυττάρια [Η+] είναι περίπου 40
nanomol/L (40x10-6 mmol/L). Η αυστηρή αυτή ρύθμιση είναι απαραίτητη
για τη φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων, καθώς οι μεγάλες μεταβολές
της [Η+] μπορούν να επηρεάσουν τα φορτία, τη μοριακή διαμόρφωση και
κατ’ επέκταση τη λειτουργία των πρωτεϊνών. Ο καθημερινός μεταβολισμός
των υδατανθράκων και των λιπιδίων οδηγεί στην παραγωγή CO2, ενός
πτητικού οξέος σε ποσότητα 15.000 mmol/24ωρο. Επίσης, ο μεταβολισμός
των πρωτεϊνών αποδίδει μη πτητικά οξέα σε ποσότητα περίπου 1 mEq H+/
kgΣΒ/24ωρο. Παρά αυτή τη συνεχή παραγωγή όξινων μεταβολικών προϊόντων, η οξεοβασική ισορροπία του οργανισμού διατηρείται χάρη στην παρουσία ενδοκυττάριων και εξωκυττάριων μηχανισμών εξουδετέρωσης, σε
συνδυασμό με αναπνευστικούς και νεφρικούς ρυθμιστικούς μηχανισμούς.
Αρχικά θα γίνει αναφορά σε ορισμένους σημαντικούς όρους καθώς και
σε κάποιους βασικούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της οξεοβασικής
ισορροπίας και στη συνέχεια θα γίνει ανάπτυξη μιας μεθοδικής προσέγγισης και ερμηνείας της εξέτασης των αερίων αίματος.
1.1. Ρυθμιστικές ενώσεις
Η παρουσία ρυθμιστικών ενώσεων στον εξωκυττάριο και στον ενδοκυττάριο χώρο αποτελεί τον σημαντικότερο μηχανισμό εξουδετέρωσης και
άμβλυνσης των μεταβολών του pH που προκαλούνται από την προσθήκη ισχυρών οξέων ή βάσεων στον αντίστοιχο χώρο. Τέτοιες ενώσεις είναι
κυρίως ασθενή οξέα τα οποία μπορούν να δεχτούν ή να ελευθερώσουν
ελεύθερα ιόντα H+, έτσι ώστε να μετριάζονται οι μεταβολές της συγκέντρωσης των ελεύθερων Η+. Στον εξωκυττάριο χώρο, από κλινική σκοπιά, το
σημαντικότερο ρυθμιστικό σύστημα είναι το ζεύγος HCO3-/CO2, το οποίο
λειτουργεί ως εξής:
ΗCO3- + Η+ ' H2CO3 ' Η2Ο + CO2↑

(1)
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Η προσθήκη δηλαδή Η+ οδηγεί σε δέσμευσή τους από τα ΗCO3- και εν
τέλει στην παραγωγή αερίου CO2, το οποίο αποβάλλεται από τους πνεύμονες με την αναπνοή. Στο εξωκυττάριο υγρό (ΕΞΚΥ) υπάρχουν και άλλα
ρυθμιστικά συστήματα όπως αυτό των φωσφορικών:
HPO42- + H+ ' H2PO4-

(2)

και αυτό των αρνητικά φορτισμένων πρωτεϊνών του πλάσματος:
Pr- + H+ ' HPr

(3)

Η μεταβολή της [Η+] στον εξωκυττάριο χώρο, επηρεάζει την ισορροπία
όλων των ρυθμιστικών συστημάτων (ισοϋδρική αρχή). Ωστόσο τα ΗCO3-,
εξαιτίας της υψηλότερης συγκέντρωσής τους, διαδραματίζουν το σημαντικότερο ρόλο από κλινική σκοπιά.(1)
1.2. Το αναπνευστικό σύστημα στη ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας
Οι χημειοϋποδοχείς που ελέγχουν την αναπνοή είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι στη [Η+] στο ΕΞΚΥ, με αποτέλεσμα κάθε αύξηση της [Η+] να οδηγεί σε διέγερση της αναπνοής και ως εκ τούτου την αποτελεσματικότερη
απομάκρυνση του CO2 και άρα την ελάττωση της PaCO2. Το γεγονός αυτό
έλκει την αντίδραση (1) προς τα δεξιά με αποτέλεσμα την δέσμευση όλο και
περισσότερων Η+. Η ισορροπία μεταξύ ΗCO3- και CO2 στην αντίδραση (1)
περιγράφεται από την εξίσωση των Henderson-Hasselbach:
pH = 6,1+ log [HCO3-] / 0,03xPaCO2

(4)

η οποία προκύπτει από την εφαρμογή του νόμου δράσης των μαζών στην
αντίδραση (1) και ουσιαστικά περιγράφει τη συντονισμένη λειτουργία των
πνευμόνων και των νεφρών.
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1.3. Ο ρόλος των νεφρών στη ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας
Παρά την πολύ αποτελεσματική απομάκρυνση του CO2 από τους
πνεύμονες, οι νεφροί είναι αυτοί που καθορίζουν τελικά τη διατήρηση της
οξεοβασικής ισορροπίας. Αυτό πραγματοποιείται: πρώτον με την επαναρρόφηση των ΗCO3- που διηθήθηκαν στο σπείραμα και δεύτερον, με την
καθαρή απέκκριση οξέος, η οποία ουσιαστικά εξισορροπεί την παραγωγή των μη πτητικών οξέων που παράγονται από το μεταβολισμό (50-100
mEq H+/24ωρο). Καθώς η συγκέντρωση των ελεύθερων Η+ στα ούρα είναι
ελάχιστη, για την ικανοποιητική απέκκριση του ημερήσιου φορτίου οξέος
είναι απαραίτητη η δέσμευση των Η+ από τις ποικίλες ρυθμιστικές ενώσεις
των ούρων, σημαντικότερες των οποίων είναι τα φωσφορικά (τιτλοποιήσιμη οξύτητα, δες αντίδραση 2) και η ΝΗ3, με αποτέλεσμα την παραγωγή και
απέκκριση τελικά ΝΗ4+. Η σημαντικότερη συνιστώσα στην καθαρή απέκκριση οξέος είναι το σύστημα ΝΗ3/ΝΗ4+:
ΝΗ3 + H+ ' ΝΗ4+

(5)

Σε αντίθεση με την τιτλοποιήσιμη οξύτητα, ο ρυθμός παραγωγής και
απέκκρισης του ΝΗ4+, ο οποίος υπό φυσιολογικές συνθήκες αντιπροσωπεύει το 60% της ολικής καθαρής απέκκρισης οξέος, μπορεί να αυξηθεί
ανάλογα με τις ανάγκες. Έτσι σε καταστάσεις χρόνιας μεταβολικής οξέωσης, σχεδόν ολόκληρη η αύξηση της απέκκρισης του οξέος συντελείται
διαμέσου αύξησης του μεταβολισμού της ΝΗ3.(2)
1.4. Αντιρροπήσεις
Η αναπνευστική λειτουργία και ο κυψελιδικός αερισμός εξασφαλίζει
αφενός το απαραίτητο Ο2 για τη λειτουργία των ιστών και αφετέρου την
απομάκρυνση του CO2 που παράγεται κατά τις μεταβολικές διεργασίες.
Όμως ο κυψελιδικός αερισμός, όπως προαναφέρθηκε, επηρεάζεται και
από μεταβολές στην οξεοβασική κατάσταση του οργανισμού. Για παράδειγμα στη μεταβολική οξέωση ο κατά λεπτό αερισμός μπορεί να αυξηθεί
από 5 L/min σε επίπεδα υψηλότερα από 30 L/min καθώς το pH ελαττώνεται από 7,40 σε 7,00. Η αρχική αύξηση στον αερισμό προκαλείται διαμέσου περιφερικών χημειοϋποδοχέων στα καρωτιδικά σωμάτια, τα οποία
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αντιλαμβάνονται την ελάττωση του pH. Η ελάττωση της PaCO2 που προκαλείται με τον υπεραερισμό επαναφέρει το εξωκυττάριο pH σε επίπεδα
κοντά στο φυσιολογικό. Το αντίθετο συμβαίνει στη μεταβολική αλκάλωση,
όπου η αυξημένη συγκέντρωση [HCO3-] προκαλεί υποαερισμό, αύξηση της
PaCO2 και ελάττωση του pH σε επίπεδα κοντά στο φυσιολογικό.
Παρομοίως, οι πρωτοπαθείς διαταραχές αερισμού, με αποτέλεσμα την
αύξηση της PaCO2 (αναπνευστική οξέωση) ή την ελάττωσή της (αναπνευστική αλκάλωση), οδηγούν αντίστοιχα σε αύξηση της επαναρρόφησης ή
της απέκκρισης των HCO3- από τους νεφρούς, πάλι με στόχο την επαναφορά του pH σε επίπεδα όσο το δυνατόν προς το φυσιολογικό.
Η παραπάνω συντονισμένη λειτουργία του αναπνευστικού και των νεφρών περιγράφεται από την εξίσωση των Henderson-Hasselbach (δες
εξίσωση 4). Οι αντιρροπιστικές απαντήσεις σε κάθε μεταβολική και αναπνευστική διαταραχή έχουν ποσοτικοποιηθεί και φαίνονται παρακάτω στην
Εικόνα 1.(1,3,4)
Πρωτοπαθής διαταραχή
Μεταβολική οξέωση
Μεταβολική αλκάλωση
Οξεία αναπνευστική οξέωση
Χρόνια αναπνευστική οξέωση
Οξεία αναπνευστική αλκάλωση
Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση

Αντιρρόπηση
Ελάττωση της PaCO2 κατά 1,2 mmHg για
κάθε 1 mEq/L μείωσης της [HCO3-]
Αύξηση της PaCO2 κατά 0,7 mmHg για κάθε
1 mEq/L αύξησης της [HCO3-]
Αύξηση της [HCO3-] κατά 1 mEq/L για κάθε
10 mmHg αύξησης της PaCO2
Αύξηση της [HCO3-] κατά 3,5 mEq/L για κάθε
10 mmHg αύξησης της PaCO2
Ελάττωση της [HCO3-] κατά 2 mEq/L για κάθε
10 mmHg μείωσης της PaCO2
Ελάττωση της [HCO3-] κατά 5 mEq/L για κάθε
10 mmHg μείωσης της PaCO2

Εικόνα 1: Νεφρική και αναπνευστική αντιρρόπηση στις πρωτοπαθείς διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας

Πέρα από την ποσοτικοποίηση των αντιρροπήσεων που περιγράφονται στην εικόνα 1, οι αντιρροπιστική μεταβολή της PaCO2 στις μεταβολικές
διαταραχές δίδεται και από τους παρακάτω τύπους:
 Αναμενόμενη PaCO2=1,5x(HCO3-ορού)+8±2 στη μεταβολική
οξέωση(5) και
 Αναμενόμενη PaCO2=0,9x(HCO3-ορού)+15,6 στη μεταβολική
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αλκάλωση(6)
Παρόμοια, σε κάθε βαθμίδα των αναπνευστικών διαταραχών είναι δυνατό να προσδιοριστεί η μεταβολή της συγκέντρωσης των
Η+(ΔΗ+) (άρα και του pH) για κάθε μεταβολή της PaCO2 (ΔPaCO2).
Έτσι στις περιπτώσεις αναπνευστικής οξέωσης έχουμε:
(ΔΗ+)(nEq/L)=0,8x(ΔPaCO2) στην οξεία αναπνευστική οξέωση(7)
ΔΗ+)(nEq/L)=0,3x(ΔPaCO2) στην χρόνια αναπνευστική οξέωση(8)





Αντίστοιχα στην αναπνευστική αλκάλωση έχουμε:
(ΔΗ+)=0,8x(ΔPaCO2) στην οξεία αναπνευστική αλκάλωση(9)
(ΔΗ+)=0,17x(ΔPaCO2) στη χρόνια αναπνευστική αλκάλωση(10).



1.5. Χάσμα ανιόντων ορού (ΧΑ)
Με βάση την αρχή της ηλεκτρικής ουδετερότητας, στον ορό το άθροισμα των κατιόντων θα πρέπει να είναι ίσο με αυτό των ανιόντων. Έτσι
έχουμε:
[Na++K++Ca2++Mg2+]=[HCO3-+Cl-+Λευκωματίνη-+Οργανικά ανιόντα+SO42-+PO43-]
Το ΧΑ ουσιαστικά εκφράζει τη συγκέντρωση των μη μετρούμενων ανιόντων στον ορό. Αυτά αποτελούνται κυρίως από τα [SO42-], τα [PO43-], ορισμένα οργανικά ανιόντα και τα λευκώματα. Έτσι η παραπάνω εξίσωση
παίρνει την εξής μορφή από την οποία προκύπτει και ο υπολογισμός του
ΧΑ:
[Na++K++Ca2++Mg2+]=[HCO3-+Cl-]+XA D
ΧΑ = [Na++K++Ca2++Mg2+]-[HCO3-+Cl-]=25 mEq/L
Επειδή όμως στην καθημερινή κλινική πράξη, ορισμένα κατιόντα όπως
το Ca2+ και το Mg2+ μπορεί να προσδιορίζονται εύκολα, όμως επειδή παρουσιάζουν σχετικά σταθερές συγκεντρώσεις και επιπλέον η μέτρησή τους
γίνεται σε mg/dl και είναι χρονοβόρα η μετατροπή τους σε mEq/L (που είναι
οι μονάδες έκφρασης του ΧΑ), συνήθως παραλείπονται, οπότε η εξίσωση
παίρνει την τελική της μορφή (με χαμηλότερη πλέον τιμή):
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ΧΑ = [Na+] - [HCO3-+Cl-] = 10-12mEq/L

(6)

Με τους νεώτερους αναλυτές, επειδή τα επίπεδα του Cl- που μετρώνται είναι υψηλότερα, το ΧΑ μπορεί τελικά να παίρνει ακόμη πιο χαμηλή
τιμή (ΧΑ=3-11 mEq/L). Έχει λοιπόν σημασία για τη σωστή αξιολόγηση της
οξεοβασικής κατάστασης του ασθενούς να είναι γνωστές οι φυσιολογικές
τιμές του ΧΑ του εργαστηρίου. Ορισμένοι γιατροί συμπεριλαμβάνουν στην
εξίσωση (6) και το κάλιο [Κ+], οπότε αυτή παίρνει τη μορφή:
ΧΑ = [Na++K+] -[HCO3-+Cl-] = 14-16 mEq/L
οπότε και η τιμή του ΧΑ αυξάνει κατά 4 mEq/L. Επίσης, επειδή υπό φυσιολογικές συνθήκες η αλβουμίνη (η οποία είναι αρνητικά φορτισμένη) είναι
υπεύθυνη για ένα μεγάλο μέρος του ΧΑ, σε καταστάσεις υποαλβουμιναιμίας η τιμή του ΧΑ θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω κατά 2,5
mEq/L για κάθε g αλβουμίνης κάτω από τα 4 g/dl.
Ουσιαστικά το ΧΑ αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο στη διαφορική
διάγνωση των μεταβολικών οξεώσεων, οι οποίες διακρίνονται σ’ αυτές:
α) με αυξημένο ΧΑ, οι οποίες προκύπτουν από την προσθήκη ή υπερπαραγωγή οξέος στον οργανισμό (ειδικά όταν το ανιόν του οξέος είναι μη
μετρήσιμο) όπως η γαλακτική οξέωση, η διαβητική κετοξέωση, η αλκοολική κετοξέωση, η κετοξέωση της νηστείας, η δηλητηρίαση από σαλικυλικά,
από μεθυλική αλκοόλη και αιθυλενογλυκόλη,
β) με φυσιολογικό ΧΑ, οι οποίες προκύπτουν από απώλεια HCO3-,
όπως οι νεφροσωληναριακές οξεώσεις (ΝΣΟ) Ι και ΙΙ και οι οξεώσεις που
οφείλονται σε διάρροιες.
Λ.χ. έστω ότι προστίθεται ένα οξύ ΗΑ στον οργανισμό. Αυτό θα εξουδετερωθεί ως εξής:
HA + ΗCO3- ' Η2Ο + ↑CO2 + AΕίναι προφανές ότι σ’ αυτή την αντίδραση εξουδετέρωσης του οξέος
ΗΑ, τα ΗCO3- (που είναι μετρήσιμα ανιόντα) αντικαθίστανται από τα Α- τα
οποία είναι μη μετρήσιμα. Έτσι και στην εξίσωση (6) του υπολογισμού του
ΧΑ, ελαττώνονται τα ΗCO3- (εξαιτίας της κατανάλωσής τους στην εξουδετέρωση του οξέος), ενώ παράλληλα αντικαθίστανται από τα μη μετρήσιμα
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ανιόντα Α-, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η τιμή του ΧΑ.
Ο υπολογισμός του ΧΑ εκτός από τη διαφορική διάγνωση της φύσης
των μεταβολικών οξεώσεων (με αυξημένο ΧΑ από αυτές με φυσιολογικό
ΧΑ), παρέχει τη δυνατότητα διάγνωσης ακόμη και περιπτώσεων συγκαλυμμένης μεταβολικής οξέωσης, όπου το pH και τα ΗCO3- έχουν φυσιολογικές
τιμές (ουσιαστικά δηλαδή περιπτώσεις μικτών ΟΒ διαταραχών).(11,12,13)
1.6. Δέλτα Χάσμα (ΔΧ)
Η εκτίμηση του ΔΧ αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσέγγιση των μικτών μεταβολικών διαταραχών της ΟΒ ισορροπίας και βοηθά στη διάγνωση
της συνύπαρξης μεταβολικής οξέωσης αυξημένου ΧΑ μαζί με μεταβολική
αλκάλωση ή με υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση (με φυσιολογικό ΧΑ).
Εκ πρώτης όψεως στην περίπτωση μιας μεταβολικής οξέωσης με αυξημένο ΧΑ, η προσθήκη στο εξωκυττάριο υγρό μιας ποσότητας οξέος (ΗA)
με μη μετρήσιμο ανιόν (A-) θα έπρεπε να προκαλέσει ίση ελάττωση στη
συγκέντρωση των HCO3- (εξαιτίας της κατανάλωσης των HCO3- στην εξουδετέρωση των Η+ σε αναλογία 1:1):
ΗA + HCO3- ' H2Ο + ↑CO2 + AΔηλαδή η αύξηση του ΧΑ στον ορό (ΔΧΑ) θα ήταν ίση με την ποσότητα
του μη μετρούμενου ανιόντος (Α-) και ίση με την ελάττωση της συγκέντρωσης των HCO3- (ΔHCO3-). Ωστόσο, επειδή τελικά η εξουδετέρωση μεγάλης
ποσότητας των Η+ γίνεται ενδοκυττάρια και όχι αποκλειστικά από τα HCO3του ΕΞΚΥ, ενώ τα ανιόντα του οξέος (Α-) παραμένουν στο ΕΞΚΥ, η αύξηση
του ΧΑ συνήθως είναι μεγαλύτερη από την πτώση των HCO3- στο πλάσμα.
Για παράδειγμα, στην απλή γαλακτική οξέωση η αναλογία ΔΧΑ/ΔHCO3είναι περίπου 1,6. Δηλαδή η αύξηση του ΧΑ συνήθως είναι συνήθως λίγο
μεγαλύτερη από την κατανάλωση των HCO3-.
Όμως όταν η αύξηση του ΧΑ στον ορό (ΔΧΑ) είναι κατά πολύ (>1,6) μεγαλύτερη από την ελάττωση των HCO3- (ΔHCO3-) (αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση των HCO3- είναι μικρότερη από την αναμενόμενη), τότε σημαίνει
ότι κάποια επιπρόσθετη διαταραχή προσθέτει HCO3- στον ορό, δηλαδή
συνυπάρχει και μία μεταβολική αλκάλωση. Αντίθετα, όταν το ΔΧΑ είναι μικρότερο (<1) από την ελάττωση των HCO3- (ΔHCO3-) (αυτό σημαίνει ότι η
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κατανάλωση των HCO3- είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη), τότε σημαίνει ότι κάποια επιπρόσθετη διαταραχή αφαιρεί επιπλέον HCO3- από τον
ορό, δηλαδή συνυπάρχει και μία υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση.
Δηλαδή αν:
 (ΔΧΑ)/(ΔHCO3-)>1,6 τότε συνυπάρχει μεταβολική οξέωση με αυξημένο ΧΑ και μεταβολική αλκάλωση, ενώ αν:
 (ΔΧΑ)/(ΔHCO3-)<1 τότε συνυπάρχει μεταβολική οξέωση με αυξημένο ΧΑ και υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση.
Έτσι λοιπόν, ως Δέλτα Χάσμα (ΔΧ) ορίζεται η διαφορά μεταξύ της αύξησης
του ΧΑ (ΔΧΑ = ΧΑ - 12 mEq/L) και της ελάττωσης των HCO3- (ΔHCO3- =
24 - [HCO3-]). Δηλαδή:
ΔΧ = ΔΧΑ - ΔHCO3- = (ΧΑ - 12) - (24 - [HCO3-]) και με βάση την
εξίσωση (6):
ΔΧ = [Na+] - [HCO3- + Cl-] - 12 - (24 - [HCO3-])
ΔΧ = [Na+] - [Cl-] -36
(7)
και οι τιμές του φυσιολογικά (σε απλές διαταραχές) κυμαίνονται
από -6 μέχρι +6. Δηλαδή αν:
 ΔΧ >+6 τότε συνυπάρχει μεταβολική οξέωση με ΧΑ και μεταβολική
αλκάλωση, ενώ αν:
 ΔΧ <-6 τότε συνυπάρχει μεταβολική οξέωση με ΧΑ και υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση.
1.7. Υπολογιζόμενα ή αναμενόμενα HCO3Τα υπολογιζόμενα HCO3- του ασθενούς ισούνται με το άθροισμα του
ΔΧΑ συν τα HCO3- που έχει ο ασθενής. Δηλαδή:
(υπολογιζόμενα HCO3-) = ΔΧΑ + (HCO3-ασθενούς)
Τα υπολογιζόμενα HCO3- εκφράζουν ουσιαστικά την αρχική τιμή (πριν
την πρόκληση της οξέωσης), την οποία θα έπρεπε αυτά να παρουσιάζουν
σε μία περίπτωση μεταβολικής οξέωσης με αυξημένο ΧΑ, αν καταναλωνόταν 1 ανιόν HCO3- (με βάση τη στοιχειομετρία της αντίδρασης) για την
εξουδετέρωση κάθε πρωτονίου (Η+) του οξέος που προστίθεται (ΗΑ) και
προκαλεί εν τέλει την οξέωση.
Η+A- + HCO3- ' H2Ο + ↑CO2 + A-
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Δηλαδή αν κάποιος ασθενής με μεταβολική οξέωση παρουσιάζει αυξημένο ΧΑ λ.χ. 24 mEq/L, δηλαδή μία αύξηση κατά ΔΧΑ = 24 - 12 = 12 mEq/L,
θα πρέπει με βάση τα παραπάνω (στην παράγραφο του ΔΧ) τα HCO3- του
να είναι ελαττωμένα κατά 8-12 mEq/L (επειδή ενδεχομένως ένα μέρος από
τα προστιθέμενα Η+ του οξέος να εξουδετερώνεται ενδοκυττάρια και να μη
καταναλώνει έτσι τα HCO3- του ΕΞΚΥ). Δηλαδή θα πρέπει να παρουσιάζει
μία συγκέντρωση (HCO3-)ορού από 12-16 mEq/L. Άρα η αρχική τιμή των
HCO3- θα ήταν (12-16) + ΔΧΑ = (12-16) + 12= 24-28 το πολύ HCO3-. Αν
λοιπόν τα υπολογιζόμενα αρχικά HCO3- ήταν >30 mEq/L, τότε σημαίνει ότι
αρχίζουμε από μία υψηλότερη από την αναμενόμενη τιμή και άρα κάποια
επιπλέον διαταραχή προσθέτει HCO3- στον ορό, δηλαδή συνυπάρχει και
μεταβολική αλκάλωση. Αν αυτά παρουσιάζουν μία τιμή <23 mEq/L τότε σημαίνει ότι αρχίζουν από μία χαμηλότερη τιμή από την αναμενόμενη και άρα
κάτι αφαιρεί επιπλέον HCO3- από τον ορό, δηλαδή συνυπάρχει μαζί με την
οξέωση αυξημένου ΧΑ και οξέωση με φυσιολογικό ΧΑ.
Η έννοια των αναμενόμενων ή υπολογιζόμενων HCO3- βοηθάει, όπως
και το ΔΧ, στη διαφορική διάγνωση των μικτών μεταβολικών οξεοβασικών
διαταραχών και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις περιπτώσεις μεταβολικής οξέωσης με αυξημένο ΧΑ.(11,12)
1.8. Χάσμα ανιόντων ούρων
Το χάσμα ανιόντων των ούρων (XAO) ισούται με τη διαφορά μεταξύ
των συνήθως μετρήσιμων κατιόντων και ανιόντων των ούρων. Δηλαδή:
XAO = μετρήσιμα κατιόντα - μετρήσιμα ανιόντα
Τα σημαντικότερα μετρήσιμα κατιόντα και ανιόντα στα ούρα είναι το Na+,
το Κ+ και το Cl-. Έτσι η παραπάνω εξίσωση παίρνει τη μορφή:
XAO = (Na++ Κ+)-[Cl-]

(8)

Σε φυσιολογικές συνθήκες, όπου το σημαντικότερο μη μετρήσιμο κατιόν
στα ούρα είναι το ΝΗ4+ (με τιμές μεταξύ 20-40 mEq/L), το ΧΑΟ είναι συνήθως λίγο αρνητικό ή κοντά στο μηδέν.
Ωστόσο, σε μία μεταβολική οξέωση η απέκκριση του ΝΗ4+ θα πρέπει να
αυξηθεί. Η αύξηση αυτή όμως του ΝΗ4+ συνοδεύεται και από παράλληλη
αύξηση της συγκέντρωσης του Cl- προκειμένου να διατηρηθεί η ηλεκτρική
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ουδετερότητα. Έτσι, το ΧΑΟ στην εξίσωση (8) παίρνει πλέον αρνητικές
τιμές <-20 (εξαιτίας της παράλληλης αύξησης της συγκέντρωσης του Cl-,
η οποία υπερβαίνει πλέον αυτή των (Na+ + Κ+), δηλαδή θα είναι [Na+ +
Κ+]<<[Cl-]).
Αντίθετα, σε καταστάσεις με διαταραχή της ικανότητας οξινοποίησης
των ούρων όπου ή συγκέντρωση του ΝΗ4+ στα ούρα παραμένει χαμηλή, το
ΧΑΟ παραμένει θετικό (δηλαδή θα είναι [Na+ + Κ+]>[Cl-]).
Έτσι λοιπόν, το ΧΑΟ των ούρων ουσιαστικά εκφράζει με έμμεσο τρόπο
την ποσότητα του ΝΗ4+ των ούρων (το οποίο δεν μετριέται στις εξετάσεις
ρουτίνας) και κατ’ επέκταση την ικανότητα αποβολής οξέος. Ο υπολογισμός
του αποτελεί χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο στη διαφορική διάγνωση της
ΝΣΟ με φυσιολογικό ΧΑ από αυτή που οφείλεται σε εξωνεφρικά αίτια.(11)
1.9. pH ούρων
Όπως προαναφέρθηκε, η συγκέντρωση των ελεύθερων Η+ στα ούρα
είναι πολύ χαμηλή. Αυτή ουσιαστικά διαμορφώνει και το pH των ούρων.
Στους ανθρώπους, το ελάχιστο pH των ούρων που μπορεί να επιτευχθεί
στο αθροιστικό σωληνάριο είναι 4,5-5. Αυτό αντιστοιχεί σε μία συγκέντρωση [Η+]<0,04 mEq, η οποία αναλογεί στη μέγιστη κλίση συγκέντρωσης Η+
μεταξύ πλάσματος και σωληναριακού υγρού 1:1.000. Αυτή η ικανότητα
ελάττωσης του pH των ούρων είναι πολύ σημαντική, διότι απ’ αυτή εξαρτώνται η λειτουργία της τιτλοποιήσιμης οξύτητας και του σχηματισμού του
ΝΗ4+ (δες αντίδραση 2 και 5). Αυτές αυξάνονται περισσότερο όσο πιο όξινο είναι το pH, καθώς οι αντίστοιχες αντιδράσεις έλκονται προς τα δεξιά
δεσμεύοντας όλο και περισσότερα Η+. Για παράδειγμα, αν το ελάχιστο pH
των ούρων ήταν 5,5-6 (σημαντικά πάλι χαμηλότερο απ’ αυτό του πλάσματος), η τιτλοποιήσιμη οξύτητα και ο σχηματισμός του ΝΗ4+ θα περιορίζονταν σημαντικά, με αποτέλεσμα την αδυναμία απέκκρισης του ημερήσιου
φόρτου H+ και την πρόκληση οξέωσης (όπως δηλαδή συμβαίνει στην οξέωση τύπου 1).(2)
1.10. Χρησιμότητα του ΧΑΟ και παγίδες - Ωσμωτικό χάσμα ούρων
Το pH των ούρων αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο, που όμως δεν θα
πρέπει να στηρίζεται κανείς μόνο σ’ αυτό για την αξιολόγηση της ικανότη122

Εισαγωγή στην οξεοβασική ισορροπία

τας των νεφρών να απεκκρίνουν οξύ.
Έστω ένα παράδειγμα με οξύ διαρροϊκό σύνδρομο και συνοδό μεταβολική οξέωση και υποκαλιαιμία. Η υποκαλιαιμία διεγείρει την παραγωγή της
ΝΗ3, η οποία μέσα στο νεφρικό σωληνάριο δεσμεύει τα Η+ με αποτέλεσμα
το pH των ούρων να αυξάνεται (pH>5,5), παρά την ικανοποιητική απέκκριση των Η+. Το ερώτημα θα απαντηθεί με τον υπολογισμό του ΧΑΟ, το
οποίο στην προκειμένη περίπτωση θα είναι αρνητικό γιατί [Na+ + Κ+]<[Cl-]
εξαιτίας της παρουσίας μεγάλης ποσότητας ΝΗ4+ (το οποίο όπως προαναφέρθηκε ανήκει στα μη μετρήσιμα κατιόντα) στα ούρα. Αντίθετα, στην περίπτωση της μεταβολικής οξέωσης με φυσιολογικό ΧΑ νεφρικής αιτιολογίας,
όπου η παραγωγή του ΝΗ4+ είναι ελαττωμένη, το ΧΑΟ θα παραμένει θετικό
ή κοντά στο μηδέν (διότι και η συγκέντρωση του Cl- θα παραμένει κι αυτή
χαμηλή για την διατήρηση της ηλεκτρικής ουδετερότητας με αποτέλεσμα
[Na+ + Κ+]>[Cl-]).
Όμως υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις όπου και η χρήση του ΧΑΟ
μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα. Τέτοιες είναι:
α) Η εκσημασμένη αφυδάτωση και υπογκαιμία στην οποία επαναρροφάται μεγάλη ποσότητα Na+ στο ΕΣΑ, με αποτέλεσμα Na+ ούρων<25
mEq/L. Η ελαττωμένη προσφορά Na+ στο άπω σωληνάριο οδηγεί σε διαταραχή της οξινοποίησης (καθώς η προσφορά Na+ στον άπω νεφρώνα
ευνοεί την απέκκριση των Η+), προκαλώντας έτσι μία μορφή αναστρέψιμης
ΝΣΟ που υποχωρεί με την ενυδάτωση. Επιπλέον, όσον αφορά στο ΧΑΟ,
η μεγάλη επαναρρόφηση του Cl- (εξαιτίας της υπογκαιμίας) ελαττώνει τη
συγκέντρωσή του στα ούρα με αποτέλεσμα να παραμένει [Na+ + Κ+]>[Cl-],
οπότε και το ΧΑΟ δεν μπορεί να λάβει αρνητικές τιμές.
β) σε μεταβολική οξέωση με αυξημένο ΧΑ, όπου η παρουσία στα ούρα
κάποιου μη μετρήσιμου ανιόντος (όπως λ.χ. το υδροξυβουτυρικό στην κετοξέωση) το οποίο αντισταθμίζει ηλεκτρικά την παρουσία του μη μετρήσιμου κατιόντος ΝΗ4+, με τελικό αποτέλεσμα να μην προσμετράται κανένα
από τα δύο και έτσι το ΧΑΟ να μην αρνητικοποιείται (να παραμένει δηλαδή
[Na+ + Κ+]>[Cl-]). Έτσι συγκαλύπτεται η καλή οξινοποιητική λειτουργία των
νεφρών.
Στη διαφορική διάγνωση της δεύτερης περίπτωσης μπορεί να φανεί χρήσιμος ο υπολογισμός του ωσμωτικού χάσματος ούρων (ΩΧΟ), το
οποίο ισούται με τη διαφορά μεταξύ της υπολογιζόμενης ωσμωτικότητας
των ούρων μείον την μετρούμενη ωσμωτικότητα. Δηλαδή:
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ΩΧΟ = υπολογιζόμενη ωσμωτικότητα - μετρούμενη ωσμωτικότητα =
= {2 x [Na+ + Κ+]+(ουρία/6)+(γλυκόζη/18)} - μετρούμενη ωσμωτικότητα
Έτσι σε μία περίπτωση μεταβολικής οξέωσης, όπου το ΧΑΟ είναι θετικό
και τίθεται η υποψία της παρουσίας κάποιου μη μετρήσιμου ανιόντος, το
οποίο «εξουδετερώνει» ηλεκτρικά και συγκαλύπτει την παρουσία του ΝΗ4+,
τότε ο υπολογισμός του ΩΧΟ μπορεί να δώσει τη λύση. Αν υπάρχει μεγάλο ΩΧΟ (άρα μεγάλη απόκλιση της μετρούμενης από την υπολογιζόμενη
ωσμωτικότητα), τότε αυτό κατά 50% περίπου αντιπροσωπεύει την ποσότητα του ΝΗ4+ (και το υπόλοιπο 50% το μη μετρήσιμο ανιόν).
1.11. Ωσμωτικό χάσμα ορού
Ο υπολογισμός του ΩΧ βοηθά στη διαφορική διάγνωση της μεταβολικής οξέωσης με αυξημένο ΧΑ, ιδιαίτερα όταν υπάρχει υποψία δηλητηρίασης με μεθανόλη ή αιθυλενογλυκόλη. Ως ΩΧ ορίζεται και πάλι η διαφορά
μεταξύ της υπολογιζόμενης και της μετρούμενης ωσμωτικότητας του ορού.
Δηλαδή:
ΩΧ = υπολογιζόμενη ωσμωτικότητα - μετρούμενη ωσμωτικότητα =
= {2 x [Na+ + Κ+]+(ουρία/6)+(γλυκόζη/18)} - μετρούμενη ωσμωτικότητα
(9)
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η μετρούμενη ωσμωτικότητα είναι μεγαλύτερη
από την υπολογιζόμενη, εξαιτίας της παρουσίας κάποιας ουσίας που συμβάλλει στην αύξηση της ωσμωτικότητας του ορού και η οποία δεν ανήκει
στις συνήθεις μετρήσιμες ουσίες του αίματος.
Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το αυξημένο ΩΧ από μόνο
του δεν είναι διαγνωστικό για κάποια συγκεκριμένη διαταραχή σ’ έναν ασθενή με μεταβολική οξέωση και αυξημένο ΧΑ. Ωστόσο, αν το ιστορικό και ο
λοιπός εργαστηριακός έλεγχος αποκλείουν τη γαλακτική οξέωση ή την κετοξέωση και το ΩΧ είναι μεγάλο (ιδιαίτερα>25 mOsmol/kg) είναι πολύ πιθανή η διάγνωση της δηλητηρίασης από μεθανόλη ή αιθυλενογλυκόλη.(11,15)
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2. Ερμηνεία των αερίων αίματος
2.1. Γενικά
Η ανάλυση και η ερμηνεία των αερίων αίματος αποτελεί το σημαντικότερο βήμα στην αξιολόγηση της αναπνευστικής λειτουργίας καθώς και στη
διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας.
Η ακρίβεια του αποτελέσματος εξαρτάται από τη σωστή αιμοληψία και συντήρηση του δείγματος. Στη συνέχεια, για την εγκυρότητα των συμπερασμάτων είναι απαραίτητη η γνώση των εννοιών και των μηχανισμών που
προαναφέρθηκαν καθώς και η σωστή αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από τον αναλυτή αερίων αίματος. Η προσέγγιση κάθε περίπτωσης θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά και μεθοδικά και
θα πρέπει να εξετάζεται ως μία νοσολογική οντότητα και όχι ως μία απλή
απόκλιση των αερίων και των ηλεκτρολυτών από τις φυσιολογικές τιμές. Η
μεθοδικότητα αυτή οδηγεί στη σωστή διάγνωση και στην αποκάλυψη ακόμη και των συγκαλυμμένων διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας.
Αρχικά θα πρέπει να γίνει σαφές ότι μπορεί να υπάρχει σοβαρή οξεοβασική διαταραχή ακόμη κι όταν το pH είναι φυσιολογικό. Επίσης, θα πρέπει να αποσαφηνίζεται η διαφορά μεταξύ οξυαιμίας και οξέωσης καθώς και
μεταξύ αλκαλαιμίας και αλκάλωσης. Οι όροι «οξυαιμία» και «αλκαλαιμία»
παριστάνουν τις μεταβολές του pH. Αντίθετα, οι όροι «οξέωση» και «αλκάλωση» υποδηλώνουν την υποκείμενη παθοφυσιολογική διαταραχή και
μάλιστα μπορεί να συνυπάρχουν. Έτσι πρέπει να γίνει σαφές ότι μπορεί
αφενός να υπάρξει οξέωση χωρίς οξυαιμία (όπως και αλκάλωση χωρίς
αλκαλαιμία), ενώ αφετέρου η παρουσία οξυαιμίας δεν αποκλείει την συνύπαρξη αλκάλωσης (όπως και η αλκαλαιμία δεν αποκλείει τη συνύπαρξη
οξέωσης). Μία τυπική ανάλυση των αερίων αίματος θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω παραμέτρους:
pH
PaCO2
PaO2
SatO2

Na+
K+
ClHCO3-

Έτσι, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και απαντώντας με τη σειρά
στα παρακάτω ερωτήματα μπορεί να υπάρξει μία μεθοδική προσέγγιση
της οξεοβασικής κατάστασης του ασθενούς:
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2.2. Ιστορικό και κλινική εξέταση
Πριν από κάθε ενέργεια για την ερμηνεία των αερίων αίματος και την
προσέγγιση της οξεοβασικής κατάστασης του ασθενούς, θα πρέπει να
προηγηθεί προσεκτική λήψη ιστορικού και ενδελεχής κλινική εξέταση. Αυτό
συμβαίνει επειδή πολλές νοσολογικές οντότητες συνοδεύονται από χαρακτηριστικές οξεοβασικές διαταραχές. Έτσι η γνώση τους καθιστά πολύ πιο
ευδιάκριτη μία ΟΒ διαταραχή και βοηθά στη διάγνωση. Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα φαίνονται στην εικόνα 2.(4,16)
Νόσος
Καταπληξία
Σήψη
Έμετοι-παρουσία ρινογαστρικού
καθετήρα
Διάρροιες
Διουρητικά-υπογκαιμία
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ήπια)
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (σοβαρή)
Ηπατική ανεπάρκεια
Εγκυμοσύνη
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Σακχαρώδης διαβήτης

Οξεοβασική διαταραχή
Γαλακτική οξέωση (αυξημένο ΧΑ)
Αναπνευστική αλκάλωση
Μεταβολική αλκάλωση
Μεταβολική οξέωση (φυσιολογικό ΧΑ)
Μεταβολική αλκάλωση
Μεταβολική οξέωση (φυσιολογικό ΧΑ)
Μεταβολική οξέωση (αυξημένο ΧΑ)
Αναπνευστική αλκάλωση
Αναπνευστική αλκάλωση
Αναπνευστική οξέωση
Διαβητική κετοξέωση (αυξημένο ΧΑ)

Εικόνα 2: Συσχέτιση ορισμένων νοσολογικών καταστάσεων με τις αντίστοιχες
οξεοβασικές διαταραχές

Βήμα 1ο. Επιβεβαίωση της ορθότητας των αποτελεσμάτων
Πριν από κάθε διαγνωστική σκέψη, είναι απαραίτητος ο έλεγχος της
ακρίβειας και της ορθότητας των αποτελεσμάτων, καθώς αρκετές φορές
η ανάλυση των αερίων μπορεί να είναι εσφαλμένη εξαιτίας κακής τεχνικής
αιμοληψίας, λήψης φλεβικού ή μικτού αίματος, ύπαρξης φυσαλίδων στο
δείγμα ή καθυστερημένης μεταφοράς στον αναλυτή. Ο έλεγχος της ορθότητας των αποτελεσμάτων γίνεται με την εφαρμογή της εξίσωσης του
Henderson-Hasselbach (4) ή την τροποποιημένη μορφή της(17):
[Η+][HCO3-]/PaCO2=24*
*(η ισότητα αυτή, όπως και η εξίσωση Henderson-Hasselbach, προκύπτει από

126

Εισαγωγή στην οξεοβασική ισορροπία

την εφαρμογή του νόμου δράσης των μαζών στην αντίδραση ΗCO3- + Η+ ' H2CO3
' Η2Ο+CO2↑)

Έτσι, αντικαθιστώντας στην εξίσωση τις επιμέρους τιμές των [HCO3-]
και PaCO2 που παρέχονται από τον αναλυτή και λύνοντάς τη ως προς τη
[Η+], εκτιμάται τελικά αν η συγκέντρωση των [Η+] αντιστοιχεί στο pH της
εξέτασης. Υπάρχει η παρακάτω εικόνα (Εικ. 3) που αντιστοιχεί το εκάστοτε
pH με τις συγκεντρώσεις των Η+.(3,18)
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Εικόνα 3: Σχέση pH και συγκέντρωσης Η+

Έτσι προκύπτουν τα παρακάτω παραδείγματα:
α) Έστω ο ασθενής με τα εξής αέρια: pH=7,25 και PaCO2=23 mmHg
και HCO3-=10 mEq/L. Θα έπρεπε: [Η+] x [HCO3-] / PaCO2 = 24 ' [Η+] = 24
x PaCO2/[HCO3-] ' [Η+] = 24 x 23/10 = 55,2 δηλαδή όσα περίπου αντιστοιχούν στο pH=7,25 βάσει της εικόνας 2. Άρα η μέτρηση ήταν σωστή.
β) Έστω ο ασθενής με τα εξής αέρια: pH=7,1 και PaCO2=23 mmHg και
HCO3-=10 mEq/L. Θα έπρεπε να είναι: [Η+] x [HCO3-]/PaCO2 = 24 ' [Η+]
= 24 x PaCO2/[HCO3-] ' [Η+] = 24 x 23/10 = 55,2. Η συγκέντρωση των
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Η+ όμως (όπως φαίνεται στην εικόνα 2) που αντιστοιχεί στο pH=7,1 είναι
[Η+]=79 mEq/L, η οποία είναι κατά πολύ υψηλότερη από αυτή που υπολογίστηκε με βάση τη [HCO3-] και PaCO2 της μέτρησης. Άρα η μέτρηση δεν
ήταν σωστή.
Βήμα 2ο. Προσδιορισμός της ΟΒ κατάστασης και της πρωτοπαθούς διαταραχής
Το επόμενο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν ο ασθενής έχει
οξυαιμία (pH<7,35) ή αλκαλαιμία (pH>7,45). Ο προσδιορισμός της ΟΒ κατάστασης του ασθενούς συνήθως οδηγεί και στην αναγνώριση της πρωτοπαθούς διαταραχής από την οποία θα πρέπει να αρχίσει η διερεύνηση και
ερμηνεία των αερίων. Θα πρέπει λοιπόν στη συνέχεια να προσδιοριστεί αν
υπάρχει πρωτοπαθής μεταβολή της PaCO2 οπότε πρόκειται για αναπνευστική διαταραχή ή αν υπάρχει πρωτοπαθής μεταβολή των HCO3- οπότε
πρόκειται για μεταβολική διαταραχή. Λ.χ. αν ο ασθενής έχει οξυαιμία και
χαμηλά HCO3- τότε έχει μεταβολική οξέωση, ενώ αν η οξυαιμία συνοδεύεται από υψηλή PaCO2 τότε παρουσιάζει αναπνευστική οξέωση. Αυτό που
θα πρέπει να γνωρίζουμε στις απλές ΟΒ διαταραχές είναι ότι:
α) οι μεταβολές των HCO3- και της PaCO2 είναι προς την ίδια κατεύθυνση, ενώ
β) στις απλές αναπνευστικές διαταραχές το pH και η PaCO2 μεταβάλλονται προς αντίθετες κατευθύνσεις.
Έτσι:
α) όταν το pH και η PaCO2 μεταβάλλονται προς την ίδια κατεύθυνση,
τότε πρόκειται για μεταβολική διαταραχή, ενώ
β) όταν η μεταβολή των HCO3- και της PaCO2 είναι προς αντίθετες κατευθύνσεις τότε πρόκειται για μικτή διαταραχή και
γ) αν η ΟΒ διαταραχή εξηγείται και από τη μεταβολή των HCO3- αλλά
και της PaCO2, τότε αυτή με τη μεγαλύτερη εκατοστιαία μεταβολή αποτελεί
και την επικρατούσα (πρωτοπαθή) διαταραχή. Λ.χ. έστω ένας ασθενής με
pH=7,05 και HCO3-=16 mEq/L που παρουσιάζει PaCO2=60 mmHg. Το χαμηλό pH μπορεί να ερμηνευτεί και από τα χαμηλά HCO3- (μεταβολική οξέωση)
αλλά και από την υψηλή PaCO2 (αναπνευστική οξέωση). Όμως η εκατοστιαία μεταβολή της PaCO2 είναι υψηλότερη απ’ αυτή των HCO3- (50% έναντι
33%), άρα η επικρατούσα διαταραχή είναι η αναπνευστική οξέωση.(18)
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Βήμα 3Ο. Υπολογισμός της αντιρρόπησης
Αφού προσδιοριστεί η κυρίαρχη (επικρατούσα) διαταραχή, το επόμενο βήμα αποτελεί ο υπολογισμός της αντίστοιχης αντιρρόπησης. Όταν η
αντιρρόπηση ταιριάζει με την αναμενόμενη, πρόκειται για απλή ΟΒ διαταραχή, ενώ στην αντίθετη περίπτωση πρόκειται για μικτή μεταβολική και
αναπνευστική διαταραχή. Ο υπολογισμός της αντιρρόπησης γίνεται βάσει
των τιμών της εικόνας 1. Έτσι προκύπτουν τα παρακάτω παραδείγματα:
α) έστω ο ασθενής με τα εξής αέρια: pH=7,29 και PaCO2=26 mmHg και
HCO3-=12 mEq/L.
 Ο ασθενής αυτός παρουσιάζει οξυαιμία (pH<7,4) η οποία ερμηνεύεται από τη χαμηλή συγκέντρωση των HCO3-. Άρα επρόκειτο για
μία περίπτωση μεταβολικής οξέωσης.
 Το έλλειμμα των HCO3- είναι 24 - 12 = 12 mEq/L και η αναμενόμενη
αντιρρόπηση βάσει της εικόνας 1 ήταν: ΔPaCO2 = 12 x 1,2 = 14,4
mmHg.
 Άρα η τελική του PaCO2 θα έπρεπε να είναι 40 - 14,4 = 25,6 mmHg,
δηλαδή όση και αυτή που είχε ο ασθενής.
 Επομένως επρόκειτο για μία απλή περίπτωση μεταβολικής οξέωσης με την αναμενόμενη αναπνευστική αντιρρόπηση.
β) έστω ο ασθενής με τα εξής αέρια: pH=7,2 και PaCO2=32 mmHg και
HCO3-=12 mEq/L.
 Ο ασθενής αυτός είχε οξυαιμία (pH<7,4) η οποία ερμηνεύεται από
τη χαμηλή συγκέντρωση των HCO3-. Άρα επρόκειτο για μία περίπτωση μεταβολικής οξέωσης.
 Το έλλειμμα των HCO3- ήταν 24 - 12 = 12 mEq/L και η αναμενόμενη
αντιρρόπηση βάσει της εικόνας 1 είναι: ΔPaCO2 = 12 x 1,2 = 14,4
mmHg.
 Άρα η τελική του PaCO2 θα έπρεπε να ήταν 40 - 14,4 = 25,6
mmHg. Ο ασθενής όμως παρουσιάζει PaCO2=32 mmHg η οποία
ήταν υψηλότερη από την αναμενόμενη. Αυτό σημαίνει ότι συνυπήρχε και κάποιου βαθμού αναπνευστική οξέωση.
 Επομένως η αντιρρόπηση δεν ήταν η αναμενόμενη και άρα επρόκειτο για μία μικτή διαταραχή μεταβολικής οξέωσης μαζί με αναπνευστική οξέωση.
Η αναμενόμενη PaCO2 θα μπορούσε να υπολογιστεί και από τους αντί129
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στοιχους τύπους που περιγράφονται στην παράγραφο των αντιρροπήσεων. Αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί (όπως φαίνεται και στην εικόνα 1,
όπως επίσης και από τους τύπους υπολογισμού της εκάστοτε αντιρρόπησης) είναι ότι στις μεταβολικές διαταραχές δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ της οξείας και χρόνιας αναπνευστικής αντιρρόπησης, διότι αυτή είναι
άμεση. Αντίθετα, στις χρόνιες αναπνευστικές διαταραχές η νεφρική αντιρρόπηση είναι πιο αποτελεσματική απ’ ότι στις οξείες περιπτώσεις, διότι η
νεφρική αντιρρόπηση χρειάζεται 2-4 24ωρα για να ολοκληρωθεί. Επίσης,
είναι πολύ σημαντικό να είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει πλήρης αντιρρόπηση και πολύ περισσότερο υπεραντιρρόπηση. Εξαίρεση αποτελεί ορισμένες
φορές η περίπτωση της χρόνιας αναπνευστικής αλκάλωσης όπου μπορεί
να παρατηρηθεί πλήρης επαναφορά του pH στο φυσιολογικό.(3,4)
Βήμα 4Ο. Υπολογισμός του χάσματος ανιόντων
Το επόμενο βήμα αποτελεί ο υπολογισμός του ΧΑ από την εξίσωση που
προαναφέρθηκε:
ΧΑ = [Na+] - [HCO3- + Cl-]
Ο υπολογισμός του ΧΑ αποτελεί το πιο νευραλγικό σημείο στη διαδικασία της ερμηνείας των αερίων αίματος(19) καθώς πέρα από την παθοφυσιολογική διάκριση της μεταβολικής οξέωσης σε αυξημένου ΧΑ και σε
φυσιολογικού ΧΑ, παρέχει ακόμη τη δυνατότητα διάγνωσης συγκαλυμμένης οξέωσης όπου το pH και τα HCO3- έχουν φυσιολογικές τιμές, καθώς
και διάγνωσης περιπτώσεων μικτών διαταραχών. Στην πραγματικότητα η
διαπίστωση αυξημένου ΧΑ (ιδιαίτερα αν ΧΑ>20 mEq/L) σημαίνει τη συνύπαρξη μεταβολικής οξέωσης ανεξάρτητα από την τιμή του pH του αίματος.
Αυτό συμβαίνει διότι ουσιαστικά η αύξηση του ΧΑ (όπως φαίνεται από την
εξίσωση υπολογισμού του) προκύπτει κυρίως (όχι όμως πάντοτε) όταν
υπάρχει ελάττωση-κατανάλωση των HCO3- και αντικατάστασή τους από
άλλο μη μετρήσιμο ανιόν.
Όμως το ΧΑ εκτός από την ελάττωση των HCO3- μπορεί να επηρεαστεί
και από μεταβολές των μη μετρήσιμων κατιόντων (δηλαδή Ca2+, Mg2+, K+),
αλλά και των άλλων μη μετρήσιμων ανιόντων (λευκωματίνη, φωσφορικά
κ.ά). Πιο συγκεκριμένα, όπως είναι εύκολο να διαπιστωθεί από την εξίσω130
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ση υπολογισμού του, αύξηση του ΧΑ μπορεί να προκύψει από ελάττωση
των μη μετρήσιμων κατιόντων και αύξηση των μη μετρήσιμων ανιόντων,
ενώ ελάττωσή του μπορεί να προκύψει από αύξηση των μη μετρήσιμων
κατιόντων και ελάττωση των μη μετρήσιμων ανιόντων. Παρακάτω περιγράφεται αδρά η διαφορική διάγνωση της αύξησης και της ελάττωσης του
ΧΑ (Εικ. 4).
Αύξηση του ΧΑ
1. Αύξηση των μη μετρήσιμων ανιόντων
α) Ελαττωμένη απέκκριση ανιόντων (ΧΝΑ)
β) Αυξημένη παραγωγή μη μετρήσιμων ανιόντων (οξέος)
i.
Διαβητική κετοξέωση
ii.
Γαλακτική οξέωση
iii.
Δηλητηρίαση από σαλικυλικά, μεθανόλη, αιθυλενογλυκόλη
γ) Εξωγενής χορήγηση μη μετρήσιμων ανιόντων (καρβενικιλλίνη)
2. Ελάττωση των μη μετρήσιμων κατιόντων
α) Υπασβεστιαιμία
β) Υπομαγνησιαιμία
γ) Υποκαλιαιμία
Ελάττωση του ΧΑ (σπανιότερα)
1. Ελάττωση των μη μετρήσιμων ανιόντων
α) υπολευκωματιναιμία
2. Αύξηση των μη μετρήσιμων κατιόντων
α) Πολλαπλό μυέλωμα με μεγάλη ποσότητα παραπρωτεΐνης (θετικά
φορτισμένης)
3. Υπερεκτίμηση του Clα) Δηλητηρίαση με Br4. Ψευδοϋπονατριαιμία
Εικόνα 4: Παράγοντες που επηρεάζουν το ΧΑ

Όσον αφορά στην αύξηση του ΧΑ σε περιπτώσεις υπασβεστιαιμίας,
υπομαγνησιαιμίας και υποκαλιαιμίας, επειδή οι συγκεντρώσεις των κατιόντων αυτών είναι μικρές, η αύξηση συνήθως δεν ξεπερνάει τα 2-3 mEq/L.
Επίσης, αύξηση του ΧΑ μπορεί να παρατηρηθεί σε περιπτώσεις σοβαρής
υποχλωραιμικής μεταβολικής αλκάλωσης με υποκαλιαιμία όπου και πάλι
δεν ξεπερνάει τα 3-5 mEq/L.
Θα πρέπει κανείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις καταστάσεις που
συνοδεύονται από ελάττωση του ΧΑ, καθώς μπορεί να συγκαλύψουν σε
άλλοτε άλλο βαθμό την αύξηση του ΧΑ που συνοδεύει τη μεταβολική οξέωση αυξημένου ΧΑ.(19,20)
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Βήμα 5Ο. Υπολογισμός του δέλτα χάσματος (ΔΧ)
Αν διαπιστωθεί η παρουσία μεταβολικής οξέωσης με αυξημένο ΧΑ, τότε
ακολουθεί ο υπολογισμός του ΔΧ. Όπως προαναφέρθηκε, η αύξηση του
ΧΑ (ΔΧΑ) θα πρέπει να συνοδεύεται από παρόμοια ελάττωση των HCO3(ΔHCO3-) ώστε ο λόγος (ΔΧΑ)/(ΔHCO3-) να κυμαίνεται μεταξύ 1-1,6. Αν
όντως βρίσκεται σ’ αυτά τα όρια τότε πράγματι πρόκειται για απλή μεταβολική οξέωση με αυξημένο ΧΑ. Ας θεωρηθούν τα παρακάτω παραδείγματα:
α) Έστω ένας ασθενής με τις παρακάτω εξετάσεις:
Na+=144 mEq/L, Cl-=100 mEq/L, HCO3-=10 mEq/L
Παρατηρείται ότι αυτός παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο ΧΑ (144 - 100 10 = 34 mEq/L), άρα θα έχει σίγουρα μεταβολική οξέωση με αυξημένο ΧΑ.
Η αύξηση του ΧΑ ισούται με (ΔΧΑ) = 34 - 12 = 22 mEq/L, ενώ το έλλειμμα
των HCO3- είναι (ΔHCO3-) = 24 - 10 = 14 mEq/L. Ο λόγος (ΔΧΑ)/(ΔHCO3-)
ισούται με 22/14=1,5 που είναι 1<(ΔΧΑ)/(ΔHCO3-)<1,6 άρα επρόκειτο για
μία απλή μεταβολική οξέωση (ΜΟ) με αυξημένο ΧΑ.
β) Έστω ότι ο ίδιος ασθενής είχε τις παρακάτω εξετάσεις:
Na+=144 mEq/L, Cl-=100 mEq/L, HCO3-=18 mEq/L, τότε θα ίσχυαν τα
παρακάτω:
ΧΑ = 144 - 100 - 18 = 26 mEq/L άρα υπήρχε ΜΟ με αυξημένο ΧΑ.
Επιπλέον όμως:
(ΔΧΑ) = 26 - 12 = 14 mEq/L, ενώ το έλλειμμα των HCO3- είναι (ΔHCO3-)
= 24 - 18 = 6 mEq/L,
Επομένως: (ΔΧΑ)/(ΔHCO3-) = 14/6 = 2,3 mEq/L που είναι >1,6. Αυτό
σημαίνει ότι κάποια επιπλέον διαταραχή προσθέτει επιπλέον HCO3- στον
ορό, άρα συνυπήρχε και μεταβολική αλκάλωση.
γ) Έστω ότι ο ίδιος ασθενής είχε τις παρακάτω εξετάσεις:
Na+= 140 mEq/L, Cl-= 110 mEq/L, HCO3-= 6 mEq/L, τότε θα ίσχυαν τα
παρακάτω:
ΧΑ = 140 - 110 - 6 = 24 mEq/L άρα υπάρχει ΜΟ με αυξημένο ΧΑ. Επιπλέον όμως:
(ΔΧΑ) = 24 - 12 = 12 mEq/L, ενώ το έλλειμμα των HCO3- είναι (ΔHCO3-)
= 24 -- 6 = 18 mEq/L
Επομένως: (ΔΧΑ)/(ΔHCO3-) = 12/18 = 0,6 mEq/L που είναι <1. Αυτό σημαίνει ότι κάποια επιπλέον διαταραχή αφαίρεσε επιπλέον HCO3- στον ορό,
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άρα συνυπήρχε επιπλέον και μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό ΧΑ.
Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι το ΔΧ και προσέγγιση των μικτών μεταβολικών διαταραχών μπορεί να υπολογιστεί εξίσου και με τον άλλο τρόπο που αναφέρθηκε (με την εξίσωση -6< {[Na+] - [Cl-]-36} < +6).
Παρόμοια χρησιμότητα έχει η εκτίμηση των υπολογιζόμενων HCO3-.
(4,21)

Βήμα 6Ο. Υπολογισμός του χάσματος ανιόντων ούρων (ΧΑΟ) και
του ωσμωτικού χάσματος ούρων (ΩΧΟ)(11,16)
Ο υπολογισμός του ΧΑΟ αποτελεί το σημαντικότερο βήμα στη διαγνωστική προσέγγιση της μεταβολικής οξέωσης με φυσιολογικό χάσμα
ανιόντων. Αυτό ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την ικανότητα των νεφρών να
παράγει ΝΗ4+ βοηθώντας μας έτσι στη διάκριση της μεταβολικής οξέωσης σε νεφρικής ή εξωνεφρικής αιτιολογίας. Ας θεωρηθούν τα παρακάτω
παραδείγματα:
Έστω ένας ασθενής με τα παρακάτω εργαστηριακά:
pH=7,3, PaCO2=28 mmHg και HCO3-=14 mEq/L, Na+=136 mEq/L, Cl=110 mEq/L.
Είναι προφανές ότι επρόκειτο για μεταβολική οξέωση (HCO3-=14
mEq/L). Το ΧΑ ισούται:
ΧΑ = [Na+] - [HCO3-+Cl-] = 136 - (14+110) = 12 mEq/L, δηλαδή ήταν
φυσιολογικό.
Αυτός ο ασθενής θα μπορούσε είτε να είχε ένα οξύ διαρροϊκό σύνδρομο, είτε να έπασχε από κάποια μορφή ΝΣΟ.
α) Έστω ότι ο ασθενής αυτός είχε τις παρακάτω συγκεντρώσεις ηλεκτρολυτών στα ούρα: Na+=20 mEq/L, Κ+=30 mEq/L και Cl-=100 mEq/L. O
υπολογισμός του ΧΑΟ είχε ως εξής:
XAO = (Na++ Κ+) - (Cl-) = (20+30) - (100) = -50 mEq/L
Δηλαδή το ΧΑΟ ήταν αρνητικό. Επειδή όμως τα ούρα προφανώς δεν
μπορεί να είναι αρνητικά φορτισμένα, αυτή η υπεροχή των αρνητικών φορτίων εκφράζει την αντίστοιχη αύξηση του ΝΗ4+ (50 mEq/L) στα ούρα, στο
πλαίσιο της προσπάθειας απέκκρισης του οξέος. Αυτή η δόκιμη αύξηση
του ΝΗ4+ στα ούρα, υποδηλώνει τη φυσιολογική λειτουργία νεφρικής απέκ133
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κρισης οξέος και άρα επρόκειτο για μία περίπτωση μεταβολικής οξέωσης
εξωνεφρικής αιτιολογίας.
β) Έστω ότι ο ασθενής αυτός είχε τις παρακάτω συγκεντρώσεις ηλεκτρολυτών στα ούρα: Na+=30 mEq/L, Κ+=30 mEq/L και Cl-=50 mEq/L. O
υπολογισμός του ΧΑΟ είχε ως εξής:
XAO = (Na+ + Κ+) - [Cl-] = (30 + 30)-(50) = +10 mEq/L
Το θετικό ΧΑΟ στην περίπτωση αυτή υποδηλώνει την έλλειψη ΝΗ4+ στα
ούρα και άρα την αδυναμία απέκκρισης οξέος. Άρα επρόκειτο για μία περίπτωση ΝΣΟ.
γ) Όπως προαναφέρθηκε, η υπεροχή των αρνητικών ιόντων στα ούρα
μόνο έμμεσα αντικατοπτρίζει την παρουσία του ΝΗ4+. Αυτό σημαίνει ότι
στην περίπτωση που υπάρχει στα ούρα και κάποιο άλλο μη μετρήσιμο
αρνητικά φορτισμένο μόριο μπορεί να οδηγηθούμε σε εσφαλμένα συμπεράσματα για την ικανότητα νεφρικής απέκκρισης οξέος. Αυτό συμβαίνει
επειδή η παρουσία του μη μετρήσιμου ανιόντος προκαλεί και αντίστοιχη
αύξηση στις συγκεντρώσεις των θετικών ιόντων (Na+ + Κ+), προκειμένου να
διατηρηθεί η ηλεκτρική ουδετερότητα των ούρων. Έτσι παραμένει [Na+ +Κ+
]>[Cl-] παρά την παρουσία ικανής ποσότητας ΝΗ4+ στα ούρα. Σ’ αυτή την
περίπτωση το αυξημένο ΩΧΟ που εκφράζει την απόκλιση της υπολογιζόμενης (η οποία παραλείπει την παρουσία του μη μετρήσιμου ανιόντος) από
την πραγματική (η οποία προσμετράει και το μη μετρήσιμο ανιόν) ωσμωτικότητα υποδηλώνει την απέκκριση κάποιας επιπλέον ουσίας στα ούρα. Το
ΩΧΟ κατά το ήμισυ συνήθως εκφράζει τη συγκέντρωση του ΝΗ4+.
Βήμα 7Ο. Υπολογισμός του ωσμωτικού χάσματος ορού
Στην περίπτωση μιας μεταβολικής οξέωσης με αυξημένο ΧΑ, όταν ο
εργαστηριακός έλεγχος και το ιστορικό δεν συνηγορούν για την παρουσία κετοξέωσης ή γαλακτικής οξέωσης και παράλληλα υπάρχει η υποψία
δηλητηρίασης από αιθυλενογλυκόλη ή μεθανόλη, τότε ο υπολογισμός του
ΩΧ μπορεί να απαντήσει στο διαγνωστικό πρόβλημα. Πρώτα μετριέται η
ωσμωτική πίεση με το ωσμώμετρο και έπειτα υπολογίζεται από το γνωστό
τύπο (9) που προαναφέρθηκε. Αν η διαφορά είναι μεγάλη (ιδιαίτερα >25
mOsm/kg) τότε είναι πολύ πιθανή η παρουσία κάποιου ωσμωλίου (μεθα134

Εισαγωγή στην οξεοβασική ισορροπία

νόλη ή αιθυλενογλυκόλη) που ευθύνεται για την οξέωση.
Γενικά χρειάζεται προσοχή, διότι το αυξημένο ΩΧ δεν αποτελεί ειδικό
δείκτη και συναντάται και σ’ άλλες καταστάσεις με μεταβολική οξέωση και
αυξημένο ΧΑ, όπως η διαβητική και αλκοολική κετοξέωση, η γαλακτική
οξέωση και η χρόνια ουραιμία, όπως επίσης και σε διάφορες άλλες καταστάσεις που δεν σχετίζονται με μεταβολική οξέωση (λ.χ. επί χορήγησης
σκιαγραφικών ή μαννιτόλης).(11)
Βήμα 8Ο. Συνεκτίμηση του pH ούρων
Αν και το pH των ούρων μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για
την οξεοβασική κατάσταση του οργανισμού και την πιθανή υποκείμενη διαταραχή, θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι απόλυτα διαφοροδιαγνωστικό
της νεφρικής ή εξωνεφρικής αιτιολογίας της οξέωσης. Τα όξινα ούρα δεν
σημαίνουν απαραίτητα την ικανοποιητική απέκκριση οξέος, όπως επίσης
και το αντίθετο (τα αλκαλικά ούρα δεν σημαίνουν απαραίτητα αδυναμία
απέκκρισης οξέος). Έστω για παράδειγμα ένας ασθενής με χρόνια υπερκαλιαιμία, η οποία αναστέλλει τη νεφρική σύνθεση NH3 στο εγγύς σωληνάριο. Η διαθεσιμότητα της ΝΗ3 ως ρυθμιστικής ουσίας στο αθροιστικό
σωληνάριο θα είναι ελαττωμένη, με αποτέλεσμα ελάχιστες ποσότητες εκκρινόμενου Η+ να οδηγούν σε πολύ όξινα ούρα. Ωστόσο η συνολική (καθαρή) έκκριση οξέος θα είναι ελαττωμένη με αποτέλεσμα την πρόκληση
οξέωσης (όπως λ.χ. στη ΝΣΟ τύπου IV). Παρόμοια, τα αλκαλικά ούρα δεν
υποδηλώνουν απαραίτητα διαταραχή της απέκκρισης οξέος.
Παρόλα αυτά, το pH των ούρων μπορεί να φανεί χρήσιμο στη διαφορική διάγνωση της ΝΣΟ τύπου Ι (άπω). Πιο συγκεκριμένα, σ’ αυτή την κατάσταση υπάρχει διαταραχή της έκκρισης Η+ στο αθροιστικό σωληνάριο, με
αποτέλεσμα το pH των ούρων να παραμένει υψηλό (>5,3). Αυτή η αδυναμία οξινοποίησης των ούρων, όπως προαναφέρθηκε (δες παράγραφο «pH
ούρων»), οδηγεί σε ελάττωση του σχηματισμού ΝΗ4+ και τιτλοποιήσιμης
οξύτητας, με αποτέλεσμα την αδυναμία ικανοποιητικής απέκκρισης των
οξέων. Αυτή η συνεχής κατακράτηση Η+ οδηγεί τελικά σε κατανάλωση των
HCO3- και μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό ΧΑ. Έτσι, σε κάθε ασθενή με
μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό ΧΑ, όταν το pH ούρων παραμένει >5,3
(στους ενήλικες) τίθεται η υποψία ΝΣΟ τύπου Ι.(16)
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2.3. Ηλεκτρολύτες ορού και ούρων
Τέλος, για τη σωστή και σφαιρική αξιολόγηση του ασθενούς θα πρέπει
πάντοτε να αξιολογούνται παράλληλα και οι ηλεκτρολύτες του ορού. Αυτοί
μπορεί να παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες ή να συνεπικουρούν έμμεσα στη διάγνωση της οξεοβασικής διαταραχής. Έτσι θα πρέπει να είναι
γνωστά:
2.3.1. K+ ορού

Τα επίπεδα του Κ+ στον ορό επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες,
όπως:
α) Η οξεοβασική κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, η οξέωση συνοδεύεται
συνήθως από αύξηση του Κ+ κατά 0,6 mEq/L για κάθε μείωση του pH κατά
0,1. Αντίστοιχα, η αλκάλωση συνοδεύεται από ελάττωση του Κ+ κατά 0,6
mEq/L για κάθε αύξηση του pH κατά 0,1. Όταν η υποκαλιαιμία συνυπάρχει
με οξέωση φυσιολογικού ΧΑ, πιθανά να πρόκειται για διαρροϊκό σύνδρομο ή κάποιου τύπου ΝΣΟ (Ι ή ΙΙ) και συνήθως υποδηλώνει μεγάλη ένδεια
Κ+. Όταν μία μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό ΧΑ συνυπάρχει με υπερκαλιαιμία, πιθανά να πρόκειται για ΝΣΟ τύπου ΙV. Όταν η υποκαλιαιμία
συνοδεύεται και από χαμηλή συγκέντρωση Cl- συχνά υπάρχει μεταβολική
αλκάλωση.
β) Η ωσμωτικότητα του ορού. Η αυξημένη ωσμωτικότητα ορού (όπως
στη διαβητική υπερωσμωτική μη κετωσική κατάσταση) παρασύρει ύδωρ
από το κύτταρο, το οποίο συμπαρασύρει μαζί και Κ+ από τον ενδοκυττάριο
χώρο (efflux). Έτσι μπορεί να παρατηρείται υπερκαλιαιμία ενώ το συνολικό
Κ+ του οργανισμού μπορεί να είναι ελαττωμένο.
γ) Η ινσουλίνη. Η ινσουλίνη προκαλεί είσοδο του K+ στα κύτταρα. Έτσι
σε μία διαβητική κετοξέωση όπου υπάρχει ανεπάρκεια ινσουλίνης, μπορεί
να υπάρχουν υψηλά επίπεδα Κ+ στον ορό, παρά τη σοβαρή ένδεια του οργανισμού σ’ αυτό. Στην υπερκαλιαιμία μπορεί να συμβάλουν και τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στον ορό (τα οποία όπως προαναφέρθηκε αυξάνουν
την ωσμωτικότητα).(22)
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2.3.2. Na+ και Cl- ορού

Οι δύο αυτοί ηλεκτρολύτες είναι απολύτως απαραίτητοι στην ερμηνεία
των αερίων αίματος, καθώς βοηθούν στον υπολογισμό του ΧΑ. Ιδιαίτερα το
Cl- μπορεί να δώσει και πληροφορίες για το είδος της οξεοβασικής διαταραχής. Αυτό συμβαίνει διότι τα επίπεδά του συνήθως μεταβάλλονται αντίθετα
από αυτά των HCO3- προκειμένου να διατηρείται η ηλεκτρική ουδετερότητα.
Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι πάντοτε τα επίπεδα του Cl- πρέπει να
εκτιμώνται και σε σχέση με αυτά του Na+. Οι φυσιολογικές τιμές τους είναι:
Cl-=105 mEq/L και Na+=140 mEq/L. Άρα, όταν δεν υπάρχει οξεοβασική διαταραχή θα πρέπει Cl-/Na+=0,75. Έτσι, αν ο λόγος είναι >0,8 τότε υποδηλώνει
την παρουσία υπερχλωραιμίας και οξέωσης, ενώ όταν είναι <0,7 υποδηλώνει την παρουσία υποχλωραιμίας και μεταβολικής αλκάλωσης.
2.3.3. Cl- ούρων

Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης του Cl- των ούρων δίνει πληροφορίες για την κατάσταση του όγκου του ασθενούς (σε περίπτωση υπογκαιμίας το Cl-ούρων θα είναι ελαττωμένο αντικατοπτρίζοντας την έντονη σωληναριακή επαναρρόφηση NaCl) και βοηθά στη διαφορική διάγνωση της
μεταβολικής αλκάλωσης. Έτσι:
 Αν Cl-ούρων<25 mEq/L τότε πρόκειται για υπογκαιμική χλωριοευαίσθητη μεταβολική αλκάλωση που αποκαθίσταται με τη χορήγηση
υγρών.
 Αν Cl-ούρων>25 mEq/L τότε πρόκειται για περίπτωση χλωριοανθεκτικής μεταβολικής αλκάλωσης που δεν ανταποκρίνεται στη χορήγηση υγρών.(4,23)

3. Παραδείγματα
Παράδειγμα 1: Έστω ένας ασθενής 20 χρόνων με ελεύθερο ατομικό
αναμνηστικό που προσκομίζεται στο τμήμα επειγόντων με υπέρπνοια και
εμέτους. Τα αέρια αίματος είχαν ως εξής:
pH=7,25, PaCO2=23 mmHg, HCO3-=10 mEq/L, Na+=142 mEq/L, Cl=90 mEq/L
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α) Αρχικά θα έπρεπε να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των αποτελεσμάτων
από την τροποποιημένη εξίσωση των Henderson-Hasselbach:
[Η+] x [HCO3-]/PaCO2 = 24D
[Η ] = 24 x PaCO2/[HCO3-] = 24 x 23/10 = 55,2 mEq/L
+

Φαίνεται από την εικόνα 3 ότι η συγκέντρωση των Η+ αντιστοιχεί στο
pH. Άρα η μέτρηση ήταν σωστή.
β) Ο ασθενής είχε οξυαιμία (pH<7,4) και ελαττωμένα HCO3-, άρα η πρωτοπαθής διαταραχή ήταν μεταβολική οξέωση. Επίσης παρουσίαζε ελαττωμένη PaCO2, που οφείλονταν σε αναπνευστική αντιρρόπηση.
γ) Το έλλειμμα των HCO3- ήταν ίσο με 24 - 10 = 14 mEq/L. Η ελάττωση
της PaCO2 εξαιτίας της αναπνευστικής αντιρρόπησης θα έπρεπε να ήταν
14 x 1,2 = 16,8 mmHg, όση δηλαδή παρουσίαζε και ο ασθενής (PaCO2 =
40 - 16,8 = 23,2 mmHg). Άρα η αντιρρόπηση ήταν αυτή που έπρεπε και
δεν συνυπήρχε υποκείμενη αναπνευστική διαταραχή.
δ) Το ΧΑ ήταν 142 - (10+90) = 42 mEq/L, δηλαδή αυξημένο κατά 42 - 12
= 30 mEq/L.
ε) Ο λόγος της αύξησης του ΧΑ προς την ελάττωση των HCO3- (ΔΧΑ/
ΔHCO3-) θα έπρεπε να κυμαίνεται μεταξύ 1-1,6. Όμως στην περίπτωση
αυτή ήταν: ΔΧΑ/ΔHCO3-= 30/14 = 2,1. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν κατά πολύ
υψηλότερο από το 1,6 που σημαίνει ότι η ελάττωση των HCO3- ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη. Άρα συνυπήρχε κάποια επιπλέον διαταραχή που προσέθεσε HCO3- στον οργανισμό και προκάλεσε παράλληλα και
μεταβολική αλκάλωση. Πράγματι αναφέρθηκε ότι ο ασθενής παρουσίαζε
εμέτους.
στ) Άρα επρόκειτο για μία περίπτωση μεταβολικής οξέωσης με αυξημένο ΧΑ που συνυπήρχε με μεταβολική αλκάλωση.
ζ) Τελικά η διάγνωση τέθηκε από τον υπόλοιπο βιοχημικό έλεγχο ο οποίος κατέδειξε αυξημένη συγκέντρωση γλυκόζης και την παρουσία κετονών
στα ούρα. Επρόκειτο λοιπόν για μία περίπτωση διαβητικής κετοξέωσης με
συνυπάρχουσα μεταβολική αλκάλωση εξαιτίας των επίμονων εμέτων.
Παράδειγμα 2: Έστω ένας ασθενής 50 χρόνων με ελεύθερο ατομικό
αναμνηστικό που επισκέφθηκε το τμήμα επειγόντων με οξύ διαρροϊκό σύνδρομο. Τα αέρια αίματος είχαν ως εξής: pH=7,3, PaCO2=30 mmHg, HCO3=16 mEq/L, Na+=138 mEq/L, Cl-=110 mEq/L, ενώ οι συγκεντρώσεις ηλεκτρολυτών στα ούρα είχαν ως εξής: Na+ούρων=30 mEq/L, Κ+ούρων=28 mEq/L,
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Cl-ούρων=90 mEq/L
α) Αρχικά θα έπρεπε να γίνει επιβεβαίωση της ορθότητας των αποτελεσμάτων από την τροποποιημένη εξίσωση των Henderson-Hasselbach:
[Η+] = 24 x PaCO2/[HCO3-] = 24 x 30/16 = 45 mEq/L
Φαίνεται από την εικόνα 3 ότι η συγκέντρωση των Η+ αντιστοιχούσε
περίπου στο pH. Άρα η μέτρηση ήταν σωστή.
β) Ο ασθενής παρουσίαζε οξυαιμία (pH<7,4) και είχε ελαττωμένα HCO3-,
άρα η πρωτοπαθής διαταραχή ήταν μεταβολική οξέωση. Επίσης παρουσίαζε ελαττωμένη PaCO2, που οφείλονταν σε αναπνευστική αντιρρόπηση.
γ) Το έλλειμμα των HCO3- ήταν ίσο με 24 - 16 = 8 mEq/L. Η ελάττωση
της PaCO2 εξαιτίας της αναπνευστικής αντιρρόπησης θα έπρεπε να ήταν
8 x 1,2 = 9,6 mmHg. Δηλαδή η PaCO2 του ασθενούς θα έπρεπε να ήταν
PaCO2 = 40 - 9,6 = 30,4 mmHg, όση δηλαδή μετρήθηκε. Άρα η αντιρρόπηση ήταν αυτή που θα έπρεπε και δεν συνυπήρχε υποκείμενη αναπνευστική διαταραχή.
δ) Το ΧΑ ήταν ίσο με [Na+] - [HCO3- + Cl-] = 138 - (16 + 110) = 12 mEq/L,
δηλαδή μέσα στα φυσιολογικά όρια.
ε) Το επόμενο βήμα αποτελεί ο υπολογισμός του ΧΑΟ. Αυτό ήταν ίσο
με:
ΧΑΟ = (Na++ Κ+)ούρων - [Cl-] ούρων = (30 + 28) - 90 = -32 mEq/L
Δηλαδή το ΧΑΟ ήταν αρνητικό, που σημαίνει ότι η ικανότητα νεφρικής
απέκκρισης οξέος ήταν ικανοποιητική. Άρα η μεταβολική οξέωση ήταν εξωνεφρικής αιτιολογίας.
στ) Πράγματι, επρόκειτο για μία περίπτωση μεταβολικής οξέωσης με
φυσιολογικό ΧΑ, που οφείλονταν σε οξύ διαρροϊκό σύνδρομο.
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Ερωτήσεις
1. Έστω ένας ασθενής στο τμήμα επειγόντων με τα παρακάτω αέρια
αίματος: PaCO2=30 mmHg, HCO3-=14 mEq/L. Το pH θα έπρεπε να είναι (μία σωστή):
α) pH=7,0;
β) pH=7,1;
γ) pH=7,2;
δ) pH=7,3;
2. Έστω ένας ασθενής στο τμήμα επειγόντων με τα παρακάτω αέρια
αίματος: pH=7,15, PaCO2=30 mmHg, HCO3-=10 mEq/L. Η οξεοβασική
διαταραχή που παρουσίαζε θα ήταν (μία σωστή):
α) Μεταβολική οξέωση;
β) Αναπνευστική αλκάλωση;
γ) Μεταβολική οξέωση και αναπνευστική οξέωση;
δ) Η μέτρηση δεν ήταν σωστή;
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3. Έστω ένας ασθενής στο τμήμα επειγόντων με τα παρακάτω αέρια
και ηλεκτρολύτες αίματος και ούρων: pH=7,0, PaCO2=17 mmHg, HCO3=4 mEq/L, Na+=134 mEq/L, Κ+=1,9 mEq/L, Cl-=118 mEq/L, pHούρων=5,8.
Η πιθανότερη διάγνωση ήταν (μία σωστή):
α) Οξύ διαρροϊκό σύνδρομο;
β) Χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο;
γ) Νεφροσωληναριακή οξέωση τύπου Ι;
δ) Σηπτική καταπληξία;
4. Έστω ένας ασθενής στο τμήμα επειγόντων με τα παρακάτω αέρια
και ηλεκτρολύτες αίματος: pH=6,9, PaCO2=16 mmHg, HCO3-=3 mEq/L,
Na+=137 mEq/L, Cl-=107 mEq/L. Η πιθανότερη διάγνωση ήταν (μία
σωστή):
α) Μεταβολική οξέωση με αυξημένο ΧΑ και μεταβολική αλκάλωση;
β) Μεταβολική οξέωση με αυξημένο ΧΑ και αναπνευστική αλκάλωση;
γ) Μεταβολική οξέωση με αυξημένο ΧΑ και μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό ΧΑ;
δ) Μεταβολική οξέωση και αναπνευστική οξέωση;
5. Έστω ένας ασθενής στο τμήμα επειγόντων με τα παρακάτω αέρια και ηλεκτρολύτες αίματος: pH=7,38, PaCO2=38 mmHg, HCO3-=24
mEq/L, Na+=139 mEq/L, Cl-=90 mEq/L. Η πιθανότερη διάγνωση ήταν
(μία σωστή):
α) Μεταβολική οξέωση αυξημένου ΧΑ και μεταβολική οξέωση φυσιολογικού
ΧΑ;
β) Μεταβολική οξέωση αυξημένου ΧΑ και μεταβολική αλκάλωση;
γ) Μεταβολική αλκάλωση;
δ) Ο ασθενής δεν παρουσίαζε οξεοβασική διαταραχή;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
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Νεφροσωληναριακές οξεώσεις
Καπλάνης Νικόλαος
Ειδικευόμενος Νεφρολογίας
Παν. Γεν. Νοσ. Ρίο, Πάτρα
Μαυροματίδης Κώστας
Δ/ντής Νεφρολογικού Τμήματος ΓΝ Κομοτηνής

Κύρια σημεία
- Στην εγγύς ΝΣΟ είναι μειωμένη η επαναρρόφηση των HCO3- στα εγγύς σωληνάρια, με αποτέλεσμα στην αρχή το pH των ούρων να είναι υψηλό (>6,5)
- Στην εγγύς ΝΣΟ όταν τα HCO3- στον ορό φθάσουν γύρω στα 15-18 mEq/L
σταθεροποιούνται και τα ούρα γίνονται όξινα (pH<5,0)
- Η διττανθρακουρία στην εγγύς ΝΣΟ οδηγεί σε ταυτόχρονη απώλεια ιόντων Na+
και K+, με συνέπεια την υπογκαιμία, η οποία με τη σειρά της διεγείρει την έκκριση
αλδοστερόνης
- Η αλδοστερόνη αυξάνει την επαναρρόφηση ιόντων Na+ και την έκκριση ιόντων
+
Κ και οδηγεί σε υποκαλιαιμική υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση
- Τα 2/3 των ασθενών με εγγύς ΝΣΟ έχουν ραχίτιδα (παιδιά) ή οστεομαλακία
(ενήλικες)
- Η ενδοφλέβια χορήγηση HCO3- σε εγγύς ΝΣΟ αυξάνει το pH των ούρων (>7,5),
η δε κλασματική απέκκριση των HCO3- είναι>15%
- Χορήγηση NH4CI στην εγγύς ΝΣΟ μειώνει το φυσιολογικό pH των ούρων σε 5
ώρες κάτω από 5,5
- Θεραπευτικά στην εγγύς ΝΣΟ η ημερήσια χορήγηση HCO3- είναι επαρκής,
ωστόσο πολλές φορές στους ενήλικες δεν απαιτείται χορήγηση HCO3- Η βαρύτερη μορφή ΝΣΟ είναι η άπω και έχει τις σοβαρότερες επιπλοκές
- Στην άπω ΝΣΟ υπάρχει μειωμένη ικανότητα των σωληναρίων να επιτύχουν
το μέγιστο επίπεδο οξινοποίησης των ούρων, με αποτέλεσμα να μην αποβάλεται το
ημερήσιο φορτίο οξέων
- Το pH των ούρων στην άπω ΝΣΟ παραμένει>5,5 στους ενήλικες και >5,6 στα
παιδιά, παρά την ύπαρξη οξυαιμίας
- Στην άπω ΝΣΟ τα HCO3- που δεν επαναρροφήθηκαν από τα εγγύς σωληνάρια
μπορεί να μην επαναρροφηθούν και στα άπω, με αποτέλεσμα τη διττανθρακουρία
επί παρουσίας μεταβολικής οξέωσης
- Η απώλεια Na+ οδηγεί σε μείωση του ενδαγγειακού όγκου και διεγείρει την
έκκριση αλδοστερόνης, η οποία επιτείνει την υποκαλιαιμία
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- Η άπω ΝΣΟ είναι υπερχλωραιμική, αφού η μείωση του ενδαγγειακού όγκου
διεγείρει την επαναρρόφηση των CI- Τα 2/3 των ασθενών με άπω ΝΣΟ παρουσιάζουν νεφρολιθίαση ή νεφρασβέστωση (εξαιτίας υπερασβεστιουρίας, υπερφωσφατουρίας και αλκαλικών ούρων)
- Χορήγηση NH4CI σε άπω ΝΣΟ δεν οξινοποιεί τα ούρα
- Στην άπω ΝΣΟ θεραπευτικά συστήνεται η καθημερινή χορήγηση των HCO3που καταναλώνονται ή χάνονται
- Όταν στην άπω ΝΣΟ η υποκαλιαιμία είναι σημαντικού βαθμού, μπορεί να επιδεινωθεί με τη χορήγηση HCO3- (προηγείται η αποκατάσταση των επιπέδων των
K+)
- Στην άπω ΝΣΟ χορηγείται ποσότητα NaHCO3 από το στόμα διαιρεμένη σε 4
δόσεις (σε παιδιά η δόση φτάνει τα 2 mEq/kgΣΒ) και βιταμίνη D3 για την αντιμετώπιση της οστεομαλακίας ή/και της ραχίτιδας
- Η ΝΣΟ τύπου IV οφείλεται σε ανεπάρκεια της αλδοστερόνης ή σε αντίσταση
των σωληναριακών κυττάρων στη δράση της
- Ασθενείς με ΝΣΟ τύπου IV μπορούν να μειώσουν το pH των ούρων κάτω από
5,5
- Στη ΝΣΟ τύπου IV η έκκριση τιτλοποιήσιμης οξύτητας είναι σχεδόν φυσιολογική, ενώ η έκκριση ΝΗ4+ είναι έντονα μειωμένη (εξαιτίας της υπερκαλιαιμίας)
- Η ΝΣΟ τύπου IV έχει χαρακτηριστικά υπερκαλιαιμίας και για το λόγο αυτό χρειάζεται συχνά να διαφοροδιαγιγνώσκεται από άλλες αιτίες υπερκαλιαιμίας
- Η ΝΣΟ τύπου IV έχει φυσιολογικό χάσμα ανιόντων και χαρακτηρίζεται στα
ούρα από χαμηλό pH και χαμηλά επίπεδα ΝΗ4+
- Ασθενείς με υπερκαλιαιμία, η οποία δεν οφείλεται σε λήψη καλιοσυντηρητικών
διουρητικών, μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (α-ΜΕΑ )ή ανταγωνιστών των υποδοχέων
της αγγειοτενσίνης ΙΙ (ΑΤ- ΙΙ) έχουν πιθανότατα ΝΣΟ τύπου IV
- Ο σακχαρώδης διαβήτης με ΧΝΑ είναι η συχνότερη αιτία ΝΣΟ τύπου IV (υπορρενιναιμικός υποαλδοστερονισμός)
- Η θεραπεία της ΝΣΟ τύπου IV αφορά κυρίως στην αντιμετώπιση της υπερκαλιαιμίας, που περιλαμβάνει το διαιτητικό περιορισμό του Κ+, τη χορήγηση διουρητικού
(αγκύλης ή θειαζιδικού) ή kayexalate
- Ορισμένοι ασθενείς με ΝΣΟ τύπου IV (όσοι δεν εμφανίζουν οίδημα και δεν
πάσχουν από αρτηριακή υπέρταση) χρήζουν μεγάλες δόσεις αλατοκορτικοειδών

1. Σημασία των φυσιολογικών νεφρών στην οξινοποίηση των
ούρων
Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι νεφροί, με τη λειτουργία τους μεταξύ
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άλλων, συμβάλλουν στη διατήρηση της συςγκέντρωσης των HCO3- του
ορού σε φυσιολογικά επίπεδα. Η συμβολή αυτή στην οξεοβασική ισορροπία επιτυγχάνεται διαμέσου δύο διαδικασιών: α) της επαναρρόφησης των
HCO3-, η οποία συμβαίνει κυρίως στα εγγύς σωληνάρια και β) της έκκρισης
των μη πτητικών οξέων τα οποία τιτλοποιούνται από τα ρυθμιστικά συστήματα των ούρων και την NH3, η οποία συμβαίνει στα άπω σωληνάρια. Το
ότι οι νεφροί συμβάλλουν στην οξεοβασική ισορροπία φαίνεται και από το
ότι: α) η επαναρρόφηση των HCO3- από τα κύτταρα του σωληναριακού
αυλού στο αίμα είναι ίση με το ρυθμό που τα HCO3- του ορού διηθούνται
στο σπείραμα και β) ο ρυθμός με τον οποίο τα HCO3- του ορού και οι ρυθμιστικές βάσεις του οργανισμού εξουδετέρωσης (τιτλοποίησης) από τα μη
πτητικά οξέα που παράγονται ως τελικό προϊόν του μεταβολισμού, είναι
αντίστοιχος με το ρυθμό αναγέννησης HCO3- στους νεφρούς που επιστρέφουν στο αίμα κατά την τελική αποβολή των μη πτητικών οξέων στους
νεφρούς (Εικ. 1)1.

Εικόνα 1: Διηθούμενη και επαναρροφούμενη ποσόητα HCO3-/24ωρο

Τελικά περίπου το 98% των εκκρινόμενων Η+ στον αυλό χρησιμοποιούνται για την τιτλοποίηση των διηθούμενων HCO3- σε H2CO3, τα οποία στη
συνέχεια διασπώνται σε CO2 και Η2Ο. Το υπόλοιπο 2% των εκκρινόμενων
Η+ μπορεί να εξουδετερωθεί στα ούρα, κυρίως με τη μορφή φωσφορικών
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αλάτων και αμμωνίου (ΝΗ4+)1.
Εγγύς επαναρρόφηση HCO3-: Τα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια επαναρροφούν το μεγαλύτερο ποσοστό των διηθούμενων HCO3- και Na+. Σε
ενήλικες περίπου το 85-90% των διηθούμενων HCO3- επαναρροφώνται
στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια (το 20% παρακυτταρικά με παθητική
προς τα πίσω διάχυση), όταν τα επίπεδα των HCO3- στον ορό είναι φυσιολογικά, σε σύγκριση με τα νήπια που επαναρροφούν το 65%. Στους
ενήλικες το υπόλοιπο ~10% επαναρροφάται από το παχύ ανιόν σκέλος της
αγκύλης του Henle και το τελευταίο 5% από τα αθροιστικά σωληνάρια 2.
Η επαναρρόφηση των HCO3- στα εγγύς σωληνάρια επιτυγχάνεται με
την διαδικασία έκκρισης Η+. Επιτυγχάνεται με τη δράση του Na+-H+-αντιμεταφορέα που εντοπίζεται στην ελεύθερη επιφάνεια των σωληναριακών
κυττάρων (αλλά και της H+-ATPάσης σε πολύ μικρότερο βαθμό) και της Na+K+-ATPάσης της μη ελεύθερης επιφάνειας των σωληναριακών κυττάρων,
η οποία αφαιρεί διαρκώς Na+ από τα κύτταρα προς τον περισωληναριακό
χώρο. Η μεταφορά των HCO3- που σχηματίζονται μέσα στα σωληναριακά
κύτταρα από τη δράση της κυτταροπλασματικής καρβονικής ανυδράσης
(ισομορφή ΙΙ) επιτυγχάνεται με τη δράση του συμμεταφορέα HCO3-- Na+.
Η επαναρρόφηση των HCO3- ρυθμίζεται από τους εξής παράγοντες: τη
δραστηριότητα της καρβονικής ανυδράσης, τον εξωκυττάριο όγκο υγρών,
την τάση του CO2 και το ολικό σωματικό Κ+. Μία μείωση του εξωκυττάριου
όγκου υγρών ή του Κ+ ή μία αύξηση της PaCO2 αυξάνει την εγγύς επαναρρόφηση των HCO3-. Και αντίθετα μία αύξηση του εξωκυττάριου όγκου
υγρών ή του ολικού Κ+ του οργανισμού και μία μείωση της PaCO2 αναστέλλει την εγγύς επαναρρόφηση των HCO3-. Σε ορισμένες περιπτώσεις,
άλλοι παράγοντες όπως η παραθορμόνη (PTH), το Ca2+ και ο φωσφόρος
του ορού επίσης επηρεάζουν την εγγύς σωληναριακή επαναρρόφηση των
HCO3-. Λ.χ. σε φυσιολογικά άτομα, η οξεία έγχυση παραθορμόνης (PTH)
μπορεί να αυξήσει την απώλεια των HCO3- στα ούρα.
Άπω επαναρρόφηση HCO3- και οξινοποίηση: Η οξινοποίηση βασικά
συμβαίνει στον άπω νεφρώνα (και στα αθροιστικά σωληνάρια, κατά ένα
μέρος με τη βοήθεια της αλδοστερόνης): α) με επαναρρόφηση των διηθούμενων HCO3- που δεν επαναρροφήθηκαν στα εγγύς σωληνάρια, β) με τιτλοποίηση των δισθενών βάσεων των φωσφορικών (HPO42-) τα οποία μετατρέπονται σε μονοσθενή (H2PO4-) και τη συσσώρευση ΝΗ3 μέσα στον αυλό
του σωληνάριου, η οποία συνδέεται με τα Η+ και σχηματίζει μη διηθούμενα
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ΝΗ4+. Στα αθροιστικά σωληνάρια, το διήθημα είναι ουσιαστικά ελεύθερο
HCO3- και το pH του είναι ίσο με 6,2. Το διήθημα οξινοποιείται περαιτέρω στα αθροιστικά σωληνάρια με τη δημιουργία κλίσης Η+ μεταξύ αυλού
και περισωληναριακού χώρου. Συνοψίζοντας, η φυσιολογική οξινοποίηση
των ούρων συμβαίνει στα άπω σωληνάρια αν: α) υπάρχουν επαρκείς ποσότητες αλδοστερόνης, β) τα αθροιστικά σωληνάρια έχουν τη δυνατότητα
να εκκρίνουν Η+ ενάντια σε μία αντίθετη κλίση, η οποία δεν κατακλύζεται
από HCO3- τα οποία διέφυγαν από την εγγύς επαναρρόφηση, γ) υπάρχουν
επαρκείς ποσότητες Na+ και ρυθμιστικών διαλυμάτων για να είναι δυνατή η
έκκριση των Η+ και δ) η αμμωνιογένεση είναι άθικτη2.
Έτσι παρόλο που τα εγγύς σωληνάρια ευθύνονται ποσοτικά για την έκκριση της μεγαλύτερης ποσότητας Η+, τα άπω σωληνάρια παίζουν πολύ
σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας. Αυτά επαναρροφούν το 5-20% των HCO3- που διηθήθηκαν και διέφυγαν την επαναρρόφηση στα εγγύς, όμως εκκρίνουν και Η+, ενάντια σε μία απότομη
κλίση του pH του σωληναριακού διηθήματος, που είναι κατώτερο κατά 2-3
μονάδες από αυτό του ορού.
Πιο ειδικά στον άπω νεφρώνα, ιδίως στο φλοιώδες αθροιστικό σωληνάριο, επαναρροφάται το Na+ κατά ένα ποσοστό με τη βοήθεια της αλδοστερόνης. Παράλληλα, εξαιτίας απ’ ευθείας επίδρασης της αλδοστερόνης
απεκκρίνονται επίσης ιόντα Η+ και Κ+. Αυτό έχει ως συνέπεια όταν υπάρχει
ένδεια αλδοστερόνης ή σωληναριακή αντίσταση στη δράση της να προκληθεί απρόσφορη αποβολή HCO3-, τουλάχιστον όταν τα HCO3- του ορού
είναι φυσιολογικά. Ακόμη, η υπερκαλιαιμία που συνοδεύει την ένδεια αλδοστερόνης, επηρεάζει τη νεφρική σύνθεση ΝΗ3 και με τον τρόπο αυτό την
καθαρή έκκριση οξέων στα άπω και αθροιστικά σωληνάρια.
α) Κυτταρικοί μηχανισμοί οξινοποίησης: Τα εμβόλιμα κύτταρα
(intercalated cells) συνιστούν το 40% των κυττάρων των άπω και αθροιστικών σωληναρίων και διακρίνονται στα α-εμβόλιμα, που είναι τα κύρια υπεύθυνα για την έκκριση των Η+ στα ούρα (χρησιμοποιώντας την Η+-ATPάση
που βρίσκεται στην ελεύθερή τους επιφάνεια και τον CI--HCO3--αντιμεταφορέα που εντοπίζεται στη βασική τους επιφάνεια). Τα β-εμβόλιμα κύτταρα που βρίσκονται μόνο στα φλοιώδη αθροιστικά σωληνάρια, εκκρίνουν
HCO3- στο σωληναριακό αυλό, με τη βοήθεια της H+-ATPάσης (βρίσκεται
στη βασική τους επιφάνεια-μη ελεύθερη) και τον CI--HCO3--αντιμεταφορέα που εντοπίζεται στην ελεύθερή τους επιφάνεια) (Εικ. 2). Τα θεμέλια
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κύτταρα (principal cells) (60% των κυττάρων των άπω και αθροιστικών
σωληναρίων) είναι άφθονα στον έξω μυελό και στο φλοιώδες τμήμα των
αθροιστικών σωληναρίων και ευθύνονται για την επαναρρόφηση του Na+
και του Η2Ο. Στα θεμέλια κύτταρα είναι απαραίτητη η επαρκής ποσότητα
αλδοστερόνης για την επαναρρόφηση του Na+ (ελεύθερη επιφάνεια), που
οδηγεί σε αρνητικοποίηση του αυλού (αφού επαναρροφάται το Na+ που
είναι θετικό, διαμέσου των καναλιών Na+ που τα ανοίγει η αλδοστερόνη),
κάτι που είναι απαραίτητο για την έκκριση του Κ+. Επιπλέον η αλδοστερόνη
έχει μία απευθείας μη νατριο-εξαρτώμενη επίδραση στην έκκριση των Η+
διαμέσου απορρύθμισης των αντλιών Η+ της ελεύθερης επιφάνειας των
εμβόλιμων κυττάρων.

Εικόνα 2: Οι αντλίες των κυττάρων των άπω σωληναρίων (προσοχή στην αντίθετη θέση της H+-ATP άσης και του CI--HCO3--αντιμεταφορέα στα α και β-εμβόλιμα
κύτταρα)
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2. Εισαγωγή στις νεφροσωληναριακές οξεώσεις (ΝΣΟ)
Ο όρος ΝΣΟ περιλαμβάνει σύνδρομα διαταραχών της σωληναριακής
μεταφοράς, ανόμοια μεταξύ τους, τα οποία έχουν ως κοινό παρονομαστή
την αδυναμία έκκρισης Η+, η οποία είναι ανεξάρτητη από το ρυθμό σπειραματικής διήθησης. Έχουν περιγραφεί 5 συνολικά τύποι ΝΣΟ (Εικ. 3). Η
άπω ή κλασική ΝΣΟ (τύπου Ι) που χαρακτηρίζεται από αδυναμία μείωσης
του pH των ούρων, παρά την παρουσία σημαντικού βαθμού οξέωσης και
με ελάχιστη αποβολή HCO3-. Η εγγύς ΝΣΟ (τύπου ΙΙ) που χαρακτηρίζεται
από μεγάλη απώλεια HCO3-, ενώ οι νεφροί διατηρούν την ικανότητα μείωσης του pH των ούρων, όταν τα HCO3- του ορού βρίσκονται κάτω από
κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο. Η ΝΣΟ τύπου ΙΙΙ αποτελεί την κατάσταση
κατά την οποία οι ασθενείς ενώ χάνουν HCO3- στα ούρα έχουν ταυτόχρονα
και αδυναμία να μειώσουν το pH τους, αποτελώντας έτσι ένα πρότυπο
μικτής βλάβης (εγγύς και άπω). Η ΝΣΟ τύπου IV είναι αυτή που σχετίζεται με ένδεια αλδοστερόνης, έχει περιγραφεί ως ΝΣΟ με υπερκαλιαιμία
και χαρακτηρίζεται από δυνατότητα μείωσης του pH των ούρων κάτω από
5,5 και σε αντίθεση με τη ΝΣΟ τύπου ΙΙ οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν απώλεια HCO3- στα ούρα. Τέλος αναγνωρίστηκε και μία 5η κατάσταση όπου οι
ασθενείς έχουν ΝΣΟ και υπερκαλιαιμία, όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να
μειώσουν το pH των ούρων (έχουν δηλαδή αδυναμία έκκρισης Η+ αλλά και
Κ+), κατάσταση που αποδόθηκε σε διαταραχή του φορτίου, παρόμοια μ’
αυτή που προκαλείται από τη χορήγηση αμιλορίδης.
Άπω ΝΣΟ (κλασική ή τύπου Ι)
Εγγύς ΝΣΟ (απώλεια HCO3- ή τύπου ΙΙ)
Άπω ΝΣΟ με απώλεια HCO3- (τύπου ΙΙΙ)
Υπερκαλιαιμική ΝΣΟ σχετιζόμενη με ένδεια αλδοστερόνης (τύπου IV ΝΣΟ)
Υπερκαλιαιμική άπω ΝΣΟ χωρίς ένδεια αλδοστερόνης
Εικόνα 3: Τύποι ΝΣΟ

Γενικά οι ΝΣΟ αποτελούν ομάδα διαταραχών μεταφοράς στα εγγύς
σωληνάρια που αφορούν στην επαναρρόφηση των HCO3- ή στα άπω σωληνάρια που αφορούν στην έκκριση των Η+ ή και των δύο, που έχουν ως
αποτέλεσμα τη μείωση της ικανότητας απέκκρισης οξέων, με αποτέλεσμα
την υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση. Ειδικότερα στην εγγύς ΝΣΟ θε-
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ωρείται ότι μπορεί να ευθύνεται η ένδεια της Η+-ATPάσης, του Na+-H+-αντιμεταφορέα, της Na+-K+-ATPάσης ή η ένδεια της καρβονικής ανυδράσης.
Σημειώνεται ότι το 95% της καρβονικής ανυδράσης συνιστά την κυτταροπλασματική (II) και το υπόλοιπο 5% την IV (αυλική) και την XII. Η ένδεια της
καρβονικής ανυδράσης είναι ιδιαίτερα συχνή στη Μέση Ανατολή ως αιτία
εγγύς ΝΣΟ 2 (Εικ. 4).

Εικόνα 4: Σημεία βλαβών που ευθύνονται για την εγγύς ΝΣΟ (τύπου ΙΙ)(α- Na+H -αντιμεταφορέας, β- καρβονική ανυδράση IV(αυλική), γ- κυτταροπλασματική καρβονική ανυδράση, δ- Na+-HCO3-συμμεταφορέας, ε- Na+-K+ ATPάση, στ- παρακυττα+

τική επαναρρόφηση Na+, Cl-)

Αντίστοιχα στην άπω ΝΣΟ μπορεί να ευθύνεται η H+-ATPάση, ο H+-K+αντιμεταφορέας ή ο CI--HCO3--αντιμεταφορέας. Στη ΝΣΟ τύπου IV υπάρχει
ένδεια αλδοστερόνης ή αδυναμία δράσης της (Εικ. 5).

151

Μεταβολικές οξεοβασικές διαταραχές

Εικόνα 5: Σημεία βλαβών που ευθύνονται για την άπω ΝΣΟ (τύπου Ι) (a- H+ATPάση, β- CI--HCO3--αντιμεταφορέας, γ-κυτταροπλασματική καρβονική ανυδράση, δ- H+-K+-αντιμεταφορέας)

2.1. Συχνότητα
Οι οικογενείς ή πρωτοπαθείς περιπτώσεις ΝΣΟ εκδηλώνονται στην
παιδική ηλικία και είναι συχνά αυτοσωματικές κυρίαρχες (επικρατούσες).
Πάνω από 300 άτομα από 30 οικογένειες έχουν αναγνωριστεί με πρωτοπαθή άπω ΝΣΟ.
Προηγούμενες πληροφορίες έδειξαν ότι η ΝΣΟ τύπου Ι (άπω) συνέβαινε συχνότερα σε άτομα άνω των 18 χρόνων, με προτίμηση τις γυναίκες (η
αυτοσωματική επικρατούσα άπω ΝΣΟ απαντά κατά 70% στις γυναίκες),
ενώ η ΝΣΟ τύπου ΙΙ (εγγύς) συνέβαινε σε παιδιατρικό πληθυσμό, ηλικίας
κάτω των 18 χρόνων (συνήθως βρεφικής ηλικίας) με προτίμηση τα αγόρια3. Η άπω ΝΣΟ συμβαίνει πιο συχνά σε ενήλικες και μπορεί να είναι
πρωτοπαθής (σχεδόν πάντοτε σε γυναίκες) ή δευτεροπαθής.
Έχει διαπιστωθεί ακόμη πολύ μεγάλη συχνότητα της άπω ΝΣΟ στη
Βορειοανατολική Ταϋλάνδη (συχνότητα ανδρών:γυναικών=3:1) σε άτομα
152

Μεταβολικές οξεοβασικές διαταραχές

ηλικίας από 18-76 χρόνων. Χαρακτηρίζεται από έντονη μυϊκή αδυναμία,
νεφρασβέστωση, νεφρολιθίαση, οστεομαλακία και νυχτουρία. Η υποκαλιαιμία και τα συνοδά χαρακτηριστικά της είναι στις περιπτώσεις αυτές σοβαρότερα το καλοκαίρι και διαπιστώνοντα συχνότερα σε ομάδες ατόμων των
οποίων η δίαιτα αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από ρύζι.
Η ΝΣΟ τύπου IV αποτελεί στους ενήλικες τη συχνότερη μορφή ΝΣΟ (με
δεύτερη σε συχνότητα τη ΝΣΟ τύπου Ι και τρίτη την τύπου III), αν και αναγνωρίζεται λιγότερο συχνά σε σχέση με την πραγματική της ύπαρξη. Στους
ενήλικες, η συχνότερη αιτία είναι η υπερτροφία του προστάτη και η σχετική
αποφρακτική ουροπάθεια. Πράγματι το 1980 η ΝΣΟ τύπου IV περιγράφηκε για πρώτη φορά, μετά από απελευθέρωση της απόφραξης των ουροφόρων οδών από τον υπερτροφικό προστάτη, σ’ έναν ηλικιωμένο ασθενή.
Με δεδομένο ότι οι καταστάσεις αυτές (υπερτροφία προστάτη) είναι πολύ
συχνές, όπως επίσης και ο σακχαρώδης διαβήτης, η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, η υπέρταση και οι διαμεσοσωληναριακές νόσοι (υπορρενιναιμικός υποαλδοστερονισμός) η ΝΣΟ τύπου IV είναι η συχνότερη ΝΣΟ σε
σύγκριση με την ΝΣΟ τύπου I και II, όπως αναφέρθηκε4. Μελέτες έδειξαν
ότι φάρμακα που αναστέλλουν το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης ευθύνονται για το 25% των ασθενών με ΝΣΟ. Η συχνότερη αιτία
ΝΣΟ τύπου IV στα βρέφη αποδίδεται σε ένδεια της αλδοστερόνης (εξαιτίας
συγγενούς υπερπλασίας των επινεφριδίων δευτεροπαθώς εξαιτίας ένδειας
της 21-υδροξυλάσης).
2.2. Παθοφυσιολογία ΝΣΟ
Εγγύς ΝΣΟ: Φυσιολογικά η επαναρρόφηση των HCO3- συμβαίνει κυρίως στα εγγύς σωληνάρια (~85-90%). Τα άτομα που έχουν φυσιολογικό ενδαγγειακό όγκο, επαναρροφούν ουσιαστικά όλα τα HCO3- που διηθούνται
(~24-26 mEq/L), με αποτέλεσμα το pH των ούρων να είναι ιδιαίτερα όξινο
(pH<6,0). Πάνω από τα επίπεδα αυτά, τα επιπλέον HCO3- που διηθούνται
διαφεύγουν στα ούρα και δεν επαναρροφώνται. Η διαπίστωση κάποιας
ποσότητα HCO3- στα ούρα αποτελεί ένδειξη ύπαρξης διαταραχής στην
επαναρρόφησή τους και επειδή η μεγαλύτερη ποσότητα επαναρροφάται
στα εγγύς σωληνάρια, κάθε διαταραχή της επαναρρόφησης αναφέρεται
σ’ αυτά. Στις καταστάσεις αυτές για να είναι ικανοί οι νεφροί να επαναρροφήσουν πλήρως τη διηθούμενη ποσότητα, θα πρέπει τα επίπεδά τους στο
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αίμα να είναι κατώτερα από τα φυσιολογικά (λ.χ.<20 mEq/L), επίπεδα που
ονομάζονται ουδός επαναρρόφησης).
Ο ουδός για την επαναρρόφηση των HCO3- στα βρέφη είναι μειωμένος,
παρά τη φυσιολογική επαναρροφητική ικανότητα που έχουν τα ίδια άτομα όταν ενηλικιωθούν. Αυτός αυξάνει προοδευτικά κατά τη διάρκεια της
ωρίμανσης, η οποία φαίνεται από τα αυξημένα επίπεδα των HCO3- που
επιτυγχάνονται με την πρόοδο της ηλικίας 5. Η καρβονική ανυδράση ΙΙ (κυτταροπλασματική) που είναι σχεδόν πανταχού παρούσα, είναι το κυρίαρχο
νεφρικό ισοένζυμο (95%) που βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στα εγγύς
σωληναριακά κύτταρα. Αν και η μεγάλη απώλεια HCO3- από τα εγγύς σωληνάρια οδηγεί στην εμφάνιση συστηματικής μεταβολικής οξέωσης, ο βαθμός της μετριάζεται ιδιαίτερα από την ικανότητα των άπω σωληναρίων να
αποβάλλουν Η+ 5.
Όπως αναφέρθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα HCO3- επαναρροφάται στα
εγγύς τμήματα των σωληναρίων, οπότε η μείωση της επαναρρόφησής
τους οδηγεί σε αύξηση της ποσότητας των HCO3- που φθάνει στα άπω
σωληνάρια. Όμως τα προσφερόμενα στα άπω σωληνάρια HCO3- δεν είναι δυνατό να επαναρροφηθούν πάνω από ένα επίπεδο, με αποτέλεσμα
να εμφανίζεται διττανθρακουρία. Βέβαια μαζί με τα HCO3- χάνονται και τα
συνοδά κατιόντα (Κ+ ή Na+), με αποτέλεσμα την οξέωση, την υπογκαιμία,
αλλά και την υποκαλιαιμία (αυτοί με διαταραχή της Η+-ATPάσης ή με προς
τα πίσω διαφυγή των Η+ τείνουν να έχουν απώλεια Κ+ στα ούρα και υποκαλιαιμία πριν την έναρξη θεραπείας, αφού όταν μειώνεται η έκκριση Η+
στα άπω σωληνάρια, εκκρίνεται περισσότερο Κ+ κατά την επαναρρόφηση
του Na+). Η υποκαλιαιμία διεγείρει την έκκριση ρενίνης και αλδοστερόνης,
που οδηγεί σε αυξημένη επαναρρόφηση Na+ και αποβολή K+. Διαπιστώνονται λοιπόν στον ορό χαμηλά επίπεδα HCO3-, αυξημένα επίπεδα CI- και
μειωμένα K+ (υποκαλιαιμική υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση). Όταν
τα HCO3- του ορού μειωθούν σε επίπεδα που να είναι δυνατή η επαναρρόφησή τους από τα εγγύς σωληνάρια, όλη η ποσότητα των HCO3- που
διηθούνται επαναρροφάται και εγκαθίσταται πλέον μία νέα κατάσταση.
Στην περίπτωση αυτή τα άπω σωληνάρια αναγεννούν νέα HCO3-, η οξινοποίηση των ούρων αποκαθίσταται και το καθημερινό φορτίο οξέων μπορεί
τώρα πλέον να εκκριθεί. Η σταθερή αυτή κατάσταση παρατηρείται όταν τα
HCO3- στο αίμα κυμαίνονται από 12-18 mEq/L (Εικ. 6,7).
Εφόσον στην εγγύς ΝΣΟ η πλήρης επαναρρόφηση των HCO3- επι154
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τυγχάνεται όταν τα επίπεδά τους στον ορό είναι περίπου 12-18 mEq/L, η
αύξηση της ποσότητάς τους στον ορό (εάν χορηγηθούν εξωγενώς), συνοδεύεται από αυξημένη απομάκρυνσή τους δια των ούρων. Αν λοιπόν τα
HCO3- στον ορό φθάσουν στα 22-24 mEq/L, το pH του ορού θα ξεπεράσει
τα 7,5 και τα ούρα θα γίνουν αλκαλικά (Εικ. 6). Αντίθετα, η μέγιστη οξινοποίηση των ούρων (pH<5,0) μπορεί να επιτευχθεί αν τα HCO3- του ορού είναι πολύ κατώτερα από 15 mEq/L, αφού τότε όλα τα HCO3- που διηθούνται
επαναρροφώνται, ενώ παράλληλα η φυσιολογική άπω οξινοποίηση των
ούρων επιτυγχάνει μείωση του pH τους (απέκκριση ΝΗ4+ και τιτλοποιήσιμη
οξύτητα).

Εικόνα 6: Σωληναριακές διαταραχές σε ΝΣΟ τύπου ΙΙ και οι επιπτώσεις τους
στα ούρα (αρχική φάση)
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Εικόνα 7: Σωληναριακές διαταραχές σε ΝΣΟ τύπου ΙΙ και οι επιπτώσεις τους
στα ούρα (σταθεροποιημένη φάση)

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία επαναρρόφησης των HCO3- στα εγγύς σωληνάρια μπορεί να φανεί η εντόπιση και το είδος της βλάβης που
οδηγεί σε εγγύς ΝΣΟ. Έτσι λοιπόν προκύπτουν 4 αιτιολογικές μορφές εγγύς ΝΣΟ: α) Αυτή που χαρακτηρίζεται από διαταραχή της έκκρισης Η+ στα
εγγύς σωληνάρια, είτε εξαιτίας βλάβης του Na+-H+-αντιμεταφορέα (NHE3),
είτε της Η+-ATPάσης, β) αυτή που οφείλεται σε διαταραχή της καρβονικής ανυδράσης (ισομορφή IV ή αυλική), η οποία εκτός από τους νεφρούς
εντοπίζεται στη γαστρεντερική οδό και στο ενδοθήλιο (εξωκυττάρια) και
συμβάλλει στην αντίδραση διάσπασης του σχηματισθέντος H2CO3 από την
αντίδραση του διηθούμενου HCO3- με το εκκριθέν Η+ για να σχηματίσει
Η2CO3, γεγονός που συμβάλλει στην παραγωγή CO2, το όποιο μπορεί στη
συνέχεια και διαχυθεί διαμέσου των κυτταρικών μεμβρανών (σημειώνεται
ότι τα HCO3- δεν διαχέονται διαμέσου των σωληναριακών μεμβρανών), γ)
ακόμη μπορεί να οφείλεται σε διαταραχή της κυτταροπλασματικής καρβονικής ανυδράσης (ισομορφή ΙΙ), η οποία συμβάλλει στη δημιουργία και πάλι
H2CO3, το οποίο στη συνέχεια διασπάται σε CO2, δ) αυτή που οφείλεται σε
διαταραχή του Na+-HCO3- συμμεταφορέα (NBC), ο οποίος συμβάλλει στη
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μετακίνηση των HCO3- από τα κύτταρα προς τον περισωληναρικό χώρο,
ε) αυτή που οφείλεται σε βλάβη του Na+-K+-αντιμεταφορέα (που διευκολύνει την έξοδο του Na+ από τα κύτταρα) και τέλος στ) αυτή που οφείλεται
σε διαταραχή του CI--βάση-συμμεταφορέα (τη θέση της βάσης μπορεί να
κατέχει κυρίως το φορμικό, το οξαλικό και το υδροξύλιο), της ελεύθερης
επιφάνειας των σωληναριακών κυττάρων, που λειτουργεί παράλληλα με
τον Na+-H+-αντιμεταφορέα. Η οποία θεωρείται ότι επαναρροφά το σύνολο
σχεδόν του CI- (Εικ. 8).

Εικόνα 8: Σημεία βλαβών που ευθύνονται για την εγγύς ΝΣΟ

Άπω ΝΣΟ (τύπου Ι): Πρώτος αναφέρθηκε στην οξινοποίηση των ούρων στα άπω σωληνάρια ο γνωστός φυσιολόγος Homer Smith το 1956.
Τότε, ο ερευνητής υποστήριξε ότι οι άπω νεφρώνες επαναρροφούν HCO3διαμέσου έκκρισης Η+, με μηχανισμό ανταλλαγής. Αργότερα, ο Philip R
Smith σε μελέτες του, υποστήριξε ότι στα άπω σωληνάρια η έκκριση των
Η+ γίνεται διαμέσου ηλεκτρικής αντλίας της ελεύθερης (apical) επιφάνειας
των σωληναριακών κυττάρων (σε ανταλλαγή με Na+ ή K+). Σήμερα, είναι
γνωστή η ύπαρξη της ηλεκτρικής αντλίας (ανακαλύφθηκε από τον Steimetz
το 1992), η οποία ανήκει στην ομάδα που αποκαλείται κενοτοπιώδης
(vacuolar) H+-ATPάση, αλλά και άλλων αντλιών (τον H+-K+-αντιμεταφορέα
ή τον CI--HCO3--αντιμεταφορέα). Βασικός ρόλος της H+-ATPάσης είναι να
εκκρίνει Η+, τόσο στα εγγύς, όσο και στα άπω σωληνάρια (ευθύνεται για
την έκκριση του 50% των Η+ που παράγονται καθημερινά). Ειδικότερα, η
157

Μεταβολικές οξεοβασικές διαταραχές

H+-ATPάση ευθύνεται καθημερινά για την αποβολή του 30-40% των παραγόμενων Η+ στα εγγύς σωληνάρια, στην αγκύλη του Henle για την αποβολή του 10-15% και στα άπω σωληνάρια για την αποβολή του 20-40%.
Φαίνεται δηλαδή ότι οι H+-ATPάσες συμβάλλουν σημαντικά στη μεταφορά
των Η+ (ιδιαίτερα στα εγγύς και άπω σωληνάρια), τα οποία ευθύνονται για
την επαναρρόφηση του 45-50% των HCO3- που διηθούνται καθημερινά, με
αντίστοιχη αποβολή Η+ (Εικ. 6).
Στα άπω σωληνάρια τα εμβόλιμα κύτταρα συνιστούν όπως αναφέρθηκε
το 40% των επιθηλιακών τους κυττάρων. Η οξινοποίηση λοιπόν στα αθροιστικά σωληνάρια επιτυγχάνεται κυρίως με έκκριση Η+ από τη δράση της Η+ATPάση της ελεύθερης επιφάνειας (ελάττωμα της αντλίας αυτής αποτελεί
τη συχνότερη αιτία άπω ΝΣΟ). Η δραστηριότητά της αυξάνει από τη δράση
της αλδοστερόνης, επίδραση που δεν εξαρτάται από τα επίπεδα του Κ+ και
αποτελούν το κλειδί του μηχανισμού παθογένειας της άπω ΝΣΟ. Η αντλία
αυτή εντοπίζεται στα α-εμβόλιμα κύτταρα στο έξω μυελώδες τμήμα τους
(τα κύτταρα αυτά έχουν ως μοναδική τους λειτουργία την έκκριση Η+ και
δεν επαναρροφούν Na+, ούτε εκκρίνουν Κ+). Η έκκριση των Η+ από τα κύτταρα αυτά επηρεάζεται έμμεσα από την επαναρρόφηση των Na+ από τα
θεμέλια κύτταρα, που επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του Na+-K+-αντιμεταφορέα, αφού η απομάκρυνση των Na+ από τον σωληναριακό αυλό δημιουργεί
στο διήθημα ένα αρνητικό δυναμικό (εισάγει 2Κ+ και εξάγει 1Na+), γεγονός
που διευκολύνει την καθαρή έκκριση Η+, ελαχιστοποιώντας την παθητική
επανείσοδο των Η+. To αρνητικό φορτίο στον αυλό επίσης διευκολύνει την
παθητική επαναρρόφηση των CI- διαμέσου της παρακυττάριας οδού, αλλά
και διάμεσου των καναλιών έκκρισης Κ+ (ROMK κύτταρα από την ελεύθερη
επιφάνειά τους). Κάθε μείωση της επαναρρόφησης των Na+ στα φλοιώδη
αθροιστικά σωληνάρια, μειώνει το βαθμό ηλεκτραρνητικότητας του αυλού
(κατάσταση που ονομάζεται «διαταραχή που σχετίζεται με το δυναμικό»)
και οδηγεί σε μείωση της καθαρής έκκρισης Η+ και αδυναμία μείωσης του
pH των ούρων. Ειδικότερα το χαρακτηριστικό της άπω ΝΣΟ είναι ότι υπάρχει αδυναμία δημιουργίας της φυσιολογικής κλίσης 1:1000 των Η+ μεταξύ
αίματος και σωληναριακού αυλού (είτε εξαιτίας αδυναμίας έκκρισης των Η+
ή εξαιτίας προς τα πίσω διαφυγής των φυσιολογικά εκκριθέντων Η+ στον
αυλό, δηλαδή κατάσταση όπου τα κύτταρα γίνονται διαπερατά για τα Η+).
Δηλαδή προκύπτει μία κατάσταση όπου τα κύτταρα δεν κάνουν διάκριση
στο ιόν που θα διέλθει, με αποτέλεσμα εκτός από τα Η+ που διέρχονται
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προς τα κύτταρα, να διαφεύγουν από αυτά και Κ+ προς το σωληναριακό
διήθημα. Η ποσότητα των Η+ στο σωληνάριο συμβάλλει στην αναγέννηση
και ανάκτηση των HCO3- που καταναλώθηκαν στους ιστούς. Έτσι η μειωμένη έκκριση Η+ δεν τιτλοποιεί την εκκριθείσα ΝΗ3 (η οποία πλέον δεν
μετατρέπεται μέσα στο σωληναριακό αυλό σε ΝΗ4+). Αυτό σημαίνει ότι δεν
δημιουργείται η κλίση για την ΝΗ3 μεταξύ μυελού του διαμέσου χώρου και
των αθροιστικών σωληναρίων, με αποτέλεσμα να μειώνεται η καθαρή έκκριση οξέων και βέβαια να μην αναγεννώνται τα HCO3-.
Όπως αναφέρθηκε στα άπω και αθροιστικά σωληνάρια η Η+-ATPάση
και ο CI-HCO3--αντιμεταφορέας με την ανάλογη θέση τους στα α- και β-εμβόλιμα κύτταρα συμβάλλουν στην οξινοποίηση των ούρων και στην ανάκτηση των καταναλωθέντων HCO3- (Εικ. 5). Βέβαια δεν πρέπει να λησμονείται και η σχετική ένδεια της καρβονικής ανυδράσης ΙΙ που υπάρχει στα
άπω σωληναριακά κύτταρα, σε αντίθεση με την τύπου IV που φυσιολογικά
δεν υπάρχει (Εικ. 9).

Εικόνα 9: Λειτουργία των α και β-εμβόλιμων κυττάρων

Τελικά, 3 θεωρείται ότι είναι οι μηχανισμοί που οδηγούν σε αδυναμία
οξινοποίησης των ούρων στη ΝΣΟ τύπου Ι: α) μία άμεση διαταραχή της
έκκρισης Η+ από την αντίστοιχη αντλία, β) μία αύξηση της διαπερατότητας
της μεμβράνης των σωληναρίων, η οποία επιτρέπει την προς τα πίσω διαφυγή των Η+ ή και των HCO3- (σε pH ούρων ίσο με 5, υπάρχει φυσιολογικά
μία συγκέντρωση Η+ στον αυλό του σωληναρίου 250 φορές μεγαλύτερη
από αυτή στο εξωκυττάριο υγρό, που διατηρείται εξαιτίας της αδιαπερατότητας των μεμβρανών και των σφικτών συνδέσεων στο Η+) και γ) μία
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πρωτοπαθής διαταραχή στη μεταφορά των Na+ (αφού φυσιολογικά αυτή
προκαλεί ηλεκτρική κλίση, που διευκολύνει την καθαρή έκκριση Η+). Κάθε
ένας από τους μηχανισμούς αυτούς συμβάλλει, ώστε τελικά να υπάρχει
μειονεκτική αποβολή των Η+.
ΝΣΟ τύπου ΙΙΙ ή μη πλήρης (ατελής) τύπος ΝΣΟ: Η ΝΣΟ τύπου ΙΙΙ είναι η σπανιότερη μορφή από τις 4 και βασικά αποτελεί συνδυασμό της Ι και
ΙΙ. Οι περισσότερες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν κατά τις 10ετίες ΄60 και
΄70, πιθανά σε σχέση με κάποιον εξωγενή παράγοντα, όπως η αυξημένη
εξωγενής πρόσληψη άλατος. Είναι συνήθως το αποτέλεσμα κληρονομικής
μετάλλαξης του γονιδίου της καρβονικής ανυδράσης3. Η ΝΣΟ τύπου ΙΙΙ
δεν είναι μία ανεξάρτητη παθολογική μορφή, άλλα μία καθυστέρηση της
ωρίμανσης των νεφρικών σωληναρίων, που διαπιστώνεται πρωτίστως στα
πρόωρα βρέφη. Για το λόγο αυτό δεν θεωρείται πλέον ως μία ιδιαίτερη
μορφή ΝΣΟ και έχει επαναταξινομηθεί ως ένας υπότυπος της ΝΣΟ τύπου Ι, με μικτή άπω διαταραχή της οξινοποίησης και ήπια διττανθρακουρία, εξαιτίας της ανωριμότητας των εγγύς σωληναρίων), όσον αφορά στην
επαναρρόφηση των HCO3-6. Αυτό το παροδικό ελάττωμα επιλύεται όταν το
βρέφος μεγαλώσει και ωριμάσει 4. Σήμερα έχουν δημοσιευτεί στη βιβλιογραφία πάνω από 50 περιπτώσεις (η πλειονότητα στη Βόρεια Αφρική και
Μέση Ανατολή), με το 75% να είναι Αραβικής καταγωγής.
Άπω ΝΣΟ τύπου IV (υπερκαλιαιμική): Τα άπω εσπειραμένα σωληνάρια επαναρροφούν Na+ διαμέσου δράσης της αλδοστερόνης, γεγονός
που σχετίζεται με την επαναρρόφηση CI- ή με την έκκριση K+ ή H+. Γενικά,
διαταραχές της λειτουργίας των άπω σωληναρίων μπορούν να επηρεάσουν την έκκριση των Κ+ και Η+, με αποτέλεσμα την υπερκαλιαιμική υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση. Σε ασθενείς με ΝΣΟ τύπου IV το pH των
ούρων μπορεί να μειωθεί κάτω από 5,5, με συνολική όμως μείωση της
καθαρής έκκρισης οξέων, ενώ η έκκριση της τιτλοποιήσιμης οξύτητας σ’
αυτούς είναι σχεδόν φυσιολογική.
Η εκλεκτική ένδεια αλδοστερόνης που συνοδεύεται από χαμηλά επίπεδα ρενίνης πλάσματος αποτελεί τον υπορρενιναιμικό υποαλδοστερονισμό.
Η χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) και πενταμιδίνης σχετίζεται με υπορρενιναιμικό υποαλδοστερονισμό, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι ασθενείς μ’ αυτόν έχουν ένα βαθμό
χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ), ιδιαίτερα αυτοί με σακχαρώδη διαβήτη ή
διάμεση νεφρίτιδα, στους οποίους εμπλέκεται και βλάβη της παρασπειρα160
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ματικής συσκευής, όπου παράγεται η ρενίνη, που έχει ως αποτέλεσμα τη
μείωση της παραγωγής και έκκρισης της ρενίνης και ε) σε συνδυασμό των
α και β.
Όσον αφορά στη σχέση K+, ΝΗ3 και αλδοστερόνης αξίζει να σημειωθεί
ότι η σύνθεση της τελευταίας μειώνεται σε υπερκαλιαιμία κάθε αιτιολογίας
και αντίστοιχα η υπερκαλιαιμία μειώνει τη σύνθεση ΝΗ3. Τέλος το Κ+ και το
ΝΗ4+ ανταγωνίζονται το ένα το άλλο ως προς τη σωληναριακή τους συμμεταφορά με τον Na+-2CI--(NH4+)K+-συμμεταφορέα στο ανιόν σκέλος της
αγκύλης του Henle, αλλά και στη μη ελεύθερη επιφάνεια στην αντλία Na+.
Τελικά η χρόνια υπερκαλιαιμία διαταράσσει εκλεκτικά την παραγωγή της
ΝΗ3 και τη μεταφορά της σε αρκετά σημεία του νεφρώνα (παρεμποδίζει ή
επιδεινώνει την παραγωγή ΝΗ3 από την γλουταμίνη [κυρίως], επηρεάζει
ανταγωνιστικά την επαναρρόφηση του ΝΗ4+ στο παχύ ανιόν σκέλος της
αγκύλης του Henle και ανταγωνίζεται την έκκριση της ΝΗ3 από τα κύτταρα
δια της μη ελεύθερης επιφάνειάς τους προς τον περισωληναρακό χώρο),
όποτε ενισχύεται η εμφάνιση της μεταβολικής οξέωσης.
Η υπερκαλιαιμική άπω ΝΣΟ μπορεί να οφείλεται σε: α) ένδεια αλδοστερόνης, σε χορήγηση ανταγωνιστών της ή σε αδυναμία των αθροιστικών σωληναριακών κυττάρων να απαντήσουν στην αλδοστερόνη, οπότε
μειώνεται η παραγωγή και έκκριση NH4+, τόσο εξαιτίας της αλδοστερόνης,
όσο και λόγω της υπερκαλιαιμίας, β) αδυναμία δημιουργίας ενός φυσιολογικού ηλεκτρικού δυναμικού (αρνητικός αυλός) στα φλοιώδη αθροιστικά
σωληνάρια ή σε διαταραχή της έκκρισης Η+ ή Κ+, όπου αυτό δημιουργείται
τουλάχιστον μερικά από την δευτεροπαθή ενεργητική επαναρρόφηση των
Na+, γ) σε διαταραχή της Η+-ATPάσης7, που σημαίνει μείωση της ικανότητας των άπω σωληναρίων για έκκριση Η+, δ) σε αυξημένη μεταφορά CI-,
οπότε επηρεάζεται η δημιουργία μιας βέλτιστης ηλεκτροχημικής κλίσης,
τόσο για την έκκριση του Κ+, όσο και του Η+. Σημειώνεται ότι κάθε παρέμβαση στην επαναρρόφηση του Na+, όπως σε χορήγηση αμιλορίδης, τριμεθοπρίμης (και οι δύο μπλοκάρουν τα κανάλια Na+ στα θεμέλια κύτταρα) ή
και σε χρόνια αποφρακτική νεφροπάθεια (αποτελεί μία από τις κυριότερες
αιτίες της υπερκαλιαιμικής άπω ΝΣΟ), υπάρχει διαταραχή του δυναμικού
του σωληναριακού αυλού, εξαιτίας μείωσης της επαναρρόφησης του Na+
στο φλοιό (Εικ. 10).
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Εικόνα 10: ΝΣΟ τύπου IV και οι επιπτώσεις της στα ούρα

2.3. Αιτιολογία
Εγγύς ΝΣΟ: Νεφρικές διαταραχές μπορεί να ευθύνονται για απώλειες
HCO3-. Ορισμένα από τα αίτια της εγγύς ΝΣΟ είναι: α) πρωτοπαθή, β) μεταβιβαζόμενα γενετικά (κυστίνωση, νόσος Wilson, τυροσιναιμία, σύνδρομο
Fanconi κ.ά), γ) διαταραχές που σχετίζονται με χρόνια υπασβεστιαιμία και
δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (ανεπάρκεια βιταμίνης D3 κ.ά), δ)
φάρμακα ή τοξίνες (συνήθως ακεταζολαμίδη, ιφωσφαμίδη, ληξιπρόθεσμη
τετρακυκλίνη, σουλφοναμίδες, στρεπτοζοσίνη κ.ά), ε) διάφορες νόσοι και
καταστάσεις (αμυλοείδωση, μυελώδης κυστική νόσος του νεφρού, σύνδρομο Sjögren, νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία κ.ά), στ) πολλαπλό
μυέλωμα (εξαιτίας τοξικής βλάβης που προκαλούν οι ελαφρές άλυσοι, γι’
αυτό και ονομάζεται νεφροπάθεια ελαφρών αλύσων), ζ) άλλα αίτια (ιδιοπαθής υπεργαμμασφαιριναιμία, ανεπάρκεια καρβονικής ανυδράσης, απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος, νεφρική μεταμόσχευση κ.ά), η) η έκθεση σε
βαρέα μέταλλα (μόλυβδος) και άλλες νόσοι (λ.χ. μη ανοχή φρουκτόζης)
(Εικ. 11).

162

Μεταβολικές οξεοβασικές διαταραχές

Πρωτοπαθή ή ιδιοπαθή αίτια
Μεμονωμένα
Κληρονομικά
Αυτοσωματική υπολειπόμενη
Αυτοσωματική επικρατούσα
Ένδεια καρβονικής ανυδράσης
Σχετιζόμενα με άλλα ελαττώματα του εγγύς σωληναρίου (λ.χ. σύνδρομο
Fanconi)
Κληρονομικά
Σποραδικά
Εκ γενετής διαταραχές του μεταβολισμού
Τυροσιναιμία
Κυστίνωση
Νόσος Wilson
Σύνδρομο Lowe
Γαλακτοζαιμία
Διαταραχή αποθήκευσης γλυκογόνου (τύπου Ι)
Δευτεροπαθή αίτια
Τοξίνες/Φάρμακα
Μόλυβδος
Κάδμιο
Υδράργυρος
Συνταγογραφούμενα φάρμακα
Πλατινόλη
Γενταμυκίνη
Στρεπτοζοσίνη
Κυκλοσπορίνη
Ιφωσφαμίδη
Τετρακυκλίνη ληξιπρόθεσμη
Βαλπροϊκό οξύ
Ακεταζολαμίδη
Συστηματικές νόσοι
Πολλαπλό μυέλωμα
Αμυλοείδωση
Νόσος ελαφρών αλύσων
Σύνδρομο Sjögren
Υπερπαραθυρεοειδισμός δευτεροπαθής (χρόνια υπασβεστιαιμία, ένδεια
βιταμίνης D3)
Άλλες καταστάσεις
Νεφρική μεταμόσχευση
Ιδιοπαθής υπεργαμμασφαιριναιμία
Νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία
Μυελώδης κυστική νόσος
Εικόνα 11: Αιτίες ΝΣΟ τύπου ΙΙ (με πλάγια γράμματα οι συχνότερες αιτίες)
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Η εγγύς ΝΣΟ δύναται να εκδηλωθεί ως μεμονωμένη διαταραχή ή να
συνυπάρχει μαζί με άλλες σωληναριακές διαταραχές, αφού η ίδια αντλία
έκκρισης Η+ είναι απαραίτητη για την πλήρη επαναρρόφηση πρωτεϊνών
μικρού ΜΒ, αμινοξέων, φωσφόρου, ουρικού και γλυκόζης. Ασθενείς με γενικευμένη διαταραχή της εγγύς επαναρροφητικής ικανότητας των σωληναρίων παρουσιάζουν το γνωστό σύνδρομο Fanconi (οφείλεται στην έλλειψη
ATP που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της Na+-K+-ATPάσης, ενζύμου
που είναι επίσης απαραίτητο για τη φυσιολογική κυτταρική λειτουργία), το
οποίο χαρακτηρίζεται από φωσφατουρία, γλυκοζουρία, αμινοξυουρία και
ουρικοζουρία (ο μεταφορέας των αμινοξέων και του φωσφόρου για να επαναρροφήσει τις παραπάνω ουσίες στα εγγύς σωληνάρια έχει την ανάγκη
του μεταφορέα του Na+).
Άπω ΝΣΟ: Η ΝΣΟ τύπου Ι (άπω) είναι κληρονομική ή επίκτητη (στα
παιδιά είναι σχεδόν πάντοτε κληρονομική). Μεταξύ των κληρονομικών αιτίων περιλαμβάνονται γενετικά μεταβιβαζόμενες, όπως είναι η γαλακτοζαιμία, η κληρονομική δυσανεξία στη φρουκτόζη, το σύνδρομο Ehlers-Danlos,
η νόσος Fabry, το σύνδρομο Marfan, η δρεπανοκυτταρική νόσος κ.ά. Στις
επίκτητες περιλαμβάνονται: α) αυτοάνοσες συστηματικές νόσοι που είναι
και οι συχνότερες αιτίες άπω ΝΣΟ και συμβαίνουν σχεδόν αποκλειστικά σε
γυναίκες1 όπως οι υπεργαμμασφαιριναιμίες, το σύνδρομο Sjögren, η ρευματοειδής αρθρίτιδα (αυτή μαζί με το σύνδρομο Sjögren είναι τα συχνότερα
όλων), ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (η συχνότερη αυτοάνοση νόσος που προκαλεί ΝΣΟ στους ενήλικες, όπου έχει διαπιστωθεί ατροφία, διήθηση του διαμέσου χώρου και ίνωση στο 50-70% των ασθενών)8, η χρόνια ενεργός ηπατίτιδα, η πρωτοπαθής χολική κίρρωση, η θυρεοειδίτιδα, ο
υποθυρεοειδισμός και η αγγειίτιδα (έχει υποτεθεί ότι ορισμένες άπω ΝΣΟ
μπορεί να προκαλούνται από αυτοαντισώματα έναντι των κυττάρων των
αθροιστικών σωληναρίων)9 , β) διαταραχές που σχετίζονται με νεφρασβέστωση (ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία, πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, υπερθυρεοειδισμός, τοξικότητα από βιταμίνη D3, μυελώδης κυστική
νόσος των νεφρών, νόσος του Wilson κ.ά), γ) φάρμακα και τοξίνες που
προκαλούν νεφροπάθειες, όπως το τολουένιο (είναι δραστικό συστατικό
που χρησιμοποιείται ως διαλυτικό χρωμάτων), η ιφωσφαμίδη (προκαλεί
βλάβη στα άπω σωληναριακά κύτταρα), η αμφοτερικίνη Β (αυτή με τον ίδιο
μηχανισμό που θανατώνει τους μύκητες σχηματίζοντας πόρους στη μεμβράνη τους και οδηγώντας σε αύξηση της διαπερατότητάς της, βλάπτει και
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τα σωληναριακά κύτταρα, όπου δημιουργεί οπές από τις οποίες τα ιόντα
διέρχονται ελεύθερα) και το λίθιο (σε θεραπευτικά επίπεδα επιδεινώνει τη
μεταφορά Na+)3 και δ) άλλες νεφρικές νόσοι (χρόνια πυελονεφρίτιδα ή διάμεση νεφρίτιδα, χρόνια αποφρακτική νεφροπάθεια, νεφρολιθίαση, θηλαία
νέκρωση από αναλγητικά κ.ά) και η χρόνια απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος (Εικ. 12).
Πρωτοπαθής ή κληρονομική (στα παιδιά)
Αυτοσωματική επικρατούσα
Αυτοσωματική υπολειπόμενη
Αυτοσωματική υπολειπόμενη με σχετικά καλή ακοή
Επίκτητη
Γενετικές
Πρωτοπαθής υπερασβεστιαιμία
Νόσος Fabry
Νόσος Wilson
Κληρονομική δυσανεξία στη φρουκτόζη με νεφρασβέσωση
Πρωτοπαθής υπεροξαλουρία τύπου 1
Φυλοσύνδετη υποφωσφαταιμία
Ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία
Δρεπανοκυτταρική αναιμία
Σύνδρομο Ehler-Danlos
Νεφρικές (μυελικές) νόσοι
Μυελώδης σπογγώδης νεφρός
Θηλαία νέκρωση (από αναλγητικά)
Χρόνια πυελονεφρίτιδα
Αποφρακτική νεφροπάθεια (και παλινδρόμηση)
Βαλκανική νεφροπάθεια
Αυτοάνοσες νόσοι
Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
Χρόνια ενεργός ηπατίτιδα
Πρωτοπαθής χολική κίρρωση
Σύνδρομο Sjögren
Υπεργαμμασφαιριναιμία (πολλαπλό μυέλωμα)
Θυρεοειδίτιδα
Νόσος του Graves
Απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος
Ρευματοειδής αρθρίτιδα
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Προκαλούμενη από φάρμακα ή τοξίνες
Αμφοτερικίνη B
Τολουένιο
Λίθιο
Vanadate
Κατάχρηση αναλγητικών (θηλαία νεφροπάθεια)
Αμιλορίδη
Τριμεθοπρίμη
Διαταραχές ασβεστίου
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός
Υπερασβεστιαιμικός υπερθυρεοειδισμός
Δηλητηρίαση με βιταμίνη D3
Ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία με νεφρασβέστωση
Οικογενής υπερμαγνησιαιμία-υπερασβεστιουρία με νεφρασβέστωση
Διάφορα
Υπερθυρεοειδισμός
Σαρκοείδωση
Υπερπαραθυρεοειδισμός
Εικόνα 12: Αιτίες άπω ΝΣΟ (με πλάγια γράμματα οι συχνότερες αιτίες)

Αξίζει να τονιστεί ότι πάνω από το 50% αυτών με σύνδρομο Sjögren
εμφανίζουν άπω ΝΣΟ (αυτή μπορεί να προηγείται των χαρακτηριστικών
κλινικών εκδηλώσεων της νόσου ακόμη και κατά 5 χρόνια). Στους ασθενείς
αυτούς τα υψηλά επίπεδα της γ-σφαιρίνης, οι πρωτεΐνες και η β2-μικροσφαιρίνη του ορού αποτελούν τους προδιαθεσικούς παράγοντες για την
εμφάνιση της άπω ΝΣΟ. Το τολουένιο ευθύνεται για άπω ΝΣΟ επειδή προκαλεί προς τα πίσω διαφυγή των Η+ στα αθροιστικά σωληνάρια (υπάρχει
δηλαδή μία παθολογικά αυξημένη διαπερατότητα για τα Η+ της ελεύθερης
μεμβράνης των αθροιστικών σωληναριακών κυττάρων, που προκαλεί μία
προς τα πίσω διαφυγή των εκκριθέντων Η+), με τρόπο παρόμοιο μ’ αυτό της
αμφοτερικίνης Β. Στην Ταϋλάνδη διαπιστώθηκε μία ενδημική μορφή σοβαρής υποκαλιαιμικής άπω ΝΣΟ, όπου βρέθηκαν υψηλά επίπεδα vanadium
που αποτελεί έναν αναστολέα της Η+-Κ+-ATPάσης (χρησιμοποιείται γενικά
ως αναστολέας της πρωτεϊνικής φωσφο-τυροσυλο-φωσφατάσης).
Η άπω ΝΣΟ σε μεταμοσχευμένους είναι συνήθως ασυμπτωματική και
υποκλινική. Ποικίλοι παράγοντες που σχετίζονται με την μετά τη μεταμόσχευση περίοδο ευθύνονται γι’ αυτή, όπως η ισχαιμική βλάβη, η οξεία σω166
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ληναριακή νέκρωση (ΟΣΝ), η απόρριψη του μοσχεύματος και η χρήση της
κυκλοσπορίνης ή του τακρόλιμους (τα φάρμακα αυτά εξαιτίας αντίστασης
στην ινσουλίνη προκαλούν μία διαταραχή στη σύνθεση της ΝΗ3 στα εγγύς
σωληναριακά κύτταρα, ενώ στα άπω σωληνάρια αναστέλλουν έμμεσα την
χενσίνη και οδηγούν σε μεταμόρφωση των διττανθρακο-εκκριτικών β-εμβόλιμων κυττάρων, σε οξεο-εκκριτικά α-εμβόλιμα κύτταρα, με αποτέλεσμα
να οδηγούν σε άπω ΝΣΟ). Επίσης στους μεταμοσχευμένους για την άπω
ΝΣΟ ευθύνονται ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (τα υψηλά επίπεδα PTH προκαλούν διαφυγή HCO3- από τα εγγύς σωληνάρια, γεγονός
που επηρεάζει την οξινοποίηση των ούρων), οι λοιμώξεις του ουροποιητικού και η αποφρακτική νεφροπάθεια (η διαταραχή έγκειται σε μείωση της
λειτουργίας της Na+-K+-ATPάσης της μη ελεύθερης επιφάνειας).
Ατελής μορφή ΝΣΟ (τύπου ΙΙΙ): Η ΝΣΟ τύπου ΙΙΙ σχετίζεται με πολυάριθμες νόσους μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η δρεπανοκυτταρική,
ο σπογγώδης μυελώδης νεφρός, οι αποθηκευτικές νόσοι του γλυκογόνου
και η χρήση βιταμίνης D3 ή λιθίου. Αλλά και αυτοάνοσες νόσοι μπορεί να
σχετίζονται με ατελή ΝΣΟ (συχνότερα σχετίζονται με άπω ή υπερκαλιαιμική τύπου IV).
Υπερκαλιαιμική ΝΣΟ (τύπου IV): Ιατρογενείς αιτίες υπερκαλιαιμικής
άπω ΝΣΟ είναι αρκετές. Έτσι η χορήγηση τριμεθοπρίμης προκαλεί υπερκαλιαιμία ακόμη και σε ασθενείς που δεν έχουν ΧΝΝ, ωστόσο οι ασθενείς
με ΧΝΝ έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να την εμφανίσουν, οπότε η υπερκαλιαιμία αυτή είναι σοβαρότερης μορφής, μπλοκάροντας τα κανάλια Na+
της ελεύθερης επιφάνειας των σωληναριακών κυττάρων, όπως κάνει και
η αμιλορίδη. Η πενταμιδίνη επίσης μπορεί να προκαλέσει υπερκαλιαιμική
άπω ΝΣΟ, μπλοκάροντας τα επιθηλιακά κανάλια του Na+, η οποία εκδηλώνεται συχνά με ήπια μεταβολική οξέωση. Άλλα φάρμακα όπως η ηπαρίνη (αναστέλλει τη σύνθεση της αλδοστερόνης) και τα ΜΣΑΦ (μειώνουν
τη σύνθεση ρενίνης-υπορρενιναιμικός υποαλδοστερονισμός) σχετίζονται
επίσης με ΝΣΟ τύπου IV. Οι αναστολείς της καλσινευρίνης (κυκλοσπορίνη,
τακρόλιμους) προκαλούν επίσης άπω ΝΣΟ με υπερκαλιαιμία εξαιτίας αναστολής δράσης της Na+-K+-ATPάσης, αλλά και εξαιτίας άμεσης αναστολής
των καναλιών Κ+ της ελεύθερης επιφάνειας των σωληναριακών κυττάρων
και πιθανής δράσης τους στο νεφρικό K+-Cl--συμμεταφορέα (NKCC2). Αρκετά είναι επίσης τα φάρμακα της καθημερινής χρήσης που προκαλούν
ΝΣΟ τύπου IV. Αυτά περιλαμβάνουν τα διουρητικά σπιρονολακτόνη και
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επλερενόνη (αναστέλλουν τη δράση της αλδοστερόνης), τους α-ΜΕΑ και
τους ανταγωνιστές των ΑΤ-1 υποδοχέων της AG-II (καταστολή επινεφριδίων για έκκριση αλδοστερόνης), τους β-αναστολείς (υπορρενιναιμικός υποαλδοστερονισμός), την αμιλορίδη και την τριαμτερένη (αναστολή επαναρρόφησης Na+) (Εικ. 13).
Ο σακχαρώδης διαβήτης με μέτρια νεφρική ανεπάρκεια (εξαιτίας νεφροσκλήρυνσης ή διαμεσοσωληναριακής βλάβης) είναι η συχνότερη αιτία
υπορρενιναιμικού υποαλδοστερονισμού. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναγνωρίζονται οι ΝΣΟ τύπου IV που οφείλονται σε αποφρακτικές νεφροπάθειες, όπως και αυτές που οφείλονται σε φάρμακα, οι οποίες υποχωρούν
με τη διακοπή του αιτίου. Σε μεταμοσχευμένους η ΝΣΟ τύπου IV σχετίζεται
με σακχαρώδη διαβήτη και φάρμακα που προκαλούν ένδεια αλατοκορτικοειδών (α-ΜΕΑ, ανταγωνιστές των ΑΤ-1 υποδοχέων της AG-II και κυκλοσπορίνη) (Εικ. 13).
Μειωμένη έκκριση αλδοστερόνης
Αδυναμία σύνθεσης αλδοστερόνης
Γενετικά αίτια
Ένδεια συνθετάσης της αλδοστερόνης
Νόσος Addison
Πρωτοπαθής ανεπάρκεια επινεφριδίων
Καταστολή σύνθεσης αλδοστερόνης
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Διαβητικής αιτιολογίας (υπορρενιναιμικός υποαδλοστερονισμός)
Χρόνια διάμεση νεφρίτιδα
Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
Νεφροπάθεια HIV
Αντίσταση στη δράση της αλδοστερόνης
Γενετικές νόσοι
Πρωτοπαθής ψευδοϋποαλδοστερονισμός τύπου Ι
Πρωτοπαθής ψευδοϋποαλδοστερονισμός τύπου ΙΙ ή σύνδρομο Gordon
Χρόνια διάμεση νεφροπάθεια
Αποφρακτική νεφροπάθεια
Μυελώδης κυστική νόσος
Φαρμακευτική διάμεση νεφροπάθεια
Απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος
Νεφροπάθεια από κατάχρηση αναλγητικών
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Φάρμακα
Κατασταλτικά παραγωγής αλδοστερόνης
Αναστολείς κυκλοξυγενάσης
α-ΜΕΑ
Αναστολείς ΑΤ-1 υποδοχέων AG-II
Ηπαρίνη
Αναστολείς έκκρισης Κ+
Καλιοσυντηρητικά διουρητικά
Τριμεθοπρίμη
Πενταμιδίνη
Κυκλοσπορίνη-Α
Ανταγωνιστές αλδοστερόνης
Σπιρονολακτόνη
Επλερενόλη
Άλλα αίτια
Βαριά νόσηση
Διάμεση βλάβη (λ.χ. από ερυθηματώδη λύκο, δρεπανοκυτταρική νόσο)
Εικόνα 13: Αιτίες υπερκαλιαιμικής ΝΣΟ

2.4. Μοριακή βιολογία - Γενετική
Εγγύς ΝΣΟ: Τα HCO3- επαναρροφώνται στα εγγύς σωληνάρια με τη
βοήθεια του Na+-H+-αντιμεταφορέα (ΝΗΕ3) που εντοπίζεται στην αυλική
μεμβράνη και με τον Na+-HCO3--συμμεταφορέα (NBC1) που εντοπίζεται
στη μη ελεύθερη επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης.
Η συγγενής διαταραχή των γονιδίων που ρυθμίζουν αρκετά συστήματα
μεταφοράς εμπλέκεται στη σωληναριακή ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας, που οδηγεί στους διάφορους τύπους ΝΣΟ. Η μεμονωμένη εγγύς
ΝΣΟ μπορεί να είναι αυτοσωματική επικρατούσα (άγνωστης αιτιολογίας,
παθογένειας ή παθολογικού γονιδίου), αυτοσωματική υπολειπόμενη (χαρακτηρίζεται από διαταραχή στο Na+-HCO3- συμμεταφορέα) ή σποραδική
(άγνωστου παθολογικού γονιδίου το οποίο όμως ευθύνεται για ανωριμότητα του Na+-H+-αντιμεταφορέα), που είναι παροδική και δεν απαιτεί την δια
βίου λήψη HCO3-.
Οι κληρονομικές μεμονωμένες μορφές της εγγύς ΝΣΟ είναι πολύ σπάνιες, εξαιτίας του ότι η οντότητα αυτή συνήθως διαπιστώνεται στα πλαίσια
πιο γενικευμένων διαταραχών του εγγύς σωληναρίου (σ. Fanconi). Η μορ-
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φή της εγγύς ΝΣΟ που κληρονομείται με τον υπολειπόμενο χαρακτήρα και
σχετίζεται με διαταραχές από τους οφθαλμούς αποδίδεται στην απενεργοποιητική μετάλλαξη του γονιδίου SLC4A4, που εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 4q21 και κωδικοποιεί το Na+-HCO3--συμμεταφορέα. Μία άλλη μορφή
αυτοσωματικής υπολειπόμενης εγγύς ΝΣΟ που εμφανίζεται και με άπω
ΝΣΟ, οστεοπέτρωση του εγκεφάλου και πνευματική καθυστέρηση είναι
αυτή που οφείλεται σε ένδεια της καρβονικής ανυδράσης. Η υποκείμενη
διαταραχή εντοπίζεται στο γονίδιο της καρβονικής ανυδράσης ΙΙ (CA2) που
βρίσκεται στο χρωμόσωμα 8q22 (Εικ. 14).

Εικόνα 14: Παθολογικά γονίδια και μορφές εγγύς ΝΣΟ που προκαλούν. ΑΥ =
αυτοσωματιή υπολειπόμενη, ΑΚ = αυτοσωματική κυρίαρχη, ΝΣΟ = νεφροσωληναριακή οξέωση

Άπω ΝΣΟ ή τύπου Ι: Οι Η+-ATPάσες κυρίως εκκρίνουν Η+ και υπάρχουν σε μεγάλη συγκέντρωση στην αυλική επιφάνεια των α-εμβόλιμων
κυττάρων (τα οποία ευθύνονται για την άπω οξινοποίηση των ούρων), των
οποίων η δράση ευνοείται από την παρουσία ηλεκτραρνητικού σωληναριακού αυλού, που δημιουργείται από την επαναρρόφηση του Na+ εξαιτίας
δράσης της αλδοστερόνης στα θεμέλια κύτταρα. Μελέτες σε θηλαστικά (όχι
στον άνθρωπο) έδειξαν ότι οι H+-ATPάσες υπάρχουν επίσης μέσα σε ειδικά
κυστίδια των σωληναριακών κυττάρων, κοντά στην κυτταρική μεμβράνη,
επιτρέποντας σε περιπτώσεις ανάγκης πρόσθετες αντλίες να απαντήσουν
γρήγορα στο ερέθισμα, όπως σε συστηματική οξέωση. Τα κύτταρα αυτά
εκκρίνουν Η+ στον αυλό των άπω και των αθροιστικών σωληναρίων, όχι
μόνο διαμέσου της H+-ATPάσης, αλλά πιθανά επίσης και διαμέσου της H+K+-ATPάσης (αντιμεταφορέας), της οποίας ο φυσιολογικός ρόλος σχετίζεται με τη μεταφορά του Κ+ και όχι με την οξεοβασική ισορροπία (Εικ. 14)6 .
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Η πρωτοπαθής συγγενής μορφή ΝΣΟ τύπου Ι μπορεί να κληρονομηθεί
ως αυτοσωματική υπολειπόμενη ή επικρατούσα (κυρίαρχη). Η αυτοσωματική επικρατούσα άπω ΝΣΟ προκαλείται από ετερόζυγο μετάλλαξη του CI-HCO3--αντιμεταφορέα 1 (ΑΕ1) (αυτός βρίσκεται στη μη ελεύθερη επιφάνεια
των α-εμβόλιμων σωληναριακών κυττάρων των αθροιστικών σωληναρίων,
τα οποία εμπλέκονται στην έκκριση των Η+). Η μετάλλαξη αυτή προκαλεί
ενδοκυττάρια κατακράτηση ή λαθεμένη τοποθέτηση του αντιμεταφορέα,
γεγονός που έχει ως συνέπεια την απώλεια της λειτουργίας του (η έλλειψη
του ΑΕ1 από τα ερυθρά αιμοσφαίρια ευθύνεται για την σφαιροκυττάρωση και την ελλειψοκυττάρωση). Το γονίδιο του CI--HCO3--αντιμεταφορέα
(SLC4A1) εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 17q21-q22 (Εικ. 14). Η πεδρίνη
εξάλλου είναι ένας CI--HCO3--αντιμεταφορέας που κωδικοποιείται από το
γονίδιο PDS και παίζει βασικό ρόλο στην επαναρρόφηση του CI- και στην
έκκριση των HCO3-. Μεταλλάξεις στο γονίδιο της πεδρίνης έχουν διαπιστωθεί σε ασθενείς με εγγύς ή άπω ΝΣΟ. Υπάρχει και μία αυτοσωματική
υπολειπόμενη άπω ΝΣΟ που σχετίζεται με αιμολυτική αναιμία και οστεοκύττωση, που οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου του CI--HCO3--αντιμεταφορέα. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι μεταλλάξεις του γονιδίου του ΑΕ1
επηρεάζουν την οξινοποιητική λειτουργία των νεφρών10.
Οι σποραδικές αυτοσωματικές υπολειπόμενες μορφές άπω ΝΣΟ που
προκαλούνται από διαταραχές της H+-ATPάσης είναι συχνότερες σε παιδιά (Εικ. 14). Η Η+-ATPάση είναι μία αντλία πρωτονίων, η οποία περιέχει
πολλές υπομονάδες, οι οποίες κωδικοποιούνται από διαφορετικά γονίδια.
Η απώλεια της λειτουργίας του γονιδίου ATP6V1B1 που κωδικοποιεί της
Β1-υπομονάδα προκαλεί ΝΣΟ τύπου Ι που σχετίζεται με κώφωση. Το γονίδιο αυτό βρίσκεται στο χρωμόσωμα 2 και εκφράζεται στον κοχλία, όπου
η αντλία πρωτονίων είναι πρωτίστως υπεύθυνη για την διατήρηση του pH
της ενδολέμφου γύρω στα 7,40. Διαταραχές στο pH και στη σύνθεση των
ηλεκτρολυτών της ενδολέμφου (υγρό με χαμηλή συγκέντρωση Na+ και
πλούσιου σε Κ+) βλάπτουν τα τριχωτά κύτταρα και οδηγούν σε σοβαρή
απώλεια της ακοής αισθητηριακού τύπου. Από κλινική άποψη αυτή η παραλλαγή της άπω ΝΣΟ είναι συχνότερη στους ενήλικες και οι εκδηλώσεις
της είναι συνήθως λιγότερο σοβαρές από αυτές της άπω ΝΣΟ, που διαπιστώνονται στην αρχή της νηπιακής ηλικίας. Απώλεια της λειτουργίας του
ATP6V0A4 γονιδίου που εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 7 και κωδικοποιεί
την Α4 υπομονάδα της αντλίας πρωτονίων, προκαλεί άπω ΝΣΟ με διατή171
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ρηση της ακοής4 .
ΝΣΟ τύπου ΙΙΙ ή μη πλήρης (ατελής) τύπος ΝΣΟ: Οφείλεται σε κληρονομούμενη ένδεια της καρβονικής ανυδράσης ΙΙ που προκαλείται από
υπολειπόμενη μετάλλαξη του γονιδίου της στο 8q22, το οποίο κωδικοποιεί
την έκφραση του ενζύμου αυτού ή μπορεί να εμπλέκεται και η άμεση αλληλεπίδραση της καρβονικής ανυδράσης ΙΙ και του NBC1 ή του ΑΕ1, που
κωδικοποιείται από το γονίδιο SLC26A6.
ΝΣΟ τύπου IV (άπω υπερκαλιαιμική): Σύνδρομα αντίστασης στη
δράση της αλδοστερόνης έχουν επίσης μελετηθεί μοριακά και έχουν βρεθεί
μεταλλάξεις στο γονίδιο MLR που κωδικοποιεί τους υποδοχείς των αλατοκορτικοειδών και στα γονίδια SNCC1A, SNCC1B και SCNN1G, που κωδικοποιούν υπομονάδες των επιθηλιακών καναλιών του Na+ στις επικρατικές
και υπολειπόμενες μορφές του ψευδοϋποαλδοστερονισμού τύπου Ι, αντίστοιχα.
Η υπερκαλιαιμική άπω ΝΣΟ του ψευδοϋποαδοστερονισμού υπάρχει
παρά τα φυσιολογικά ή αυξημένα επίπεδα αλδοστερόνης του ορού (υπάρχει αντίσταση στη δράση της, κληρονομικής αιτιολογίας). Ο τύπου Ι κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα ή υπολειπόμενο χαρακτήρα και ο ΙΙ (σύνδρομο Gordon) με τον αυτοσωματικό επικρατούντα. Στον
τύπου Ι έχει βρεθεί μετάλλαξη στο γονίδιο που κωδικοποιεί τον υποδοχέα
των αλατοκορτικοειδών (επικρατούσα μορφή) και στον τύπου ΙΙ υπάρχει
μετάλλαξη στα επιθηλιακά κανάλια Na+ τα ευαίσθητα στην αμιλορίδη, αν
και έχουν δημοσιευτεί και άλλες μεταλλάξεις γονιδίων στην κατάσταση
αυτή. Στον τύπου ΙΙ, που απαντά σε ενήλικες, γίνεται κατακράτηση Νa+ (γι’
αυτό διαπιστώνεται διαστολή του όγκου και υπέρταση), υπάρχει αντίσταση
στη δράση των αλατοκορτικοειδών (άρα δικαιολογείται η υπερκαλιαιμία και
η μεταβολική οξέωση), ενώ δεν υπάρχει νεφρική ανεπάρκεια ή διαβήτης. Η
πρωτοπαθής διαταραχή είναι μία αύξηση της επαναρρόφησης του CI- στα
άπω σωληνάρια (από κοινού με τα Na+ που ευθύνονται για την υπέρταση)
και καταστολή της ρενίνης και αλδοστερόνης. Ο συνδυασμός της μειωμένης
προσφοράς Na+ στα άπω σωληνάρια και η καταστολή της αλδοστερόνης
ευθύνονται για την υπερκαλιαιμία και τη μεταβολική οξέωση (η μεταβολική
οξέωση είναι ήπια και αποδίδεται επίσης στην υπερκαλιαιμία). Οι ασθενείς
με ψευδοϋποαλδοστερονισμό τύπου ΙΙ απαντούν στα θειαζιδικά διουρητικά
και ορισμένες φορές και στη φουροσεμίδη (διακοπή της θεραπείας επαναφέρει την υπέρταση, τη μεταβολική οξέωση και την υπερκαλιαιμία). Η
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εικόνα 15 περιέχει τις γενετικές μορφές των ΝΣΟ, τα παθολογικά γονίδια,
τη θέση των γονιδίων και το προϊόν που κωδικοποιούν.
Σύνδρομο

Θέση
Συμβολισμός
γονιδίων
θέσης
γονιδίου

Εγγύς ΝΣΟ (τύπου ΙΙ)
Αυτοσωματική κυρίαρχη
?
Αυτοσωματική υπολειπόμενη με 4q21
οφθαλμικές διαταραχές
Σποραδική βρεφών
-

?
SLC4A4

Ψευδοϋποαλδοστερονισμός
τύπου 2 (σ. Gordon)

?
NBCΑνωριμότητα
NHE3

Πρωτοπαθής άπω ΝΣΟ (τύπου Ι)
Αυτοσωματική επικρατούσα
17q21-22 SLC4A1
Αυτοσωματική υπολειπόμενη με 2p13
ATP6B1
κώφωση (rdRTA2
Αυτοσωματική υπολειπόμενη
7q33-34 ATP6N1B
χωρίς κώφωση (rdRTA2)
Συνδυασμένη εγγύς και άπω ΝΣΟ
(τύπου ΙΙΙ)
Αυτοσωματική υπολειπόμενη με
οστεοπέτρωση
Υπερκαλιαιμική άπω ΝΣΟ (τύπου
IV)
Ψευδοϋποαλδοστερονισμός
τύπου Ι
Αυτοσωματική κυρίαρχη
νεφρική μορφή
Αυτοσωματική
υπολειπόμενη μορφή
πολλαπλών οργάνων
«πρώιμη-παιδική»
υπερκαλιαιμία

Προϊόν γονιδίου

AE1
B1 υπομονάδα Η+ATPάσης
116- kD
υπομονάδα Η+ATPάσης

8q22

CA2

CA II

4q31.1

MLR

16p12
12p13

SNCC1B,
SCNN1G

Υποδοχέας
αλατοκορτικοειδώ
β και γ ENaC

-

-

12p13.3
17p11q21

WNK1
WNK4

α-ENaC
Ανωριμότητα
υποδοχέα
αλατοκορτικοειδών
Κινάση WNK1
Κινάση WNK4

Εικόνα 15: Γενετικές μορφές των ΝΣΟ, τα παθολογικά γονίδια, η θέση των γονιδίων και το προϊόν το οποίο κωδικοποιούν (NBC1=συμμεταφορέας Na+-HCO3-,
NHE=αντιμεταφορέας Νa+-Η+, ΑΕ1=αντιμεταφορέας CI--HCO3-, ENaC=επιθηλιακά
κανάλια Na+)
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2.5. Κλινική εικόνα ΝΣΟ
Γενικά ευρήματα: Πολλοί ασθενείς δεν έχουν συμπτώματα και πολλοί
άλλοι έχουν μόνο όταν η νόσος παραμείνει επί μακρύ χρονικό διάστημα.
Το είδος των εκδηλώσεων που τελικά θα εμφανιστούν θα εξαρτηθεί από
τον τύπου της ΝΣΟ. Όταν τα επίπεδα του Κ+ στον ορό είναι χαμηλά, όπως
συμβαίνει σε ΝΣΟ τύπου Ι και ΙΙ, αναμένεται να εμφανιστούν νευρολογικές
εκδηλώσεις, όπως μυϊκή αδυναμία, μείωση των αντανακλαστικών, ακόμη
και παράλυση. Στη ΝΣΟ τύπου IV, τα επίπεδα του Κ+ αυξάνουν, οπότε
προκύπτουν εκδηλώσεις ανάλογες, όπως αρρυθμίες και μυϊκή παράλυση.
Κλινικά στις ΝΣΟ (τύπου Ι και ΙΙ) διαπιστώνεται ήπια πολυουρία, η οποία
οφείλεται: α) στην υπερασβεστιουρία (εξαιτίας της συμμετοχής των οστών
στην αντιμετώπιση της μεταβολικής οξέωσης ως ρυθμιστικού συστήματος), η οποία είναι ανάλογη με το βαθμό μείωσης των HCO3- του ορού και
β) στη χρόνια υποκαλιαιμία2 (η μείωση του Κ+ στο διάμεσο χώρο οδηγεί
σε μείωση της ανταλλαγής του με CI- και σε μείωση της συμπυκνωτικής
ικανότητας στην αγκύλη του Henle). Τονίζεται ότι η υποκαλιαιμία συμβάλλει
στη διαταραχή της συμπυκνωτικής ικανότητας των νεφρών εξαιτίας βλάβης στις θηλές και στο αθροιστικό σύστημα, λόγω της διάμεσης νεφρίτιδας
που προκαλεί. γ) Στη ΝΣΟ τύπου IV η πολυουρία οφείλεται στην αδυναμία
δράσης ή στην ένδεια της αλδοστερόνης (που σημαίνει αποβολή Na+ και
Η2Ο), ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε είδος μεταβολικής οξέωσης, συνοδεύεται από μείωση της εγγύς επαναρρόφησης Η2Ο (αναγκαστική λόγω
απώλειας HCO3- και των συνοδών κατιόντων που είναι το Na+).
Υπάρχει επίσης στις ΝΣΟ (τύπου Ι και ΙΙ) δυσκοιλιότητα που οφείλεται
στη μυϊκή αδυναμία εξαιτίας της υποκαλιαιμίας11. Η αναπνευστική παράλυση εξαιτίας ΝΣΟ είναι πολύ σπάνια. Στην Αγγλική βιβλιογραφία είχαν
δημοσιευτεί μόνο 15 περιπτώσεις μέχρι το 2010, από τις οποίες οι περισσότερες ήταν γυναίκες (n=13), με Κ+ ορού που κυμάνθηκε από 0,8-2,09
mEq/L12 .
Η κώφωση οφείλεται σε μετάλλαξη της H+-ATPάσης2 και αποτελεί ένα
σημαντικό κλινικό χαρακτηριστικό εύρημα ορισμένων κληρονομικών μορφών άπω ΝΣΟ. Η διαταραχή της ακοής εμφανίζεται νωρίς (από τον 8ο
μήνα έως τα 15 χρόνια της ζωής) και είναι νευροαισθητηριακής υφής. Η
Η+-ATPάση που είναι πανταχού παρούσα, μπορεί να διαπιστωθεί τόσο
στο έσω ους, όσο και στους νεφρούς. Η ενδολέμφος, όπως αναφέρθηκε
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νωρίτερα, έχει pH που διατηρείται γύρω στο 7,40 στον κοχλία, όμως αυτό
είναι χαμηλότερο στον ενδολεμφικό σάκο, υποδηλώνοντας μία ενεργητική
οξινοποιητική διαδικασία. Προφανώς η H+-ATPάση είναι υπεύθυνη για τη
διατήρηση του pH αυτού. Μετάλλαξη στο γονίδιο ATP6V1B1 που σχετίζεται
με απώλεια της Η+-ATPάσης προκαλεί κώφωση και άπω ΝΣΟ. Η κώφωση
είναι στις περισσότερες περιπτώσεις αμφοτερόπλευρη.
Μεγάλο μέρος της νοσηρότητας στα σύνδρομα ΝΣΟ κάθε είδους αποδίδεται στις συστηματικές συνέπειες της χρόνιας μεταβολικής οξέωσης5,
όπως είναι η καθυστέρηση της ανάπτυξης, η οστική νόσος και η λιθίαση
των νεφρών2. Η μεταβολική οξέωση αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα
στον οποίο αποδίδεται η καθυστέρηση της ανάπτυξης. Αν αυτή συμβεί να
υπάρξει νωρίς στη ζωή και δεν αντιμετωπιστεί (η έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση αποτρέπει την εμφάνισή της)2, μπορεί να διαπιστωθεί σημαντική
καθυστέρηση της ανάπτυξης, τόσο στην υπολειπόμενη, όσο και στην επικρατούσα μορφή άπω ΝΣΟ. Ορισμένες φορές σε μεγαλύτερα παιδιά με
ΝΣΟ, με από μακρού μεταβολική οξέωση, η καθυστέρηση της ανάπτυξης
μπορεί να είναι εντυπωσιακή και μπορεί να σχετίζεται και με ραχίτιδα (Εικ.
16)4 .

Εικόνα 16: Έφηβος με ραχίτιδα. Σημειώστε τις παραμορφώσεις των ποδιών
(πόδια τόξο) και το μειωμένο ύψος
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Η οξέωση επιδρά σε δύο επίπεδα: α) με απ’ ευθείας απελευθέρωση
Ca από τα οστά, όταν τα Η+ εξουδετερώνονται από τα ρυθμιστικά τους
συστήματα, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων του ιονισμένου
Ca2+ και άρα σε υπερασβεστιουρία (αυτά οδηγούν σε οστεομαλακία και
ραχίτιδα που περιγράφηκαν περί τα τέλη του 1940 ως χαρακτηριστικά της
ΝΣΟ, ενώ η χαρακτηριστική νεφρική διαταραχή της οξινοποίησης περιγράφηκε μόλις στις αρχές του 1950) και β) έμμεσα διαμέσου του άξονα
της αυξητικής ορμόνης. Σημειώνεται ότι η οξέωση αυξάνει στα οστά την
2+

οστεοκλαστική δραστηριότητα και αναστέλλει την οστεοβλαστική λειτουργία, σε αντίθεση με τη μεταβολική αλκάλωση που μειώνει την έξοδο Ca2+
από τα οστά, διαμέσου καταστολής των οστεοκλαστών και διέγερσης των
οστεοβλαστών.
Ειδικότερα όσον αφορά στην καθυστέρηση της ανάπτυξης (νανισμός)
βρέθηκε ότι η οξέωση προκαλεί αναστολή της ορμονικής αιχμής της αυξητικής ορμόνης και συνολική μείωση της έκκρισης της ορμόνης αυτής11.
Επίσης διαπιστώθηκαν κατασταλμένα επίπεδα του ινσουλινικού αυξητικού
παράγοντα (IGF) στον ορό, καταστολή του ηπατικού mRNA του IGF-1 και
του mRNA του υποδοχέα της ηπατικής αυξητικής ορμόνης, όπως και του
mRNΑ του υποδοχέα του ινσουλινικού αυξητικού παράγοντα-13, αλλά και
της έκφρασης του γονιδίου του IGF των συζευκτικών χόνδρων στα μακρά
οστά ζώων 4 .
Εγγύς ΝΣΟ: Συχνά οι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί, όταν όμως υπάρχουν συμπτώματα, αυτά σχετίζονται με την οξυαιμία (ανορεξία, συχνοί έμετοι), την υποκαλιαιμία (κόπωση, δυσκοιλιότητα) και την υπογκαιμία (αφυδάτωση εξαιτίας αναγκαστικής νατριούρησης). Όπως ήδη αναφέρθηκε η
μειωμένη εγγύς επαναρρόφηση HCO3- στην εγγύς ΝΣΟ, συνοδεύεται από
μειωμένη εγγύς επαναρρόφηση NaCl, γεγονός που σχετίζεται με απώλεια
άλατος, η οποία ίσως είναι υπεύθυνη για τον υπεραλδοστερονισμό, που
επίσης διαπιστώνεται στην κατάσταση αυτή. Αυτός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, αφού η αλδοστερόνη διεγείρει την άπω επαναρρόφηση Na+,
με αποτέλεσμα να αυξάνεται η απέκκριση K+. Ο βαθμός της καλιουρίας
και της υποκαλιαιμίας ποικίλλει και εξαρτάται από τη διόρθωση ή μη της
οξυαιμίας.
Η υποκαλιαιμία στην εγγύς ΝΣΟ που είναι ήπια, αφορά συνήθως σε
περιπτώσεις με σ. Fanconi και μπορεί να σχετίζεται με απώλεια Κ+ εξαιτίας: α) αυξημένης ποσότητας HCO3- στο εγγύς σωληνάριο, που δημιουργεί
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ηλεκτρογενητικό περιβάλλον (αρνητικό), το οποίο ενισχύει την έκκριση Κ+,
β) του μη επαναρροφούμενου HCO3- που παρασύρει και Na+, οπότε η αυξημένη προσφορά Na+ και HCO3- (φυσικά και Η2Ο) στα άπω σωληνάρια
δημιουργεί αυξημένη ροή, γεγονός που επιτείνει την τοπική αποβολή Κ+
και γ) του υπεραλδοστερονισμού που διεγείρει την αποβολή Κ+ στα άπω
σωληνάρια. Τονίζεται ότι η απώλεια Κ+ δια των ούρων επιδεινώνεται σε
περιπτώσεις θεραπευτικής χορήγησης HCO3- στους ασθενείς αυτούς7 . Η
εικόνα 17 περιέχει τα επίπεδα του Κ+ σε διάφορες μορφές ΝΣΟ.
Τύπος ΝΣΟ
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ
IV

Σημείο βλάβης
Άπω
Εγγύς
Άπω/εγγύς
Άπω

Κ+ ορού
Μειωμένο
Φυσιολογικό ή ελαφρά μειωμένο
Φυσιολογικό
Αυξημένο

Εικόνα 17: Τύπος ΝΣΟ και επίπεδα Κ+ ορού

Οι εκδηλώσεις της εγγύς ΝΣΟ από τα οστά (ραχίτιδα) σχεδόν ποτέ δεν
διαπιστώνονται στα παιδιά, εκτός κι αν υπάρχει υποφωσφαταιμία (δηλαδή
η ραχίτιδα των παιδιών οφείλεται στην υποφωσφαταιμία και όχι στην οξέωση) στα πλαίσια του σ. Fanconi, οπότε αποτελεί συχνή εκδήλωση. Επειδή
μάλιστα η οξέωση στην εγγύς ΝΣΟ είναι ήπια, η οστική νόσος όπως η
ραχίτιδα ή και η οστεομαλακία είναι αρκούντως απίθανη σε σύγκριση με
τους ασθενείς με άπω ΝΣΟ7 . Η κύρια ωστόσο εκδήλωση της εγγύς ΝΣΟ
στους ενήλικες προέρχεται από την καταστροφή των οστών (οστεομαλακία
και οστεοπενία), η οποία κατά ένα μέρος οφείλεται στη μεταβολική οξέωση
(εξουδετέρωση των Η+ από τα HCO3- και τα φωσφορικά των οστών). Αυτή
η καταστροφή επαυξάνεται και από την επίκτητη ένδεια βιταμίνης D3 που
διαπιστώνεται, εξαιτίας της αδυναμίας των εγγύς σωληνάριων να μετατρέψουν την 25(ΟΗ)D3 σε 1,25(ΟΗ)2D3. Μετά την εμφάνιση υπασβεστιαιμίας
εξαιτίας της ένδειας βιταμίνης D3, προκύπτει και αυξημένη έκκριση PTH, η
οποία απελευθερώνει αυξημένες ποσότητες Ca2+ και φωσφόρου από τα
ήδη επιβαρυμένα οστά.
Η νεφρασβέστωση (νωρίς στα παιδιά) και η νεφρολιθίαση (σε ενήλικες)
που παρατηρούνται στην άπω ΝΣΟ δεν διαπιστώνονται στην εγγύς ΝΣΟ
(εκτός κι αν υπάρξει υπερασβεστιουρία). Η μη εμφάνιση νεφρασβέστωσης
και νεφρολιθίασης αποδίδεται στους εξής παράγοντες: α) στην αύξησης της
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δυνατότητας μείωσης του pH των ούρων (τα αλκαλικά ούρα συμβάλλουν
στην καθίζηση του φωσφορικού Ca2+ το οποίο όταν είναι υψηλό μειώνει τη
διαλυτότητα των φωσφορικών (τα αλκαλικά ούρα συμβάλλουν στην καθίζηση του φωσφορικού Ca2+, ενώ τα όξινα ούρα συμβάλλουν στη δημιουργία λίθων οξαλικού ασβεστίου, ουρικού και κυστίνης), β) στην παρουσία μη
απορροφήσιμων αμινοξέων και οργανικών ανιόντων (κιτρικών), τα οποία
μπορούν και σχηματίζουν διαλυτά συμπλέγματα με το Ca2+ (η οξέωση
στην κατάσταση αυτή δεν είναι ηπιότερη, οπότε τα οργανικά ανιόντα δεν
προσλαμβάνονται από τα εγγύς σωληναριακά κύτταρα και με τον τρόπο
αυτό δεν μειώνεται η συγκέντρωσή τους στα ούρα), αλλά και εξαιτίας της
παθογένειας των εγγύς σωληναριακών κυττάρων, λόγω της υποκείμενης
κυτταρικής βλάβης. Σημειώνεται ότι τα κιτρικά που φυσιολογικά επαναρροφώνται μαζί με Na+ (διαμέσου του συμμεταφορέα Na+-δικαρβοξυλικό)
στην κατάσταση αυτή εξαιτίας της διαταραχής του συστήματος αυτού στα
εγγύς σωληνάρια, τελικά διηθούνται και δεν επαναρροφώνται. Θεωρήθηκε
μάλιστα ότι το σχετικά αλκαλικό ενδοκυττάριο περιβάλλον των εγγύς σωληναριακών κυττάρων συμβάλλει στο φυσιολογικό ρυθμό έκκρισης κιτρικών,
παρά την ύπαρξη συστηματικής οξέωσης, σε αντίθεση με τους ασθενείς
που πάσχουν από άπω ΝΣΟ, οι οποίοι παρουσιάζουν πολύ χαμηλό ρυθμό
αποβολής κιτρικών στα ούρα, όπως επίσης και οι υγιείς στους οποίους
χορηγήθηκε NH4+. γ) Μία άλλη εξήγηση της μη δημιουργίας λίθων στην
εγγύς ΝΣΟ είναι ότι η διαφυγή HCO3- από τα εγγύς, συμβάλλει ώστε να διεγείρεται στο άπω η επαναρρόφηση Ca2+, οπότε μειώνεται η συγκέντρωση
αυτού του προλιθογόνου παράγοντα.
Επειδή ο συμμεταφορέας Na+-HCO3- βρίσκεται και στα ενδοθηλιακά
κύτταρα του κερατοειδή, μπορεί να διαπιστωθούν στην κατάσταση αυτή
και οφθαλμικές διαταραχές. Ακόμη, επειδή μία παραλλαγή αυτού του γονιδίου κωδικοποιεί έναν παρόμοιο μεταφορέα στον εγκέφαλο και το νωτιαίο
μυελό, είναι πιθανό αυτό να ευθύνεται και για την πνευματική καθυστέρηση
που διαπιστώνεται στις περιπτώσεις αυτές.
Εγγύς ΝΣΟ από νεφροτοξικότητα από ιφωσφαμίδη: Κορίτσι 15 χρονών,
ύψους 1,66 m και βάρους 50,1 kg αντιμετωπίστηκε για θωρακο-κοιλιακό ραβδομυοσάρκωμα, που ξεκινούσε από το διάφραγμα. Αντιμετωπίστηκε με ιφωσφαμίδη,
βινκριστίνη και ακτινομυκίνη D (σχήμα IVA) ανά μήνα για 10 μήνες σύμφωνα με
το πρωτόκολλο SIOP-MMT. Οκτώ μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας εμφάνισε προοδευτικά συμπτώματα σωληναριακής δυσλειτουργίας, όπως υποκαλιαιμία
(Κ+=2,4 mEq/L), μεταβολική οξέωση (pH=7,30, HCO3-=13,8 mEq/L), υπασβεστι-
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αιμία (Ca2+=7,04 mg/dl), υποφωσφαταιμία (PO43-=0,61 mg/dl), γλυκοζουρία, αμινοξυουρία και νεφρογενή άποιο διαβήτη, πολυουρία με δευτεροπαθή πολυδιψία.
Προφανώς επρόκειτο για σ. Fanconi με εκδηλώσεις εγγύς ΝΣΟ εξαιτίας της ιφωσφαμίδης.
Σχόλια: Οι μηχανισμοί με τους οποίους η ιφωσφαμίδη βλάπτει τους νεφρούς
δεν είναι γνωστοί, αν και πολλά πειραματικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι ευθύνονται
τοξικοί μεταβολίτες της, όπως η 4-υδροξυ-ιφωσφαμίδη, η χλωροακεταλδεΰδη και
ιδιαίτερα το ακρολέιν. Πιθανολογείται επίσης ανοσολογικός μηχανισμός διάμεσης
νεφρίτιδας, για την οποία ωστόσο τα προφυλακτικά μέτρα που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα δεν προσφέρουν προστασία.
Η συμπτωματική θεραπεία του σ. Fanconi είναι το μόνο μέτρο που μπορεί να
ληφθεί για να διατηρηθεί ο ασθενής. Αυτή περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της υποκαλιαιμίας, της υποφωσφαταιμίας και της ανθιστάμενης πολυουρίας στη δράση της
αντιδιουρητικής ορμόνης. Η υπεραμινοξυουρία, η γλυκοζουρία και η υπουριχαιμία
συνήθως δεν σχετίζονται με έκδηλες κλινικές εκδηλώσεις και δεν χρειάζονται ειδική
θεραπεία13.

Άπω ΝΣΟ: Οι κλινικές εκδηλώσεις της άπω ΝΣΟ εξαρτώνται από τον
τύπο της νόσου, τη σοβαρότητά της και από το αν είναι επίκτητη ή κληρονομική. Οι ενήλικες ασθενείς με άπω ΝΣΟ συνήθως παρουσιάζονται ασυμπτωματικοί ή με εικόνα μυοσκελετικών διαταραχών, μεταβολικής οστικής
νόσου, μυϊκής αδυναμίας, καθυστέρησης της ανάπτυξης ή με νεφρασβέστωση (Εικ. 16). Το 50% από τους ασθενείς έχει την εικόνα αυτή και το
υπόλοιπο 50% παρουσιάζεται με νεφρολιθίαση.

Εικόνα 16: Νεφρασβέστωση σε άπω ΝΣΟ

Ειδικότερα ορισμένοι ασθενείς με άπω ΝΣΟ παραμένουν ασυμπτωματικοί έως την εφηβεία ή την ενηλικίωση, ενώ άλλοι μπορεί να έχουν επηρε179
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αστεί σημαντικά και να έχουν εκδηλώσεις κατά τη νηπιακή ηλικία, με διαταραχή της ανάπτυξης και με πρώιμη νεφρασβέστωση, η οποία προκαλεί
τελικά νεφρική ανεπάρκεια10. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) είναι η
σοβαρότερη επιπλοκή της άπω ΝΣΟ και αναδεικνύει γιατί η διάγνωση και
η κατάλληλη θεραπεία (που είναι τόσο απλή) είναι ιδιαίτερης σημασίας.
Ασθενής που θα παρακολουθηθεί για 30 χρόνια με την κατάλληλη θεραπεία δεν θα εμφανίσει ΧΝΑ.
Η ΝΣΟ στα βρέφη συνήθως παρουσιάζεται με μη ειδικά χαρακτηριστικά,
όπως αδυναμία ανάπτυξης και οστεομαλακία, ευερεθιστότητα και υποτροπιάζοντες εμέτους, εξαιτίας της μεταβολικής οξέωσης. Είναι συνήθως απύρετα, εκτός κι αν συνυπάρχει κάποια λοίμωξη και συχνά έχουν ταχύπνοια
(αντιρρόπηση μεταβολικής οξέωσης). Ένα ακόμη κλινικό εύρημα της ΝΣΟ
είναι και η δυσανεξία στο γάλα και η προτίμηση των αλμυρών τροφών12.
Η κληρονομική μορφή ΝΣΟ τύπου Ι προκαλεί παρόμοιες μεταβολικές
διαταραχές, όμως είναι πιθανότερο να εκδηλωθεί με μείωση της ασβεστοποίησης των οστών (οστεομαλακία) και καθυστέρηση της ανάπτυξης. Η
νεφρασβέστωση ακτινολογικά είναι ευαπόδεικτη σε ΝΣΟ τύπου Ι12.
Στα παιδιά κυρίαρχες εκδηλώσεις αποτελούν η καθυστέρηση της ανάπτυξης (κοντό ανάστημα) και αυτές της υποκαλιαιμίας10. Και οι δύο μορφές (κληρονομική και επίκτητη) έχουν υποκαλιαιμία, η οποία εκδηλώνεται
με μυϊκούς πόνους, χαλαρά παράλυση και καταστολή του αναπνευστικού
και διαταραχές του ρυθμού3, ωστόσο αυτές τείνουν να είναι σοβαρότερες
στην υπολειπόμενη. Η εγγύς μυϊκή αδυναμία και η υποκαλιαιμική παράλυση είναι οι εκδηλώσεις με τις οποίες εμφανίζεται, ενώ δυσκολίες στην
ούρηση είναι οι κυρίαρχες εκδηλώσεις των παιδιών. Η αυτοσωματική επικρατούσα άπω ΝΣΟ χαρακτηρίζεται από ανθεκτική στη θεραπεία ραχίτιδα
(δεν διαπιστώνεται σε παιδιά που λαμβάνουν υψηλές δόσεις αλκάλεων
από τη βρεφική ηλικία), οστικά άλγη και βάδισμα πάπιας. Η νεφρασβέστωση (οδηγεί σε ΧΝΝ), η νεφρολιθίαση, οι νεφρικοί κωλικοί, η πολυδιψία, η
πολυουρία (εξαιτίας της πολυδιψίας και της μείωσης του Κ+ στο διάμεσο
χώρο που δρουν συνδυαστικά)5 και η υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση
(έμετοι και διάρροιες) αποτελούν επίσης κυρίαρχα χαρακτηριστικά της. Η
πυελονεφρίτιδα είναι συχνό πρόβλημα και εκριζώνεται πολύ δύσκολα. Η
υποκαλιαιμική περιοδική παράλυση διαπιστώνεται σε ΝΣΟ που σχετίζεται
με σύνδρομο Sjögren.
Οι ενήλικες ασθενείς παρουσιάζουν οστεομαλακία μαζί με ραχίτιδα
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(πολύ σπάνια σε μη ουραιμικούς ασθενείς) και μυϊκή αδυναμία εξαιτίας της
νευρομυικής επίδρασης της υποκαλιαιμίας (οι δύο τελευταίες ευθύνονται
για τη συχνή εμφάνιση εγγύς μυοπάθειας). Αυτή η νευρομυική δυσλειτουργία μπορεί να εμφανιστεί ως κόπωση, δυσκοιλιότητα (εξαιτίας της υποκαλιαιμίας), μυαλγίες, ήπια οστικά άλγη ή και σοβαρή μυϊκή παράλυση. Η
νεφρασβέστωση μπορεί να μη σχετίζεται με ειδικά συμπτώματα από τους
νεφρούς, όμως μπορεί να προχωρήσει σε ΧΝΝ σιωπηλά, εκδηλούμενη
μόνο με λευκωματουρία, μικροσκοπική αιματουρία και υπερασβεστιουρία4.
Ακόμη μπορεί να επιπλακεί όπως αναφέρθηκε με πυελονεφρίτιδα, χωρίς
να είναι υποχρεωτική η παρουσία νεφρασβέστωσης, η οποία εκριζώνεται
δύσκολα επί παρουσίας της τελευταίας.
Στους ενήλικες τα συμπτώματα και ευρήματά της οφείλονται στη δράση
της οξέωσης στα οστά (οστικά άλγη, παθολογικά κατάγματα), στην υποκαλιαιμία (αδυναμία, κόπωση, αναπνευστική δυσχέρεια) και στη λιθίαση του
νεφρού (αιματουρία, νεφρική ανεπάρκεια). Η υποκαλιαιμία είναι γνωστή
αιτία ενδοκυττάριας οξέωσης, είναι εντονότατη πριν την αντιμετώπιση της
ΝΣΟ και διορθώνεται μερικώς ή πλήρως με τη διόρθωση της οξυαιμίας.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην επιδείνωση της λειτουργίας των αναπνευστικών μυών και στη μείωση του αερισμού των πνευμόνων. Έτσι η
σοβαρή υποκαλιαιμία μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη ζωή και συχνά διαπιστώνεται σε περιπτώσεις τραυμάτων ή άλλων νόσων. Η ΝΣΟ τύπου Ι
επίσης μπορεί να σχετίζεται και με υπερκαλιαιμία. Η κατάσταση αυτή συμβαίνει συχνότερα στην αποφρακτική νεφροπάθεια και στη δρεπανοκυτταρική νόσο, όπου μειώνεται η έκκριση Η+ και Κ+. Η διαφορική διάγνωση
γίνεται από την υπερκαλιαιμική ΝΣΟ τύπου IV, στην οποία βέβαια το pH
των ούρων είναι φυσιολογικό.
Σε ΝΣΟ η μείωση του όγκου οδηγεί σε υπεραλδοστερονισμό και έκκριση AG-ΙΙ, η οποία διεγείρει τη δίψα (απευθείας επίδραση της AG-ΙΙ στο
κέντρο της δίψας στον εγκέφαλο).
Νεφρολιθίαση-νεφρασβέστωση: Η νεφρολιθίαση σε επίκτητη άπω
ΝΣΟ είναι πολύ σπανιότερη σε σχέση με την διαπιστούμενη στην κληρονομική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην επίκτητη μορφή σχεδόν κατά
κανόνα υπάρχει νεφρική ανεπάρκεια, όπου η αποβολή Ca2+ στα ούρα τείνει να είναι πολύ μικρότερη απ’ ότι σε ασθενείς με κληρονομική μορφή.
Ακόμη, σε επίκτητη άπω ΝΣΟ η οξέωση τείνει να μην είναι πολύ σοβαρή
και να υπάρχει για μικρό χρονικό διάστημα14. Μία πρόσφατη μελέτη από
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την Ελβετία έδειξε ότι το 6,7% από 150 άνδρες με υποτροπιάζουσα λιθίαση νεφρού από Ca2+ είχε ατελή ΝΣΟ (δηλαδή 1 στους 15), γεγονός που
σημαίνει ότι η νόσος συνολικά υποδιαγιγνώσκεται.
Ωστόσο, στην άπω ΝΣΟ γενικά διαπιστώνεται λυτική δράση της οξέωσης στο οργανικό τμήμα των οστών, που σχετίζεται με υπερασβεστιουρία
(τα οστά περιέχουν 25.000 mmol Ca2+). Η οξυαιμία λοιπόν επιτείνει την
απελευθέρωση φωσφορικού Ca2+ από τα οστά και μειώνει τη σωληναριακή επαναρρόφηση των ιόντων αυτών. Αυτές οι δύο μεταβολές οδηγούν σε
υπερασβεστιουρία και υπερφωσφατουρία, η βαρύτητα των οποίων είναι
ανάλογη με τη μείωση των HCO3- στον ορό. Περίπου τα 2/3 των ασθενών
έχουν νεφρασβέστωση ή νεφρολιθίαση (με λίθους φωσφορικού Ca2+ και
στρουβίτη) ή και τα δύο. Σε ορισμένους ασθενείς αυτή η υπερασβεστιουρία
προηγείται της οξυαιμίας.
Το κιτρικό είναι ένα τρικαρβοξυλικό οξύ, το οποίο συντίθεται στα μιτοχόνδρια από οξαλοξικά και ακετυλο-συνένζυμο-Α. Οι μεγαλύτερες ποσότητες κιτρικών στον ορό υπάρχουν σε μορφή συμπλέγματος με Ca2+
και Mg2+ (δισθενή ιόντα) και διηθούνται ελευθέρα δια των σπειραμάτων.
Στους ανθρώπους το 65-90% των διηθούμενων κιτρικών επαναρροφάται.
Η επαναρρόφηση των κιτρικών συμβαίνει κυρίως στα εγγύς σωληνάρια.
Ένα μέρος από αυτά οδηγείται στα μιτοχόνδρια για χρήση στον κύκλο του
τρικαρβοξυλικού οξέος. Η αδενοσινο-τριφωσφορο-κιτρική λυάση καταλύει
τη μετατροπή του κιτρικo-ακετυλο-συνενζύμου-Α σε οξαλοξικό (αυτό χρησιμοποιείται στη γλυκονεογένεση) και σε ακετυλο-συνένζυμο-Α. Αν τα κιτρικά των ούρων μεταβολίζονταν, θα παρείχαν το 10% της ενέργειας που
χρειάζεται ο νεφρός ημερησίως.
Η μειωμένη αποβολή κιτρικών δια των ούρων είναι γνωστός παράγοντας
κινδύνου για την εμφάνιση λιθίασης του ουροποιητικού. Ως υποκιτρουρία
χαρακτηρίζεται η παρουσία κιτρικών στα ούρα κάτω από 320 mg/24ωρο.
Στα νεφρικά σωληνάρια τα κιτρικά σε σύμπλεγμα με το Ca2+ αυξάνουν τη
διαλυτότητα και μειώνουν τη συγκέντρωση του ελεύθερου Ca2+ στα ούρα.
Το σύμπλεγμα Ca2+-κιτρικών περιορίζει τον υπερκορεσμό του Ca2+ και
εμποδίζει τη δημιουργία πυρήνα οξαλικού ή φωσφορικού Ca2+ διαμέσου
αλληλεπίδρασης με την Tamm-Horsfall πρωτεΐνη. Ακόμη, τα κιτρικά εμποδίζουν τη συσσώρευση και ανάπτυξη διαμέσου της δυνατότητας που έχουν
να συνδέονται με την επιφάνεια των κρυστάλλων και να εμποδίζουν την
προσκόλληση του οξαλικού Ca2+ στα επιθηλιακά νεφρικά κύτταρα.
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Σε άπω ΝΣΟ λοιπόν μειώνεται σημαντικά η αποβολή των κιτρικών (κιτρικά ούρων<100 mg/24ωρο ή <2 mg/kgΣΒ/24ωρο). Η μεταβολή της έκκρισης των κιτρικών στους νεφρούς μπορεί να συμβεί ποικιλοτρόπως, κυρίως
όμως εξαιτίας του pH (συστηματικό, σωληναριακό, ενδοκυττάριο), το οποίο
ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή. Είναι από παλιά γνωστό ότι η οξέωση αυξάνει τη νεφρική επαναρρόφηση των κιτρικών (η ενδοκυττάρια οξέωση μαζί
με το υψηλό pH του σωληναριακού αυλού, ευνοούν τη σωληναριακή επαναρρόφηση των κιτρικών, εξαιτίας μετατροπής των τρισθενών [κιτρικών3-]
στα ευαπορρόφητα δισθενή [κιτρικά2-]). Όσον αφορά στην ενδοκυττάρια
οξέωση αυτή δείχτηκε ότι αυξάνει τη μεταφορά των κιτρικών στα μιτοχόνδρια όπως και την οξείδωσή τους. Όμως εκτός από αυτό, η ενδοκυττάρια
οξέωση αυξάνει και το μεταβολισμό των κιτρικών στο κυτταρόπλασμα, διαμέσου της δραστηριότητας της αδενοσινο-τριφωσφορο-κιτρικής λυάσης. Η
υπερασβεστιουρία, η υποκιτρουρία και το υψηλό pH των ούρων συμβάλλουν στη δημιουργία λίθων από φωσφορικό Ca2+ (Εικ. 18).
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Εικόνα 18: Μεταβολισμός των κιτρικών σε φυσιολογικές συνθήκες (Α) και σε
οξέωση (Β)

ΝΣΟ τύπου ΙΙΙ ή μη πλήρης (ατελής) τύπος ΝΣΟ: Φαινοτυπικά υπάρχουν παιδιά με άπω ΝΣΟ που παρουσιάζουν οστεοπέτρωση (σ. GuibaudVainsel), που αποτελεί κλινική συνδρομή που χαρακτηρίζεται από αδυναμία των οστεοκλαστών να απορροφήσουν το οστούν (η οστεοπέτρωση
είναι κατάσταση με αυξημένη οστική πυκνότητα, άλλα και αυξημένη ευθραυστότητα των οστών, που οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων)
(Εικ. 19, 20). Είναι μία εξαιρετικά σπάνια μορφή (μόνο λίγες περιπτώσεις
έχουν δημοσιευτεί στη βιβλιογραφία) που εμφανίζεται στην παιδική ηλικία,
κληρονομείται με τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα15 και οφείλεται στην απουσία της καρβονικής ανυδράσης ΙΙ, ενός ενζύμου που είναι
απαραίτητο για την κανονική οστεοκλαστική επαναρρόφηση του οστού
(σημειώνεται ότι η καρβονική ανυδράση ΙΙ είναι απαραίτητη για την οστική
δράση της PTH, που έχει ως αποτέλεσμα την απορρόφηση του οστού).
Άλλα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της διαταραχής περιλαμβάνουν την
εγκεφαλική ασβεστοποίηση, καθυστέρηση ανάπτυξης και δυσμορφίες προσώπου. Αυτή η μορφή έχει ονομαστεί νόσος μαρμάρινου οστού16. Μπορεί να συνυπάρχει κώφωση (αισθητηριακού τύπου) που εκδηλώνεται από
τη γέννηση μέχρι και το τέλος της εφηβείας, τύφλωση εξαιτίας πίεσης του
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οπτικού νεύρου και πνευματική καθυστέρηση (η εικόνα είναι πολύ πιο σοβαρή σε σχέση με την αυτοσωματική επικρατούσα μορφή). Η πρώιμη εμφάνιση υποκαλιαιμίας και παροξυντικής μυϊκής αδυναμίας αποτελούν τις
άλλες εκδηλώσεις του συνδρόμου.

Εικόνα 19: Οστεοπέτρωση

Εικόνα 20: Οστεοπέτρωση σε παιδί από την Ινδία (ένδεια καρβονικής ανυδράσης ΙΙ) (Indian Pediatrics)
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ΝΣΟ τύπου IV: Το χαρακτηριστικότερό της εύρημα είναι η υπερκαλιαιμία και οι εκδηλώσεις της (γι’ αυτό και η κατάσταση αυτή αντιμετωπίζεται
ως αιτία υπερκαλιαιμίας) και η μέτρια ασυμπτωματική υπερχλωραιμική
μεταβολική οξέωση (απαντά στο 50% των ασθενών με υπορρενιναιμικό
υποαλδοστερονισμό). Συνήθως οι ασθενείς είναι μέσης ηλικίας με καρδιαγγειακή νόσο και μέτριου βαθμού νεφρική ανεπάρκεια.
Η λιθίαση των νεφρών δεν διαπιστώνεται στους ασθενείς αυτούς (ίσως
προστατεύονται όσον αφορά στο σχηματισμό λίθων εξαιτίας της μειωμένης συγκέντρωσης Ca2+ και ουρικού στα ούρα).
Σε μη ουραιμικά παιδιά με ΝΣΟ τύπου IV, αλλά και σε φυσιολογικά παιδιά οι αιχμές απελευθέρωσης της αυξητικής ορμόνης, που λαμβάνουν
χώρα μετά από μία στάνταρ διέγερση μειώνονται λόγω της οξέωσης. Φαίνεται ότι τα HCO3- του ορού είναι κριτικά για το αν θα απελευθερωθεί η αυξητική ορμόνη στα παιδιά αυτά, όταν βρίσκονται υπό ένα σταθερό διεγέρτη
της έκκρισής της.
Άπω ΝΣΟ εξαιτίας σ. Sjögren: Γυναίκα 49 χρόνων επισκέφθηκε το νοσοκομείο επειδή είχε πολλούς εμέτους και έντονη αδυναμία. Δεν ήταν καλά τις τελευταίες
2 εβδομάδες (μετά από μία πτώση). Τέσσερις ημέρες πριν επισκεφθεί στο νοσοκομείο εμφάνισε δυσφορία στην κοιλιά και εμέτους. Οι έμετοι έγιναν σοβαροί και δεν
μπορούσε να λάβει τίποτε από το στόμα. Είπε ότι έχασε σημαντικό μέρος από το
σωματικό της βάρος. Αισθανόταν πολύ αδύναμη, ήταν ανορεκτική και ληθαργική με
ξηροστομία. Δεν είχε διάρροιες ή συμπτώματα από το ουροποιητικό. Δεν είχε σημαντικό προηγούμενο ιστορικό και δεν λάμβανε φάρμακα. Δεν είχε θετικό ιστορικό
κληρονομικής νόσου ή νόσο του μεταβολισμού.
Δεν είχε πυρετό, ωστόσο φαινόταν ότι ήταν βαριά πάσχουσα. Είχε ΑΠ=110/60
mmHg και 84 σφύξεις/λεπτό, με φλεβοκομβικό ρυθμό. Οι αναπνοές της ήταν 18/
λεπτό και η ακτινογραφία θώρακα φυσιολογική. Τα εν τω βάθει αντανακλαστικά ήταν
+1 και η αισθητικότητα φυσιολογική.
Τα αρχικά της εργαστηριακά είχαν ως εξής:
Na+
128 mEq/L
+
K
1,6 mEq/L
CI103 mEq/L
Γλυκόζη
180 mg/dl
Ουρία
73 mg/dl
Κρεατινίνη
1,2 mg/dl
Ολικά λευκώματα
8,9 gr/dl
pH
7,31
HCO313 mEq/L
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PaCO2
26 mmHg
PaO2
87 mmHg
Xάσμα ανιόντων
12 mEq/L
Ποια οξεοβασική διαταραχή είχε και ποια υποκείμενη νόσο;
Απάντηση: Κλινική εκτίμηση: Αυτό που ήταν σαφές είναι ότι είχε σοβαρή υποκαλιαιμία, η οποία ήταν υπεύθυνη για την έντονη μυϊκή αδυναμία. Η διόρθωση του
προβλήματος αυτού ήταν το σημαντικότερο και αμεσότερο που θα έπρεπε να γίνει
στην ασθενή αυτή χωρίς καθυστέρηση.
Το ιστορικό έλεγε ότι υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να είχε αρκετές από τις παρακάτω διαταραχές:
α) μεταβολική αλκάλωση εξαιτίας των εμέτων (ειδικά όταν είναι πολλοί και διαρκούν επί ημέρες)
β) γαλακτική οξέωση εξαιτίας της κακής άρδευσης των ιστών (οι έμετοι οδηγούν
σε σοβαρή αφυδάτωση) με συνοδό αναπνευστική αλκάλωση ως αντιρρόπηση
γ) αναπνευστική οξέωση εξαιτίας της μυϊκής αδυναμίας από την υποκαλιαιμία
(αδυναμία των αναπνευστικών μυών), κάτι που είναι λιγότερο πιθανό να συνέβαινε
στην ασθενή, εξαιτίας του καλού ρυθμού των αναπνοών και της PaO2
δ) μυϊκή αδυναμία εξαιτίας υποκαλιαιμίας (μεταβολικής αλκάλωσης) και
ε) μεταβολική οξέωση εξαιτίας αφυδάτωσης με προνεφρική ΟΝΑ.
Εκτίμηση με βάση τα εργαστηριακά: Βήμα 1: Είχε οξυαιμία
Βήμα 2: Τα χαμηλά HCO3- και η χαμηλή PaCO2 δείχνουν ότι επρόκειτο για μεταβολική οξέωση με αναπνευστική αντιρρόπηση. Η αναπνευστική αλκάλωση αποκλείεται (και αυτή χαρακτηρίζεται από χαμηλή PaCO2 και χαμηλά HCO3-) από την
οξυαιμία που υπήρχε και από τα HCO3- που ήταν χαμηλότερα από το κατώτερο όριο
των 18 mEq/L.
Βήμα 3: Το χάσμα ανιόντων ήταν φυσιολογικό. Αυτό δείχνει ότι δεν είχε μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα. Υπήρχε βέβαια υπονατριαιμία και η νεφρική
λειτουργία ήταν φυσιολογική.
Βήμα 4: Αντιρρόπηση. Η αναμενόμενη PaCO2=40-1,2x(ΔHCO3-)=40-1,2x(2413)=40-13,2=26,8 mmHg, ήταν όση και της ασθενούς και άρα δεν υπήρχαν ενδείξεις αναπνευστικής διαταραχής (αυτή ήταν και η μέγιστη αναμενόμενη αντιρρόπηση). Αυτό σημαίνει ότι παρά την έντονη αδυναμία είχε καλό αερισμό των πνευμόνων
της.
Βήμα 5: Υπήρχε μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων, δηλαδή
υπερχλωραιμική, όμως το CI- ήταν μέσα στα φυσιολογικά όρια. Επί παρουσίας και
υπονατριαιμίας (που είχε η ασθενής), μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι το χάσμα
ανιόντων μπορεί να ήταν φυσιολογικό χωρίς να αυξηθεί το CI- πέρα από τα φυσιολογικά όρια. Το CI- μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν σχετικά αυξημένο σε σχέση με το
χαμηλό Na+. Το χαμηλό Na+ σημαίνει ότι λιγότερο CI- χρειάζεται για να αντικαταστήσει το HCO3- για λόγους ηλεκτροχημικής ισορροπίας.
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Επιβεβαίωση διάγνωσης: Η αιτία της διαταραχής δεν προσδιορίστηκε ακόμη
στην ασθενή και απαιτείται παραπέρα διερεύνηση για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση.
Λ.χ. αν το pH των ούρων ήταν >5,5 παρά το ότι τα HCO3-<15 mEq/L μπορεί να τεθεί
η διάγνωση της ΝΣΟ τύπου Ι.
Τελική κλινική διάγνωση: Μία ΝΣΟ τύπου ΙΙ με υπερχλωραιμική μεταβολική
οξέωση (φυσιολογικού χάσματος ανιόντων) μπορεί να υπάρξει εξαιτίας απωλειών
από το έντερο ή από τους νεφρούς. Δεν ανέφερε η ασθενής διάρροια ή άλλη διαταραχή από το έντερο (αποκλείεται δηλαδή διαγνωστικά να ήταν υπεύθυνο κάτι από
το έντερο). Η φυσιολογική ουρία και κρεατινίνη αποκλείουν τη νεφρική ανεπάρκεια
ως αιτία. Ας εξεταστεί η πιθανότητα να υπήρχε ΝΣΟ τύπου IV. Αυτή σχετίζεται με
υπερκαλιαιμία (εξαιτίας χαμηλών επιπέδων αλδοστερόνης) και άρα αποκλείεται να
είχε αυτή τη διαταραχή η ασθενής μας (ήταν υποκαλιαιμική).
Θα μπορούσε να είχε ΝΣΟ τύπου ΙΙ; Αυτή συνήθως συνοδεύεται από πολλαπλές εγγύς σωληναριακές διαταραχές, όμως δεν υπήρχαν τέτοιες ενδείξεις στην
ασθενή. Άπαξ και εγκατασταθεί αυτή, τα ούρα έχουν pH<5,5 και τα HCO3- του ορού
είναι συνήθως μεταξύ 15 και 18 mEq/L.
Η ΝΣΟ τύπου Ι είναι κυρίως κληρονομική, οφείλεται και σε αυτοάνοσα νοσήματα, σε φάρμακα, σε αποφρακτικές νεφροπάθειες και σε άλλες διαταραχές που
προκαλούν νεφρολιθίαση (δεν υπήρχε ένδειξη για κάποια απ’ αυτές τις νόσους στην
ασθενή). Ούτε προφανής αιτία για ανοσολογικό νόσημα. Θεραπεία με NaHCO3 (1-4
mEq/kgΣΒ/24ωρο, θα μπορούσε να δοθεί για να διορθωθεί το Na+ και να αποκατασταθούν o εξωκυττάριoς όγκος υγρών και τα HCO3-, οπότε στη συνέχεια θα μειώνονταν και τα επίπεδα της αλδοστερόνης και θα διορθώνονταν η υποκαλιαιμία. Δεν
χρειάζονται συνήθως συμπληρώματα Κ+ στις περιπτώσεις αυτές.
Σχόλια: Η μεταγενέστερη έρευνα της ασθενούς έδειξε ότι είχε άπω ΝΣΟ (τύπου
Ι). Η ασθενής αργότερα εμφάνισε σύνδρομο Sjögren, μία αυτοάνοσο νόσο, η οποία
είναι γνωστό ότι προκαλεί άπω ΝΣΟ. Στην ασθενή εμφανίστηκε πρώτη η ΝΣΟ, κατάσταση που δεν διαγνώστηκε άμεσα (διαγνώστηκε μετά από μερικούς μήνες).
Ασθενής με άπω ΝΣΟ: Ασθενής 45 χρόνων επισκέφθηκε το νοσοκομείο επειδή είχε παθολογικό κάταγμα δεξιού μηριαίου με ενδείξεις οστικής απομετάλλωσης
(αφαλάτωση). Στο ατομικό ιστορικό της ανέφερε λιθίαση νεφρού πριν 10 χρόνια και
αδυναμία στα κάτω άκρα, οπότε και βρέθηκε Κ+ ορού χαμηλό.
Τα εργαστηριακά της κατά την εισαγωγή έδειξαν τα εξής:
Na+
138 mEq/L
K+
2,3 mEq/L
CI115 mEq/L
Κρεατινίνη
1,5 mg/dl
pH
7,29
HCO314 mEq/L
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Na+ ούρων
40 mEq/L
Κ+ ούρων
30 mEq/L
50 mEq/L
CI- ούρων
Στην ασθενή φεύγοντας από το νοσοκομείο την πρώτη φορά (πριν 10 χρόνια)
δόθηκε κιτρικό Κ+ όμως αυτή δεν ακολούθησε τις οδηγίες. Σήμερα κατά την εισαγωγή της είχε στην ακτινογραφία των νεφρών νεφρασβέστωση. Η ασθενής άρχισε
θεραπεία με διάλυμα Shohl (60 mEq/24ωρο) και διαπίστωσε βελτίωση της μυϊκής
της αδυναμίας και διορθώθηκε η οξέωσή της.
Τι είχε η ασθενής;
Απάντηση: Όλα τα δεδομένα από το ατομικό ιστορικό της (νεφρολιθίαση, μυϊκή αδυναμία, χαμηλό Κ+ ορού, αγωγή με κιτρικό Κ+) δείχνουν ότι πριν 10 χρόνια
διαγνώστηκε άπω ΝΣΟ και της δόθηκε η κατάλληλη αγωγή. Το ότι σήμερα ήρθε
με αυξημένη κρεατινίνη (λέγοντας ότι δεν ακολούθησε τις οδηγίες), υποκαλιαιμία
(Κ+=2,3 mEq/L), με CI-=115 mEq/L και χαμηλά HCO3- με οξέωση επιβεβαιώνει τη
διάγνωση της άπω ΝΣΟ. Έχοντας pH ούρων=6 υπό την οξέωση που αναφέρθηκε
επιβεβαιώνεται και πάλι η άπω ΝΣΟ (απρόσφορα υψηλό pH επί παρουσίας οξεώσεως). Υπολογίζοντας το χάσμα ανιόντων των ούρων διαπιστώνεται ίσο με: Na++K+CI-=40+30-50=+20, δηλαδή θετικό, που σημαίνει ότι και πάλι επιβεβαιώνεται ότι οι
νεφροί δεν οξινοποιούσαν (φυσιολογικά το χάσμα ανιόντων των ούρων είναι ένας
αρνητικός αριθμός). Τελικά η ασθενής είχε άπω ΝΣΟ, η οποία βελτιώθηκε με την
αγωγή (ακόμη και η νεφρασβέστωση), ωστόσο η νεφρική της λειτουργία προοδευτικά επιδεινώνονταν στην πορεία του χρόνου.

2.6. Εργαστηριακά ευρήματα
Εγγύς ΝΣΟ: Οι ασθενείς με εγγύς ΝΣΟ έχουν συχνά υποκαλιαιμία,
εξαιτίας νεφρικής απώλειας Κ+. Αυτό αποδίδεται στην αυξημένη προσφορά
HCO3- (και Na+) στα άπω σωληνάρια. Έτσι εξηγείται γιατί χάνεται περισσότερο Κ+ όταν η οξέωση διορθώνεται με εξωγενή χορήγηση HCO3- (επειδή
η ενέργεια αυτή επιτείνει την προσφορά Na+ στα άπω σωληνάρια). Βέβαια
πρέπει να τονιστεί ότι για τον ίδιο λόγο χάνονται και άλλα κατιόντα όπως
Mg2+.
Στην εγγύς ΝΣΟ (στη φάση σταθεροποίησης) τα ούρα δεν περιέχουν
HCO3- και είναι αρκούντως όξινα (λ.χ. pH<5,5), όπου βέβαια η έκκριση οξέων στα ούρα δεν μπορεί να αυξηθεί πάνω από το ρυθμό της ενδογενούς
παραγωγής των μη πτητικών οξέων (Εικ. 21). Αφού ο ρυθμός με τον οποίο
οι νεφροί αποδίδουν HCO3- στο αίμα υπό τις συνθήκες αυτές, δεν είναι
μεγαλύτερος από το άθροισμα του ρυθμού διήθησης των HCO3- και της
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ενδογενούς παραγωγής των οξέων, δεν προκαλεί έκπληξη ότι στον ορό
η συγκέντρωση των HCO3- δεν αυξάνει αυτόματα, χωρίς δηλαδή εξωγενή
χορήγηση1.
Το χάσμα ανιόντων των ούρων που δίδεται από τη σχέση: Na++K+-CIείναι αρνητικό, που σημαίνει ότι οι νεφροί συνεχίζουν να αποβάλουν ΝΗ4+10.
Το ίδιο φυσιολογικό είναι το ωσμωτικό χάσμα στην κατάσταση αυτή.

Εικόνα 21: Μεταβολές της αποβαλλόμενης ποσότητας HCO3- ανάλογα με τα
επίπεδα HCO3- του ορού

Άπω ΝΣΟ: Η άπω ΝΣΟ χαρακτηρίζεται από μεταβολική οξέωση ποικίλης βαρύτητας και συνοδεύεται από απρόσφορα αλκαλικά ούρα. Αποτελεί
τον βαρύτερο τύπο ΝΣΟ (συνοδεύεται από τις σοβαρότερες επιπλοκές) και
χαρακτηρίζεται από: α) περιορισμένη ικανότητα των νεφρών για αύξηση
στο μέγιστο επίπεδο της οξινοποίησης των ούρων (μείωση παραγωγής
ΝΗ4+), γεγονός που μειώνει τη δυνατότητά τους να απομακρύνουν το ημερήσιο φορτίο των μη πτητικών οξέων (~1 mEq/kgΒΣ), με αποτέλεσμα αυτά
να κατακρατούνται, β) pH ούρων >5,5 (φυσιολογικά στα τμήματα αυτά του
νεφρώνα μπορεί να μειωθεί στα 4,4-5), το οποίο ποτέ δε φτάνει στα μέγιστα επίπεδα οξινοποίησης, ακόμη και μετά από χορήγηση φορτίου οξέων,
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γ) ποικίλου βαθμού διττανθρακουρία, αν και στην περίπτωση αυτή η εγγύς
επαναρρόφηση των HCO3- είναι φυσιολογική (εξαιτίας μειωμένης έκκρισης
Η+), η οποία οδηγεί προοδευτικά σε μείωση των HCO3-, που μπορεί τα επίπεδά τους να φθάσουν να είναι ακόμη και κατώτερα από τα 10 mEq/L.
Όταν περιοριστεί η ικανότητα των άπω σωληναρίων να μειώσουν το pH
των ούρων και να εκκρίνουν Η+ (μη πτητικά οξέα), ακολουθούν τα εξής: α)
εγκαθίσταται ποικίλου βαθμού οξέωση, καθώς τα HCO3- σταθεροποιούνται
γύρω στα 15 mEq/L, αλλά μπορεί να φθάσουν και στα 5 mEq/L, β) μειώνεται η έκκριση τιτλοποιήσιμης οξύτητας και ΝΗ4+ (ευθύνεται για το αυξημένο
χάσμα ανιόντων των ούρων που διαπιστώνεται στην άπω ΝΣΟ), ακόμη
και επί παρουσίας σ’ αυτά επαρκούς ποσότητας οργανικών ανιόντων και
γ) προκαλείται υποκαλιαιμία, εξαιτίας μειωμένης έκκρισης Η+ στα άπω σωληνάρια, οπότε ενισχύεται η επαναρρόφηση του Na+ σε ανταλλαγή με Κ+.
Βέβαια, η υποκαλιαιμία ενισχύεται επιπλέον εξαιτίας του δευτεροπαθούς
υπεραλδοστερονισμού, που οφείλεται στη μειωμένη επαναρρόφηση Na+
(διττανθρακουρία) και στην εγκατάσταση υπογκαιμίας.
Υπάρχει υποκαλιαιμία, ιδιαίτερα στις επίκτητες μορφές, ωστόσο δεν
έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως οι μηχανισμοί της. Πιθανά οφείλεται στην
αυξημένη καλιουρία εξαιτίας σωληναριακής διαφυγής και μειωμένης εγγύς
σωληναριακής επαναρρόφησης υπό την επίδραση της οξέωσης και της
υποκαπνίας. Επίσης η αδυναμία ανταλλαγής του Na+ με τα Η+ στην άπω
ΝΣΟ, οδηγεί σε απώλεια Na+ και Η2Ο και σε υπογκαιμία, η οποία οδηγεί σε
υπεραλδοστερονισμό και σε επίταση της αποβολής Κ+ στα ούρα3,11,17.
Σε ασθενείς με υποκαλιαιμική άπω ΝΣΟ, που οφείλεται σε ένδεια της
+
H -ATPάσης, το pH των ούρων δεν μειώνεται, ενώ η έκκριση των Κ+ αυξάνεται, σε απάντηση στη φουροσεμίδη, αφού η λειτουργία αυτή αποδίδεται
στα θεμέλια κύτταρα που είναι άθικτα10.
Διαπιστώνεται υπερασβεστιαιμία, υπερασβεστιουρία, υπερφωσφατουρία, υποκιτρουρία και υψηλό pH ούρων3. Η υπερασβεστιουρία και η
υπερφωσφατουρία συμβαίνουν εξαιτίας απελευθέρωσης του Ca2+ και του
φωσφόρου από τα οστά κατά τη διαδικασία προσφοράς ρυθμιστικών διαλυμάτων για την εξουδετέρωση των Η+ και εξαιτίας της απ’ ευθείας επίδρασης της οξέωσης στο σωληναριακό αυλό (ρυθμίζει την επαναρρόφηση
των ιόντων αυτών).
Η υποκιτρουρία, όπως αναφέρθηκε, οφείλεται στην αυξημένη χρήση
των κιτρικών από τα εγγύς σωληναριακά κύτταρα, εξαιτίας της ενδοκυτ191
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τάριας οξέωσης, που προκαλεί αύξηση της κλίσης για σωληναριακή επαναρρόφηση και στο υψηλό pH του σωληναριακού αυλού που ευνοεί τη
μετατροπή των κιτρικών3- σε κιτρικά2-10.
ΝΣΟ τύπου ΙΙΙ: Οι ασθενείς αυτοί παρά το ότι έχουν περιορισμένη δυνατότητα οξινοποίησης των ούρων δεν παρουσιάζουν οξέωση, μπορεί
όμως να την εμφανίσουν σε φόρτιση με οξέα. Η ΝΣΟ τύπου ΙΙΙ χαρακτηρίζεται από υψηλό pH ούρων (>6,9) παρά την παρουσία σοβαρής οξέωσης
που χαρακτηρίζεται από ένα ελάττωμα στον άπω νεφρώνα και μία έντονη
διττανθρακουρία που διαπιστώνεται σε κάθε συγκέντρωση HCO3- ορού.
Στα παιδιά αυτά η έντονη διττανθρακουρία υποχωρεί μετά την εφηβεία ή
μετά από ταχεία ανάπτυξη, όμως το άπω ελάττωμα της οξινοποίησης της
κλασικής ΝΣΟ τύπου Ι δεν υποχωρεί. Αφού η ΝΣΟ τύπου ΙΙΙ είναι απλά
εκδήλωση των νηπίων και παιδιών της κληρονομούμενης ΝΣΟ τύπου Ι,
οι περισσότεροι νεφρολόγοι ταξινομούν τη μορφή αυτή ως αναμενόμενη
παιδιατρική μορφή ΝΣΟ τύπου Ι και όχι ως ξεχωριστή οντότητα18.
ΝΣΟ τύπου IV: Οι ασθενείς έχουν σταθερά υπερκαλιαιμία (5,5-6,5
mEq/L) χωρίς ΗΚΓ/κές διαταραχές. Ωστόσο ενίοτε μπορεί να εμφανιστεί
βαρύτερη μορφή υπερκαλιαιμίας με τυπικές ΗΚΓ/κές εκδηλώσεις. Το Κ+
του ορού στην αποφρακτική ουροπάθεια ή και στη δρεπανοκυτταρική
αναιμία με ΝΣΟ μπορεί να είναι υψηλό. Διόρθωση της υπερκαλιαιμίας με
ιονταλλακτικές ρητίνες, συνοδεύεται από αύξηση της έκκρισης ΝΗ4+, χωρίς
να βελτιώνεται πλήρως η καθαρή έκκριση οξέων. Αύξηση της παραγωγής
ΝΗ4+ (μετά τη διόρθωση της υπερκαλιαιμίας), συνοδεύεται από αύξηση του
pH των ούρων.
Στη ΝΣΟ τύπου IV υπάρχει διακυτταρική κλίση Κ+<5 (φυσιολογική τιμή
>10), γεγονός που δείχνει απρόσφορα χαμηλή αποβολή Κ+ και υποδηλώνει υποαλδοστερονισμό ή σωληναριακή υποαπαντητικότητα στην αλδοστερόνη.
Σε αντίθεση με τους ασθενείς με την κλασική άπω ΝΣΟ, η υπερκαλιαιμική τύπου IV ΝΣΟ έχει φυσιολογική απέκκριση Ca2+ και κιτρικών στα ούρα.
2.7. Διάγνωση
Γενικά: H υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση συνήθως προκαλείται
από απώλειες HCO3- δια της γαστρεντερικής οδού ή εξαιτίας νεφρικής διαταραχής στην έκκριση των Η+. Αιτίες, όπως η οξέωση αραίωσης και η εξω192
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γενής φόρτιση με οξέα, συνήθως διαγιγνώσκονται εύκολα από το ιστορικό.
Τόσο οι γαστρεντερικές απώλειες, όσο και ορισμένες σωληναριακές διαταραχές της οξινοποίησης των ούρων, χαρακτηρίζονται από περιορισμό
του όγκου των εξωκυττάριων υγρών (υπογκαιμία) και διέγερση του άξονα
ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης, με αποτέλεσμα να συνοδεύονται
από υποκαλιαιμία.
Το pH των ούρων είναι το πρώτο βήμα εκτίμησης της ακεραιότητας της
άπω οξινοποίησης. Όταν το συστηματικό pH είναι κάτω από 7,35, το pH
των ούρων συνήθως είναι <5,514. Για τη διάγνωση της οποιασδήποτε ΝΣΟ
με χαμηλά HCO3- ορού, το pH των ούρων θα πρέπει να μην είναι χαμηλό
(>5,5 για την άπω ΝΣΟ και <5,5 για την εγγύς). Αυτό πρέπει να προσδιορίζεται σε φρέσκα ούρα, που λαμβάνονται το πρωί και συλλέγονται σε δοχείο
με ορυκτέλαιο (για να εμποδίζεται η εξισορρόπηση της PCO2 των ούρων
με αυτή της ατμόσφαιρας)14. Επειδή το pH των ούρων επηρεάζεται από
τη θέση του ασθενούς κατά τη συλλογή τους (η οριζόντια θέση μπορεί να
το αυξήσει, γι’ αυτό είναι προτιμότερο να ζητείται από τον ασθενή να δίνει
το δείγμα των ούρων ευρισκόμενος σε όρθια θέση). Βέβαια ασθενείς που
είναι σε υποαλατούχο δίαιτα ή με ένδεια Na+ μπορεί να μην απαντούν φυσιολογικά στην οξυαιμία, εξαιτίας της ανεπαρκούς άπω προσφοράς Na+,
ακόμη κι όταν τα άπω σωληνάρια είναι άθικτα14.
Τα επίπεδα του Κ+ του ορού διαχωρίζουν τις διαταραχές αυτές, αλλά
και τις ΝΣΟ, σ’ αυτές που συνοδεύονται από υπο- (ΝΣΟ τύπου I και ΙΙ) ή
υπερκαλιαιμία (ΝΣΟ τύπου VI).
Το οικογενειακό ιστορικό μπορεί να βοηθήσει, αν υπάρχουν μέλη που
είχαν κώφωση, οστεοπέτρωση, ελλειψοκύττωση ή σ. Fanconi. Πρέπει να
τίθεται η υπόνοια ύπαρξης ΝΣΟ σε κάθε ασθενή με υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση, στον οποίο δε μπορεί εύκολα να εξηγηθεί η κατάσταση
αυτή από εξωνεφρικά αίτια ή από σημαντικού βαθμού ΧΝΑ, ειδικά όταν το
pH των ούρων παραμένει υψηλότερο από 5,5 ενώ υπάρχει συστηματική
οξέωση. Μετά τη διάγνωση της ΝΣΟ είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται η
αιτιολογική διάγνωση, όπου θα πρέπει συνηθέστερα να θεωρείται υπεύθυνο το πολλαπλό μυέλωμα σε ΝΣΟ τύπου ΙΙ και οι αυτοάνοσες νόσοι (σύνδρομο Sjögren, ρευματοειδής αρθρίτιδα) όταν υπάρχει ΝΣΟ τύπου Ι.
Απλή ακτινογραφία κοιλίας και υπερηχοτομογράφημα νεφρών: Η νεφρασβέστωση υποδιαγιγνώσκεται, υποθεραπεύεται ή αντιμετωπίζεται
ανεπαρκώς σε περιπτώσεις ΝΣΟ και αποτελεί χαρακτηριστικό εύρημα
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μόνο της άπω ΝΣΟ. Η απλή ακτινογραφία κοιλίας στην άπω ΝΣΟ, αποκαλύπτει συχνά την ύπαρξη νεφρασβέστωσης ή νεφρολιθίασης. Οι υπέρηχοι
γίνονται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει νεφρολιθίαση και αποφρακτική νεφροπάθεια (η συχνότερη αιτία ΝΣΟ τύπου IV).
Για τη διάγνωση της ΝΣΟ τύπου IV μπορεί να προσδιοριστούν τα επίπεδα αλδοστερόνης του ορού.
Εγγύς ΝΣΟ: Η εγγύς ΝΣΟ διαγιγνώσκεται δυσκολότερα σε σύγκριση με
την άπω, εξαιτίας του ότι οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν πολλά κλινικά ευρήματα και έχουν την ικανότητα να οξινοποιούν τα ούρα, όταν βρίσκονται σε
σταθερή κατάσταση7.
Η υποψία για τη διάγνωση της εγγύς ΝΣΟ τίθεται από την ύπαρξη υπερχλωραιμικής μεταβολικής οξέωσης (με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων), από
τα χαμηλά επίπεδα HCO3- στον ορό, από το φυσιολογικό ή μέτρια χαμηλό
Κ+ του ορού και από τα όξινα ούρα (φυσιολογικό pH ούρων<5,5), όταν
βέβαια τα HCO3- του ορού βρίσκονται κάτω από το νέο επίπεδο ουδού
επαναρρόφησής τους (συνήθως <20 mEq/L), δηλαδή από τη στιγμή που
θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Το ειδικό βάρος των ούρων είναι χαμηλό
και συχνά υπάρχει υπερασβεστιουρία.
Τέλος οι ασθενείς πρέπει να διερευνώνται για υποφωσφαταιμία, γλυκοζουρία, αμινοξυουρία και ουρικοζουρία για αποκλεισμό του συνδρόμου
Fanconi.
Άπω ΝΣΟ: Η υποψία της άπω ΝΣΟ τίθεται σε κάθε ενήλικα ασθενή
με υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση, που έχει pH ούρων>5,5 και σε
κάθε παιδί με pH ούρων>5,6 (σχετικά αλκαλικά ούρα, παρά την οξυαιμία).
Τονίζεται ότι σε άτομα με φυσιολογική νεφρική λειτουργία το pH των πρώτων πρωινών ούρων είναι<5,5, ειδικά αν συνυπάρχει οξυαιμία. Δηλαδή το
υψηλό pH των ούρων κατά τη διάρκεια της οξυαιμίας θέτει τη σφραγίδα
της παραπάνω διάγνωσης (όταν ο ασθενής δεν λαμβάνει αναστολείς της
καρβονικής ανυδράσης ή όταν δεν έχει ουρολοίμωξη από μικρόβιο που
διασπά την ουρία). Μπορεί το pH να μετρηθεί επί οξεώσεως χωρίς καμία
παρέμβαση ή μετά από χορήγηση οξινοποιητικού παράγοντα, αλλά μπορεί επίσης να μετρηθεί με ταυτόχρονη χορήγηση φουροσεμίδης (προκλητή
δυνατότητα οξινοποίησης των ούρων). Αυτό συμβαίνει επειδή οι ασθενείς
με άπω ΝΣΟ δεν μπορούν να μειώσουν το pH των ούρων <5,5 και συνήθως όχι <614.
Επειδή όμως το ΝΗ4+ δεν προσδιορίζεται εύκολα από πολλά εργαστή194
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ρια, μπορεί αυτό να εκτιμηθεί με τον προσδιορισμό του χάσματος ανιόντων
των ούρων (Na++K+)-(CI-), το οποίο φυσιολογικά είναι ένας αρνητικός αριθμός. Το αρνητικό χάσμα ανιόντων των ούρων υποδηλώνει επαρκή νεφρική
παραγωγή NH4+, γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχει διαταραχή στα άπω
σωληνάρια ή ότι η απώλεια HCO3- είναι εξωνεφρική. Αντίθετα, το θετικό
χάσμα ανιόντων των ούρων δείχνει μειωμένη παραγωγή NH4+ από τους
νεφρούς και άρα την παρουσία μιας άπω ΝΣO. pH ούρων>5,5 επί παρουσίας υποκαλιαιμίας και εκδηλώσεις υπερχλωραιμικής μεταβολικής οξέωσης υποδηλώνουν με μεγάλη πιθανότητα μειονεκτική άπω έκκριση NH4+ ή
Η+, ενώ παρουσία υπερκαλιαιμίας υποδηλώνει κατά κάποιο τρόπο ένδεια
αλδοστερόνης ή αδυναμία δράσης της.
Σε άπω ΝΣΟ επίσης το καθαρό φορτίο των ούρων είναι 0 ή θετικό (θετικό χάσμα ανιόντων ούρων). Υπάρχει στην κατάσταση αυτή μέτρια διττανθρακουρία. Όταν τα διττανθρακικά του ορού αποκατασταθούν με εξωγενή
χορήγηση και τα επίπεδά τους στον ορό φθάσουν να είναι >20 mEq/L, η
κλασματική απέκκρισή τους φθάνει στο 5-10%.
ΝΣΟ τύπου IV: Η διάγνωση της ΝΣΟ τύπου IV είναι πολύ πιθανή στις
περιπτώσεις μέτριου βαθμού υπερχλωραιμικής μεταβολικής οξέωσης, μέτριας υπερκαλιαιμίας (<5,5 mEq/L) και υπονατριαιμίας (χαρακτηριστική τριάδα που θέτει τη σφραγίδα της διάγνωσης), εξαιρώντας τις περιπτώσεις
ασθενών που έλαβαν καλιοσυντηρητικά διουρητικά, ΜΣΑΦ και αναστολείς
του ενζύμου μετατροπής της AG-II. Συνήθως τα HCO3- κυμαίνονται από
16-22 mEq/L. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς έχουν μέτρια νεφρική ανεπάρκεια (μείωση της κάθαρσης κρεατινίνης κατά 25-75%) και σακχαρώδη διαβήτη και πολλοί έχουν υπέρταση. Βέβαια εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε
ΧΝΝ πριν το τελικό στάδιο τα επίπεδα της αλδοστερόνης διαπιστώνονται
αυξημένα ή υπάρχει αντίσταση των σωληναριακών κυττάρων στη δράση
της, για να μπορέσουν να διατηρήσουν την ομοιόσταση του K+ (Εικ. 22).
Κάθαρση κρεατινίνης (mi/mi)
76-160
21-70
11-20
3-10

Αλδοστερόνη πλάσματος (pg/ml)
177
338
386
792

Εικόνα 22: Σχέση επιπέδου νεφρικής λειτουργίας και αλδοστερόνης πλάσματος19
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Ασθενείς των οποίων τα επίπεδα της αλδοστερόνης είναι φυσιολογικά ή
αυξημένα επί παρουσίας ΝΣΟ τύπου ΙV, υπερκαλιαιμίας και pH ούρων>5,5
μπορεί να έχουν και πάλι ένδεια αλδοστερόνης (έχουν επίπεδα αλδοστερόνης σχετικά χαμηλά όταν η υπερκαλιαιμία τους ελέγχεται)14.
2.8. Διαφορική διάγνωση
Στη διαφορική διάγνωση της εγγύς από την άπω ΝΣΟ βοηθά η ηλικία
του ασθενούς, η συχνότητα της καθυστερημένης ανάπτυξης του ατόμου
και οι συνυπάρχουσες διαταραχές11.
Η μέτρηση του pH των ούρων (ο προσδιορισμός του πρέπει να γίνεται
ηλεκτρομετρικά, σε φρέσκα πρωινά ούρα και όχι με stick) είναι το πρώτο
βήμα για την εκτίμηση της νεφρικής ικανότητας οξινοποίησης των ούρων.
Έτσι η διαφορική διάγνωση της εγγύς από την άπω ΝΣΟ γίνεται με τον
προσδιορισμό του pH των ούρων [στην άπω ΝΣΟ είναι σταθερά υψηλό
(>5,5)]. Αλκαλικό pH ούρων (>5,5) επί παρουσίας συστηματικής μεταβολικής οξέωσης (HCO3- ορού<17,5 mEq/L) και pH αίματος<7,4 υποδηλώνει
άπω ΝΣΟ (στην εγγύς ΝΣΟ το pH των ούρων πρέπει να είναι>5,5). Τα παραπάνω βέβαια δεν ισχύουν όταν υπάρχει λοίμωξη από μικρόβια που διασπούν την ουρία, όπως λ.χ. ο πρωτέας, διότι τότε από την ουρία παράγεται
ΝΗ3, με αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής του pH ή και όταν δεν υπάρχει
δηλητηρίαση με σαλικυλικά (αντιρροπιστική αποβολή HCO3-, με στόχο τη
μείωση του pH που αύξησε η αναπνευστική αλκάλωση της δηλητηρίασης).
Επίσης για να ισχύουν τα παραπάνω (στην εκτίμηση των ΝΣΟ από το pH)
δεν πρέπει να υπάρχει σοβαρή υποκαλιαιμία ή κατακράτηση Na+ στα εγγύς
σωληνάρια από τη δράση των υπογκαιμικών ορμονών (AG-ΙΙ, νοραδρεναλίνη) εξαιτίας γαστρεντερικών απωλειών ή μειωμένη πρόσληψη του Na+
(το pH των ούρων είναι αξιόπιστο όταν το Na+ των ούρων είναι>10 mEq/L),
διότι υπό συνθήκες ένδειας Νa+ ο νεφρός δεν μπορεί να οξινοποιήσει.
Στη ΝΣΟ τύπου IV τα διαφοροδιαγνωστικά χαρακτηριστικά είναι η μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων, τα χαμηλά επίπεδα NH4+
στα ούρα και το πολύ χαμηλό pH των ούρων (<5,3). Το τελευταίο οφείλεται
στο ότι η έκκριση Η+ στα αθροιστικά σωληνάρια είναι φυσιολογική, ενώ οι
διαθέσιμες ποσότητες ΝΗ3 δεν επαρκούν για να συνδεθούν με τα ελεύθερα Η+ (το pH των ούρων δεν εξαρτάται από τα Η+ που αποβάλλονται υπό
μορφή τιτλοποιήσιμης οξύτητας ή υπό μορφή NH4+ αλλά ως ελεύθερα Η+,
τα οποία συνιστούν το ~1% της συνολικά αποβαλλόμενης ποσότητας Η+
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ημερησίως). Ο προσδιορισμός της αλδοστερόνης και της ρενίνης του πλάσματος συμβάλλουν στη διαφορική διάγνωση ανάμεσα στον πρωτοπαθή
υποαλδοστερονισμό, στον υπορρενιναιμικό υποαλδοστερονισμό και στην
αντίσταση των νεφρικών σωληναρίων στη δράση της αλδοστερόνης.
Η εγγύς ΝΣΟ διαφοροδιαγιγνώσκεται από την άπω ΝΣΟ και από τα
HCO3- του ορού, τα οποία στην άπω ΝΣΟ δεν είναι σπάνιο να τα δει κανείς
<10 mEq/L (επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα να αποβληθούν τα μη πτητικά
οξέα), ενώ στην εγγύς αυτά κυμαίνονται από 15-20 mEq/L και συνήθως
είναι<15 mEq/L3. Δηλαδή στην άπω ΝΣΟ η βαρύτητα της οξέωσης είναι
μεγαλύτερη έναντι της εγγύς.
Το χάσμα ανιόντων των ούρων που εισήχθη από την ομάδα του
Halperin είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στο διαχωρισμό των ΝΣΟ και προσδιορίζεται μόνο όταν η οξέωση δεν είναι προφανής20. Ειδικότερα δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού της ποσότητας του NH4+ που υπάρχει στα ούρα
(σε δείγμα 24ώρου ή στιγμιότυπου). Τονίζεται και πάλι ότι όταν το χάσμα
ανιόντων των ούρων έχει τιμή με αρνητικό πρόσημο, υποδηλώνεται η παρουσία NH4+ στην ανάλογη ποσότητα, ενώ όταν έχει θετικό πρόσημο αναδεικνύεται η ένδεια NH4+. Ειδικότερα στην άπω ΝΣΟ το χάσμα ανιόντων
των ούρων είναι θετικό, επειδή τα άπω σωληνάρια αδυνατούν να οξινοποιήσουν, αλλά και εξαιτίας της υπογκαιμίας (απώλεια Na+ μαζί με HCO3-,
εξαιτίας αδυναμίας δράσης της αλδοστερόνης ή έλλειψής της), ενώ στην
εγγύς ΝΣΟ εξαιτίας μόνο της υπογκαιμίας (απώλεια Na+ μαζί με HCO3-), δε
φθάνει Na+ στα άπω για επαναρρόφηση και άρα δεν παρέχεται η δυνατότητα στους άπω νεφρώνες να οξινοποιήσουν. Σημειώνεται ότι η υπογκαιμία στην περίπτωση αυτή οδηγεί σε υπεραλδοστερονισμό και συνεπώς σε
απώλεια Κ+ στα ούρα.
Φαίνεται δηλαδή ότι τόσο στην εγγύς, όσο και στην άπω ΝΣΟ τα επίπεδα του ΝΗ4+ στα ούρα είναι μειωμένα και άρα αναμένεται θετικό χάσμα
ανιόντων ούρων και στις δύο (περισσότερο βέβαια στην άπω). Φυσικά η
αξία του χάσματος ανιόντων των ούρων περιορίζεται όταν το pH των ούρων είναι>6,5, που σημαίνει ότι υπάρχουν σ’ αυτά HCO3-, τα οποία ενώ
είναι αρνητικά φορτισμένα, συνιστούν ένα μη μετρήσιμο ανιόν.
Αντί για το χάσμα ανιόντων των ούρων μπορεί να προσδιοριστεί το
καθαρό φορτίο των ούρων, το οποίο δίδεται από τη σχέση:
Na++K++NH4+=CI-+80, οπότε ΝΗ4+=80-(CI-)-(Na++K+)
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όπου φαίνεται ότι όταν τα CI- του δείγματος των ούρων είναι ίσα με το
άθροισμα των Na+ και K+, τότε τα NH4+ τους είναι ίσα με 80 mEq. Αν το
καθαρό φορτίο των ούρων είναι αρνητικό, σημαίνει ότι CI->Na++K+, οπότε
η περιεκτικότητα των ούρων σε NH4+ είναι αυξημένη. Αντίθετα, όταν το καθαρό φορτίο των ούρων είναι θετικό, τότε CI-<Na++K+, οπότε τα NH4+ των
ούρων είναι πολύ χαμηλά ή ανύπαρκτα.
Ωσμωτικό χάσμα ούρων: Κι αυτό είναι χρήσιμο στη διαφορική διάγνωση των ΝΣΟ. Αποτελεί τη διαφορά της προσδιοριζόμενης ωσμωτικότητας των ούρων με ωσμώμετρο από αυτή που υπολογίζεται με τον γνωστό
τύπο:
ΩΠ=2x[Na+]+ουρία/6+γλυκόζη/18
Η διαπίστωση διαφοράς πάνω από 10 mOsmol/kg Η2Ο υποδηλώνει
την ύπαρξη μορίου ή ιόντος που δεν υπάρχει στον τύπο και δρα ωσμωτικά.
Δηλαδή μ’ άλλα λόγια η διαφορά αυτή κατά το ½ αποτελεί ένα αρνητικό ιόν
και κατά το υπόλοιπο ½ συνιστά το ΝΗ4+ που είναι συγκαλυμμένο και δεν
μετριέται. Η εικόνα 23 περιέχει συνοπτικά τη διαφορική διάγνωση των ΝΣΟ
οξεώσεων.
Αναμενόμενα βιοχημικά και κλινικά ευρήματα σε ΝΣΟ
Εγγύς ΝΣΟ
(τύπου ΙΙ)

Άπω ΝΣΟ
(τύπου Ι)

ΝΣΟ (τύπου
IV)

Συχνότητα

Πολύ σπάνια

Σπάνια

Συχνή

HCO3 ορού

Συνήθως<15,
συχνά<18 mEq/L

Συνήθως ≤10-12
mEq/L

Διακύμανση
από 16-22
mEq/L
Συνήθως >1517 mEq/L

Έκκριση ΝΗ4+

Φυσιολογική ή
ελαφρά μειωμένη

Μειωμένη

Φυσιολογική ή
μειωμένη

-
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Κ+ ορού

Χαμηλό ή
φυσιολογικό
(μειώνεται
περαιτέρω
μετά την
αλκαλοποίηση)

Εξαρτώμενη από Υψηλό
το δυναμικό:
Υψηλό σε
διαταραχή του
δυναμικού
Κλασική: Χαμηλό
(τείνει να
φυσιολογοποιηθεί
με την
αλκαλοποίηση)

pH ούρων επί
οξεώσεως

>7 αν HCO3- είναι
φυσιολογικά και
<5,5 αν HCO3ορού χαμηλά
(λ.χ.<15 mEq/L)

>5,5

<5,5

FEHCO3-

>15%

<5%

5-10%

PCO2 Ούρων-Αίματος

>20

<20

>20

Φωσφόρος ορού

Χαμηλός ή
φυσιολογικός

Χαμηλός ή
φυσιολογικός

-

Γλυκόζη ούρων

Συχνά υπάρχει

Απουσιάζει

Απουσιάζει

Αμινοξέα ούρων

Συχνά υπάρχουν

Απουσιάζουν

Απουσιάζουν

Φωσφόρος ούρων

Αυξημένος

-

-

Ασβέστιο ούρων

Φυσιολογικό

Αυξημένο

Φυσιολογικό/
μειωμένο

Κιτρικά ούρων

Φυσιολογικά

Μειωμένα

Φυσιολογικά

Οστική νόσος
(ραχίτιδα,
οστεομαλακία)

Σπάνια

Συχνά υπάρχει

Απούσα

Νεφρολιθίαση &
νεφρασβέστωση

Απούσα

Συχνή

Απούσα

Ανάγκη σε HCO3- ως
θεραπεία

>10 mEq/
kgΣΒ/24ωρο

<3 mEq/
kgΣΒ/24ωρο

Συνήθως δεν
χρειάζονται.
1,5-2 mEq/
kgΣΒ/24ωρο
σε ορισμένες
περιπτώσεις

Εικόνα 23: Διαφορική διάγνωση των ΝΣΟ
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2.8.1. Δοκιμασίες

Δοκιμασία φόρτισης με NaHCO3: Εάν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς
τη διάγνωση της εγγύς ΝΣΟ, η χορήγηση NaHCO3 μπορεί να αποσαφηνίσει το πρόβλημα (χορηγείται για 30-60 λεπτά διάλυμα NaHCO3, με ρυθμό
3 ml/λεπτό, παρέχοντας 1,5 mEq/λεπτό ή σε δόση 0,5-1 mEq/kgΣΒ/ώρα),
ενώ ταυτόχρονα ελέγχεται το pH των ούρων. Τα HCO3- μπορούν επίσης
να δοθούν από το στόμα (2-4 mEq/kgΣΒ/24ωρο για 2-3 ημέρες), με στόχο
το ίδιο pH ούρων ή τα φυσιολογικά επίπεδα HCO3- ορού10. Επιτυγχάνεται
μία σταθερή κατάσταση σε 3-4 ώρες με την ενδοφλέβια (ΕΦ) έγχυση (τα
HCO3- με τον τρόπο αυτό αυξάνονται στο αίμα κατά 0,5-1 mEq/L/ώρα) και
η δοκιμασία τελειώνει όταν 3 δείγματα ούρων δείξουν pH>7,5. Αν δηλαδή
το pH των ούρων αλκαλοποιηθεί (αυτό αρχικά σε εγγύς ΝΣΟ είναι όξινο)
και αυξηθεί η κλασματική απέκκριση των HCO3-, πριν τα επίπεδά τους στον
ορό γίνουν φυσιολογικά, τότε ο ασθενής έχει μειωμένο νεφρικό ουδό επαναρρόφησης HCO3- (εγγύς ΝΣΟ). Αντίθετα, αν τα επίπεδα των HCO3- του
ορού γίνουν φυσιολογικά πριν τα ούρα γίνουν αλκαλικά, τότε ο ασθενής
έχει φυσιολογικό νεφρικό ουδό επαναρρόφησης HCO3- και άρα δεν πάσχει
από εγγύς ΝΣΟ.
Τελικά σε εγγύς ΝΣΟ διαπιστώνεται απώλεια>15% των HCO3- (κλασματική απέκκριση) και το pH των ούρων αυξάνει πάνω από 67, ενώ σε άπω
ΝΣΟ η απώλεια των HCO3- είναι<5% και δίδεται από την παρακάτω σχέση.
Σε νήπια με άπω ΝΣΟ, η κλασματική απέκκριση των HCO3- όταν αυτά βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα στον ορό, ποτέ δεν ξεπερνά το 25%.
FEHCO3-=HCO3-Ούρων x Crορού/HCO3-ορού x Crούρων
Δοκιμασία NH4CI: Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει έκδηλη οξέωση
(pH>7,35) για να διαγνωστεί η εγγύς ΝΣΟ μπορεί να γίνουν οι δοκιμασίες
φόρτισης με οξέα (NH4CI, HCI, Na2SO4), για να διαπιστωθεί αν σε συνθήκες οξέωσης οι νεφροί οξινοποιούν (αν δηλαδή μειώνουν το pH των ούρων
κάτω από 5,5)4. Εάν η συγκέντρωση των HCO3- στον ορό είναι φυσιολογική (μη πλήρης μορφή) ή αν υπάρχει μέτρια μείωση, η σωστή διάγνωση
τίθεται μετά από χορήγηση διαλύματος NH4CI από το στόμα (0,1 gr/kgΣΒ
μέσα σε 30-120 λεπτά εφάπαξ). Αν με τη δοκιμασία αυτή δεν μειωθεί το
pH των ούρων σε επίπεδα κάτω από 5,3 (πρέπει να προσδιορίζεται ανά
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ώρα για 6-8 ώρες και όταν τα HCO3- του ορού μειωθούν κατά 3-5), αυτό
αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο υπέρ της άπω ΝΣΟ, όχι όμως και αποδεικτικό.
Η αδυναμία σημαντικής οξινοποίησης των ούρων, παρά την ύπαρξη σημαντικής οξυαιμίας, υποδηλώνει την ύπαρξη άπω ΝΣΟ. Σε περίπτωση που ο
ασθενής έχει ΝΣΟ τύπου IV, το pH των ούρων μειώνεται κάτω από 5,5.
Ωστόσο, η δοκιμασία φόρτισης με NH4CI δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε
ασθενείς με σημαντική οξέωση (γίνεται μόνο όταν τα HCO3->17,5 mEq/L),
διότι δεν εξυπηρετεί καμία σκοπιμότητα. Δεν πρέπει επίσης να εκτελείται
σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια (σ’ αυτούς μπορεί να δοθεί CaCI2 από
το στόμα). Χρειάζεται επίσης προσοχή στη ΝΣΟ τύπου IV, διότι σ’ αυτήν
υπάρχει υπερκαλιαιμία, όποτε η χορήγηση οξέος την επιδεινώνει (στις περιπτώσεις αυτές η δοκιμασία φουροσεμίδης είναι χρήσιμη και εναλλακτικός
τρόπος ελέγχου). Αν και στην εφάπαξ χορήγηση του ΝΗ4CI η μέγιστη διάρκεια της δοκιμασίας είναι οι 8 ώρες και δεν απαιτείται εξέταση αίματος,
μπορεί αυτό να μην είναι ευχάριστο για ορισμένους ασθενείς, εξαιτίας του
γαστρικού ερεθισμού που προκαλεί το NH4CI, της ναυτίας και των εμέτων
που είναι συχνοί.
Έγχυση CaCI2: Το CaCI2 σε δόση 2 mEq/kgΣΒ από το στόμα, είναι
ένας εναλλακτικός τρόπος οξινοποίησης των ούρων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς που δεν ανέχονται το NH4CI ή σ’ εκείνους στους
οποίους αντενδείκνυται (λ.χ. ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια)14.
Έγχυση θειικού Na+ (Na2SO4): H χορήγηση Na2SO4 εκτός του ότι αυξάνει την προσφορά Na+ στα άπω σωληνάρια, καθιστά τον αυλό του σωληναρίου ηλεκτραρνητικό, γεγονότα που ευνοούν την επαναρρόφηση του
Na+ και προκαλούν σημαντική αύξηση της αποβολής Κ+ και ΝΗ4+14. Χρειάζονται 500 ml διαλύματος Na2SO4 4% που δίδονται σε 45-60 λεπτά.
Το Na2SO4 προκαλεί φυσιολογικά μία πτώση του pH των ούρων κάτω
από 5,5 άσχετα από τη δημιουργία ή μη συστηματικής οξέωσης. Δείγματα
ούρων θα πρέπει να λαμβάνονται για τις επόμενες 2-3 ώρες από την έγχυση, διότι ορισμένα άτομα απαντούν με κάποια καθυστέρηση.
Φωσφορικά ούρων: Τα επίπεδα των φωσφορικών των ούρων δείχνουν την εγγύς σωληναριακή λειτουργία, ωστόσο δεν είναι πολύ ικανοποιητικός δείκτης. Η κλασματική απέκκριση των φωσφορικών προσδιορίζεται σε δείγματα συλλογής ούρων συγκεκριμένων χρονικών στιγμιότυπων
(6, 12, 24 ωρών) και είναι χρήσιμη για τον έλεγχο της πιθανής απώλειας
φωσφορικών, κάτι που στηρίζει τις ενδείξεις μιας εγγύς ΝΣΟ, όπως υπάρ201
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χει στο σ. Fanconi10.

FEφωσφορικών

Φωσφορικά ούρων Χ Κρεατινίνη πλάσματος
Φωσφορικά πλάσματος Χ Κρεατινίνη ούρων

Χ 100

Δοκιμασία φουροσεμίδης: Η χορήγηση φουροσεμίδης (δόση 1-2 mg/
kgΣΒ από το στόμα) προσφέρει περισσότερο Na+ στα άπω τμήματα των
σωληναρίων για επαναρρόφηση (φλοιώδες αθροιστικό σωληνάριο). Το Na+
λοιπόν που δεν επαναρροφάται εξαιτίας της φουροσεμίδης αυξάνει την
επαναρρόφησή του στο φλοιώδες αθροιστικό σωληνάριο και άρα επιτείνει
την ηλεκτραρνητικότητα του σωληναριακού αυλού (αφού εκεί θα επαναρροφηθούν τα ηλεκτροθετικά Na+), γεγονός που διευκολύνει την έκκριση Η+.
Δείγματα ούρων λαμβάνονται κάθε ώρα επί 4 συνεχόμενες ώρες. Τα φυσιολογικά άτομα υπό τις συνθήκες αυτές μπορούν και μειώνουν το pH των
ούρων κάτω από 5,5 (αφού διατίθεται Na+ που μπορεί να επαναρροφηθεί),
ενώ αυτοί που δεν είναι ικανοί να το μειώσουν <5,5 έχουν είτε διαταραχή
της Η+-ATPάση (άπω ΝΣΟ) ή διαταραχή του δυναμικού του σωληναρίου.
Δηλαδή, φυσιολογικά μέσα σε 2-4 ώρες από τη χορήγηση του φαρμάκου
αναμένεται σημαντική αύξηση της αποβολής οξέων δια των νεφρών, όχι
όμως και σ’ αυτούς που πάσχουν από άπω ΝΣΟ. Έτσι η απάντηση στη
φουροσεμίδη αποσαφηνίζει το πιθανό σημείο και το μηχανισμό της διαταραχής της οξινοποίησης.
Η δοκιμασία της φουροσεμίδης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και σε άτομα με
ΝΣΟ τύπου IV, όπου αντενδείκνυται η χρήση του NH4CI, εξαιτίας της υπερκαλιαιμίας που υπάρχει και της αναμενόμενης επιδείνωσης από αυτό.
Δοκιμασία φουροσεμίδης-αμιλορίδης: Στην άπω ΝΣΟ η μη δημιουργία επαρκούς δυναμικού στα σωληνάρια μπορεί να οφείλεται σε δομικές
μεταβολές που αναστέλλουν την επαναρρόφηση του Na+, όπως συμβαίνει
στη δρεπανοκυτταρική νόσο και την αποφρακτική νεφροπάθεια και σε αυξημένη επιθηλιακή διαπερατότητα στο CI- που επάγει την επαναρρόφησή
του και την οδηγεί σε μείωση του αρνητικού δυναμικού του σωληναρίου,
που σχετίζεται με την επαναρρόφηση του Na+10.
Η οξινοποιητική λοιπόν απάντηση στη φουροσεμίδη μάλλον αμβλύνεται από την παρουσία διουρητικών τύπου αμιλορίδης (σε μικρές δόσεις). Η
ταυτόχρονη χρήση φουροσεμίδης και αμιλορίδης (αναστέλλει τη μεταφορά
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στο φλοιώδες αθροιστικό σωληνάριο), όπως φαίνεται στην εικόνα 24 έγκειται στην αναστολή της αρνητικοποίησης του σωληναριακού αυλού, εξαιτίας
της προσφοράς περισσότερου Na+, οπότε και δεν εκκρίνεται περισσότερο
Η+, με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση του pH των ούρων και τη μείωση της
έκκριση του Κ+ σ’ αυτά. Πρέπει να αναγνωριστεί, ωστόσο, ότι τα στοιχεία
που προέρχονται από αυτές τις κινήσεις είναι έμμεσα και ορισμένες φορές
μπορεί να υπόκεινται σε διαφορετικές ερμηνείες2.

Εικόνα

24:

Η

επίδραση

της

φουροσεμίδης

και

του

συνδυασμού

φουροσεμίδης+αμιλορίδης στην οξινοποίηση των ούρων 4 φυσιολογικών ατόμων

Δοκιμασία φουροσεμίδης με ταυτόχρονη χορήγηση φλουυδροκορτιζόνης: Τα διουρητικά της αγκύλης αυξάνουν την προσφορά Na+ στα
άπω σωληνάρια διαμέσου αναστολής της επαναρρόφησης του NaCI στην
αγκύλη του Henle. Μέρος του Na+ αυτού επαναρροφάται σε ανταλλαγή
με Η+ ή Κ+. Η χορήγηση φλουυδροκορτιζόνης (δόση 1 mg) αυξάνει την
επαναρρόφηση Na+ από τα θεμέλια κύτταρα και την έκκριση Η+ από τα
α-εμβόλιμα κύτταρα, λειτουργώντας έτσι ως έντονος διεγέρτης, ώστε να
αποκαλυφθεί η διαταραχή της οξινοποίησης στα άπω σωληνάρια, χωρίς
να απαιτείται η χορήγηση NH4Cl. Με το συνδυασμό των δύο παραπάνω
(φουροσεμίδη+φλουυδροκορτιζόνη), φυσιολογικά το pH των ούρων μειώνεται κάτω από 5,3, ενώ οι ασθενείς με άπω ΝΣΟ αδυνατούν να μειώσουν
το pH των ούρων τόσο.
Η χορήγηση ακεταζολαμίδης από το στόμα (δόση 17 mg/kgΣΒ είναι
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επαρκής) και ελέγχει την ικανότητα των άπω σωληναρίων να εκκρίνουν Η+
που γίνεται με αλκαλοποίηση των ούρων (η ακεταζολαμίδη αναστέλλει το
80% της εγγύς επαναρρόφησης των HCO3-).
PCO2 ούρων: Η χορήγηση HCO3- για τη διάγνωση της ΝΣΟ στηρίζεται στην ιδέα ότι τα Η+ τα οποία εκκρίνονται στα άπω σωληνάρια συνδεόμενα με τα HCO3- του διηθήματος, αποδίδουν στη συνέχεια CO2 (από
τη διάσπαση του ενυδατωμένου H2CO3), βεβαίως βραδέως εξαιτίας της
απουσίας της καρβονικής ανυδράσης IV στην αυλική επιφάνεια των άπω
σωληναριακών κυττάρων. Αυτό οδηγεί σε αύξηση της PCO2 των ούρων
όταν η H+-ATPάση λειτουργεί φυσιολογικά. Δηλαδή όσο περισσότερα Η+
εκκρίνονται, τόσο υψηλότερη θα είναι η τιμή της PCO2 των ούρων.
Η δοκιμασία εκτελείται με τη χορήγηση 1 Μ διαλύματος NaHCO3 σε
ρυθμό 3 ml/λεπτό σε περιφερική φλέβα (ή με διάλυμα που περιέχει 500
mEq με ρυθμό χορήγησης 3 ml/λεπτό σε περιφερική φλέβα). Χρονομετρημένες συλλογές ούρων 15-30 λεπτών λαμβάνονται με τον ασθενή σε
όρθια θέση. Τα ούρα πρέπει να συλλέγονται σε δοχείο με ορυκτέλαιο για
μέτρηση του pH και της PCO2. Η συγκέντρωση των HCO3- προσδιορίζεται με τη χρήση της ισότητας Henderson-Hasselbach. Φλεβικά δείγματα
αίματος λαμβάνονται στο τέλος κάθε δείγματος ούρων, για προσδιορισμό
του pH και της PCO2. Η δοκιμασία τελειώνει όταν το pH σε τουλάχιστον
3 συνεχόμενα δείγματα είναι >7,8. Συνήθως είναι απαραίτητη μία έγχυση
τουλάχιστον 180-260 λεπτών.
Μετά από αλκαλοποίηση των ούρων, που προκαλείται από τη συστηματική χορήγηση NaHCO3, η PCO2 των ούρων φυσιολογικά αυξάνει σε
τιμές πάνω από αυτές του ορού. Το CO2 των ούρων προέρχεται από δύο
κυρίως πηγές: α) τα Η+ που εκκρίνονται στον άπω νεφρώνα μέσα σε αλκαλικά ούρα από τα οποία σχηματίζεται H2CO3 και στη συνέχεια CO2 (όπως
αναφέρθηκε πριν) και β) την PCO2 των ούρων που εξισορροπείται με την
PCO2 του μυελού (η PCO2 του μυελού αντανακλά την τιμή της PaCO2).
Φυσιολογικά η PCO2 των ούρων αυξάνει πάνω από 70 mmHg μετά από
τη μέγιστη αλκαλοποίησή τους (pH ούρων≥7,8), υπό τον όρο ότι τα HCO3των ούρων ξεπερνούν τα 80 mEq/L και επιτυγχάνεται μία διαφορά PCO2
μεταξύ ούρων και αίματος από 25-30 mmHg5. Όλοι οι ασθενείς με κλασική
ΝΣΟ (άπω) έχουν τιμές PCO2 μετά από χορήγηση NaHCO3 κάτω από το
φυσιολογικό, με εξαίρεση την άπω ΝΣΟ από αμφοτερικίνη Β. Αν και άλλοι
παράγοντες που επηρεάζουν την PCO2 των ούρων δεν έχουν αποσαφηνι204
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στεί πλήρως, θεωρείται ότι κυρίως υπεύθυνη για την αύξηση αυτή είναι η
έκκριση των Η+14.
Ένας άλλος τρόπος ερμηνείας της δοκιμασίας είναι και ο εξής: Αν το pH
των ούρων γίνει >7,5 και τα HCO3- του ορού >23-25 mEq/L, η PCO2 των
ούρων πρέπει να ξεπερνά τα 70 mmHg και η διαφορά PCO2 ούρων-PCO2
ορού θα πρέπει να είναι φυσιολογικά>20 mmHg. Σε ασθενείς με μειωμένη ικανότητα έκκρισης Η+ (άπω ΝΣΟ) διαπιστώνονται χαμηλότερες τιμές
PCO2 ούρων, ίσως <50 mmHg (αφού δεν εκκρίνονται Η+ στο σωληνάριο
για να παραχθεί H2CO3 και στη συνέχεια CO2). Η δυνατότητα αύξησης της
PCO2 των ούρων σε απάντηση, είτε στη φόρτιση με HCO3- ή σε φόρτιση με
φωσφορικά είναι φυσιολογική σε ένδεια αλδοστερόνης (ΝΣΟ τύπου IV)14.
Διασωληναριακή κλίση Κ+ (TTKG): Σε τυχαίο δείγμα όταν το Κ+ των
ούρων είναι >20 mEq/L σε ασθενή με υποκαλιαιμία, τίθεται η διάγνωση νεφρικής απώλειας Κ+. Αντίστοιχα, η κλασματική απέκκριση του Κ+ αποτελεί
επίσης χρήσιμο δείκτη της νεφρικής αποβολής του (ελέγχει τη σωληναριακή μεταφορά του Κ+) και όταν ξεπερνά το 40%, αποτελεί δείκτη νεφρικής
απώλειας Κ+ (φυσιολογικές τιμές 10-20%). Έτσι, ενώ το τυχαίο δείγμα και
τα ούρα 24ωρου είναι χρήσιμα για την εκτίμηση της αποβαλλόμενης ποσότητας Κ+ ασθενών με υποκαλιαιμία, ο ρόλος τους στην εκτίμηση ασθενών
με υπερκαλιαιμία είναι περιορισμένος. Ο δείκτης TTKG λοιπόν είναι χρήσιμος για την εκτίμηση της δράσης της αλδοστερόνης στα άπω και αθροιστικά σωληνάρια. Σε ασθενείς με υπερκαλιαιμία και φυσιολογική νεφρική
λειτουργία η TTKG παρέχει ακριβή εκτίμηση της επίδρασης της αλδοστερόνης στα τελικό άπω και φλοιώδες αθροιστικό σωληνάριο10.
Η έκκριση του Κ+ στον φλοιικό έξω μυελό των αθροιστικών σωληναρίων
ευθύνεται για τη μεγαλύτερη ποσότητα Κ+ που εκκρίνεται στα ούρα και επηρεάζεται κυρίως από την αλδοστερόνη (ασήμαντες ποσότητες εκκρίνονται
ή επαναρροφώνται σε απώτερα από αυτό τμήματα του σωληναρίου), το
K+ του ορού και τη σύνθεση ανιόντων του διηθήματος του σωληναρίου. Η
τελική συγκέντρωση των Κ+ στα ούρα εξαρτάται από την επαναρρόφηση
του Η2Ο στο μυελώδες αθροιστικό σωληνάριο, η οποία οδηγεί σε αύξηση
της τελικής συγκέντρωσης του Κ+ σ’ αυτά (Εικ. 25).

205

Μεταβολικές οξεοβασικές διαταραχές

Αιτίες υπερκαλιαιμίας με απρόσφορα χαμηλή TTKG που δεν απαντούν στη
διέγερση αλατοκορτικοειδών
Καλιοσυντηρητικά διουρητικά
Αυξημένη άπω επαναρρόφηση Κ+
Αμιλορίδη
Ψευδοϋποαλδοστερονισμός τύπου ΙΙ
Τριαμτερένη
Απόφραξη ουροφόρων οδών
Σπιρονολακτόνη
Επλερενόνη
Σωληναριακή αντίσταση στην
αλδοστερόνη
Διάμεση νεφρίτιδα
Απόφραξη ουροφόρων οδών
Ψευδοϋποαλδοστερονισμός τύπου Ι
Φάρμακα
Τριμεθοπρίμη
Πενταμιδίνη
Εικόνα 25: Αιτίες υπερκαλιαιμίας με απρόσφορα χαμηλή TTKG που δεν απαντούν στη διέγερση με αλατοκορτικοειδή

Ο λόγος ΩΠούρων/ΩΠορού επιτρέπει τη διόρθωση της τελικής συγκέντρωσης του Κ+ των ούρων για την ποσότητα του Η2Ο που επαναρροφήθηκε
στο μυελώδες αθροιστικό σωληνάριο. Στην πραγματικότητα η TTKG είναι
ένας δείκτης της κλίσης του Κ+ που επιτυγχάνεται στις εκκριτικές περιοχές
του, ανεξάρτητα από τη ροή των ούρων. Η TTKG είναι χρήσιμος δείκτης
στη διάγνωση των αιτίων της υπερκαλιαιμίας και υπολογίζει το λόγο του K+
στον αυλό του φλοιώδους αθροιστικού σωληναρίου, σε σχέση με τη συγκέντρωση του K+ στα περισωληναριακά τριχοειδή αγγεία. Ο παρακάτω τύπος
είναι χρήσιμος για τον υπολογισμό της TTKG:

TTGK=

K+ούρων / Κ+ορού
ΩΠούρων / ΩΠορού

=

K+ούρων Χ ΩΠορού
K+ούρων / ΩΠορού

Οι μετρήσεις αυτές ισχύουν όταν υφίστανται οι 3 παρακάτω υποθέσεις:
α. Επαναρροφώνται στο μυελώδες αθροιστικό σωληνάριο λίγες διαλυμένες ουσίες
β. Το K+ δεν εκκρίνεται, ούτε επαναρροφάται στο μυελώδες αθροιστικό
σωληνάριο (σημαντική επαναρρόφηση ή έκκριση K+ στο μυελώδες αθροιστικό σωληνάριο συμβαίνει σπάνια, εκτός από μεγάλη ένδεια ή περίσσεια
Κ+, αντίστοιχα)
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γ. Η ωσμωτικότητα του υγρού στο τελικό τμήμα του φλοιώδους αθροιστικού σωληναρίου είναι γνωστή και πάνω από 300 mOsmol/kg (τα ούρα
δηλαδή πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοωσμωτικά με τον ορό για να έχει
νόημα η TTKG) και το Νa+ούρων>25 mEq/L.
Η TTKG σε φυσιολογικά άτομα ποικίλλει πολύ, αλλά κυμαίνεται γενικά η
τιμή της από 6-12 (φυσιολογικά είναι πάντοτε >4 και σε υπερκαλιαιμία τιμή
<8 υποδηλώνει μη απάντηση των άπω σωληναρίων στις υψηλές τιμές του
Κ+). Υποκαλιαιμία από εξωνεφρικές αιτίες προκαλεί νεφρική κατακράτηση
Κ+ και μία TTKG μικρότερη από 2. Μία υψηλότερη τιμή υποδηλώνει νεφρική απώλεια Κ+, λ.χ. διαμέσου υπεραλδοστερονισμού. Κατά τη διάρκεια της
υπερκαλιαιμίας ή σε αυξημένη πρόσληψη K+, περισσότερο K+ θα πρέπει
να αποβάλεται με τα ούρα και η TTKG θα πρέπει να είναι πάνω από 10.
Τόσο η ηλικία, όσο και η νεφρική ανεπάρκεια οδηγούν σε μείωση της TTKG
σε σύγκριση με νεαρά υγιή άτομα. Επιπλέον, η TTKG είναι σημαντικά κατώτερη σε ηλικιωμένους υγιείς εθελοντές σε σύγκριση με τους ασθενείς με
ΧΝΑ.
Μία απρόσμενα χαμηλή TTKG σε υπερκαλιαιμικούς ασθενείς υποδηλώνει την παρουσία υποαλδοστερονισμού ή νεφρική βλάβη των σωληναρίων.
Δηλαδή τα χαμηλά επίπεδα (<7) επί υπερκαλιαιμίας μπορεί να υποδηλώνουν ένδεια αλατοκορτικοειδών, ειδικά αν συνοδεύεται από υπονατριαιμία
και υψηλή συγκέντρωση Na+ ούρων. Η χορήγηση της 9-φλουυδροκορτιζόνης (0,05 mg) θα προκαλέσει αύξηση της TTKG πάνω από 7 σε περιπτώσεις υποαλδοστερονισμού (Εικ. 26).
pH ούρων

Η μέτρηση πρέπει να γίνεται ηλεκτρομετρικά σε
φρέσκα πρωινά ούρα και όχι με stick (είναι
απαραίτητο να αποκλείονται η λοίμωξη
των ουροφόρων οδών με μικροοργανισμό
που διασπά την ουρία, η ύπαρξη σοβαρής
υποκαλιαιμίας και η κατακράτηση Na+ εξαιτίας
γαστρεντερικών απωλειών ή μειωμένης
πρόσληψης
Ερμηνεία:
Στη ΝΣΟ τύπου Ι pH>5,5
Στη ΝΣΟ τύπου ΙΙ pH<5,5
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Βαθμός οξέωσης

HCO3- ορού

Ούρα 24ώρου για Ca2+,
κιτρικά, Κ+ και οξαλικά
CO2ούρων-CO2ορού

Δοκιμασία φόρτισης με
HCO3-
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Στην άπω ΝΣΟ η βαρύτητα της οξέωσης είναι
μεγαλύτερη έναντι της εγγύς (διότι στην
τελευταία υπάρχει η δυνατότητα αποβολής
Η+ από τα άπω σωληνάρια, άσχετα από τη
δυνατότητα επαναρρόφησης των HCO3- από
τα εγγύς)
Στη ΝΣΟ τύπου Ι: HCO3-<10 mEq/L (επειδή δεν
υπάρχει δυνατότητα να αποβληθούν τα μη
πτητικά οξέα)
Στη ΝΣΟ τύπου ΙΙ: HCO3-=12-20 mEq/L (διότι
μπορούν να επαναρροφηθούν στο άπω)
Στη ΝΣΟ τύπου Ι: Υπερασβεστιουρία, υποκιτρουρία
και υπερκαλιουρία. Αποκλείστε την
υπεροξαλουρία
Φυσιολογικές τιμές >20 mmHg
Στη ΝΣΟ τύπου Ι<20 mmHg
Στη ΝΣΟ τύπου ΙΙ>20 mmHg
Χορηγείται για 30-60 λεπτά διάλυμα HCO3- με 0,5
mEq/ml, σε ρυθμό 3 ml/λεπτό (δηλαδή 1,5
mEq/λεπτό) ή 0,5-1mEq/kgΣΒ/ώρα HCO3Επιτυγχάνεται μία σταθερή κατάσταση σε 3-4 ώρες
έγχυσης και η δοκιμασία τελειώνει όταν 3
δείγματα ούρων δείξουν pH>7,5
Τα HCO3- μπορεί επίσης να δοθούν από το στόμα
(2-4 mEq/kgΒΣ/24ωρο για 2-3 ημέρες), με
στόχο το ίδιο pH ούρων ή τα φυσιολογικά
επίπεδα HCO3- ορού ή τα φυσιολογικά
επίπεδα pH ορού
Ερμηνεία:
ΝΣΟ τύπου Ι: Απώλεια <5% των HCO3ΝΣΟ τύπου ΙΙ: Απώλεια >15% των HCO3-
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Δοκιμασία NH4CI

Δοκιμασία φουροσεμίδης

Γίνεται μόνο όταν τα HCO3->17,5 mEq/L
Χορηγούνται 0,1 mg/kgΒΣ NH4CI από το στόμα και
προσδιορίζεται κατόπιν κάθε ώρα το pH των
ούρων (για 2-8 ώρες)
Προσοχή στη ΝΣΟ τύπου IV, διότι σ’ αυτή υπάρχει
υπερκαλιαιμία, όποτε η χορήγηση οξέος
την επιδεινώνει (στις περιπτώσεις αυτές η
δοκιμασία φουροσεμίδης είναι χρήσιμη και
εναλλακτικός τρόπος ελέγχου)
Δοσολογία: 1-2 mg/kgΒΣ από το στόμα.
Φυσιολογικά μέσα σε 2-3 ώρες οδηγεί σε
σημαντική αύξηση της αποβολής οξέων δια
των νεφρών
Βοηθά στη διαφορική διάγνωση της ΝΣΟ τύπου
Ι. Απάντηση στη φουροσεμίδη ξεκαθαρίζει
το πιθανό σημείο και το μηχανισμό της
διαταραχής στην οξινοποίηση. Το Na+ που δεν
επαναρροφάται εξαιτίας της φουροσεμίδης
αυξάνει την επαναρρόφησή του στο φλοιώδες
αθροιστικό σωληνάριο και άρα επιτείνει την
ηλεκτραρνητικότητα του σωληναριακού αυλού
(αφού από εκεί θα επαναρροφηθούν τα
ηλεκτροθετικά Na+), γεγονός που διευκολύνει
την έκκριση Η+. Δείγματα ούρων λαμβάνονται
κάθε ώρα επί 4 συνεχόμενες ώρες. Τα
φυσιολογικά άτομα υπό τις συνθήκες αυτές
μπορούν και μειώνουν το pH των ούρων
κάτω από 5,5 (αφού διατίθεται Na+ που

μπορεί να επαναρροφηθεί), ενώ αυτοί που
δεν είναι ικανοί να το μειώσουν <5,5 έχουν
είτε διαταραχή της Η+-ATPάση (άπω ΝΣΟ) ή
διαταραχή του δυναμικού του σωληναρίου
Χορήγηση ακεταζολαμίδης Δόση: 17 mg/kgΒΣ
Ελέγχει την ικανότητα των άπω σωληναρίων να
εκκρίνουν Η+ που γίνεται με αλκαλοποίηση
των ούρων
Διεπιθηλιακή κλίση Κ+
TTKG=K+ούρων/Κ+ορού:ΩΠούρων/ΩΠορού
(TTKG)
TTKG<2 (σε υποκαλιαιμία)
TTKG>8 (σε υπερκαλιαιμία)
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ECHO νεφρών

Η νεφρολιθίαση και η νεφρασβέστωση απαντούν
κυρίως στην άπω ΝΣΟ (και στην τύπου ΙΙΙ)
Σπανίως απαντούν και στην εγγύς (τύπου ΙΙ)
Υποδιαγιγνώσκονται, υποθεραπεύονται ή
αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς σε ΝΣΟ

Εικόνα 26: Δοκιμασίες χρήσιμες για τη διαφορική διάγνωση των ΝΣΟ
Περίπτωση ασθενούς με άπω ΝΣΟ και υπεργαμμασφαιριναιμία: Γυναίκα
30 χρόνων παρουσιάστηκε το 1965 με λεπιδώδες εξάνθημα στα χέρια και τα πόδια.
Η ΤΚΕ ήταν αυξημένη και αν και δεν βρέθηκαν κυκλοφορούντα αντιπυρηνικά αντισώματα τέθηκε η διάγνωση του συστηματικού ερυθηματώδη λύκου. Χορηγήθηκε
πρεδνιζολόνη και χλωροκίνη ως αγωγή. Από το 1974 και μετά η ΤΚΕ ήταν πάντοτε
πάνω από 90 mm την 1η ώρα, αν και η ίδια ήταν καλά και δεν είχε σημειολογία από
τις αρθρώσεις, ούτε εξάνθημα. Το 1978 εμφάνισε έντονη δίψα, πολυουρία και νυχτουρία και για τα επόμενα 4 χρόνια έπινε περίπου 9 L νερού την ημέρα, χωρίς να
έχει άλλα προβλήματα. Δεν υπήρχαν ενδείξεις χρόνιας λοίμωξης των ουροφόρων
οδών, ούτε κατάχρηση αναλγητικών ή ψυχιατρική διαταραχή.
Στο νοσοκομείο, επιβεβαιώθηκε η πολυουρία (6-7 L/24ωρο). Τα εργαστηριακά
της είχαν ως εξής:
CI112 mEq/L
HCO
20 mEq/L
3
Κρεατινίνη
2,36 mg/dl
Κ+
3,7 mEq/L
Ολικά λευκώματα
10,2 g/dl
Σφαιρίνες ορού
3,95 g/dl
Διαγνώστηκε υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση και πολυκλωνική υπεργαμασφαιριναιμία στην ανοσοηλεκτροφόρηση. Η ΤΚΕ ήταν 116 mm την 1η ώρα. Η βιοψία
μυελού των οστών ήταν φυσιολογική. Όλα τα αυτοαντισώματα, περιλαμβανομένων
του αντιπυρηνικού παράγοντα και των αντι-DNA ήταν αρνητικά. Το συμπλήρωμα
ήταν φυσιολογικό και η ενδοφλέβια πυελογραφία δεν έδειξε κάτι παθολογικό. Ο
GFR ήταν 75 ml/min και το λεύκωμα των ούρων 24ώρου 0,3 g, χωρίς ελαφρές αλύσους. Μελετήθηκε η εγγύς σωληναριακή λειτουργία (φωσφόρος, ουρικό και αμινοξέα ούρων) και ήταν φυσιολογική. Ωστόσο η άπω σωληναριακή λειτουργία δεν ήταν
φυσιολογική. Μετά από χορήγηση NH4CI (0,1 g/kgΣΒ) από το στόμα, το pH των
ούρων δεν μειώθηκε κάτω από 6,21 (ενώ το pH του αίματος ήταν 7,36), η ωσμωτική
πίεση των ούρων υπό συνθήκες ελεύθερης πρόσβασης στο νερό ήταν από 99-178
mOsmol/kg H2O, ενώ μετά από στέρηση νερού για 14 ώρες έγινε 200-250 mOsmol/
kg H2O (παρά το ότι η ωσμωτική πίεση του ορού ήταν 296 mOsmol/kg H2O).
Η ιστολογική εξέταση της νεφρικής βιοψίας έδειξε σημαντική σωληναριακή
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ατροφία με έντονη διήθηση με πλασματοκύτταρα, λεμφοκύτταρα και μέτρια διάμεση
ίνωση, χωρίς σπειραματοσκλήρυνση. Ο ανοσοφθορισμός δεν έδειξε ύπαρξη ανοσοσφαιρινών, ούτε αμυλοειδές.
Έλαβε ως αγωγή θειαζίδη, η οποία μείωσε την πολυουρία στα 2,5 L/24ωρο και
παρέμεινε κατά τα άλλα καλά. Επρόκειτο λοιπόν για μία άπω ΝΣΟ εξαιτίας υπεργαμμασφαιριναιμίας21.
Άπω ΝΣΟ από σνιφάρισμα τολουενίου: Γυναίκα 21 χρόνων μεταφέρθηκε στο
νοσοκομείο με κάκωση του αυχένα εξαιτίας πτώσης. Είχε κατά την εισαγωγή της
έντονη μυϊκή αδυναμία για 3 ημέρες. Δεν είχε ιστορικό εμέτων ή διαρροιών και είπε
ότι δεν έλαβε κανένα φάρμακο πριν την εισαγωγή της. Τα τενόντια αντανακλαστικά
της ήταν μειωμένα, δεν υπήρχε θετικό Babinsky αμφοτερόπλευρα. Από τα εργαστηριακά της διαπιστώθηκαν τα εξής:
Na+
138 mEq/L
K+
<1,5 mEq/L
Ουρία
32 mg/dl
Κρεατινίνη
0,67 mg/dl
Ca2+
9,5 mg/dl
2+
Mg
6,2 mg/dl
pH
7,37
PaCO2
31,4 mmHg
PaO2
103,3 mmHg
HCO318 mEq/L
Διαγνώστηκε υποκαλιαιμική περιοδική παράλυση και έλαβε θεραπευτικά διαλύματα K+. Μετά από 5 ημέρες ανέκτησε πλήρως τις δυνάμεις της και αποχώρησε από
το νοσοκομείο.
Ένα μήνα αργότερα η ασθενής επανήλθε και πάλι στο νοσοκομείο εξαιτίας γενικευμένης αδυναμίας στα άκρα από 24ώρου. Κατά την εισαγωγή της είχε τα εξής
εργαστηριακά:
137 mEq/L
Na+
K+
1,4 mEq/L
Ουρία
24 mg/dl
Κρεατινίνη
0,75 mg/dl
Ca2+
9,25 mg/dl
pH
7,16
PaCO2
19,2 mmHg
PaO2
49,8 mmHg
HCO3
6,8 mEq/L
Δόθηκε Κ+ (60 mEq ενδοφλέβια και 170 mEq από το στόμα) σε 12 ώρες και 50
mEq NaHCO3 ενδοφλέβια σε 1 ώρα. Μετά από 12 ώρες επανελέγχθηκαν τα προ-
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ηγούμενα δεδομένα και διαπιστώθηκε επιμονή της υποκαλιαιμίας και της οξέωσης.
Προσδιορίστηκε το χάσμα ανιόντων και βρέθηκε ίσο με 4,7 (η λευκωματίνη του ορού
ήταν 3,3 g/L). Τα ούρα που ελέγχθηκαν είχαν pH=6 και περιείχαν 35 mEq K+/L. Η
παρουσία pH ούρων υψηλού (6), το οποίο είναι απρόσφορα υψηλό επί παρουσίας
οξέωσης (όταν δεν υπάρχουν διάρροιες) είναι ενδεικτικό ΝΣΟ.
Έγινε τοξικολογικός έλεγχος του αίματος και διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα αυξημένα
επίπεδα τολουενίου, ενώ στα ούρα βρέθηκαν ιππουρικό και βενζοϊκό οξύ (μεταβολίτες του τολουενίου). Μετά από αυτά λήφθηκε και πάλι ιστορικό και διαπιστώθηκε
ότι η ασθενής έλαβε 10 φιάλες με αραιωμένο διάλυμα τολουενίου (αυτό που χρησιμοποιείται για ξεβαφή) τις προηγούμενες 2 εβδομάδες. Τελικά διαγνώστηκε ότι είχε
ΝΣΟ από δηλητηρίαση με τολουένιο.
Η ασθενής είχε στη συνέχεια και άλλα επεισόδια μυϊκής παράλυσης και εισαγωγών στο νοσοκομείο.
Σχόλια: Η κατάσταση αυτή πρέπει να σημειωθεί ότι είχε θετικό χάσμα ανιόντων
ούρων (μη έκκριση ΝΗ4+ από τα άπω σωληνάρια), το οποίο είναι ενδεικτικό άπω
ΝΣΟ. Να σημειωθεί επίσης ότι το τολουένιο μεταβολίζεται με οξείδωση σε βενζοϊκό
οξύ, το οποίο στη συνέχεια συνδέεται με γλυκίνη και σχηματίζει ιππουρικό οξύ. Η
μεγαλύτερη ποσότητα του ιππουρικού δεν παραμένει στο αίμα (φεύγει στα ούρα)
γι’ αυτό και δημιουργεί μία φυσιολογικού χάσματος ανιόντων οξέωση (όπου όμως
δημιουργεί αυξημένο ωσμωτικό χάσμα). Ο μηχανισμός με τον οποίο το τολουένιο
προκαλεί άπω ΝΣΟ δεν είναι γνωστός22.
Γυναίκα με σύνδρομο Sjögren και άπω ΝΣΟ: Γυναίκα 31 χρόνων προσήλθε
στο νοσοκομείο με γενικευμένη αδυναμία και μυϊκούς πόνους μετά από ένα επεισόδιο που έμοιαζε με γρίπη. Κατά τη φυσική εξέταση διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά
ενυδατωμένη, είχε ΑΠ=102/55 mmHg και σφύξεις 88/λεπτό. Τα εν τω βάθει αντανακλαστικά ήταν ζωηρά στα πόδια και στα χέρια. Τα πρώτα εργαστηριακά της είχαν
ως εξής:
141 mEq/L
Na+
+
K
1,7 mEq/L
CI118 mEq/L
Ουρία
32 mg/dl
Κρεατινίνη
69 mg/dl
pH
7,31
PaCO2
26 mmHg
PaO2
111 mmHg
HCO315 mEq/L
Χ. ανιόντων 11 mEq/L
ΤΚΕ
106 mmHg
Από τα ούρα διαπιστώθηκαν τα εξής:
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pH
7,0
Na+
47 mEq/L
+
13,2 mEq/L
K
CI52 mEq/L
Από τον λοιπό έλεγχο διαπιστώθηκε μία πολυκλωνική αύξηση των γ-σφαιρινών
(24,5 gr, φ.τ.=6-18), βασικά των IgG (27,9 gr, φ.τ.=5,5-17,2). Τα αντιπυρηνικά αντισώματα ήταν θετικά (αραίωση 1:320), τα αντισώματα έναντι των λείων μυϊκών ινών
θετικά (αραίωση 1:20), ενώ τα αντι-ss-DNA ήταν αρνητικά. Είχε επίσης θετικά αντιRo/SSA και αρνητικά αντι-La/SSB. Στους υπερήχους των νεφρών διαπιστώθηκε
μία διάστικτη εικόνα από ηχογενή μορφώματα των νεφρικών πυραμίδων (νεφρασβέστωση) και μικροί λίθοι στον κάτω πόλο του δεξιού νεφρού. Η PTH ήταν φυσιολογική, όπως και η βιταμίνη D3, ενώ ο ρευματοειδής παράγοντας ήταν αυξημένος.
Ποια ήταν η αιτία της υποκαλιαιμίας;
Ποια ήταν η υποκείμενη νόσος που ευθύνονταν για τη μεταβολική διαταραχή;
Πως θα αντιμετωπίζατε την ασθενή;
Σχόλια: Είναι προφανές ότι η γυναίκα είχε άπω ΝΣΟ (υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση), χωρίς δυνατότητα οξινοποίησης των ούρων και νεφρασβέστωση. Σε
μία μελέτη με πάνω από 300 ασθενείς με νεφρασβέστωση το 20% είχε ως υποκείμενη νόσο άπω ΝΣΟ (αυτή διαπιστώνεται και στην εγγύς αλλά πολύ σπανιότερα,
επειδή τα εγγύς σωληνάρια δεν επαναρρροφούν ως πάσχοντα τα κιτρικά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κιτρικά στα ούρα που δρουν αντιλιθογόνα).
Η υποκείμενη νόσος ήταν προφανώς το σύνδρομο Sjögren. Αυτό αποτελεί μία
αυτοάνοση επιθηλίτιδα που χαρακτηρίζεται από λεμφοκυτταρική διήθηση των εξωκρινών αδένων και επιθηλίων. Οι δακρυϊκοί αδένες και οι σιελογόνοι επηρεάζονται
συνηθέστερα και αυτό εκδηλώνεται με ξηρά μάτια και στόμα. Το 1/3 των ασθενών
με σύνδρομο Sjögren παρουσιάζεται με συστηματικές εξωαδενικές εκδηλώσεις. Τα
νεφρικά σωληναριακά προβλήματα είναι συχνά στο σύνδρομο Sjögren. Σε μία μελέτη με 130 ασθενείς με πρωτοπαθές σύνδρομο Sjögren οι 95 (73%) είχαν άπω
σωληναριακές διαταραχές. Οι ορολογικοί δείκτες έχουν μεγάλη ειδικότητα στο σύνδρομο Sjögren. Τα αντι-Ro/SSA και τα αντι-La/SSB έχουν πολύ μεγάλη ειδικότητα
για τη διάγνωση του συνδρόμου (ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι τα αντι-Ro/SSA
βρίσκονται και σε άλλες ανοσολογικές νόσους). Τέλος αξίζει να γνωρίζουμε ότι τέτοια
αντισώματα εμφανίζονται συχνά χρόνια πριν εκδηλωθούν τα πρώτα συμπτώματα
του συνδρόμου.
Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει την εφόρου ζωής χορήγηση NaHCO3 και K+.
Χρειάζονται επαρκείς ποσότητες NaHCO3 (1-2 mEq/kgΣΒ/24ωρο για ενήλικες και
μεγαλύτερες δόσεις για τα παιδιά). Στη συγκεκριμένη ασθενή η παραπάνω αγωγή
διόρθωσε τα συμπτώματα (βασικά της αδυναμίας) και τις εργαστηριακές διαταραχές
της από τα σωληνάρια23.
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2.9. Πρόγνωση
Σε δευτεροπαθή ΝΣΟ, η υποκείμενη νόσος προσδιορίζει την έκβαση,
ενώ η συμμόρφωση με την αγωγή παίζει σημαντικό ρόλο γι’ αυτή. Σημειώνεται ότι, η εγγύς ΝΣΟ ορισμένες φορές μπορεί να είναι παροδική μετά
από ιογενείς λοιμώξεις ή βλάβες των νεφρών από τοξίνες ή και από μακράς διάρκειας ένδεια βιταμίνης D318.
Η πρόγνωση της άπω ΝΣΟ είναι πολύ καλή αν η διάγνωση γίνει νωρίς
και αν χορηγούνται διαρκώς οι κατάλληλες ποσότητες NaHCO3. Η διόρθωση της άπω ΝΣΟ σε παιδιά επιτυγχάνει φυσιολογική σωματική ανάπτυξη.
Ωστόσο, η θεραπεία με αλκάλεα δεν έχει καμία ευεργετική επίπτωση στην
κώφωση2. Γενικά η άπω ΝΣΟ έχει αυξημένη θνησιμότητα. Η συχνότερη
αιτία θανάτου της είναι η καρδιακή δυσρυθμία εξαιτίας της υποκαλιαιμίας3.
Ο θάνατος στα παιδιά και τους νέους με άπω ΝΣΟ μπορεί να οφείλεται σε
νεφρική ανεπάρκεια ή και σε σημαντικού βαθμού αναπνευστική οξέωση
(εξαιτίας της μυϊκής αδυναμίας από την υποκαλιαιμία). Οι μη θεραπευθέντες ασθενείς με μη διαγνωσθείσα άπω ΝΣΟ, προφανώς έχουν κακή πρόγνωση, όπου συχνά φτάνουν σε τελικό στάδιο ΧΝΝ από νεφρολιθίαση4.
2.10. Θεραπεία
Γενικά: Στη ΝΣΟ (εγγύς ή άπω) αν το βρέφος ή το παιδί έχει σοβαρή
συμπτωματική μεταβολική οξέωση (HCO3-<12 mEq/L) δίδεται κατάλληλο
διάλυμα ενδοφλέβια για ταχεία αποκατάσταση της διαταραχής. Αν ο ασθενής έχει ήπια έως μέτρια οξέωση (HCO3- μεταξύ 12-17 mEq/L) τα HCO3μπορεί να δοθούν από το στόμα (1 μικρό κουταλάκι έχει 60 mEq NaHCO3).
Αν ο ασθενής έχει ασυμπτωματική οξέωση, μπορεί να δοθούν θειαζιδικά
διουρητικά (δόση 1,5-2 mg/kgΣΒ/24ωρο, όταν οι μεγάλες δόσεις HCO3- είναι αναποτελεσματικές ή όταν δεν γίνονται καλά ανεκτές) και δίαιτα χαμηλή
σε Na+ (για να μειωθεί η ανάγκη σε HCO3-), αλλά και συμπληρώματα Κ+ για
την υποκαλιαιμία4.
Σε κάθε περίπτωση μεταβολικής οξέωσης, υποκαλιαιμίας και νεφρολιθίασης καλό είναι να συστήνεται η διαιτητική πρόσληψη μεγάλων ποσοτήτων φρούτων και λαχανικών, τα οποία περιέχουν KHCO3 ή κιτρικό
Κ+, έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται η οξέωση (τα κιτρικά μετατρέπονται σε
HCO3- στον οργανισμό) και η υποκαλιαιμία. Φυσικά στα πλαίσια της δίαιτας
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η μειωμένη πρόσληψη ζωικών λευκωμάτων, που αποτελούν και την κύρια
πηγή των μη πτητικών οξέων συμβάλλει επίσης στην καλύτερη ρύθμιση
της οξεοβασικής ισορροπίας.
Επειδή η έκκριση της αυξητικής ορμόνης γίνεται το βράδυ ορισμένοι
συστήνουν η ιδεατή διόρθωση της οξέωσης να γίνεται το βράδυ, έτσι ώστε
να επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα στη σωματική ανάπτυξη. Πιθανά όλοι οι τύποι ΝΣΟ να ωφελούνται από την στρατηγική αυτή4.
Εγγύς ΝΣΟ: Η διόρθωση της εγγύς ΝΣΟ είναι δυσκολότερη απ’ αυτή
της άπω. Οι ασθενείς με εγγύς ΝΣΟ πρέπει να λαμβάνουν εξωγενώς συμπληρώματα NaHCO3, ωστόσο είναι πολύ δύσκολο να διορθωθεί η οξέωσή τους. Στα παιδιά αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι συμβάλλει στην
παρεμπόδιση της καθυστέρησης της ανάπτυξης που αποδίδεται στην οξέωση. Η αύξηση των HCO3- στο αίμα αυξάνει τη διηθούμενη ποσότητα των
HCO3- πάνω από τον ουδό επαναρρόφησης των νεφρικών σωληναριακών κυττάρων, με αποτέλεσμα τη γρήγορη απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων αλκάλεων. Για το λόγο αυτό χρειάζονται θεραπευτικά 10-15 mEq/
kgΣΒ/24ωρο (για τα παιδιά μπορεί να φθάσει και τα 20 mEq/kgΣΒ/24ωρο),
έτσι ώστε τα HCO3- στον ορό να φθάσουν στα 22-24 (ειδάλλως υπάρχουν
διαταραχές της ανάπτυξης), διότι υπάρχει ταυτόχρονα μεγάλη απώλεια δια
των ούρων. Ωστόσο η μέτρια μεταβολική οξέωση σε ενήλικες, μπορεί να
μη χρειάζεται θεραπεία με HCO3-, αφού οι επιπλοκές είναι σπάνιες, η δε
οξυαιμία αυτοπεριορίζεται. Έτσι αποφεύγεται η αυξημένη απώλεια K+, που
παρατηρείται εξαιτίας της αυξημένης απομάκρυνσης των HCO3- κατά τη
χορήγησή τους.
Στην περίπτωση που στην εγγύς ΝΣΟ απαιτούνται μεγάλες δόσεις
HCO3-, η προσθήκη ενός θειαζιδικού διουρητικού (όπως αναφέρθηκε) και η
εφαρμογή δίαιτας χαμηλής σε Na+ μπορεί να βοηθήσουν (αυξάνει την επαναρρόφηση των HCO3- στα εγγύς σωληνάρια και στην αγκύλη του Henle,
διαμέσου μείωσης του όγκου των εξωκυττάριων υγρών, οπότε στην περίπτωση αυτή χρειάζονται μικρότερες ποσότητες NaHCO3).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χορήγηση NaHCO3 επιδεινώνει την υποκαλιαιμία (επιτείνεται η ανταλλαγή Κ+-Na+ στο άπω σωληνάριο). Για το
λόγο αυτό είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται ένα μίγμα με καλιούχα και
νατριούχα διαλύματα, όπως είναι το Polycitra (περιέχει 2 mEq K+/ml, αλλά
και κιτρικά, τα οποία μεταβολίζονται και αποδίδουν 2 mEq HCO3-/ml).
Σε ασθενείς με εγγύς ΝΣΟ πολλές φορές απαιτούνται συμπληρώματα
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φωσφόρου και μικρές δόσεις βιταμίνης D3, τόσο για αποκατάσταση των
επιπέδων του Ca2+ που χάνεται εξαιτίας της ασβεστιουρίας που προκαλεί
η αυξημένη προσφορά HCO3- στα άπω σωληνάρια, όσο και για αύξηση της
επαναρρόφησης φωσφόρου από το έντερο.
Άπω ΝΣΟ: Σκοπός της θεραπείας της άπω ΝΣΟ δεν είναι μόνο η διόρθωση της βιοχημικής διαταραχής, αλλά επίσης και η βελτίωση της ανάπτυξης των παιδιών και η παρεμπόδιση της λιθίασης των νεφρών και των
σκελετικών διαταραχών της νόσου. Αν η άπω ΝΣΟ οφείλεται σε φάρμακα
ή είναι δευτεροπαθής, τότε πρέπει να διακόπτεται το υπεύθυνο φάρμακο
και να αντιμετωπίζεται η νόσος που την προκάλεσε. Συχνά αυτό δεν είναι
δυνατό να γίνει και οι θεραπευτικοί στόχοι περιορίζονται στην αντιμετώπιση της υποκαλιαιμίας και της οξέωσης.
Η υποκαλιαιμία μπορεί να είναι σημαντικού βαθμού, οπότε η χορήγηση HCO3- μπορεί να την επιδεινώσει (οι ανάγκες σε Κ+ αυξάνονται με τη
διόρθωση της οξέωσης). Γι’ αυτό πρέπει πρώτα να αντιμετωπίζεται η υποκαλιαιμία και στη συνέχεια η οξέωση. Όταν αποκατασταθούν τα επίπεδα
του Κ+ στον ορό, μόνη η χορήγηση NaHCO3 αποτελεί συχνά αρκετά ικανοποιητική θεραπεία, αφού η αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου μειώνει
την παραγωγή αλδοστερόνης και φυσικά διακόπτει την απώλεια του K+ δια
των νεφρών.
Η θεραπεία με αλκάλεα παρέχει επαρκή βάση για την εξουδετέρωση
των οξέων που παράγονται καθημερινά, γι’ αυτό και θεωρείται ότι η απάντηση της άπω ΝΣΟ είναι γρήγορη και εύκολη. Σε περιπτώσεις όπου τα
HCO3- του αίματος είναι γύρω στα 22 mEq/L, δεν είναι απαραίτητη η χορήγηση επιπλέον ποσοτήτων αλκάλεων. Γενικά χορήγηση NaHCO3 σε ενήλικες, σε ποσότητα ίση μ’ αυτή των H+ που παράγεται καθημερινά (~1 mEq/
kgΣΒ) από το στόμα, διαιρεμένη σε 2-4 δόσεις (σε παιδιά συνήθως χρειάζεται δόση 2 mEq/kgΣΒ/24ωρο)24. Σε βρέφη για να διατηρηθεί σταθερή
η διόρθωση της οξέωσης ορισμένοι θεωρούν ότι είναι απαραίτητη δόση 4
mEq/kgΣΒ/24ωρο (από 4-14 mEq/kgΣΒ), εξαιτίας της συνεχιζόμενης ανάπτυξης των οστών και της μειωμένης επαναρροφητικής δυνατότητας των
σωληναρίων τους για τα HCO3-. Η μεγάλη διακύμανση των τιμών οφείλεται
στη μη συμμόρφωση των ασθενών στις οδηγίες ή σχετίζεται με την απώλεια HCO3- σε νεαρότερους ασθενείς. Με την αγωγή αυτή τα παιδιά μπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται, ελαχιστοποιείται η νεφρολιθίαση
και η νεφρασβέστωση και πιθανά διατηρείται η νεφρική τους λειτουργία.
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Η χορήγηση από το στόμα NaHCO3 (1 δισκίο έχει 8 mEq HCO3-) είναι αποτελεσματική, όμως προκαλεί γαστρικό φόρτο και ερυγές, αφού το
NaHCO3 αντιδρά με το HCI του στομάχου και σχηματίζει CO2 κατά την
παρακάτω αντίδραση:
NaHCO3 + HCI ' NaCI + H2O + CO2
Ωστόσο, στη θέση του NaHCO3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί το διάλυμα
Shohl (Bicitra) (περιέχει 90 gr κρυσταλλικού κιτρικού Na+ και 140 gr κιτρικού οξέος, όπου μαζί με H2O συμπληρώνουν 1 L διαλύματος). Άρα η ημερήσια δόση του είναι 50-75 ml. Το διάλυμα Polycitra Κ σχεδιάστηκε για να
διορθώνει, τόσο την οξέωση, όσο και την υποκαλιαιμία (Εικ. 27).
Διάλυμα/σκεύασμα
Διάλυμα Shohl (500 mg κιτρικού Na+)
Δισκία NaHCO3
Σόδα φαγητού
Polycitra
Κιτρικό Na+ (500 mg)
Κιτρικό Κ+ 500 mg
Κιτρικό οξύ (334 mg/ml)
Κρύσταλλοι Polycitra
Κιτρικό K+ (3300 mg)
Κιτρικό οξύ (1002 mg/φακελάκι)
Δισκία Urocit-K
Κιτρικό Κ+

Περιεκτικότητα σε HCO3Κάθε ml περιέχει 1 mEq Na+ και
αποδίδει και 1 mEq HCO33,9 mEq/δισκίο (325)
7,8/δισκίο (650)
60 mEq/μικρό κουταλάκι
Κάθε ml περιέχει 1 mEq Κ+ και 1 mEq
Na+ και αποδίδει και 2 mEq HCO3-

Κάθε φακελάκι περιέχει 30 mEq Κ+ και
30 mEq HCO3-

5-10 mEq/δισκίο

Εικόνα 27: Μορφές διττανθρακικών διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται διεθνώς
και η περιεκτικότητά τους σε HCO3-

Ένας ακόμη στόχος της θεραπείας είναι και η υποστροφή της οστεομαλακίας, της ραχίτιδας (αν υπάρχει κατά τη διάγνωση της άπω ΝΣΟ, απαντά
πολύ λίγο στη θεραπεία), αλλά και του νανισμού, όπου όταν αποκαθίσταται
ικανοποιητικά η οξέωση, βελτιώνεται και η ανάπτυξη των παιδιών ακόμη
και σε περιπτώσεις με σοβαρό νανισμό (όπως αναφέρθηκε τα επίπεδα της
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αυξητικής ορμόνης το βράδυ είναι περισσότερο αυξημένα σε σχέση με την
υπόλοιπη ημέρα και για το λόγο αυτό γίνεται προσπάθεια στη ΝΣΟ η μεγαλύτερη ποσότητα NaHCO3 να χορηγείται το βράδυ, έτσι ώστε να προκύπτει
η καλύτερη διόρθωση της οξέωσης και άρα η καλύτερη δυνατή ανάπτυξη
του παιδιού). Η χορήγηση βιταμίνης D3 συστήνεται αν δεν υπάρχει ικανοποιητική ανάπτυξη και αν υπάρχει οστική αφαλάτωση. Η οστεομαλακία και
η ραχίτιδα αντιμετωπίζονται και με δίαιτα πλούσια σε Ca2+ και μεγάλες δόσεις βιταμίνης D3 (20.000-100.000 ΙU/24ωρο ή 0,5-2,5 mg/24ωρο), αν και
η ραχίτιδα γενικά δεν βελτιώνεται. Πρόσθετη θεραπεία με φωσφορικά είναι
απαραίτητη σε δόση 1-3 g στοιχειακού φωσφόρου/24ωρο, που δίδονται σε
4-5 διαιρημένες δόσεις3.
Άλατα κιτρικών διορθώνουν την υποκιτρουρία και εμποδίζουν τη νεφρολιθίαση. Το οργανικό αυτό οξύ διορθώνει και τη μεταβολική οξέωση και έτσι
μειώνει την αποβολή Ca2+ στα ούρα. Η τροποποίηση λοιπόν της δίαιτας
είναι ωφέλιμη στην πλειονότητα των ασθενών με νεφρολιθίαση. Αυτή περιλαμβάνει την αυξημένη πρόσληψη υγρών και φρούτων που περιέχουν
κιτρικά, τη φυσιολογική κατανάλωση Ca2+ και περιορισμό του Na+ της τροφής, των οξαλικών, των ζωικών τροφών και της φρουκτόζης. Η αυξημένη
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών έχει δειχτεί ότι αυξάνει σημαντικά
την αποβολή των κιτρικών σε ασθενείς με υποκιτρουρία και σχηματισμό
λίθων. Το φυσικό λεμόνι και ο χυμός λάιμ περιέχουν τη μεγαλύτερη ποσότητα κιτρικού οξέος και ακολουθούν πολύ κοντά οι εμπλουτισμένοι χυμοί
λάιμ και λεμονιού. Το γκρέιπφρουτ και ο χυμός πορτοκαλιού περιέχουν
επίσης σημαντικές ποσότητες κιτρικών. Η κατανάλωση των χυμών αυτών
βοηθά στην αναστολή δημιουργίας λίθων του ουροποιητικού25. Σημειώνεται ότι χρειάζεται προσοχή στην από του στόματος χορήγηση κιτρικών επί
μακρύ χρονικό διάστημα, σε ασθενείς με ΧΝΝ, διότι διαπιστώθηκε στις περιπτώσεις αυτές αύξηση της απορρόφησης αλουμινίου από το έντερο, με
τις γνωστές συνέπειες. Επίσης, όσον αφορά στα παιδιά με άπω ΝΣΟ και
υποκιτρουρία, δεν πρέπει να λησμονείται ότι αυτά έχουν ταυτόχρονα και
αυξημένη απέκκριση οξαλικού και φωσφορικού Ca2+ που φθάνουν σε επίπεδα κορεσμού στα ούρα, γεγονός που διευκολύνει το σχηματισμό λίθων.
Στις δευτεροπαθείς μορφές άπω ΝΣΟ η θεραπεία της υποκείμενης νόσου, όπως λ.χ. σε συστηματικό ερυθηματώδη λύκο μπορεί να βελτιώσει
τη ΝΣΟ. Άτομα με υπερκαλιαιμικές μορφές μπορεί να χρειαστούν διακοπή
των φαρμάκων που καταστέλλουν τον άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλ218
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δοστερόνης (αν και τα διουρητικά της αγκύλης βοηθούν στη θεραπεία της
υπερκαλιαιμίας, ωστόσο επειδή αυξάνουν την ασβεστιουρία καλό είναι να
μη χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει νεφρολιθίαση).
ΝΣΟ τύπου ΙΙΙ: Κυρίως αφορά στην αντιμετώπιση της νεφρολιθίασης
και της οστεοπόρωσης. Αυτό συνεπάγεται τη διόρθωση της υποκιτρουρίας
και χειρισμούς για μείωση της ασβεστιουρίας. Επειδή η μεταβολική οξέωση δεν αποτελεί εύρημα της κατάστασης αυτής, η χρήση αλκαλοποιητικών
παραγόντων δεν είναι απαραίτητη.
ΝΣΟ τύπου IV: Η θεραπεία της ΝΣΟ τύπου IV αφορά κυρίως στην
αντιμετώπιση της υπερκαλιαιμίας. Όταν το Κ+ του ορού δεν είναι ιδιαίτερα
αυξημένο, η δίαιτα με περιορισμένο Κ+ αποτελεί σημαντικό θεραπευτικό
μέτρο. Αν ο ασθενής έχει αυξημένο εξωκυττάριο όγκο υγρών (αυτό αποτελεί θεραπευτικό στόχο) και δεν απαντούν τα σωληνάριά του στην αλδοστερόνη, η χορήγηση ενός ισχυρού μη καλιοσυντηρητικού διουρητικού (φουροσεμίδη, 20-40 mg/24ωρο εφάπαξ ή θειαζίδη) είναι επιβεβλημένη (δεν
επιτρέπεται η χορήγηση φλουυδροκορτιζόνης στους ασθενείς αυτούς, διότι
οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι και έχουν καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια, για να μην επιβαρυνθεί το ισοζύγιο των υγρών και η υπέρτασή τους)
26
. Ορισμένοι ασθενείς χρειάζονται ιονταλλακτικές ρητίνες (kayexalate), οι
οποίες χορηγούνται από το στόμα σε καθημερινή βάση. Όσοι έχουν μειωμένα επίπεδα αλδοστερόνης, χωρίς οιδήματα και υπέρταση, χρειάζονται
μεγάλες δόσεις αλατοκορτικοειδών (9α-φθοριοϋδροκορτιζόνη, 0,1-0,2
mg/24ωρο εφάπαξ από το στόμα ή υψηλότερες δόσεις σε υπορρενιναιμικό
υποαλδοστερονισμό), για να μειωθεί το Κ+ του ορού τους. Όμως τα φάρμακα αυτά μπορεί να επιτείνουν την κατακράτηση των Na+ και να αυξήσουν
την αρτηριακή πίεση. Η αποκατάσταση του Κ+ του ορού στα φυσιολογικά
επίπεδα, αποκαθιστά πλήρως τη σύνθεση της ΝΗ4+ από τους νεφρούς, με
αποτέλεσμα να περιορίζεται η οξυαιμία.
Η άπω ΝΣΟ έχει θεραπεία σχετικά απλή και χρειάζεται NaHCO3 (1-3
mEq/kgΣΒ/24ωρο) ή καλύτερα το πιο εύγευστο διάλυμα Shohl ή το Bicitra
(περιέχει κιτρικό οξύ και κιτρικό Νa+), το οποίο παρέχει 1 mEq/ml βάσης ή
το διάλυμα polycitra (Εικ. 28).
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Αλκαλοποιητικοί παράγοντες
Διουρητικά της αγκύλης (φουροσεμίδη, μπουμετανίδη)
Νατριούχο πολυστυρένιο (Kayexalate)
Φλουυδροκορτιζόνη (0,1-0,3 mg/24ωρο)
Αποφυγή σε υπέρταση, υπερογκαιμία, καρδιακή ανεπάρκεια
Να συνδυάζεται με ταυτόχρονη χορήγηση διουρητικού
Αποφυγή φαρμάκων που σχετίζονται με υπερκαλιαιμία
Σε ψευδοϋποαλδοστερονισμό τύπου Ι προσθέστε NaCI
Εικόνα 28: Θεραπεία της άπω ΝΣΟ τύπου IV
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Ερωτήσεις
1. Ποια από τις παρακάτω καταστάσεις που προκαλούν άπω ΝΣΟ
(υποκαλιαιμική) συνοδεύεται και από υπερκαλιαιμία (μία σωστή);
α) Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος;
β) Ρευματοειδής Αρθρίτιδα;
γ) Αποφρακτική Νεφροπάθεια;
δ) Σύνδρομο Sjogren;
ε) Χρήση τολουενίου;
2. Ποιος κληρονομικός τύπος ΝΣΟ συνοδεύεται από κώφωση (μία
σωστή);
α) Αυτοσωματική επικρατούσα εγγύς ΝΣΟ;
β) Αυτοσωματική υπολειπόμενη εγγύς ΝΣΟ;
γ) Αυτοσωματική επικρατούσα άπω ΝΣΟ;
δ) Αυτοσωματική υπολειπόμενη άπω ΝΣΟ;
ε) Αυτοσωματική επικρατούσα υπερκαλιαιμική ΝΣΟ;
3. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δε χαρακτηρίζει τη ΝΣΟ τύπου
IV (μία σωστή);
α) Μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων
β) Χαμηλό NH4+;
γ) Υπερκαλιαιμία;
δ) Υπονατριαιμία;
ε) Υψηλό pH ούρων;
4. Το σύνδρομο Fanconi χαρακτηρίζεται από τις παρακάτω καταστάσεις εκτός από (μία σωστή):
α) Υπερασβεστιουρία;
β) Υπερφωσφατουρία;
γ) Υπερουρικοζουρία;
δ) Υπεργλυκοζουρία;
ε) Υπεραμινοξυουρία;
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5. Η οστεοπέτρωση χαρακτηρίζεται από βλάβη στο μόριο της/του
(μία σωστή):
α) Η+-ATPάση;
β) Καρβονική ανυδράση ΙΙ;
γ) CI-HCO3- -αντιμεταφορέας;
δ) Na+-K+-ATPάση;
ε) H+-K+-αντιμεταφορέας;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.

γ
δ
ε
α
β
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Οξεοβασικές διαταραχές σε ουρητηρο-στομίες
(σιγμο- και εντεροστομίες) και σε μεταμόσχευση
παγκρέατος
Γριβέας Γ. Ιωάννης
Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 401 ΓΣΝΑ

Κύρια σημεία
- Ιστορικά η πρώτη προσπάθεια εκτροπής της πορείας των ούρων έγινε με τη
δημιουργία μίας οδού επικοινωνίας μεταξύ του εντέρου και των ουρητήρων. Σ’ αυτές
τις πρώτες χειρουργικές πρακτικές χρησιμοποιήθηκε ο πρωκτός ως μηχανισμός
εγκράτειας των ούρων. Η εμφάνιση ουρητηρικών στενώσεων, η δημιουργία λίθων,
τα συχνά επεισόδια λοιμώξεων με συνοδό σήψη και περιτονίτιδα οδήγησαν σε υψηλά ποσοστά θνητότητας. Σε κλινικό επίπεδο η ακράτεια έγινε συχνό φαινόμενο
- Η βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών και η πιο ολοκληρωμένη υποστηρικτική φροντίδα (καλύτερα αντιβιοτικά, σωστότερη χρήση των υγρών κ.ά) έχουν αυξήσει το προσδόκιμο επιβίωσης ασθενών με κάποιας μορφής ουρητηρο-εντεροστομία
και διευρύνει το εύρος των εφαρμογών της σε όλες τις ηλικίες των ασθενών
- Η εκτροπή κατά Bricker (ileocutaneostomy) είναι σήμερα το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο είδος εκτροπής σ’ όλο τον κόσμο
- Η κύρια διαταραχή που εμφανίζεται όταν ειλεός ή κόλον χρησιμοποιείται για τη
στομία είναι η υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση
- Η θεραπεία της υπερχλωραιμικής μεταβολικής οξέωσης περιλαμβάνει χορήγηση αλκαλοποιητικών παραγόντων και/ή αναστολέων της μεταφοράς Cl-. Η χορήγηση από του στόματος NaHCO3 μπορεί να αναπληρώσει το έλλειμμα στην οξεοβασική ισορροπία, από ορισμένους ασθενείς όμως δεν γίνεται εύκολα ανεκτή
- Οι ασθενείς με εκτροπή των ούρων παρουσιάζουν ελαττωμένες αποθήκες K+
λόγω εντερικών απωλειών, ωσμωτικής διούρησης και νεφρικής έκκρισης. Πιο έντονο είναι το φαινόμενο στους ασθενείς με ουρητηρο-σιγμοειδοστομία
- Κλινικά σημαντική υπασβεστιαιμία δεν είναι συχνή. Συμπληρώματα Ca2+ είναι
η θεραπεία εκλογής. Η υπομαγνησιαιμία είναι μία σπάνια κατάσταση μετά από ουρητηρο-εντεροστομία
- Μετά από 20 χρόνια παρακολούθησης, έως και το 20% των ασθενών με ουρητηρο-εντεροστομία θα έχουν νεφρολιθίαση. Στην τακτική παρακολούθηση των
ασθενών με εκτροπή των ούρων, πρέπει να περιλαμβάνεται η υπερηχοτομογραφική απεικόνιση των νεφρών για τον έλεγχο σχηματισμού λίθων
- Στην κλινική πράξη, σε σειρές ασθενών με ουρητηρο-εντεροστομίες σοβαρές
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μεταβολικές διαταραχές των οστών που να έχουν οδηγήσει σε οστεομαλακία δεν
έχουν παρατηρηθεί. Το πιθανότερο είναι να παρατηρηθούν μικρές διαταραχές αφαλάτωσης των οστών στην πλειοψηφία των ασθενών που έχουν ουρητηρο-εντεροστομίες για μεγάλη χρονική περίοδο
- Το βασικό αίτιο των μεταβολικών διαταραχών στους ασθενείς μετά από μεταμόσχευση παγκρέατος είναι η απώλεια μεγάλων ποσοτήτων παγκρεατικού υγρού
πλούσιου σε αλκαλικά ένζυμα διαμέσου της ουροφόρου οδού. Μεταβολική οξέωση,
υπονατριαιμία και απώλεια υγρών από τον εξωκυττάριο χώρο μπορεί να παρατηρηθούν

1. Εισαγωγή
Στην ουρολογική πρακτική υπάρχει μία σειρά από κλινικές οντότητες
που οδηγούν σε σοβαρά προβλήματα του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Το έντερο έχει χρησιμοποιηθεί ως αντικαταστάτης ουρητήρα ή/
και ουροδόχου κύστεως σε πολλές των περιπτώσεων.
Ιστορικά η πρώτη προσπάθεια εκτροπής της πορείας των ούρων έγινε
με τη δημιουργία μιας οδού επικοινωνίας μεταξύ του εντέρου και των ουρητήρων. Σ’ αυτές τις πρώτες χειρουργικές πρακτικές χρησιμοποιήθηκε ο
πρωκτός ως μηχανισμός εγκράτειας των ούρων. Η εμφάνιση ουρητηρικών
στενώσεων, η δημιουργία λίθων, τα συχνά επεισόδια λοιμώξεων με συνοδό σήψη και περιτονίτιδα οδήγησαν σε υψηλά ποσοστά θνητότητας. Σε
κλινικό επίπεδο η ακράτεια έγινε συχνό φαινόμενο. Ο βασικότερος λόγος
για όλα τα παραπάνω προβλήματα είναι ότι το έντερο δεν είναι «κατασκευασμένο» για να αποτελεί τμήμα της ουροφόρου οδού. Η βελτίωση των
χειρουργικών τεχνικών και η πιο ολοκληρωμένη υποστηρικτική φροντίδα
(καλύτερα αντιβιοτικά, σωστότερη χρήση των υγρών κ.ά) έχουν αυξήσει
το προσδόκιμο επιβίωσης ασθενών με κάποιας μορφής ουρητηρο-εντεροστομία και διεύρυναν το εύρος των εφαρμογών της σ’ όλες τις ηλικίες
των ασθενών. Στην πράξη, με την μακρύτερη πορεία των ασθενών αυτών
οι κλινικοί γιατροί καλούνται να αντιμετωπίσουν εμφανή και σοβαρά μεταβολικά προβλήματα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα
ζωής. Το τμήμα του εντέρου που συνδέεται με την ουροφόρο οδό έχει ρόλο
στο είδος των μεταβολικών διαταραχών που προκαλούνται στον οργανισμό, τόσο από την άποψη της νέας «ανατομίας» και «φυσιολογίας» της
ουροφόρου οδού, όσο και από την άποψη του τμήματος του εντέρου που
αφαιρέθηκε από τη γαστρεντερική οδό. Κατά πλειοψηφία χρησιμοποιείται
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τμήμα του τελικού ειλεού ή τμήματα του κόλου του εντέρου. Ο λόγος για τον
οποίο προτιμώνται τα τμήματα αυτά του εντέρου είναι η καλή τους κινητικότητα, με σχετικά μακριά και άθικτα αγγεία, το γεγονός ότι το τυφλό σπάνια
έχει εκκολπώματα, η πιο προσιτή χειρουργική τεχνική για την αναστόμωση
και τέλος η χρήση της ειλεοτυφλικής βαλβίδας ως μηχανισμού εγκράτειας.
Ωστόσο δεν υπάρχει «απόδειξη» ότι τα τμήματα αυτά του εντέρου υπερτερούν έναντι των άλλων1.
Η φύση και ο βαθμός των μεταβολικών διαταραχών που εμφανίζονται
εξαρτώνται πρωτίστως από το βαθμό ανταλλαγής ιόντων και αλάτων κατά
μήκος του τμήματος του εντέρου που χρησιμοποιήθηκε. Τα χαρακτηριστικά
της ανταλλαγής αυτής επηρεάζονται από τη διάρκεια της επαφής των ούρων
με το έντερο, από το τμήμα, την επιφάνεια και το μήκος του εντέρου που
χρησιμοποιήθηκε, τη συγκέντρωση τους στα ούρα, το pH και την ωσμωτικότητα των υγρών. Οι οποιεσδήποτε διαταραχές εμφανίζονται αμέσως με
τη δημιουργία της στομίας και συνήθως η δραστηριότητα της διαδικασίας
μεταφοράς ιόντων ελαττώνεται με το χρόνο. Ωστόσο στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο η παραμονή καθετήρων ή/και των stents στην αναστόμωση περιορίζει τη χρονική επαφή των ούρων με τον εντερικό βλεννογόνο.
Από την στιγμή της απομάκρυνσης και του ουροκαθετήρα (περίπου την
10η μετεγχειρητική ημέρα) το μεταβολικό προφίλ αλλάζει. Αρκετές επιπλοκές γίνονται εμφανείς μήνες ή και χρόνια μετά τη δημιουργία της στομίας.
Εξαιτίας αυτού του λόγου η επί μακρόν σωστή παρακολούθηση κρίνεται
απαραίτητη για την αποφυγή επιπλοκών ή προβλημάτων. Οι χειρισμοί στη
φάση της παρακολούθησης είναι σε ορισμένες περιπτώσεις υπό συζήτηση. Αυτό το πεδίο της μελέτης χαρακτηρίζεται από πληθώρα ετερόκλητων
μεταβλητών (όπως η ταυτόχρονη χημειοθεραπεία, νευρογενείς νόσοι, η
ύπαρξη συγγενών ανωμαλιών κ.ά). Ως εκ τούτου, οι καλές κλινικές μελέτες
λείπουν και οι περισσότερες συστάσεις στηρίζονται σε γνώμες εμπειρογνωμόνων με χαμηλή ποιότητα δεδομένων1.
Παράλληλα μ’ όλες τις παραπάνω μεταβολές, ιστολογικές μεταβολές
παρατηρούνται επίσης στο εντερικό επιθήλιο, όταν αυτό έρχεται σε επαφή για μεγάλες περιόδους με ούρα. Απώλεια του ύψους των λαχνών και
περιοχές ατροφίας παρατηρούνται σε τμήματα του ειλεού που έρχονται σε
επαφή με ούρα. Αν αυτό επηρεάζει την ικανότητα του επιθηλιακού κυττάρου στην μεταφορά ιόντων δεν έχει εξακριβωθεί1.
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2. Χειρουργική προσέγγιση
Η ουρητηρο-σιγμοειδοστομία ήταν η πλέον διαδεδομένη τεχνική εκτροπής των ούρων μέχρι τα τέλη της 10ετίας του 1970. Σύμφωνα με την τεχνική αυτή οι ουρητήρες αναστομώνονταν απευθείας στο σιγμοειδές και
μ’ αυτό τον τρόπο δεν διαταράσσοταν η συνέχεια του εντέρου. Μία σειρά από προβλήματα παρουσιάζονταν στους ασθενείς με την παραπάνω
θεραπευτική προσέγγιση, που ήταν ευρέως διαδεδομένη σε περιπτώσεις
με εκστροφή κύστεως. Συχνά η νεφρική λειτουργία παρουσίαζε μία προοδευτική επιδείνωση με το χρόνο. Συχνά ήταν και τα φαινόμενα εμφάνισης
λιθίασης, λοιμώξεων, συμφύσεων στην ουρήθρα, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονταν ως υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση νεοπλάσματος στο κόλο
(συχνότητα 10% σε περίοδο 20 ετών)1.
Η εκτροπή κατά Bricker (ileocutaneostomy) είναι σήμερα το πλέον συχνά χρησιμοποιούμενο είδος εκτροπής σ’ όλο τον κόσμο. Η διαδικασία
αυτή διαδόθηκε από τον Eugene M. Bricker2. Στην τεχνική αυτή, χρησιμοποιούνται 15-25 cm προτελικού ειλεού (Εικ. 1). Οι λόγοι για τη δημοτικότητά της τεχνικής αυτής σε σχέση με άλλους τύπους εκτροπής είναι η σχετική ευκολία και η απλότητα της διαδικασίας. Δίνει προβλέψιμα λειτουργικά
αποτελέσματα. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για απρόσμενη ακράτεια,
για κατακράτηση ούρων ή για προβλήματα καθετηριασμού.
Η χρήση ενός μικρού τμήματος του εντέρου και το γεγονός ότι το τμήμα
αυτό δεν λειτουργεί ως δεξαμενή, συνεπάγεται λιγότερες μεταβολικές επιπλοκές. Παρόλα αυτά, το 10% περίπου των ασθενών με ουρητηρο-στομία
στον ειλεό θα εμφανίσει κάποιας μορφής μεταβολική διαταραχή που θα
απαιτήσει θεραπεία.
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Εικόνα 1: Εμφύτευση ουρητήρα σε τμήμα του ειλεού (η εικόνα προέρχεται από
το ileal neoblader and its variants by: G. Gakis, Arnulf Stenzl, Eur Urol 2010 (Suppl
9): 745-753)

Συχνά χρησιμοποιείται το άνοιγμα του εντέρου αντίθετα από την πλευρά του μεσεντερίου προκειμένου να καταργηθούν λειτουργικές εντερικές
συσπάσεις. Το W-σακουλάκι ή σακούλα Hautmann, ο θύλακας Studer, το
Ν-σακουλάκι και η θήκη Kock είναι ορισμένες δημοφιλείς παραλλαγές σε
αυτό θέμα3,4,5,6,7.

3. Νεφρική λειτουργία
Από την ηλικία των 40 χρόνων και μετά προοδευτικά ελαττώνεται ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης (Glomerular Filtration Rate-GFR) με ρυθμό 1
ml/min/1,73 m² από την αρχική τιμή των 100-130 ml/min/1,73 m². Μετά την
διενέργεια της ουρητηρο-στομίας, ποικίλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν την επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. Στένωση της ουρητηροεντερο αναστόμωσης οδηγεί σε ουρητηρική απόφραξη, με επακόλουθη τη
νεφρική βλάβη. Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις και λιθίαση έχουν αρνητική
επίδραση στη νεφρική λειτουργία. Θεωρητικά, η ενσωμάτωση τμήματος
εντέρου στην ουροφόρο οδό προκαλεί απορρόφηση μεταβολιτών από τα
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ούρα με αποτέλεσμα την ποικίλου βαθμού επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. Ωστόσο, η ακριβής επίδραση της ουρητηρο-στομίας στη νεφρική
λειτουργία δεν είναι γνωστή8. Έχει δειχτεί ότι σ’ αυτές τις κλινικές καταστάσεις η ελάττωση του GFR μπορεί να κινηθεί σε επίπεδα 15-25% για
διάστημα 11 ετών9.
Στην κλινική πράξη, είναι σημαντικό να αναζητούνται αναστρέψιμα αίτια επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας για να γίνονται οι απαραίτητες
θεραπευτικές παρεμβάσεις. Είναι επίσης σημαντικό να είναι γνωστό το
επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας πριν τη διενέργεια της οποιασδήποτε
παρέμβασης, επειδή αυτό έχει επίδραση σε μελλοντικές αποφάσεις. Η
μακροχρόνια παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας, τουλάχιστον σε
ετήσια βάση, κρίνεται σκόπιμη. Η κρεατινίνη του ορού δεν θεωρείται από
μόνη της η πλέον αξιόπιστη μέθοδος εκτίμησης της νεφρικής λειτουργίας.
Ο συνδυασμός της υπερηχοτομογραφικής απεικόνισης με τη μέτρηση της
κρεατινίνης ορού αποτελεί το καλύτερο screening test της νεφρικής λειτουργίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας ο προσδιορισμός του
GFR σπινθηρογραφικά είναι το επόμενο βήμα1.

4. Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας
4.1. Γενικά
Η εμφάνιση οξεοβασικών και ηλεκτρολυτικών διαταραχών και η σοβαρότητά τους εξαρτάται από το τμήμα του εντέρου που χρησιμοποιείται
για τη διενέργεια της ουρητηροστομίας. Για παράδειγμα αν χρησιμοποιηθεί στομάχι παρουσιάζεται υποκαλιαιμική, υποχλωραιμική μεταβολική
αλκάλωση. Από την άλλη αν χρησιμοποιηθεί λεπτό έντερο υπονατριαιμική, υποχλωραιμική, υπερκαλιαιμική μεταβολική οξέωση εμφανίζεται στο
25-40% των ασθενών10. Όσο πιο κεντρικά είναι το τμήμα του γαστερεντερικού σωλήνα που χρησιμοποιείται, τόσο πιο πιθανές να εμφανιστούν οι
παραπάνω διαταραχές. Αν ο ειλεός χρησιμοποιείται για την ουρητηροστομία, υπερχλωραμική μεταβολική οξέωση παρουσιάζεται έως το 70% των
ασθενών. Συστηματική οξέωση που να χρήζει θεραπείας παρατηρείται στο
10% της ομάδας αυτής των ασθενών, ενώ το 20% παρουσιάζει σποραδικά
επεισόδια υπερχλωραιμικής μεταβολικής οξέωσης11. Όταν χρησιμοποιείται το κόλο, 10-15% των ασθενών θα εμφανίσει οξέωση. Μέχρι το 80%
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των ασθενών με ουρητηρο-σιγμοειδοστομία θα εμφανίσει υπερχλωραιμική
μεταβολική οξέωση, ενώ αν χρησιμοποιηθεί ειλεός ή κόλον η συχνότητα
εμφάνισης των επεισοδίων κυμαίνεται μεταξύ 10-65%12. Τα ποσοστά αυτά
είναι υψηλότερα αν η εκτίμηση των αερίων αίματος και η αξιολόγηση του
μεταβολικού προφίλ γίνει με προσοχή και σύστημα. Άλλες ηλεκτρολυτικές
διαταραχές που έχουν περιγραφεί είναι υποκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία,
υπασβεστιαιμία, υπεραμμωνιαιμία και βέβαια όπως έχει αναφερθεί επηρεασμένη νεφρική λειτουργία. Οι παραπάνω διαταραχές μπορεί να γίνουν
πολύ σοβαρές όπως παράλυση εξαιτίας υποκαλιαιμίας, νευρομυική δυσλειτουργία εξαιτίας υπομαγνησιαιμίας και διαταραχές του οστικού μεταβολισμού λόγω των επιπέδων του ασβεστίου1.
4.2. Παθοφυσιολογία
Για να γίνει αντιληπτή η παθοφυσιολογία των παραπάνω διαταραχών
είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητή η φιλοσοφία της μεταφοράς αλάτων
και ύδατος μέσα από το εντερικό επιθήλιο. Η μεταφορά του ύδατος ακολουθεί την ωσμωτική κλίση και εξαρτάται από τη στεγανότητα (tightness)
της μεμβράνης. Για παράδειγμα όταν χρησιμοποιείται το στομάχι παρά την
ωσμωτική διαφορά μεταξύ αίματος και εντερικού σωλήνα η μετακίνηση
ύδατος είναι περιορισμένη. Αντίθετα, το λεπτό έντερο είναι πιο «χαλαρή»
μεμβράνη και παρατηρείται γρήγορη εξισορρόπηση της συγκέντρωσης του
ύδατος εκατέρωθεν της εντερικής μεμβράνης ακολουθώντας τους κανόνες
της ωσμωτικής διαφοράς. Μ’ αυτό τον τρόπο οι ασθενείς αυτοί χάνουν μεγάλες ποσότητες ύδατος. Ο ειλεός είναι ελαφρώς καλύτερος από το λεπτό
έντερο στο να διατηρεί την ωσμωτική διαφορά εκατέρωθεν της μεμβράνης
επειδή οι συνδέσεις μεταξύ των κυττάρων είναι αποτελεσματικότερες. Το
κόλο είναι το πιο αποτελεσματικό τμήμα του εντέρου για τη διατήρησης της
ωσμωτικής διαφοράς μεταξύ εντερικού σωλήνα και αιματικής ροής. Για το
λόγο αυτό οι ασθενείς με ουρητηρο-στομία στον ειλεό χάνουν ύδωρ ιδιαίτερα όταν τα ούρα παραμείνουν σε επαφή με τον εντερικό βλεννογόνο για
μεγάλο διάστημα. Το φαινόμενο αυτό είναι λιγότερο συχνό όταν χρησιμοποιείται το κόλο, εμφανίζεται όμως όταν το εντερικό επιθήλιο παραμείνει σε
επαφή με ούρα για μεγάλο χρονικό διάστημα11.
H πλειονότητα των ηλεκτρολυτών διαπερνά το εντερικό τoίχωμα, διαπερνόντας το εντερικό επιθήλιο. Ωστόσο παρατηρείται κάποια δραστη-
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ριότητα και μεταξύ των κυττάρων, όπου οι ηλεκτρολύτες μετακινούνται
κατά ζεύγη. Είτε κινούνται προς την ίδια, είτε σε αντίθετη κατεύθυνση έτσι
όταν εκκρίνεται ένα ιόν απορροφάται ένα άλλο. Υπάρχει η γνωστή αντλία
Na+-K+ η οποία επηρεάζει τη συγκέντρωση του ενδοκυττάριου Na+ και έμμεσα επηρεάζει το ενδοκυττάριο pH. Αυτή η αντλία επηρεάζει τη μετακίνηση ιόντων στην αυλική επιφάνεια της μεμβράνης, αλλάζοντας την ενδοκυττάρια συγκέντρωση ιόντων, επηρεάζοντας μ’ αυτό τον τρόπο την κλίση
(gradient) από τον αυλό στο κύτταρο. Στα όρια του αυλού υπάρχει ένας
ανταλλαγέας Η+-Na+ (sodium hydrogen exchanger) και ένας ανταλλαγέας
CI--HCO3- (bicarbonate-chloride exchanger). Σύμφωνα μ’ αυτή τη διαδικασία στον αυλό του εντέρου, το ιόν του Η+ εκκρίνεται ως αντάλλαγμα του
Na+ και τα HCO3- ως αντάλλαγμα του Cl-. Η παραπάνω διαδικασία κάτω
από ορισμένες συνθήκες μπορεί να αναστραφεί. Na+, Cl-, Κ+, απορροφώνται και διαμέσου άλλων μηχανισμών. Θεωρείται ότι ο κύριος όγκος του
Κ+ μετακινείται από τον αυλό στο αίμα παθητικά. Δεδομένου ότι τα ούρα
έχουν γενικά υψηλές συγκεντρώσεις αμμωνίας (ΝΗ3), αμμωνίου (ΝΗ4+),
Η+ και CI-, οι ουσίες αυτές επαναρροφώνται στα τμήματα του εντέρου που
εκτίθενται σε ούρα. Θεωρείται μάλιστα ότι η ιονισμένη μορφή της ΝΗ3 μεταφέρεται διαμέσου των καναλιών Κ+ ή ότι διευκολύνεται από τον Na+-H+
ανταλλαγέα. Μία σειρά από διαλυμένες ουσίες μετακινούνται σύμφωνα με
την κλίση συγκέντρωσης. Αυτό αφορά ιδιαίτερα στο K+, την NH3, την κρεατινίνη και την ουρία. Η παθητική μετακίνηση ουρίας και κρεατινίνης κατά
μήκος του εντερικού αυλού καθιστά την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας
σε ασθενείς με ουρητηρο-στομίες ιδιαίτερα δύσκολη. Για να περιοριστεί η
παθητική μετακίνηση αυτών των ουσιών είναι απαραίτητο να διατηρείται
μία διούρηση 150-250 ml/ώρα και να υπολογίζεται η κάθαρση κρεατινίνης
με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Αφού το ύδωρ μετακινείται με βάση την ωσμωτική κλίση, μεγάλες απώλειες υγρών με συνοδό κίνδυνο αφυδάτωσης μπορεί να παρατηρηθούν
σε ασθενείς όπου τμήμα του εντέρου έχει εκτεθεί στα ούρα. Παρατηρείται
γρήγορη μετακίνηση ύδατος στη νήστιδα, λιγότερη έντονη στον ειλεό και
ακόμη λιγότερη στο κόλο. Η μικρότερη μετακίνηση ύδατος παρατηρείται
στο στομάχι. Παρόλα αυτά αν τα ούρα παραμείνουν σε επαφή με τμήμα του εντέρου για μεγάλο χρονικό διάστημα, μεγάλες απώλειες ύδατος
παρατηρούνται ακόμη και αν το τμήμα του εντέρου είναι το κόλο. Αυτοί οι
ασθενείς μπορεί να έχουν διούρηση 3.000-4.500 ml την ημέρα, η οποία
ευθύνεται για τη νυχτερινή ακράτεια11.
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4.3. Μηχανισμός βλάβης
Η κύρια διαταραχή που εμφανίζεται όταν ειλεός ή κόλο χρησιμοποιείται για τη στομία είναι υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση (Εικ. 2). Έχει
δειχτεί ότι τα τμήματα αυτά του εντέρου εκκρίνουν Na+ και HCO3- και επαναρροφούν NH3, ιόντα H+ και CI-. Στον τελικό ειλεό η επαναρρόφηση K+
είναι μεγαλύτερη απ’ ότι στο κόλο. Μελέτες έχουν δείξει ότι Na+ εκκρίνεται
σε ανταλλαγή με Η+ και τα HCO3- σε ανταλλαγή με Cl-. Το κύριο ζεύγος
συμμετοχής στο μηχανισμό της οξέωσης είναι το πρώτο. Επίσης φαίνεται
ότι η μεταφορά NH4+ προμηθεύει τον οργανισμό με περίσσεια Η+ η οποία
συνεχίζεται παρά τη μη ευνοϊκή κλίση συγκέντρωσης. Εξαιτίας της υψηλής
σταθεράς διαστάσεως (pK=9,03) πολύ μικρή ποσότητα NH4+ ανιχνεύεται
σε μη ιονισμένη μορφή στο pH που δημιουργείται όταν ούρα περάσουν
μέσα από τμήμα του εντέρου. Παρά το γεγονός αυτό η συγκέντρωση της
ολικής ΝΗ3 στον αυλό συνεχώς ελαττώνεται. Στην ουσία του μηχανισμού,
το ΝΗ4+ παράγει Η+ τα οποία μεταφέρονται στο κύτταρο σε ανταλλαγή του
Na+ ή υποκαθιστά το Κ+ στο μεταφορέα 2CI--K+-Na+. Mε τον παραπάνω
μηχανισμό αυξάνεται το pH στο περιβάλλον της μεμβράνης του αυλού, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε αύξηση της συγκέντρωσης της NH3,
ευνοώντας τη διάχυσή της στο κύτταρο, όπου και αποκτά το πρωτόνιο13
(Εικ. 3). Το φαινόμενο αυτό οδηγεί σε μετατόπιση του ΝΗ4+ ενδοκυττάρια.
Παράλληλα το ΝΗ4+ αντικαθιστά το Κ+ και έτσι μεταφέρεται ενδοκυττάρια
στη ιονισμένη του μορφή. Η μεταφορά αυτή εξισορροπείται από την απορρόφηση του Cl- επιτυγχάνοντας μ’ αυτό τον τρόπο ηλεκτρική ουδετερότητα
εκατέρωθεν της μεμβράνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΝΗ4+ και το Κ+ έχουν
ως ιόντα την ίδια ακτίνα και έχει δειχτεί ότι η μεταφορά τους μέσα από τμήματα εντέρου έχει ευθεία συσχέτιση όταν οι ροές Na+ και K+ συγκρίνονται
με την επαναρρόφηση του ΝΗ4+, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό ότι το ΝΗ4+
αναπληρώνει το Κ+ (Εικ. 4). Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο παρατηρείται στο
παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle. Προκύπτει έτσι από τα παραπάνω ότι η μεταφορά της ιονισμένης μορφής ΝΗ3 μέσα από τμήμα του
εντέρου έχει σημαίνοντα ρόλο στην εμφάνιση της οξέωσης. Το φαινόμενο
έχει παρατηρηθεί και πειραματικά όταν προστέθηκε ουρεάση (που οδηγεί
στην παραγωγή αμμωνίας από ουρία) σε περιβάλλον εντερικού αυλού11.
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Εικόνα 2: Ένα από τα αίτια υπερχλωραιμικής μεταβολικής οξέωσης είναι η διενέργεια ουρητηρο-στομίας (από τον από Άτλαντα Νεφρολογίας του Schrier)

Εικόνα 3: Προτεινόμενος μηχανισμός υπερχλωραιμικής μεταβολικής οξέωσης,
η οποία εμφανίζεται όταν δημιουργούνται ουρητηρο-στομίες στον ειλεό ή στο κόλο
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(Από το άρθρο του McDougal WS, Metabolite complications of urinary intestinal
diversion. J Urol 1992; 147: 1199-1208)

Εικόνα 4: Oι ροές Na+ και K+ συγκρίνονται με την επαναρρόφηση του NH4+,
δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το ΝΗ4+ αναπληρώνει το Κ+ (Από το άρθρο του
McDougal WS. Metabolite complications of urinary intestinal diversion. J Urol 1992;
147:1199-1208)

4.4. Θεραπεία
Η θεραπεία της υπερχλωραιμικής μεταβολικής οξέωσης περιλαμβάνει
χορήγηση αλκαλοποιητικών παραγόντων και/ή αναστολέων της μεταφοράς Cl-. Η χορήγηση από του στόματος NaHCO3 μπορεί να αναπληρώσει
το έλλειμμα στην οξεοβασική ισορροπία, από ορισμένους ασθενείς όμως
δεν γίνεται εύκολα ανεκτή. Σ’ αυτούς όπου παρατηρείται εμμένουσα υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση και η φόρτωση με παραπάνω Na+ είναι
ανεπιθύμητη μπορεί να χρησιμοποιηθεί χλωροπρομαζίνη ή νικοτινικό οξύ
για να περιοριστεί ο βαθμός της οξέωσης. Τόσο η χλωροπρομαζίνη, όσο
και το νικοτινικό οξύ αναστέλλουν τη δράση του cAMP (cyclic adenosine
monophosphate) και έτσι εμποδίζουν τη μεταφορά Cl-.
Mε το σκεπτικό ότι ο πιθανός μηχανισμός της υπερχλωραιμικής μεταβολικής οξέωσης στηρίζεται στην επαναρρόφηση ΝΗ4+, φαίνεται λογικό η
θεραπεία της να βασίζεται στον περιορισμό του παραπάνω φαινομένου.
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Αφού το ΝΗ4+ προμηθεύει ένα Η+ και ταυτόχρονα ανταγωνίζεται με το Κ+
στο ίδιο κανάλι μεταφοράς μοιάζει λογικό οι αυξημένες συγκεντρώσεις Na+
και K+ να εμποδίζουν την επαναρρόφηση ΝΗ4+. Οι ασθενείς αυτοί επομένως μπορούν να λαμβάνουν κιτρικό Na+ και K+ εφόσον έχουν φυσιολογική
νεφρική λειτουργία, είτε σε χρόνια βάση στη λογική της προφύλαξης, είτε
επιθετικά για αποκατάσταση μιας σοβαρής οξέωσης. Αν οι ασθενείς έχουν
καρδιολογικό ή νεφρολογικό ιστορικό που εμποδίζει την ευρεία χρήση των
παραπάνω παραγώγων, ο συνδυασμός τους με χλωροπρομαζίνη ή νικοτινικό οξύ θα μπορούσε να αποβεί θεραπευτικά χρήσιμος11,12.

5. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές
5.1. Υποκαλιαιμία
Οι ασθενείς με εκτροπή των ούρων παρουσιάζουν ελαττωμένες αποθήκες Κ+ εξαιτίας εντερικών απωλειών, ωσμωτικής διούρησης και νεφρικής
έκκρισης. Πιο έντονο είναι το φαινόμενο στους ασθενείς με ουρητηρο-σιγμοειδοστομία. Σε μελέτη ασθενών με ουρητηρο-κολοστομία παρατηρήθηκε ελάττωση των αποθηκών Κ+ μέχρι και 30%, γεγονός που δεν παρατηρήθηκε τόσο έντονα σε ασθενείς όπου χρησιμοποιήθηκε ο τελικός ειλεός
(14%). Έχει δειχτεί ότι όταν τμήματα του ειλεού έρθουν σε επαφή με ούρα
επαναρροφούν μεγάλο ποσοστό του Κ+ που περιέχεται σ’ αυτά, ενώ στο
κόλο το φαινόμενο δεν είναι τόσο έντονο. Θα πρέπει να υπάρχει στη σκέψη
ότι η θεραπεία της μεταβολικής οξέωσης, επιτείνει την υποκαλιαιμία. Κλινικά, αυτό μπορεί να γίνει εμφανές με μυϊκή αδυναμία του ασθενούς. Έχουν
αναφερθεί περιπτώσεις ασθενών με γενικευμένη μυϊκή αδυναμία, η οποία
αποδόθηκε σε σύνδρομο Guillain-Barré, ενώ οφείλονταν σε υποκαλιαιμία
μετά από ουρητηρο-εντεροστομία14,15,16. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να λησμονείται η χρήση συμπληρωμάτων Κ+ κατά τη διόρθωση της οξέωσης σε
ασθενείς μετά από εκτροπή των ούρων17.
5.2. Υπασβεστιαιμία - υπομαγνησιαιμία
Η χρόνια μεταβολική οξέωση σε ασθενείς με εκτροπή των ούρων ρυθμίζεται από τα ανθρακικά άλατα των οστών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συνεχή απελευθέρωση Ca2+ από τα οστά. Αυτή η περίσσεια του Ca2+ του ορού
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απεκκρίνεται από τους νεφρούς, όπου η παρουσία της οξέωσης αναστέλλει περαιτέρω την επαναρρόφηση του Ca2+18. Κλινικά σημαντική υπασβεστιαιμία δεν είναι συχνή. Συμπληρώματα Ca2+ είναι η θεραπεία εκλογής.
Η υπομαγνησιαιμία είναι μία σπάνια κατάσταση μετά από ουρητηροεντεροστομία. Το διατροφικό έλλειμμα παίζει σημαντικό ρόλο μαζί με συνοδές νεφρικές απώλειες, αφού η νεφρική σωληναριακή επαναρρόφηση
Mg2+ επηρεάζεται από τη διαταραχή του μεταβολισμού του Ca2+ και τη συνυπάρχουσα οξέωση18.
Συμπτώματα προκαλούνται όταν τα επίπεδα Mg2+ μειωθούν κάτω από
1 mEq/L. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η κλινική εικόνα περιλαμβάνει νευρομυικές διαταραχές, διαταραχή της προσωπικότητας απλές ή και πιο σοβαρές,
τρόμο και σπάνια τετανία. Σε ακραίες καταστάσεις ελλείμματος που δεν
διορθώνεται μπορεί να εμφανιστούν σπασμοί και θάνατος.
5.3. Λιθίαση
Η υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση οδηγεί σε αυξημένη νεφρική
απέκκριση Ca2+ και ιόντων Η+ και συνδέεται συχνά με υποκιτρικουρία.
Η δυσαπορρόφηση του λίπους που μπορεί να παρατηρηθεί σ’ αυτή την
ομάδα των ασθενών μπορεί να προκαλέσει υπεροξαλουρία. Τα παραπάνω φαινόμενα οδηγούν στη δημιουργία λίθων (calcium phosphate and/or
calcium oxalate). Η τάση των ασθενών να εμφανίζουν αφυδάτωση αυξάνει
περαιτέρω την προδιάθεση για σχηματισμό λίθων. Ο χρόνιος αποικισμός/
λοίμωξη της ουροφόρου οδού, ειδικά με βακτηρίδια που παράγουν ουρεάση, θα οδηγήσει με τη σειρά του επίσης στο σχηματισμό λίθων (struvite
and/or carbonate apatite). Μετά από 20 χρόνια παρακολούθησης, έως και
20% των ασθενών με ουρητηρο-εντεροστομία θα έχει νεφρολιθίαση19. Στην
τακτική παρακολούθηση των ασθενών με εκτροπή των ούρων, πρέπει να
περιλαμβάνεται η υπερηχοτομογραφική απεικόνιση των νεφρών για τον
έλεγχο σχηματισμού λίθων. Προδιαθεσικοί παράγοντες για το σχηματισμό
λίθων είναι η παρουσία ξένων υλικών (όπως ράμματα), η εντερική βλέννη
και η παρουσία υπολειμματικής ποσότητας ούρων20,21,22,23.
5.4. Οστική νόσος
Θεωρητικά, μία βασική επιπλοκή της εκτροπής των ούρων είναι η αφα236
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λάτωση των οστών. Η χρόνια υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση (η οποία
σε διαφορετικό βαθμό εμφανίζεται στην πλειοψηφία της ομάδας αυτής των
ασθενών), ρυθμίζεται από τα ανθρακικά άλατα των οστών. Η κινητοποίηση
Ca2+, ανθρακικών αλάτων και Na+ οδηγεί στην αφαλάτωση. Παράλληλα, η
οξέωση επηρεάζει την ενεργοποίηση (νεφρική συνιστώσα) της βιταμίνης
D3 και ενεργοποιεί τους οστεοκλάστες, που προάγουν με τη σειρά τους
την οστική απορρόφηση. Εξαιτίας της χρήσης τμήματος εντέρου για την
εκτροπή των ούρων επηρεάζεται επίσης η εντερική απορρόφηση Ca2+ και
βιταμίνης D3. Φαίνεται ότι σ’ αυτή την ομάδα ασθενών το γινόμενο ασβεστίου-φωσφόρου είναι ελαττωμένο σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό και η
νεφρική απέκκριση Ca2+, όπως αναφέρθηκε στο μηχανισμό σχηματισμού
λίθων, είναι αυξημένη. Φαίνεται επίσης ότι η αυξημένη αυτή απέκκριση
είναι αποτέλεσμα ελαττωμένης σωληναριακής επαναρρόφησης Ca2+. Σ’
αυτή την αλληλουχία των γεγονότων η παραθορμόνη δεν έχει σημαίνοντα
ρόλο (η τιμή της στους ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία είναι
μέσα στα φυσιολογικά όρια). Ο ρόλος της καλσιτονίνης δεν έχει μελετηθεί
και είναι άγνωστος1,11.
Στην κλινική πράξη, σε σειρές ασθενών με ουρητηρο-εντεροστομίες
σοβαρές μεταβολικές διαταραχές των οστών που να έχουν οδηγήσει σε
οστεομαλακία δεν έχουν παρατηρηθεί. Το πιθανότερο είναι να παρατηρηθούν μικρές διαταραχές αφαλάτωσης των οστών στην πλειοψηφία των
ασθενών που έχουν ουρητηρο-εντεροστομίες για μεγάλη χρονική περίοδο.
Έχει φανεί σε σειρά ασθενών με τέτοιου τύπου εκτροπή των ούρων για διάστημα 17-23 χρόνων, ότι αυτοί εμφάνισαν αυξημένο αριθμό καταγμάτων
ή άλλων ορθοπεδικών προβλημάτων, χωρίς να είναι ιδιαίτερα οξεωτικοί
κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης. Ωστόσο, ασθενείς με επηρεασμένη
νεφρική λειτουργία, γυναίκες ιδιαίτερα της μεταεμμηνοπαυσιακής ηλικίας
και παιδιά, είναι ομάδες αυξημένου κινδύνου για διαταραχές του οστικού
μεταβολισμού. Ασθενείς με την κλινική οντότητα παραπονιούνται για πόνο,
ενώ από τον εργαστηριακό τους έλεγχο έχουν φυσιολογικά ή ελαττωμένα
επίπεδα Ca2+ και φωσφόρου και συνήθως αυξημένα επίπεδα αλκαλικής
φωσφατάσης.
Δεν υπάρχει σαφής οδηγία σχετικά με τα μέτρα παρακολούθησης και
πρόληψης που θα πρέπει να λαμβάνονται, ιδιαίτερα στις ομάδες αυξημένου
κινδύνου. Φαίνεται ότι σ’ αυτή την ομάδα των ασθενών η παρακολούθηση
για τον έλεγχο οστεοπόρωσης είναι απαραίτητη. Ασυμπτωματικοί ασθε237
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νείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία μάλλον δεν χρειάζονται ιδιαίτερη
παρακολούθηση της οστικής τους πυκνότητας. Θεραπεία της μεταβολικής
οξέωσης με αλκαλοποιητικούς παράγοντες και βιταμίνη C είναι επαρκή μέτρα προφύλαξης. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, χορήγηση βιταμίνης D3
και Ca2+ κρίνονται απαραίτητα1,11.

6. Μεταμόσχευση παγκρέατος
Για να αποκτήσει ένας ασθενής νησίδια παγκρέατος ικανά να παράγουν
ινσουλίνη και να θεραπεύσουν τον σακχαρώδη διαβήτη είναι απαραίτητη η
μεταμόσχευση, τόσο της εξωκρινούς, όσο και της ενδοκρινούς μοίρας του
παγκρέατος. Αυτή η πραγματικότητα θα αλλάξει όταν η εμφύτευση νησιδίων του παγκρέατος γίνει μία διαθέσιμη και αξιόπιστη επιλογή. Στην παρούσα φάση τρεις δυνατότητες υπάρχουν: α) μεμονωμένη μεταμόσχευση
παγκρέατος, β) συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού-παγκρέατος και γ)
μεταμόσχευση παγκρέατος σε ασθενή με ήδη επιτυχημένη μεταμόσχευση νεφρού. Κάθε μία από τις παραπάνω καταστάσεις χαρακτηρίζεται από
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
Ο αριθμός των ασθενών που υποβάλλονται σε μεμονωμένη μεταμόσχευση παγκρέατος αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά η νορμογλυκαιμία που επιτυγχάνεται μετά από μία τέτοια επιτυχημένη επέμβαση
δεν εξασφαλίζει την υποστροφή της διαβητικής νεφροπάθειας και/ή αμφιβληστροειδοπάθειας. Παράλληλα ο ασθενής εκτίθεται σε μία χειρουργική
επέμβαση και λαμβάνει επί μακρόν ανοσοκατασταλτική αγωγή. Στη μεταμόσχευση παγκρέατος σε ασθενή με ήδη επιτυχημένη μεταμόσχευση νεφρού, δυστυχώς οι δευτεροπαθείς επιπλοκές του διαβήτη είναι σε μεγάλο
βαθμό εγκατεστημένες. Στην περίπτωση αυτή το όφελος της επέμβασης
περιορίζεται στην ανεξαρτησία που προσφέρεται στον ασθενή σε σχέση με
τη χρήση ινσουλίνης. H συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού-παγκρέατος
θεωρείται ο καλύτερος τύπος μεταμόσχευσης παγκρέατος. Πρόκειται για
μία χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης δύο οργάνων και η ανοσοκατασταλτική αγωγή είναι παρόμοια μ’ αυτή της μεμονωμένης μεταμόσχευσης
νεφρού. Όπως και στην μεμονωμένη μεταμόσχευση παγκρέατος δυστυχώς και στην περίπτωση αυτή οι δευτεροπαθείς επιπλοκές του διαβήτη
είναι σε μεγάλο βαθμό εγκατεστημένες και ο βαθμός σταθεροποίησής τους
ή και υποστροφής τους παραμένει αβέβαιος24.
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Πολλή συζήτηση γίνεται για τη διαχείριση των εκκρίσεων της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος μετά τη μεταμόσχευση. Οι πιο κοινές τεχνικές
είναι η παροχέτευση διαμέσου εντέρου (Εικ. 5) ή της ουροδόχου κύστεως
(Εικ. 6). Η πρώτη είναι και η πιο δημοφιλής. Σ’ αυτή την περίπτωση όλο
το πάγκρεας μαζί με ένα τμήμα του 12/δακτύλου του δότη μεταμοσχεύεται
σε πλαγιο-πλάγια αναστόμωση με τμήμα του λεπτού εντέρου. Μ’ αυτό τον
τρόπο αποφεύγονται οι ουρολοιμώξεις, τα επεισόδια παγκρεατίτιδας και το
μεταβολικό προφίλ του ασθενούς είναι καλύτερο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σ’ αυτή την τεχνική είναι εμφάνιση διαρροής από την αναστόμωση που
μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του μοσχεύματος και σήψη και η αδυναμία
μέτρησης της αμυλάσης ούρων για πιθανή απόρριψη25.
Όλο και λιγότερα κέντρα επιλέγουν την παροχέτευση των εκκρίσεων
της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος στην ουροδόχο κύστη. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι λιγότερες χειρουργικές επιπλοκές. Δεν είναι λίγα
όμως και τα μειονεκτήματα. Παρατηρείται σημαντική απώλεια HCO3- ενώ
και τα επεισόδια των ουρολοιμώξεων είναι πιο συχνά.

Εικόνα 5: Παροχέτευση μέσω εντέρου. (Από Pirsch JD, Odorico JS, Sollinger
HW, Kidney Pancreas/transplantation. In: Schrier RW, Henrich WL, Bebbett WM,
eds. Atlas of diseases of the kidney, Vol 5, Philadelphia)
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Εικόνα 6: Παροχέτευση μέσω ουροδόχου κύστεως. (Από Pirsch JD, Odorico
JS, Sollinger HW, Kidney Pancreas \transplantation. In: Schrier RW, Henrich WL,
Bebbett WM, eds. Atlas of diseases of the kidney, Vol 5, Philadelphia)

6.1. Ουρολοιμώξεις
Αποτελούν συχνό φαινόμενο. Συχνό αίτιο για επίμονες ουρολοιμώξεις
είναι η παραμονή των ραμμάτων στην αναστόμωση και τα οποία κανονικά
αφαιρούνται κυστεοσκοπικά. Η παραμονή τους προδιαθέτει στο σχηματισμό λίθων. Είναι αποτέλεσμα της αλλαγής του φυσιολογικού περιβάλλοντος της κύστεως εξαιτίας των εκκρίσεων της εξωκρινούς μοίρας του
παγκρέατος. Αν το φαινόμενο παραμένει κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία
εντερικής παράκαμψης26.
6.2. Αιματουρία
Συνήθως εμφανίζεται στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο από αγγείο
που αιμορραγεί, είτε στην περιοχή των ραμμάτων, είτε στο τμήμα του 12/
δακτύλου. Η χρόνια αιματουρία μπορεί να οφείλεται, είτε σε έλκος στο τμήμα του 12/δακτύλου, είτε σε ινώδη ιστό ή τέλος σε εμμένουσα κυστίτιδα.
Στην οξεία φάση με κυστεοσκόπηση απομακρύνεται ο θρόμβος και καυτηριάζεται το σημείο αιμορραγίας. Σε χρόνιες περιπτώσεις απομακρύνονται
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τα ράμματα, αφαιρείται ο ινώδης ιστός ή τέλος ακολουθείται η οδός της
εντερικής παράκαμψης26.
6.3. Μεταβολικές διαταραχές
Το βασικό αίτιο των μεταβολικών διαταραχών σ’ αυτούς τους ασθενείς
είναι η απώλεια μεγάλων ποσοτήτων παγκρεατικού υγρού πλούσιου σε
αλκαλικά ένζυμα διαμέσου της ουροφόρου οδού. Μεταβολική οξέωση,
υπονατριαιμία και απώλεια υγρών από τον εξωκυττάριο χώρο μπορεί να
παρατηρηθούν. Η αντιμετώπισή τους συνιστά τη χορήγηση, είτε από το
στόμα, είτε σε πιο σοβαρές καταστάσεις ενδοφλέβια, άλατος καθώς και
NaHCO3. Σε ασθενείς που λαμβάνουν tacrolimus τα NaHCO3 πρέπει να
χορηγούνται 2 ώρες πριν ή μετά από τη λήψη του φαρμάκου για να μην
παρεμποδίζεται η απορρόφησή του27.
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Ερωτήσεις
1. Η δημιουργία ουρητηρο-στομίας οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια
(μία σωστή);
α) Σωστό;
β) Λάθος;
γ) Ναι, σε αρκετές των περιπτώσεων;
δ) Μόνο όταν ο ασθενής είναι μονόνεφρος;
2. Η κύρια διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας σε μεταμόσχευση
παγκρέατος είναι (μία σωστή):
α) Μεταβολική οξέωση;
β) Μεταβολική αλκάλωση;
γ) Δεν υπάρχει κάποια κυρίαρχη;
δ) Αναπνευστική οξέωση;
3. Η υποκαλιαιμία σε δημιουργία ουρητηρο-στομίας οφείλεται σε (μία
σωστή):
α) Εντερικές απώλειες, ωσμωτική διούρηση και αυξημένη νεφρική έκκριση;
β) Εντερικές απώλειες και αυξημένη νεφρική έκκριση;
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γ) Τίποτα από τα παραπάνω;
δ) Ωσμωτική διούρηση;
4. Σε δημιουργία ουρητηρο-στομίας η χρόνια παρακολούθηση των
ασθενών περιλαμβάνει (μία σωστή):
α) Έλεγχο νεφρικής λειτουργίας και ηλεκτρολυτών;
β) Έλεγχο νεφρικής λειτουργίας και ηλεκτρολυτών, παρακολούθηση για το
σχηματισμό λίθων και έλεγχο οστικής νόσου ιδιαίτερα σε ομάδες υψηλού
κινδύνου;
γ) Μέτρηση οστικής πυκνότητας κάθε χρόνο;
δ) Μέτρηση της διούρησης;
5. Στον προτεινόμενο μηχανισμό υπερχλωραιμικής μεταβολικής οξέωσης, η οποία εμφανίζεται όταν δημιουργούνται ουρητηρο-στομίες
στον ειλεό ή στο κόλο συμμετέχουν (μία σωστή):
α) Νάτριο και διττανθρακικά;
β) Ιόντα υδρογόνου και χλωρίου;
γ) Αμμωνία;
δ) Όλα τα παραπάνω;
Απαντήσεις
1.
γ
2.
α
3.
α
4.
β
5.
δ
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Οξεοβασικές διαταραχές σε γαστρεντερικές
διαταραχές και σε ειλεό
Φράγκου Α. Ελένη
Νεφρολόγος,
Εργαστήριο Φλεγμονής και Αυτοανοσίας,
Κέντρο Ανοσολογίας και Μεταμοσχεύσεων,
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Κύρια σημεία
- Στις γαστρεντερικές διαταραχές παρατηρείται μεταβολική αλκάλωση σε καταστάσεις απώλειας Η+ από τον γαστρεντερικό σωλήνα (φάση δημιουργίας της μεταβολικής αλκάλωσης) οι οποίες, ταυτόχρονα, συνοδεύονται από αδυναμία έκκρισης
HCO3- (φάση συντήρησης της μεταβολικής αλκάλωσης)
- Ο ασθενής με μεταβολική αλκάλωση, συνήθως, είναι ασυμπτωματικός. Όμως,
στη μεταβολική αλκάλωση που προκαλείται από γαστρεντερικές διαταραχές, ο
ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα που είτε οφείλονται στο υποκείμενο νόσημα που
την προκάλεσε, είτε στη συνοδό ηλεκτρολυτική διαταραχή
- Στις γαστρεντερικές διαταραχές παρατηρείται μεταβολική οξέωση σε καταστάσεις απώλειας HCO3- από το γαστρεντερικό σωλήνα και σπανιότερα, σε παραγωγή
D-γαλακτικού οξέος στο έντερο
- Η μεταβολική οξέωση από γαστρεντερικές διαταραχές ταξινομείται ως υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων

1. Εισαγωγή
Στον οργανισμό, η διατήρηση της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου (Η+) στον εξωκυττάριο χώρο σε σταθερά επίπεδα είναι απαραίτητη
ώστε να διατηρείται φυσιολογική η κυτταρική λειτουργία αφού, κάθε αλλαγή της συγκέντρωσης των Η+ συνοδεύεται από πρόσληψη ή αποβολή
Η+ από τις πρωτεΐνες, με αποτέλεσμα την τροποποίηση του φορτίου τους,
της μοριακής τους δομής και της λειτουργίας τους. Η ρύθμιση της συγκέντρωσης των Η+ επιτυγχάνεται με χημική εξισορρόπηση με τα εξωκυττάρια
και ενδοκυττάρια ρυθμιστικά διαλύματα, με τη ρύθμιση της μερικής πίεσης του διοξειδίου του άνθρακα (PaCO2) με τον κυψελιδικό αερισμό και με
τη ρύθμιση της συγκέντρωσης των διττανθρακικών (HCO3-) με τη νεφρική
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αποβολή H+(1).
Το pH ενός διαλύματος ορίζεται ως ο αρνητικός λογάριθμος της συγκέντρωσης των Η+
pH = - log [H+]
και σύμφωνα με την εξίσωση του Henderson-Hasselbalch,
pH = 6,10 + log [HCO3-] / 0,03 x PaCO2.
Αλλαγή στο εξωκυττάριο pH παρατηρείται είτε εξαιτίας διαταραχής της
νεφρικής ή της αναπνευστικής λειτουργίας, είτε επειδή η φόρτιση του οργανισμού μ’ ένα οξύ ή μία βάση υπερβαίνει την ικανότητα αποβολής τους από
τον οργανισμό. Επομένως, οξέωση παρατηρείται σε διεργασίες που έχουν
την τάση να μειώνουν το pH του οργανισμού ενώ, αλκάλωση παρατηρείται
σε διεργασίες που έχουν την τάση να αυξάνουν το pH του οργανισμού.
Σύμφωνα με την εξίσωση του Henderson-Hasselbalch, το μειωμένο pH
προκαλείται, είτε εξαιτίας μείωσης του αριθμητή της εξίσωσης, είτε εξαιτίας αύξησης του παρονομαστή. Στην πρώτη περίπτωση, για διατήρηση
σταθερού pH, η μείωση του αριθμητή αντιρροπείται από μείωση του παρονομαστή ενώ, στη δεύτερη περίπτωση, η αύξηση του παρονομαστή
αντιρροπείται από αύξηση του αριθμητή. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη
περίπτωση, το μειωμένο pH (δηλαδή η οξέωση) προκαλείται από μείωση
της συγκέντρωσης των HCO3-, επομένως η οξέωση ονομάζεται μεταβολική
και αντιρροπείται από την αύξηση της PaCO2. Στη δεύτερη περίπτωση,
το μειωμένο pH (δηλαδή η οξέωση) προκαλείται από αύξηση της PaCO2,
επομένως η οξέωση ονομάζεται αναπνευστική και αντιρροπείται από την
αύξηση της συγκέντρωσης των HCO3-. Αντίστοιχα, σύμφωνα και πάλι με
την εξίσωση του Henderson-Hasselbalch, το αυξημένο pH προκαλείται,
είτε εξαιτίας αύξησης του αριθμητή της εξίσωσης, είτε εξαιτίας μείωσης του
παρονομαστή. Στην πρώτη περίπτωση, για διατήρηση σταθερού pH, η αύξηση του αριθμητή αντιρροπείται από αύξηση του παρονομαστή ενώ, στη
δεύτερη περίπτωση, η μείωση του παρονομαστή αντιρροπείται από μείωση του αριθμητή. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση, το αυξημένο
pH (δηλαδή η αλκάλωση) προκαλείται από αύξηση της συγκέντρωσης των
HCO3-, επομένως η αλκάλωση ονομάζεται μεταβολική και αντιρροπείται
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από την αύξηση της PaCO2. Στη δεύτερη περίπτωση, το αυξημένο pH (δηλαδή η αλκάλωση) προκαλείται από μείωση της PaCO2, επομένως η αλκάλωση ονομάζεται αναπνευστική και αντιρροπείται από την μείωση της
συγκέντρωσης των HCO3-(2).
Σκοπός του κεφαλαίου είναι να περιγράψει τις μεταβολικές διαταραχές
της οξεοβασικής ισορροπίας (δηλαδή τη μεταβολική οξέωση και τη μεταβολική αλκάλωση) που παρατηρούνται σε γαστρεντερικές διαταραχές. Για
την ευκολότερη ανάγνωση του κειμένου, η εικόνα 1 αναφέρει τις εξισώσεις
που χρησιμοποιούνται στο κείμενο.

Εικόνα 1: Εξισώσεις που χρησιμοποιούνται στο κείμενο

2. Φυσιολογία μεταφοράς ύδατος και ηλεκτρολυτών στο γαστρεντερικό σύστημα
Ο γαστρεντερικός σωλήνας είναι υπεύθυνος για την απορρόφηση των
συστατικών της τροφής και δεν συμμετέχει στην ομοιοστασία του ύδατος
και των ηλεκτρολυτών. Παρόλα αυτά, καθημερινά, κατά μήκος του γαστρεντερικού σωλήνα, εκκρίνονται και απορροφώνται μεγάλες ποσότητες ύδατος και ηλεκτρολυτών και επομένως, σοβαρές διαταραχές της λειτουργίας
του συνοδεύονται από διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας.
Το γαστρικό επιθήλιο είναι πολωμένο και εμφανίζει, τόσο στη βασι-
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κοπλάγια, όσο και στην αυλική του επιφάνεια, μεταφορείς, ανταλλάκτες
και κανάλια ιόντων (Εικ. 2). Σε κατάσταση ηρεμίας, στα τοιχωματικά γαστρικά κύτταρα κυριαρχεί η έκκριση NaCl όμως, μετά τη λήψη τροφής,
υπό την επίδραση της γαστρίνης, παρατηρείται έκκριση οξέος κατά μήκος
του ανταλλάκτη H+-K+ της αυλικής επιφάνειας. Σε κατάσταση ηρεμίας, τα
κύτταρα του παγκρεατικού πόρου εκκρίνουν κυρίως NaCl όμως, μετά την
είσοδο όξινου διαλύματος στο 12/δάκτυλο, υπό την επίδραση της σεκρετίνης, παρατηρείται έκκριση HCO3- κατά μήκος του ανταλλάκτη Cl--HCO3της αυλικής επιφάνειας. Επίσης, υπό την επίδραση της σεκρετίνης και της
χολοκυστοκινίνης παρατηρείται έκκριση HCO3- στο 12/δάκτυλο από το χοληφόρο δέντρο. Το επιθήλιο, τόσο του λεπτού, όσο και του παχέος εντέρου αποτελείται από δύο είδη επιθηλιακών κυττάρων, τα απορροφητικά
κύτταρα και τα εκκριτικά κύτταρα. Στα απορροφητικά κύτταρα του λεπτού
εντέρου, η απορρόφηση γίνεται με τη βοήθεια των ανταλλακτών Na+-H+
και Cl--HCO3- της αυλικής επιφάνειας, με αποτέλεσμα την έκκριση στον
αυλό Η+ και HCO3.. Στα εκκριτικά κύτταρα του λεπτού εντέρου παρατηρείται έκκριση Cl- κατά μήκος των καναλιών Cl- της αυλικής επιφάνειας. Τελικά, στον τελικό ειλεό, το περιεχόμενο του αυλού είναι αλκαλικό. Στο παχύ
έντερο, τόσο στα απορροφητικά, όσο και στα εκκριτικά κύτταρα, οι μεταφορείς και ανταλλάκτες είναι ίδιοι μ’ αυτούς στο λεπτό έντερο. Τα HCO3που εκκρίνονται στον αυλό ρυθμίζουν τα οργανικά οξέα που παράγονται
από τα βακτηρίδια του εντέρου. Επιπρόσθετα, στην αυλική επιφάνεια των
απορροφητικών κυττάρων υπάρχει ο ανταλλάκτης H+-K+ και η αντλία Na+
ενώ, στην αυλική επιφάνεια των εκκριτικών κυττάρων του παχέος εντέρου
υπάρχουν κανάλια Κ+. Τόσο η αντλία Na+, όσο και τα κανάλια Κ+ βρίσκονται
υπό τον έλεγχο της αλδοστερόνης(3).
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Εικόνα 2: Μεταφορά ύδατος και ηλεκτρολυτών στο γαστρεντερικό σωλήνα (από
βιβλιογραφική αναφορά 3)

3. Μεταβολική αλκάλωση σε γαστρεντερικές διαταραχές
Στις γαστρεντερικές διαταραχές παρατηρείται μεταβολική αλκάλωση σε
καταστάσεις απώλειας Η+ από τον γαστρεντερικό σωλήνα (φάση δημιουργίας της μεταβολικής αλκάλωσης) οι οποίες, ταυτόχρονα, συνοδεύονται
από αδυναμία έκκρισης HCO3- (φάση συντήρησης της μεταβολικής αλκάλωσης). Παρατηρείται σε εμέτους, σε ρινογαστρικούς καθετήρες, στο σύνδρομο Zollinger-Ellison και στην πυλωρική στένωση, σε λήψη αντιόξινων
σκευασμάτων σε συνδυασμό με ιοντοανταλλακτική ρητίνη, σε σύνδρομο
γάλακτος-αλκάλεος, σε συγγενή χλωριδόρροια και σε κάποιες περιπτώσεις προκλητής διάρροιας και κατάχρησης καθαρκτικών.
3.1. Παθογένεια
Όπως προαναφέρθηκε, στα φυσιολογικά άτομα, η είσοδος του όξινου
υγρού του στομάχου στο 12/δάκτυλο ενεργοποιεί την έκκριση HCO3- από
το πάγκρεας και τα χοληφόρα. Στους εμέτους, τους ρινογαστρικούς κα-
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θετήρες, το σύνδρομο Zollinger-Ellison και την πυλωρική στένωση παρατηρείται απώλεια γαστρικού υγρού πλούσιου σε HCl, λιγότερο πλούσιου
σε KCl και, επομένως, η έκκριση HCO3- επιστρέφει στην κυκλοφορία. Το
τελικό αποτέλεσμα είναι η απώλεια Η+ και η αύξηση της συγκέντρωσης
των HCO3- στο πλάσμα. Ταυτόχρονα, δυσχεραίνεται η έκκριση HCO3- εξαιτίας της μείωσης του δραστικού όγκου αίματος, της υποχλωραιμίας και της
υποκαλιαιμίας που συνυπάρχουν. Η μείωση του δραστικού όγκου αίματος
ενεργοποιεί το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης με αποτέλεσμα, τόσο η αγγειοτενσίνη-ΙΙ, με τη δράση της στο εγγύς σωληναριακό
κύτταρο, όσο και η αλδοστερόνη, με τη δράση της στα εμβόλιμα τύπου Α,
στα εμβόλιμα τύπου Β και στα βασικά κύτταρα του αθροιστικού σωληναρίου, να αυξάνουν την επαναρρόφηση των HCO3-. Η υποχλωραιμία οδηγεί
σε μείωση του διηθούμενου Cl- και, είτε διαμέσου νατριοεξαρτώμενων, είτε
διαμέσου νατριοανεξάρτητων οδών, σε αύξηση της έκκρισης H+ αλλά και
της επαναρρόφησης HCO3-. Στην υποκαλιαιμία, το Κ+, εξαιτίας διαφοράς
συγκέντρωσης, εξέρχεται των κυττάρων οπότε, για διατήρηση της ηλεκτρικής ισορροπίας, Νa+ και Η+ εισέρχονται στο κύτταρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της εξωκυττάριας συγκέντρωσης HCO3- και ταυτόχρονα,
την ενδοκυττάρια αύξηση της συγκέντρωσης των H+. Η πτώση του ενδοκυττάριου pH παρατηρείται σ’ όλα τα κύτταρα του οργανισμού, επομένως
και στα νεφρικά σωληναριακά κύτταρα, στα οποία ενεργοποιείται αύξηση
της έκκρισης H+ και της επαναρρόφησης HCO3-(4-16).
Η χρόνια χορήγηση αντιόξινων σκευασμάτων, για παράδειγμα υδροξειδίου του Mg2+, μπορεί να προκαλέσει μεταβολική αλκάλωση σε ασθενείς
με έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, το υδροξείδιο
του σκευάσματος εξουδετερώνει το γαστρικό H+ και το Mg2+ δεσμεύεται στο
παγκρεατικό HCO3- σχηματίζοντας αδιάλυτο ανθρακικό Mg2+. Όμως, ποσότητα Mg2+ δεσμεύεται επιπρόσθετα και σε λιπίδια και φωσφορικά στον
αυλό του εντέρου. Ως αποτέλεσμα, HCO3- που εκκρίθηκαν παραμένουν
διαλυτά, απορροφώνται και εξαιτίας της αδυναμίας της νεφρικής έκκρισης
της περίσσειας των HCO3-, δημιουργείται αλκάλωση. Επίσης, η ταυτόχρονη χορήγηση ιοντοανταλλακτικής ρητίνης (Kayexalate) για την αντιμετώπιση υπερκαλιαιμίας οδηγεί στη δέσμευση του Mg2+ στη ρητίνη και επομένως, περισσότερα HCO3- παραμένουν διαλυτά στον αυλό του εντέρου και
απορροφώνται(17,18).
Τυπικά, οι διάρροιες προκαλούν οξέωση εξαιτίας της απώλειας HCO3-.
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Όμως, τα χρόνια διαρροϊκά σύνδρομα, η κατάχρηση καθαρκτικών, η προκλητή διάρροια, η συγγενής χλωριδόρροια, το λαχνωτό αδένωμα του εντέρου και η δυσλειτουργία νηστιδοστομίας προκαλούν μεταβολική αλκάλωση.
Η συγγενής χλωριδόρροια είναι μία αυτοσωματική υπολειπόμενη νόσος
που προκαλείται από μετάλλαξη του γονιδίου του ανταλλάκτη Cl--HCO3της αυλικής επιφάνειας του εντέρου, με αποτέλεσμα μειωμένη απορρόφηση Cl- και μειωμένη έκκριση HCO3-. Οι διαρροϊκές κενώσεις αρχίζουν με
τη γέννηση και είναι μεγάλης ποσότητας, χαμηλού pH και πλούσιες σε Cl-.
Το λαχνωτό αδένωμα είναι ένας σπάνιος όγκος του εντέρου που οδηγεί
σε διαταραχή των οδών μετακίνησης των ιόντων στο έντερο. Χαρακτηρίζεται από μεγάλες διαρροϊκές κενώσεις πλούσιες σε Cl-. Η κατάχρηση
καθαρτικών οδηγεί σε απώλεια μεγάλων, υδαρών, πλούσιων σε Cl- και Κ+
κενώσεων. Η υπογκαιμία ενεργοποιεί το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνηςαλδοστερόνης και η υποκαλιαιμία καταστέλλει την εντερική επαναρρόφηση
Cl-, μειώνοντας την έκκριση HCO3- στον εντερικό αυλό διαμέσου του ανταλλάκτη Cl--HCO3-. Η απώλεια μεγάλων ποσοτήτων πλούσιων σε Cl- και
φτωχών σε HCO3- προκαλεί υποχλωραιμία και αύξηση της συγκέντρωσης
HCO3- στο πλάσμα. Τόσο η υποκαλιαιμία όσο και η υπογκαιμία εμποδίζουν
την αποβολή της περίσσειας των HCO3- στα ούρα(19-22). Το περιεχόμενο
της νήστιδας περιέχει λιγότερα HCO3- απ’ ότι το πλάσμα και υψηλή συγκέντρωση Cl- εξαιτίας διαταραχής της απορρόφησής του. Η αιφνίδια αύξηση
της ποσότητας της παροχέτευσης σε ασθενείς με νηστιδοστομία οδηγεί
σε υπογκαιμία, αύξηση της συγκέντρωσης HCO3- στο πλάσμα με συνοδό
υποχλωραιμία(23).
Το σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεος χαρακτηρίζεται από την τριάδα υπερασβεστιαιμία, μεταβολική αλκάλωση και έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας και, προκαλείται από τη λήψη μεγάλων ποσοτήτων Ca2+ (ανθρακικό
Ca2+) και απορροφούμενου αλκάλεος (ανθρακικό Na+ ή ανθρακικό Ca2+).
Η λήψη βιταμίνης D3 μπορεί να επιδεινώσει την υπερασβεστιαιμία και οι
έμετοι επιδεινώνουν την αλκάλωση. Η υπερασβεστιαιμία μειώνει το ρυθμό
σπειραματικής διήθησης, καταστέλλει την έκκριση HCO3- και αυξάνει την
αποβολή Η+ διαμέσου καταστολής της επαναρρόφησης NaCl στην αγκύλη
του Henle. Η αύξηση της άπω ροής Νa+ σε συνδυασμό με την αύξηση της
αλδοστερόνης οδηγούν σε αυξημένη αποβολή H+(24).
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3.2. Συμπτώματα και σημεία
Ο ασθενής με μεταβολική αλκάλωση, συνήθως, είναι ασυμπτωματικός.
Όμως, στη μεταβολική αλκάλωση που προκαλείται από γαστρεντερικές διαταραχές, ο ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα που, είτε οφείλονται στο
υποκείμενο νόσημα που την προκάλεσε, είτε στη συνοδό ηλεκτρολυτική διαταραχή. Εξαιτίας υπογκαιμίας, ο ασθενής εμφανίζει αδυναμία, καταβολή,
δίψα, κράμπες μυών, μειωμένη σπαργή δέρματος και ορθοστατική υπόταση. Εξαιτίας υποκαλιαιμίας, ο ασθενής εμφανίζει πολυουρία, πολυδιψία,
μυϊκή αδυναμία και αρρυθμίες. Σε σοβαρή μεταβολική αλκάλωση η οποία
συνυπάρχει με διαταραχές Ca2+ και Mg2+, ο ασθενής παρουσιάζει μυϊκό
σπασμό, τετανία, παραισθησίες, αποπροσανατολισμό, επιληπτικές κρίσεις
και κώμα. Συχνά, το υποκείμενο νόσημα γίνεται εμφανές από το ιστορικό
(έμετοι, διάρροιες, λήψη καθαρτικών ή αντιόξινων σκευασμάτων κ.ά.) και
την κλινική εξέταση (ρινογαστρικός σωλήνας, παροχέτευση κ.ά). Ασθενής
με νευρική ανορεξία και προκλητούς εμέτους πιθανά εμφανίζει οδοντικές
διαβρώσεις, υπερτροφία παρωτίδων και διογκωμένες παρειές(25).
3.3. Εργαστηριακά ευρήματα
Ο ασθενής εμφανίζει στα αέρια αίματος εικόνα μεταβολικής αλκάλωσης
δηλαδή, αύξηση του pH με αύξηση της συγκέντρωσης των HCO3-, η οποία
αντιρροπείται από αύξηση της PaCO2. Για κάθε αύξηση κατά 1 mEq/L
της συγκέντρωσης των HCO3- παρατηρείται αύξηση της PaCO2 κατά 0,7
mmHg. Συνυπάρχουν υποκαλιαιμία και υποχλωραιμία.
Όταν το αίτιο της μεταβολικής αλκάλωσης δεν γίνεται εμφανές από το
ιστορικό και τη φυσική εξέταση, τότε το Cl- ούρων αποδεικνύεται χρήσιμο.
Εάν ο ασθενής δεν έλαβε πρόσφατα διουρητικό, τότε, στη μεταβολική αλκάλωση από γαστρεντερικές διαταραχές το Cl- ούρων είναι <20 mEq/L και
συχνά <10 mEq/L, υποδεικνύοντας συστολή του εξωκυττάριου όγκου και
υποχλωραιμία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά την υπογκαιμία, το Na+
ούρων δεν είναι χαμηλό αφού, η υποχρεωτική διττανθρακουρία για διόρθωση της μεταβολικής αλκάλωσης συνοδεύεται από αποβολή Na+(26).
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3.4. Θεραπεία
Η θεραπεία της μεταβολικής αλκάλωσης αποσκοπεί στη διόρθωση του
υποκείμενου νοσήματος και στη διόρθωση των παραγόντων που καταστέλλουν τη νεφρική αποβολή της περίσσειας των HCO3-. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το αίτιο των εμέτων και να χορηγηθούν αντιεμετικά, να διακοπεί η απώλεια γαστρικού περιεχομένου με τον ρινογαστρικό καθετήρα και
να μειωθεί η γαστρική έκκριση HCl. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χορήγηση
αναστολέων των Η2 και αναστολέων αντλίας πρωτονίων. Το σύνδρομο
Zollinger-Ellison, το λαχνωτό αδένωμα και η πυλωρική στένωση αντιμετωπίζονται χειρουργικά(27).
Οι παράγοντες που καταστέλλουν τη νεφρική αποβολή της περίσσειας των HCO3- είναι η υπογκαιμία, η υποχλωραιμία και η υποκαλιαιμία και
επομένως πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η συνύπαρξη υπογκαιμίας και υποχλωραιμίας αντιμετωπίζεται με χορήγηση ισότονου NaCl, το οποίο ταυτόχρονα διορθώνει τον όγκο και το έλλειμμα Cl-. Σε ήπια έως μέτρια υπογκαιμία, χορηγείται με ρυθμό 100 ml/ώρα περισσότερο από τον όγκο ούρων
συν τον όγκο από τις λοιπές απώλειες ενώ, σε βαριά υπογκαιμία ο ρυθμός
χορήγησης είναι μεγαλύτερος. Η διόρθωση της υποκαλιαιμίας γίνεται με τη
χορήγηση KCl, το οποίο διορθώνει ταυτόχρονα και το έλλειμμα Cl-. Άλατα
Κ+ με οργανικά ανιόντα (κιτρικό ή οξικό) πρέπει να αποφεύγονται εξαιτίας
της γένεσης HCO3-. Συνηθέστερα χορηγούνται 10-20 mEq Κ+ 2 ή 4 φορές
την ημέρα, ανάλογα με τη βαρύτητα της υποκαλιαιμίας(4,5).

4. Μεταβολική οξέωση σε γαστρεντερικές διαταραχές
Στις γαστρεντερικές διαταραχές παρατηρείται μεταβολική οξέωση σε καταστάσεις απώλειας HCO3- από το γαστρεντερικό σωλήνα και σπανιότερα,
σε παραγωγή D-γαλακτικού οξέος στο έντερο. Παρατηρείται σε διάρροιες
(λοιμώδη αίτια, χολέρα), σε παγκρεατική παροχέτευση ή παροχέτευση χοληφόρων, σε συρίγγια, σε δυσλειτουργία ειλεοστομίας, σε ειλεό με εμέτους,
σε νηστιδοειλεϊκή παράκαμψη και σε σύνδρομο βραχέος εντέρου.
4.1. Παθογένεια
Στον οργανισμό τα ανιόντα είναι ίσα με τα κατιόντα επομένως,
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Na+ + Μη Μετρούμενα Κατιόντα = HCO3- + Cl- + Μη Μετρούμενα Ανιόντα
άρα, η μείωση της συγκέντρωσης των HCO3- αντιρροπείται από αύξηση
της συγκέντρωσης των υπολοίπων ανιόντων. Εάν το ανιόν που συνοδεύει
την περίσσεια των H+ είναι το Cl-, τότε η μείωση της συγκέντρωσης των
HCO3- αντιρροπείται από την αύξηση του Cl-.
Το χάσμα ανιόντων στο πλάσμα είναι:
Χάσμα Ανιόντων (ΧΑ)= Μη Μετρούμενα Ανιόντα - Μη Μετρούμενα Κατιόντα = Na+ - (HCO3- + Cl-)
Στα ούρα,
Na+ + K+ + Μη Μετρούμενα Κατιόντα = Cl- + Μη Μετρούμενα Ανιόντα
και επομένως, το χάσμα ανιόντων των ούρων
ΧΑΟ = Na+ + K+ - Cl- = Μη Μετρούμενα Ανιόντα - Μη Μετρούμενα Κατιόντα
Όπως προαναφέρθηκε, το εντερικό περιεχόμενο κάτω από το στομάχι είναι αλκαλικό. Σε διάρροιες (λοιμώδη αίτια, χολέρα), σε παγκρεατική
παροχέτευση ή παροχέτευση χοληφόρων, σε συρίγγια παγκρέατος ή χοληφόρων και σε δυσλειτουργία ειλεοστομίας παρατηρείται απώλεια μεγάλου περιεχομένου πλούσιου σε HCO3-. Η μείωση της συγκέντρωσης των
HCO3- αντιρροπείται από την αύξηση του Cl- και επειδή δεν παρατηρείται
παραγωγή μη μετρούμενων ανιόντων, η οξέωση ταξινομείται ως υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων. Η απάντηση
του νεφρού στη μεταβολική οξέωση είναι να αυξήσει την αποβολή H+. Η
συνυπάρχουσα υποκαλιαιμία, αλλά και η ενδοκυττάρια οξέωση ενεργοποιούν τη σύνθεση αμμωνίας (NH3) στο εγγύς σωληναριακό κύτταρο και τελικά, στον άπω νεφρώνα η αποβολή της περίσσειας των H+ με τη μορφή
του μη μετρούμενου αμμωνίου (NH4+) είναι αυξημένη. Η ίδια οξεοβασική
διαταραχή παρατηρείται και σε εμέτους από ειλεό, όπου η απώλεια υγρών
είναι εντερικού περιεχομένου και επομένως πλούσια σε HCO3-(28).
Σπάνια, ασθενείς με νηστιδοειλεϊκή παράκαμψη ή ακόμη σπανιότερα
ασθενείς με εκτομή λεπτού εντέρου εμφανίζουν μία μορφή γαλακτικής οξέωσης, τη D-γαλακτική οξέωση. Φυσιολογικά, πολύ μικρή ποσότητα γλυκό254
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ζης και αμύλου φτάνουν στο παχύ έντερο εξαιτίας της απορρόφησής τους
από το λεπτό έντερο. Σε εκτομή ή σε παθολογία του λεπτού εντέρου, η
μεταφορά των ουσιών αυτών αυξάνεται και σε συνδυασμό με την υπερανάπτυξη Gram (+) αναερόβιων μικροοργανισμών (για παράδειγμα γαλακτοβάκιλλων) που παρατηρείται, παράγεται D-γαλακτικό. Το D-γαλακτικό
δεν μεταβολίζεται από την L-γαλακτική αφυδρογονάση, συσσωρεύεται και
απορροφάται στη συστηματική κυκλοφορία. Το D-γαλακτικό οξύ είναι ένα
μη μετρούμενο ανιόν, το οποίο αυξάνει το χάσμα ανιόντων και η οξέωση
που δημιουργείται ταξινομείται ως υποχλωραιμική μεταβολική οξέωση με
αυξημένο χάσμα ανιόντων(29-31).
4.2. Συμπτώματα και σημεία
Ο ασθενής με μεταβολική οξέωση παρουσιάζει συμπτώματα καρδιοαναπνευστικά, νευρολογικά και μυοσκελετικά. Έχει υπέρπνοια (με αύξηση κυρίως του βάθους της αναπνοής), ταχύπνοια και δύσπνοια. Η βαριά
οξέωση αυξάνει τον κίνδυνο κοιλιακής αρρυθμίας, μειώνει την καρδιακή
συσταλτικότητα και έχει αρνητική ινότροπη δράση. Τα νευρολογικά συμπτώματα κυμαίνονται από το λήθαργο μέχρι το κώμα. Η χρόνια οξέωση
καταστέλλει την ανάπτυξη και προκαλεί ραχίτιδα στα παιδιά, ινώδη οστεΐτιδα και οστεομαλακία ή οστεοπόρωση στους ενήλικες.
Επιπρόσθετα, παρατηρείται συμπτωματολογία του υποκείμενου νοσήματος για παράδειγμα διάρροιες. Πιο συγκεκριμένα, η μεταβολική οξέωση
που παρατηρείται σε ασθενείς με σύνδρομο βραχέος εντέρου είναι χαρακτηριστική. Είναι επεισοδιακή αφού παρατηρείται μετά από πλούσιο σε
υδατάνθρακες γεύμα και οι ασθενείς εμφανίζονται με νευρολογική συμπτωματολογία (σύγχυση, αταξία, διαταραχές ομιλίας και απώλεια μνήμης), η
οποία βελτιώνεται με τη διακοπή του γεύματος.
4.3. Εργαστηριακά ευρήματα
Ο ασθενής εμφανίζει στα αέρια αίματος εικόνα μεταβολικής οξέωσης
δηλαδή, μείωσης του pH με μείωση της συγκέντρωσης των HCO3-, η οποία
αντιρροπείται από μείωση της PaCO2. Για κάθε μείωση κατά 1 mEq/L
της συγκέντρωσης των HCO3- παρατηρείται μείωση της PaCO2 κατά 1,2
mmHg.
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Με εξαίρεση την D-γαλακτική οξέωση, ο ασθενής με μεταβολική οξέωση από γαστρεντερικές διαταρχές εμφανίζει φυσιολογικό χάσμα ανιόντων
στο πλάσμα, υψηλό Cl-, χαμηλό K+ και εξαιτίας της αύξησης του NH4+ στα
ούρα εμφανίζει αρνητικό χάσμα ανιόντων ούρων. Στη D-γαλακτική οξέωση, το χάσμα ανιόντων είναι αυξημένο, το Cl- χαμηλό και οι συγκεντρώσεις
κετονών αλλά και γαλακτικού στον ορό είναι φυσιολογικές αφού, τα συνήθη
διαγνωστικά μέσα ανιχνεύουν μόνο το L-γαλακτικό. Η επιβεβαίωση της διάγνωσης προϋποθέτει συγκεκριμένη ενζυμική μέθοδο. Το χάσμα ανιόντων
στα ούρα είναι θετικό αφού, παρά την αύξηση της αποβολής NH4+ παρατηρείται ταυτόχρονα αύξηση της αποβολής D-γαλακτικού.
4.4. Θεραπεία
Η θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς με μεταβολική οξέωση από
γαστρεντερικές διαταραχές εξαρτάται από τη βαρύτητα των συμπτωμάτων.
Σε ήπια και μέτρια μεταβολική οξέωση με φυσιολογική νεφρική λειτουργία, η χορήγηση αλκάλεος δεν είναι απαραίτητη εάν το υποκείμενο νόσημα
μπορεί να ελεγχθεί. Σε βαριά μεταβολική οξέωση η διόρθωση του pH μπορεί να γίνει με χορήγηση NaHCO3. Αρχικός στόχος είναι η διατήρηση του
pH στο 7,2 και, επιτυγχάνεται με αύξηση της συγκέντρωσης των HCO3- στα
10-12 mEq/L. Η ποσότητα των HCO3- που απαιτείται υπολογίζεται από τον
τύπο:
Έλλειμμα HCO3- = Χώρος κατανομής HCO3- x (Επιθυμητά HCO3- - Μετρούμενα HCO3-)
= [0,4 + (2,6/HCO3- ασθενούς)] x Σωματικό Βάρος x (Επιθυμητά HCO3- Μετρούμενα HCO3-)
και το 50% του ελλείμματος χορηγείται κατά τη διάρκεια του πρώτου
24ώρου.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα επίπεδα Κ+. Παρά την ύπαρξη ένδειας
Κ+ στους ασθενείς με μεταβολική οξέωση από γαστρεντερικές διαταραχές,
η αρχική συγκέντρωση K+ στο πλάσμα μπορεί να είναι φυσιολογική εξαιτίας της μετακίνησης Κ+ από τον ενδοκυττάριο στον εξωκυττάριο χώρο. Η
επαναφορά του pH στα φυσιολογικά επίπεδα θα μειώσει περαιτέρω τη συγκέντρωση του Κ+. Επομένως, η αντιμετώπιση περιλαμβάνει προσεκτική
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διόρθωση με KCl. Στην περίπτωση της D-γαλακτικής οξέωσης, η αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη χορήγηση αντιβιοτικών από το στόμα (μετρονιδαζόλη, νεομυκίνη ή βανκομυκίνη) για τη μείωση του αριθμού των μικροοργανισμών και την τροποποίηση της δίαιτας.
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Ερωτήσεις
1. Η οξέωση είναι μεταβολική όταν (μία σωστή):
α) pH μειωμένο, HCO3- αυξημένα, PCO2 αυξημένη;
β) pH μειωμένο, HCO3- μειωμένα, PCO2 αυξημένη;
γ) pH μειωμένο, HCO3- μειωμένα, PCO2 μειωμένη;
δ) pH μειωμένο, HCO3- αυξημένα, PCO2 μειωμένη;
2. Η χρόνια χορήγηση αντιόξινων σκευασμάτων προκαλεί μεταβολική αλκάλωση (μία σωστή):
α) Σε ασθενείς με ηπατική νόσο;
β) Σε ασθενείς με έκπτωση νεφρικής λειτουργίας;
γ) Σε ασθενείς που ταυτόχρονα λαμβάνουν ιοντοανταλλακτική ρητίνη;
δ) β+γ;
ε) Όλα τα παραπάνω;
3. Ποιο/ά από τα παρακάτω είναι λάθος (μία σωστή);
α) Στη μεταβολική αλκάλωση από γαστρεντερικές διαταραχές το Cl- ούρων
είναι χαμηλό;
β) Στη μεταβολική αλκάλωση από γαστρεντερικές διαταραχές το Cl- ούρων
είναι αυξημένο;
γ) Στη μεταβολική αλκάλωση από γαστρεντερικές διαταραχές το Na+ ούρων
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είναι χαμηλό;
δ) β+γ;
ε) α+γ;
4. Οι διάρροιες προκαλούν (μία σωστή):
α) Μεταβολική οξέωση υπερχλωραιμική με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων
ορού και αρνητικό χάσμα ανιόντων στα ούρα;
β) Μεταβολική οξέωση υποχλωραιμική με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων
ορού και αρνητικό χάσμα ανιόντων στα ούρα;
γ) Μεταβολική οξέωση υπερχλωραιμική με αυξημένο χάσμα ανιόντων ορού
και θετικό χάσμα ανιόντων στα ούρα;
δ) Μεταβολική οξέωση υπερχλωραιμική με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων
ορού και θετικό χάσμα ανιόντων στα ούρα;
ε) Κανένα από τα παραπάνω;
5. Η νηστιδοειλεϊκή παράκαμψη προκαλεί (μία σωστή):
α) Υποχλωραιμική μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων;
β) L-γαλακτική οξέωση λόγω υπερανάπτυξης Gram (+) μικροοργανισμών;
γ) D-γαλακτική οξέωση λόγω υπερανάπτυξης Gram (+) μικροοργανισμών;
δ) α+γ;
ε) β+γ;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
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Επιπτώσεις της δίαιτας στην οξεοβασική
ισορροπία. Οξεοβασικές διαταραχές
στην παρεντερική σίτιση
Κατσούδας Σπύρος
Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

Κύρια σημεία
- Η δίαιτα συμμετέχει με τον ενδογενή μεταβολισμό στη διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας (ΟΒΙ)
- Το pH μιας τροφής δεν αποτελεί δείκτη του κατά πόσο είναι όξινη ή αλκαλική
για τον οργανισμό
- Τα ιόντα των τροφών δεν απορροφώνται ισόποσα από τον εντερικό σωλήνα
- Είναι δυνατή η εκτίμηση του δυνητικού νεφρικού φορτίου οξύτητας των τροφών και η χρήση αυτού στην προληπτική ιατρική
- Η αύξηση της πρωτεϊνικής πρόσληψης δεν επηρεάζει την ΟΒΙ σε υγιείς ανθρώπους, την επηρεάζει όμως σε ασθενείς με μειωμένη ικανότητα καθαρής απέκκρισης
οξέος (λ.χ. χρόνια νεφρική ανεπάρκεια-ΧΝΝ)
- Η ολική παρεντερική διατροφή (ΟΠΔ) μπορεί να προκαλέσει, μεταβολική οξέωση (ΜΟ) με χάσμα κατιόντων, ΜΟ με χάσμα ανιόντων, ΜΟ υπερχλωραιμική, γαλακτική οξέωση και σπάνια αναπνευστική οξέωση
- Οι κύριοι παθογενετικοί μηχανισμοί πρόκλησης οξέωσης στην ΟΠΔ είναι η
προσθήκη οξέος στο διάλυμα, η τιτλοποιήσιμη οξύτητα, η έλλειψη θειαμίνης και ο
μεταβολισμός των αμινοξέων

1. Εισαγωγή
Η δίαιτα είναι η κύρια πηγή πρόσληψης από τον οργανισμό στοιχείων
που συμμετέχουν στην οξεοβασική ισορροπία. Σύμφωνα με τις αρχικές
προσεγγίσεις μία δίαιτα μπορεί να είναι όξινη όταν τα ανιόντα (Cl-, PΟ4-3,
SΟ4-2) πλεονάζουν των κατιόντων (Na, Mg2+, K+, Ca2+), αλκαλική όταν συμβαίνει το αντίθετο και φυσικά ουδέτερη (χωρίς επίδραση στην ΟΒΙ), όταν
τα ανιόντα είναι σε ίση ποσότητα με τα κατιόντα. Αυτή η θεωρία όμως δεν
μπορούσε να εξηγήσει in vivo τις οξεοβασικές διαταραχές που προέκυπταν όταν καταναλώνονταν ίσες ποσότητες ανιόντων και κατιόντων με την
τροφή, επειδή το pH μιας τροφής δεν μπορεί να αποτελέσει δείκτη του
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κατά πόσο αυτή είναι αλκαλική ή όξινη για τον οργανισμό. Για παράδειγμα
ο χυμός πορτοκαλιού έχει χαμηλό pH εξαιτίας της υψηλής συγκέντρωσης
κιτρικών που περιέχει, αλλά τελικά προσθέτει βάσεις στον οργανισμό όταν
μεταβολίζεται. Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί το προσλαμβανόμενο με την
τροφή Ca2+ με τη μορφή του χλωριούχου άλατος CaCl2 (4 mmol=8 mEq).
Επειδή το Ca2+ απορροφάται από το έντερο κατά 25% και το CI- κατά 95%,
μόνο 2 mEq Ca2+ εισέρχονται στο αίμα και σχεδόν 6 mEq Cl-. Τα 6 mEq
Ca2+ που δεν απορροφήθηκαν αντιδρούν με τα HCO3- που εκκρίνονται
στον εντερικό σωλήνα από το πάγκρεας και αποβάλλονται με τα κόπρανα.
Το Na+ από τις παγκρεατικές εκκρίσεις, με τη σειρά του επαναρροφάται
αφού συνδεθεί με το Cl- ως ΝaCl (το οποίο δεν είναι ούτε οξύ, ούτε βάση)
και όχι ως NaHCO3 προκύπτοντας καθαρή απώλεια βάσης. Συνεπώς το
άλας CaCl2 είναι ουδέτερο όταν χορηγείται ενδοφλεβίως, ενώ αποτελεί ένα
όξινο φορτίο όταν λαμβάνεται από το στόμα. Νεότερες θεωρίες λαμβάνουν
πλέον υπόψη ένα σύνολο παραγόντων, όπως τον βαθμό εντερικής απορρόφησης και τον μεταβολισμό των τροφών (την παραγωγή θειικών από το
μεταβολισμό των πρωτεϊνών, το βαθμό διάσπασης του PO4-3 και τη νεφρική αποβολή οργανικών οξέων), προκειμένου να εξηγήσουν την επίδραση
της δίαιτας στην ΟΒΙ(1).

2. Βασικές αρχές φυσιολογίας
Η διατήρηση της ΟΒΙ στηρίζεται στην αλληλεπίδραση 5 οργάνων, του
εντέρου, του ήπατος, των πνευμόνων του, αίματος και των νεφρών (Εικ. 1).

Εικόνα 1: Αλληλεπίδραση των οργάνων στην ΟΒΙ
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Το βασικό όργανο με σημαντική επίδραση στο μεταβολισμό των οξέων
και των βάσεων μετά την πρόσληψη τροφής είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε,
το έντερο. Ο μηχανισμός που περιγράφηκε ως παράδειγμα για το Ca2+
ισχύει και για την πρόσληψη MgCl2 και φωσφόρου (PO4-3) με τη δίαιτα. Ο
PO4-3 προσλαμβάνεται κυρίως με τη μορφή των φωσφοροπρωτεϊνών, οι
οποίες υδρολύονται σε αμινοξέα και φωσφορικό οξύ. Και τα δύο συστατικά
απορροφώνται στον ίδιο βαθμό. Τα φωσφορικά ανιόντα εισέρχονται μαζί
με το Na+ στα κύτταρα του εντερικού σωλήνα όπου εξουδετερώνονται από
τα HCO3-, μειώνοντας έτσι τις συστηματικές εφεδρείες HCO3- και δημιουργώντας ένα όξινο φορτίο.

Εικόνα 2: Το έντερο ως όργανο παραγωγής όξινων ή αλκαλικών φορτίων

Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι το έντερο δεν είναι ένα όργανο
παραγωγής οξέων και βάσεων, αλλά παραγωγής όξινων και αλκαλικών
«φορτίων». Αντίθετα το ήπαρ σε σταθερή μεταβολική κατάσταση παράγει
οξύ και βάση. Τα προερχόμενα από την τροφή περιέχοντα θειικά άλατα
αμινοξέα (AA-SH) οξειδώνονται στο ήπαρ παράγοντας οξύ (H2SO4) και τα
αλκαλικά άλατα που προέρχονται από το μεταβολισμό των οργανικών οξέων οξειδώνονται παράγοντας βάση (NaHCΟ3) (Εικ. 3).
263

Μεταβολικές οξεοβασικές διαταραχές

Εικόνα 3: Η συμμετοχή του ήπατος στον μεταβολισμό των τροφων και το σχηματισμό οξέων και βάσεων

Με την είσοδό του στο αίμα το παραχθέν από την οξείδωση των αμινοξέων θειικό οξύ εξουδετερώνεται από τα HCO3- παράγοντας τελικά το ουδέτερο Na2SO4 και καρβονικό οξύ. Το τελευταίο αποβάλλεται από τους πνεύμονες ως CO2. Το ουδέτερο άλας Na2SO4 μεταφέρεται στους νεφρούς, όπου
το Na+ επαναρροφάται για τη διατήρηση των κυκλοφορούντων HCO3-. Ο
αντιμεταφορέας H+-Na+ αναλαμβάνει την έκκριση Η+ στο άπω εσπειραμένο
ή τα αθροιστικά σωληνάρια. Αφού οι νεφροί δεν μπορούν να μειώσουν το
pH των ούρων κάτω από 4,4 χρειάζεται μία βάση για να εξουδετερώσει τα
H+ και αυτή είναι η αμμωνία (NH3). Η NH3 παράγεται στο εγγύς εσπειραμένο από την απαμίνωση της γλουταμινάσης και διαχέεται διαμέσου των
κυτταρικών μεμβρανών στο σωληναριακό υγρό, όπου αντιδρά με τα H+ για
να σχηματίσει NH4+. Αυτό το κατιόν δε μπορεί να επαναρροφηθεί σημαντικά και παραμένοντας στον αυλό των σωληναρίων ενώνεται με το θειικό οξύ
που παρήχθη από την οξείδωση των πρωτεϊνών στο ήπαρ για να σχηματίσει (NH4+)2SO4- το οποίο απεκκρίνεται από τα ούρα (Εικ. 4)(2,3).

264

Μεταβολικές οξεοβασικές διαταραχές

Εικόνα 4: Ηπατική παραγωγή οξέων και αποβολή τους από τους νεφρούς και
πνεύμονες

Κάτω από μία σταθερή κατάσταση ισορροπίας, η καθαρή παραγωγή
οξέος (από τις τροφές και τον ενδογενή μεταβολισμό) πρέπει να είναι ίση
με την καθαρή αποβολή οξέος. Η ποσότητα του οξέος ή της βάσης που
απορροφήθηκε από τις τροφές μπορεί να μετρηθεί από μετρήσεις του περιεχομένου των κοπράνων, κάτι αρκετά δύσκολο τεχνικά γι’ αυτό προτιμάται η μέτρηση οξέων και βάσεων στα ούρα. H καθαρή απέκκριση οξέος
(Net Acid Excretion, NAE) προκύπτει αν από το οξύ των ούρων (το σύνολο του NH4+ των ούρων και της τιτλοποιήσιμης οξύτητας) αφαιρεθούν
τα HCO3- των ούρων. Μετρώντας την NAE και την επίδρασή της στο pH
των ούρων είναι δυνατό να εκτιμηθεί το δυνητικό νεφρικό όξινο φορτίο
(Potential Renal Acid Load, PRAL) κάθε τροφής. Για παράδειγμα εκτιμήθηκε ότι τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν αρνητικές τιμές PRAL, δηλαδή
μειώνουν την απέκκριση οξέος, το γιαούρτι και το γάλα αποδίδουν 1 mEq
οξέος ανά 100 g, ενώ το κρέας, το ψάρι, τα πουλερικά, το τυρί καθώς και
ορισμένα σιτηρούχα αποδίδουν έως και 7 mEq οξέος ανά 100 g προϊόντος.
Μ’ αυτό τον τρόπο κατέστη δυνατό να συνταχθούν πίνακες τροφών με το
PRAL τους, χρήσιμοι για τη δημιουργία προληπτικής ή παρεμβατικής ιατρικής διατροφής.
Η σύγχρονη δίαιτα απέχει πολύ από τη δίαιτα του πρωτόγονου ανθρώ265
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που και στηρίζεται κυρίως στο κρέας και την αυξημένη πρόσληψη πρωτεϊνών. Θεωρητικά η αύξηση του όξινου φορτίου θα μπορούσε να επηρεάσει
την ΟΒΙ. Ο Remer και οι συν. μελέτησαν την επίδραση της πρωτεϊνικής
πρόσληψης στην ΟΒΙ σε υγιή άτομα και διαπίστωσαν ότι, όσο αυξάνεται η
πρωτεϊνική πρόσληψη, τόσο αυξάνεται και η μετρήσιμη NAE, με αποτέλεσμα να μη προκύπτουν ΟΒ διαταραχές. Από τις ίδιες μελέτες διαπιστώθηκε
ότι για να διατηρηθεί σταθερό το pH των ούρων σε αυξανόμενες ποσότητες
πρόσληψης πρωτεϊνών (χαμηλή, μέτρια, υψηλή) αυξάνει η νεφρική παραγωγή ΝΗ3 παράλληλα με την διαιτητική πρόσληψη πρωτεϊνών. Μ’ άλλα
λόγια δείχτηκε ότι όσο αυξάνει η πρόσληψη πρωτεϊνών, τόσο περισσότερη
ΝΗ3 παράγεται από το μεταβολισμό τους στους νεφρούς, με αποτέλεσμα
μεγαλύτερη ποσότητα προσφερόμενης ΝΗ3 για εξουδετέρωση των H+ και
αποβολή του πλεονάζοντος οξέος ως ΝΗ4+ (Εικ. 5). Συνεπώς ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να διατηρεί σταθερή την ΟΒΙ παρά τις μεγάλες
ημερήσιες διακυμάνσεις της πρωτεϊνικής πρόσληψης. Δεν ισχύει το ίδιο για
το pH των ούρων που από τις μελέτες προέκυψε ότι όσο μεγαλύτερη είναι
η πρόσληψη πρωτεϊνών, τόσο πιο όξινο το pH των ούρων(4).

Εικόνα 5: Σχέση πρωτεινικής πρόσληψης και παραγωγής αμμωνίου

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε περιπτώσεις που ο οργανισμός
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ανεπαρκεί να εξουδετερώσει το όξινο φορτίο των τροφών, όπως συμβαίνει στη νεφρική ανεπάρκεια, η διαχείριση της διατροφής θα οδηγούσε σε
βελτίωση της μεταβολικής οξέωσης των ασθενών αυτών. Επίσης άτομα
με προδιάθεση για νεφρολιθίαση θα ωφελούνταν αν με διαιτητικούς χειρισμούς διατηρούσαν ένα υψηλότερο pH ούρων. Τέλος, αύξηση της πρωτεϊνικής πρόσληψης που οδηγεί σε αύξηση της ΝΑΕ προκαλεί αυξημένη
ασβεστιουρία που χρονίως οδηγεί σε οστεοπενία(5).

3. Οξεοβασικές διαταραχές στην παρεντερική σίτιση (ΟΠΔ)
Όταν για ποικίλους λόγους η λήψη εντερικής τροφής είναι αδύνατη, η
φυσική θρέψη είναι δυνατό να αντικατασταθεί, ακόμη και για πολύ μακρό
χρονικό διάστημα, με την τεχνητή μερική ή ολική παρεντερική σίτιση (διατροφή). Τα απαραίτητα στοιχεία χορηγούνται στον οργανισμό με τη βοήθεια κατάλληλων διαλυμάτων διαμέσου καθετηριασμού μιας μεγάλης φλέβας (κεντρική παρεντερική διατροφή) ή και σε ορισμένες περιπτώσεις μιας
περιφερικής φλέβας (περιφερική παρεντερική διατροφή).
Ειδικότερα η παρεντερική διατροφή πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο
στοιχείο της θεραπευτικής αντιμετώπισης σε οποιαδήποτε αδυναμία απορρόφησης της τροφής από το πεπτικό (λ.χ. σύνδρομο βραχέος εντέρου,
ακτινική εντερίτιδα, παρατεταμένος ειλεός και άλλες παθήσεις του λεπτού
εντέρου), στη βαριά οξεία παγκρεατίτιδα, σε ασθενείς με υποθρεψία όταν
το πεπτικό σύστημα υπολειτουργεί, σε υπερκαταβολικούς ασθενείς, όταν
το πεπτικό δεν αναμένεται να λειτουργήσει, για τουλάχιστον 5 ημέρες. Χρησιμοποιείται κυρίως στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) προς αποφυγή των επιπλοκών της υποθρεψίας. Με τη σειρά της όμως μπορεί η
ίδια η ΟΠΔ να ευθύνεται για μία σειρά επιπλοκών, όπως οι λοιμώξεις και η
μεταβολική οξέωση (ΜΟ).
Η παρεντερική διατροφή χορηγείται υπό τη μορφή έτοιμων διαλυμάτων σε σάκους οι οποίοι περιέχουν αμινοξέα, σάκχαρα, λίπη, βιταμίνες και
ιχνοστοιχεία (Εικ. 6).
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Εικόνα 6: Σύσταση διαλυμάτων παρεντερικής σίτισης.Τρεις διαφορετικές εμπορικές συσκευασίες

Τα διάφορα αυτά συστατικά πρέπει να χορηγούνται στις κατάλληλες ποσότητες και αναλογίες για τη βελτιστοποίηση της χρησιμοποίησής τους και
την αποφυγή παρενεργειών. Τα αμινοξέα χορηγούνται για τη σύνθεση των
πρωτεϊνών, ενώ οι υδατάνθρακες και τα λίπη παρέχουν την απαραίτητη
ενέργεια για τη σύνθεση αυτή, καθώς και για την επιτέλεση των υπολοίπων
λειτουργιών του οργανισμού. Τα ίδια τα συστατικά αυτά όμως καθώς και η
προσθήκη οξέων στο διάλυμα (υδροχλωρικού ή οξικού) προς αποφυγή
των αντιδράσεων Maillard και καραμελοποίησης της γλυκόζης κατά την
αποστείρωσή τους με ατμό, αλλά και της τιτλοποιήσιμης οξύτητας των διαλυμάτων, αποτελούν παράγοντες κινδύνου για εκδήλωση ΜΟ(6).
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3.1. Παθογενετικοί μηχανισμοί μεταβολικής οξέωσης στην ολική παρεντερική σίτιση
3.1.1. Η προσθήκη οξέος

Τα διαλύματα αποστειρώνονται σε υψηλές θερμοκρασίες με ατμό. Αυτό
σε συνδυασμό με την παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων γλυκόζης προκαλεί καραμελοποίηση αυτής και παραγωγή τοξικών προϊόντων (AGEs).
Επίσης κατά τη διατήρηση των διαλυμάτων, η παρουσία αμινοξέων και
λιπιδίων σε αλκαλικό pH προκαλεί την αντίδραση Maillard και την οξείδωση των λιπιδίων. Προς αποφυγή των παραπάνω προστίθεται υδροχλωρικό ή οξικό οξύ στο διάλυμα της ΟΠΔ για διατήρηση του pH τους μεταξύ
5,0-5,4. Η προσθήκη του μη μεταβολιζόμενου HCI προκαλεί μείωση της
συγκέντρωσης των HCO3- του πλάσματος και ανταγωνιστική αύξηση της
επαναρρόφησης Cl- και Na+, με αποτέλεσμα την εγκατάσταση υπερχλωραιμικής ΜΟ. Αντίθετα το οξικό οξύ κατά την οξείδωσή του καταναλώνει Η+
και προκαλεί μικρότερου βαθμού ΜΟ. Στο εμπόριο κυκλοφορούν διαλύματα μόνο με υδροχλωρικό οξύ, μόνο με οξικό οξύ ή μικτά(7).
3.1.2. Τιτλοποιήσιμη οξύτητα

Ήδη αναφέρθηκε ότι τα διαλύματα της ΟΠΔ έχουν pH=5-5,4. Η ποσότητα της βάσης που απαιτείται να προστεθεί στο διάλυμα για να γίνει το pH
του 7,4 αποτελεί την τιτλοποιήσιμη οξύτητα (TTA) και είναι ένας επιπλέον
παράγοντας εμφάνισης MO(8).
3.1.3. Γαλακτική οξέωση

Παρατηρείται από την έλλειψη θειαμίνης, η οποία προσλαμβάνεται από
τις τροφές και παράγεται στον εντερικό σωλήνα. Η θειαμίνη είναι απαραίτητη για τη μετατροπή του γαλακτικού οξέος σε πυρουβικό και του τελευταίου
σε ακετυλογλουταρικό οξύ. Έμμεσα οι ασθενείς σε ΟΠΔ έχουν ανεπάρκεια
θειαμίνης, με αποτέλεσμα την εμφάνιση γαλακτικής οξέωσης. Γαλακτική
οξέωση προκαλείται και από παροδική δυσλειτουργία του ήπατος, εξαιτίας εξωγενούς χορήγησης γλυκόζης. Η ηπατική δυσλειτουργία εμποδίζει
το μεταβολισμό του γαλακτικού οξέος που παράγεται από το μεταβολισμό
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των υδατανθράκων της ΟΠΔ. Επίσης γαλακτική οξέωση προκαλείται από
τη χορήγηση D-φρουκτόζης που σε μικρό ποσοστό μετατρέπεται σε γαλακτικό οξύ(9).
3.1.4. Αναπνευστική οξέωση

Η χορήγηση διαμέσου της ΟΠΔ μεγάλων ποσοτήτων γλυκόζης οδηγεί
σε αυξημένη κατανάλωση Ο2 με παράλληλη αύξηση του CO2 και ανάπτυξη
κάποιου βαθμού αναπνευστικής οξέωσης.
Ο ρόλος του φωσφόρου: Η χορήγηση της ΟΠΔ έχει ως σκοπό τη
διατήρηση η και ανάπτυξη της μυϊκής μάζας και των κυττάρων. Κατά τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται PO4-3 με αποτέλεσμα τη πρόκληση υποφωσφαταιμίας (re-feedining syndrome). Η υποφωσφαταιμία οδηγεί σε μείωση
της αποβολής Η+ από τα νεφρικά σωληνάρια διαμέσου του συστήματος
των φωσφορικών αλάτων.
Ο ρόλος των αμινοξέων: Τα διαλύματα της ΟΠΔ περιέχουν συνθετικά
L-αμινοξέα, τα οποία ανάλογα με το φορτίο τους διακρίνονται σε ανιονικά
και κατιονικά. Τα κατιονικά έχουν θετικό φορτίο και είναι κατά κανόνα η ιστιδίνη, η λυσίνη, η αργινίνη και τα περιέχοντα θείο (κυστίνη, μεθειονίνη και
κυστεΐνη). Τα ανιονικά έχουν αρνητικό φορτίο και είναι το γαλακτικό οξύ, το
γλουταμινικό και το ασπαρτικό.
Τα κατιονικά αμινοξέα κατά το μεταβολισμό τους παράγουν Η+ σύμφωνα με την αντίδραση: R-NH3 + O2 ' CO(NH2)2 +H2O + CO2 + H+. Το επιπλέον όξινο φορτίο που προστίθεται στο ήδη προερχόμενο από τον ενδογενή
μεταβολισμό δε μπορεί να εξουδετερωθεί από τις αποθήκες HCO3- με αποτέλεσμα την εμφάνιση ΜΟ. Το αντίθετο συμβαίνει με τα ανιονικά αμινοξέα
τα οποία δεσμεύουν Η+. Έτσι η χρήση μικτών διαλυμάτων ως προς τα
αμινοξέα μετριάζει την εμφάνιση MO(10).
Τύποι ΜΟ από τη χρήση αμινοξέων στην ΟΠΔ είναι οι ακόλουθοι:
 ΜΟ με αυξημένο χάσμα κατιόντων: προκύπτει από την περίσσεια
H+ όταν τα διαλύματα της ΟΠΔ περιέχουν περισσότερα κατιονικά
αμινοξέα έναντι των ανιονικών.
 ΜΟ με αυξημένο χάσμα ανιόντων: προκύπτει όταν η ΜΟ οφείλεται
στην παραγωγή θειικού οξέος από την οξείδωση των περιεχόντων
θείο αμινοξέων. Επειδή το θειικό οξύ είναι μη μετρούμενο η ΜΟ
χαρακτηρίζεται από αυξημένο χάσμα ανιόντων.
270

Μεταβολικές οξεοβασικές διαταραχές



Yπερχλωραιμική ΜΟ: Το παραγόμενο θειικό οξύ δεν απορροφάται από τα νεφρικά σωληνάρια και αποβάλλεται ως θειικό Νa+. Η
αυξημένη νατριούρηση προκαλεί με τη σειρά της συστολή του ενδοκυττάριου χώρου, με αποτέλεσμα την αυξημένη επαναρρόφηση
NaCl.
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Ερωτήσεις
1. Όσο μεγαλύτερη είναι η πρωτεϊνική πρόσληψη σε υγιή ενήλικα,
τόσο πιο χαμηλό είναι το pH (μία σωστή):
α) Του αίματος;
β) Των ούρων;
γ) α και β;
2. Το CaCl2 όταν λαμβάνεται από το στόμα (μία σωστή):
α) Είναι ουδέτερο;
β) Δίνει όξινο φορτίο;
γ) Δίνει αλκαλικό φορτίο;
3. Η παραγωγή NH4+ από τους νεφρούς είναι σταθερή και ανεξάρτητη
της πρωτεϊνικής πρόσληψης (μία σωστή):
α. Σωστό;
β. Λάθος;
4. Η ολική παρεντερική διατροφή μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική οξέωση (μία σωστή);
α) Λάθος;
β) Σωστό;
5. Η οξείδωση των αμινοξέων που περιέχουν θείο προκαλεί (μία σωστή):
α) ΜΟ με χάσμα κατιόντων;
β) ΜΟ με χάσμα ανιόντων;
γ) ΜΟ υπερχλωραιμική;
δ) α και γ;
ε) β και γ;
Απαντήσεις

1.
2.
3.
4.
5.
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Οξεοβασικές διαταραχές σε ηπατική ανεπάρκεια
Ντουνούση Ευαγγελία
Λέκτορας Νεφρολογίας
Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Κύρια σημεία
- Η πιο συχνή, απλή οξεοβασική διαταραχή στην ηπατική νόσο είναι η αναπνευστική αλκάλωση
- Μεταβολική οξέωση, μεταβολική αλκάλωση, αναπνευστική οξέωση αλλά και
μικτές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας μπορούν να παρατηρηθούν στους
ασθενείς με ηπατική νόσο
- Η κλινική εμφάνιση της διαταραχής της οξεοβασικής ισορροπίας συμπίπτει
συνήθως με την επιδείνωση της ηπατικής νόσου
- Αίτια της αναπνευστικής αλκάλωσης στην ηπατική νόσο αποτελούν ο υπεραερισμός με την επακόλουθη υποκαπνία και η αύξηση των επιπέδων της αμμωνίας
στο αίμα
- Τα υψηλά επίπεδα προγεστερόνης αποτελούν την κύρια αιτία του υπεραερισμού στην ηπατική ανεπάρκεια
- Τα αέρια αίματος και το χάσμα ανιόντων των ούρων βοηθούν στη διαφορική
διάγνωση της χρόνιας αναπνευστικής αλκάλωσης
- Η μεταβολική αλκάλωση σε ασθενείς με ηπατική νόσο, εμφανίζεται συνήθως
ως αποτέλεσμα της χορήγησης διουρητικών (θειαζιδικών/ αγκύλης)
- Η μεταβολική αλκάλωση μπορεί να επιδεινώσει την ηπατική εγκεφαλοπάθεια
- Μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων απαντάται σε ποσοστό 1020% των ασθενών με χρόνια ηπατική νόσο, συχνά ως αποτέλεσμα της γαλακτικής
οξέωσης
- Η μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων σε ασθενείς με παθήσεις ήπατος, συνήθως είναι το αποτέλεσμα εμμένουσας διάρροιας ή νεφροσωληναριακής οξέωσης

1. Εισαγωγή
Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας παρατηρούνται συχνά στην
ηπατική νόσο(1). Στην αντιρροπούμενη ηπατική νόσο, η διαταραχή της
οξεοβασικής ισορροπίας μπορεί να μην είναι κλινικά εμφανής. Η κλινική
εμφάνισή της συμπίπτει με την επιδείνωση της ηπατικής νόσου, είτε πρό274

Ποικίλες οξεοβασικές διαταραχές-Ι

κειται για κίρρωση ήπατος, είτε για οξεία ηπατική ανεπάρκεια. Η μείωση
της μεταβολικής λειτουργίας του ήπατος, σε συνδυασμό με την εμφάνιση
νεφρικής δυσλειτουργίας, την αιμοδυναμική αστάθεια και την ηπατική εγκεφαλοπάθεια, οδηγούν συχνά σε περαιτέρω επιδείνωση της οξεοβασικής
ισορροπίας(2). Η συχνότερη, απλή οξεοβασική διαταραχή σ’ αυτόν τον πληθυσμό των ασθενών είναι η αναπνευστική αλκάλωση(3). Ο υπεραερισμός
αποτελεί ένα σχεδόν καθολικό σύμπτωμα της προχωρημένης ηπατικής
νόσου, που οδηγεί σε χρόνια αναπνευστική αλκάλωση(4). Επιπρόσθετα,
μεταβολική οξέωση, μεταβολική αλκάλωση, αναπνευστική οξέωση αλλά
και μικτές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας μπορούν να παρατηρηθούν στους ασθενείς με ηπατική νόσο. Διάφοροι παράγοντες συμβάλλουν
στη διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας στην ηπατική νόσο, όπως η
μειωμένη γλυκονεογένεση, η οποία μειώνει το μεταβολισμό του γαλακτικού
οξέος και οδηγεί σε μεταβολική οξέωση, διαταραχές στον κύκλο της ουρίας,
καθώς και η μείωση της πρωτεϊνοσύνθεσης και κυρίως της αλβουμίνης.

2. Αλκάλωση
2.1. Αναπνευστική αλκάλωση
Η αναπνευστική αλκάλωση αποτελεί τη συχνότερη διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας που απαντάται σε ασθενείς με ηπατική νόσο ποικίλης
βαρύτητας (κίρρωση, κεραυνοβόλο ηπατική ανεπάρκεια, κώμα). Συνήθως
η βαρύτητα της αναπνευστικής αλκάλωσης αυξάνει παράλληλα με την επιδείνωση της ηπατικής νόσου(3). Σε αρκετές μελέτες περιγράφεται μία θετική
συσχέτιση μεταξύ της βαρύτητας της αναπνευστικής αλκάλωσης και της
επιδείνωσης του επιπέδου συνείδησης των ασθενών.
Στα αίτια της αναπνευστικής αλκάλωσης στην ηπατική νόσο περιλαμβάνονται ο υπεραερισμός με την επακόλουθη υποκαπνία και η αύξηση
των επιπέδων της αμμωνίας (ΝΗ3) στο αίμα αυτών των ασθενών. Σε μία
παλαιότερη μελέτη, οι Mulhausen και συν. μελέτησαν την κατάσταση της
οξεοβασικής ισορροπίας με βάση τα επίπεδα του γαλακτικού-πυρουβικού
οξέος σε 91 ασθενείς με ηπατική νόσο και διαπίστωσαν ότι το 64% των
ασθενών είχε αναπνευστική αλκάλωση, αλλά συγχρόνως παρατήρησαν
και όλους τους άλλους τύπους οξεοβασικής διαταραχής(5). Επιπλέον, διαπίστωσαν αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων των HCO3- και του
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γαλακτικού-πυρουβικού οξέος στο πλάσμα και πρότειναν ότι, η πρωτογενής αναπνευστική αλκάλωση εξελίσσεται σε μεταβολική οξέωση εξαιτίας
της γαλακτική οξέωσης. Μεταγενέστερα οι Funk και συν. μελέτησαν 50
ασθενείς με σταθερή ηπατική νόσο και 10 υγιείς εθελοντές και παρατήρησαν ότι ασθενείς με την πιο ήπια μορφή της ηπατικής νόσου (Child-Pugh
στάδιο Α) είχαν φυσιολογική οξεοβασική κατάσταση, ενώ οι ασθενείς με
βαρύτερη ηπατική νόσο (στάδιο Β ή Γ) εμφάνιζαν αναπνευστική αλκάλωση
εξαιτίας της υποκαπνίας, χωρίς όμως στη μελέτη να υπάρχουν δεδομένα
για το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας των ασθενών(3).
Η ακριβής αιτία του υπεραερισμού στην ηπατική νόσο παραμένει ασαφής, με τα υψηλά επίπεδα προγεστερόνης εξαιτίας της ηπατικής ανεπάρκειας να αποτελούν την επικρατέστερη θεωρία. Ασθενής με κεραυνοβόλο
ηπατίτιδα και ηπατικό κώμα μπορεί να έχει pH αίματος μεγαλύτερο από
7,50(6). Σ’ αυτή την περίπτωση ως αίτια του υπεραερισμού προτείνονται,
η εγκεφαλική υποξία και άμεση διέγερση του αναπνευστικού κέντρου εξαιτίας των αυξημένων επιπέδων προγεστερόνης. Επιπλέον, η οιστραδιόλη
έχει προταθεί ότι συνδέεται έμμεσα με την αναπνευστική αλκάλωση, αφού
σε πειραματικά μοντέλα βρέθηκε να αυξάνει τον αριθμό των υποδοχέων
της προγεστερόνης και ως εκ τούτου μπορεί να ενισχύει τη συνολική της
δράση(7). Η προγεστερόνη δρα διεγερτικά στο αναπνευστικό σύστημα του
ανθρώπου και αποικοδομείται στο ήπαρ. Σε παλαιότερες μελέτες είχε παρατηρηθεί ότι υπάρχει μία άμεση συσχέτιση μεταξύ του υπεραερισμού και
των επίπεδων της ΝΗ3 και πιο συγκεκριμένα μία αντιστρόφως ανάλογη συσχέτιση των επιπέδων της ΝΗ3 και της PaCO2. Ωστόσο, μετέπειτα μελέτες
με ενδοφλέβια έγχυση ΝΗ3, δεν προκάλεσαν καμία αύξηση του αερισμού.
Η υποξαιμία έχει προταθεί ότι διαδραματίζει σημαντικό παθογενετικό
ρόλο γενικά στην ανάπτυξη αναπνευστικής αλκάλωσης, ωστόσο ο ρόλος
της υποξαιμίας στην εμφάνιση αναπνευστικής αλκάλωσης στην ηπατική
νόσο αμφισβητείται από αρκετούς ερευνητές. Στην ηπατική νόσο, τα αίτια
της υποξαιμίας παραμένουν ασαφή, αν και έχουν ενοχοποιηθεί ο υπό τάση
ασκίτης, η αναιμία, το ηπατονεφρικό σύνδρομο, το ηπατοπνευμονικό σύνδρομο και η βακτηριδιακή λοίμωξη.
Η χρόνια αναπνευστική αλκάλωση, κατ’ αναλογία με την υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση, εμφανίζεται με χαμηλά επίπεδα HCO3- και υπερχλωραιμία, με συνέπεια αυτός ο συνδυασμός συχνά να διαγιγνώσκεται
λανθασμένα ως μία χρόνια μεταβολική οξέωση. Στην περίπτωση αυτή ο
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προσδιορισμός του χάσματος ανιόντων των ούρων είναι χρήσιμος για τη
διαφορική διάγνωση αυτών των δύο διαταραχών (Εικ. 1).
Χάσμα ανιόντων
ούρων

Διττανθρακικά
πλάσματος

Χλώριο
πλάσματος

(-)

↓

↑

(+)

↓

↑

(+)

↓

↑

Μεταβολική οξέωση
(διάρροια)
Μεταβολική οξέωση
(άπω ΝΣΟ)
Χρόνια αναπνευστική
αλκάλωση

Εικόνα 1. Η χρησιμότητα του χάσματος ανιόντων των ούρων στη διαφορική
διάγνωση της μεταβολικής οξέωσης από την αναπνευστική αλκάλωση(1)

Συγκεκριμένα, εάν υφίσταται ένας τύπος μεταβολικής οξέωσης εκτός
από την άπω νεφροσωληναριακή οξέωση (ΝΣΟ), τότε το χάσμα ανιόντων
των ούρων θα πρέπει να είναι αρνητικό. Εάν ανευρεθεί θετικό χάσμα ανιόντων ούρων, τότε αυτό υποδηλώνει την παρουσία αναπνευστικής αλκάλωσης σε συνδυασμό με άπω ΝΣΟ. Ένα αρνητικό χάσμα ανιόντων ούρων
βοηθά στον αποκλεισμό της χρόνιας αναπνευστικής αλκάλωσης (Εικ. 1).
Σ’ αυτή τη διαταραχή ένα θετικό χάσμα ανιόντων ούρων αναμένεται ως
αποτέλεσμα της καταστολής της οξινοποίησης των ούρων, η οποία αποτελεί προσαρμοστικό μηχανισμό στη χρόνια αλκαλαιμία. Αν και η οριστική
διάγνωση απαιτεί συνεκτίμηση των αερίων του αίματος, το χάσμα ανιόντων των ούρων θέτει σ’ έναν σημαντικό βαθμό την υποψία για την πιθανή
παρουσία μιας χρόνιας αναπνευστικής αλκάλωσης.
Αναπνευστική οξέωση μπορεί να συμβεί, σπανίως, στην περίπτωση
που ο ασθενής λάβει ηρεμιστικά σκευάσματα ή στο πλαίσιο συνυπάρχουσας πνευμονικής νόσου.
2.2. Μεταβολική αλκάλωση
Η μεταβολική αλκάλωση είναι μία άλλη διαταραχή που απαντάται σε
ασθενείς με ηπατική νόσο, συχνά ως αποτέλεσμα της χορήγησης διουρητικών της αγκύλης στα πλαίσια της θεραπείας. Κιρρωτικοί ασθενείς οι οποίοι
λάμβαναν θειαζιδικό και διουρητικό της αγκύλης, εμφάνισαν μεταβολική
αλκάλωση σε ποσοστό 20%. Ο μηχανισμός που οδηγεί σ’ αυτή τη διατα277
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ραχή είναι η αυξημένη απώλεια Η+ εξαιτίας της αυξημένης έκκρισης Η+ στο
άπω σωληνάριο, η απώλεια ούρων με αυξημένη περιεκτικότητα σε Cl- και
φτωχή σε HCO3-, καθώς και μία πιθανή ενδοκυττάρια μετακίνηση Η+. Τα
υψηλά επίπεδα αλδοστερόνης και η υποκαλιαιμία προκαλούν περαιτέρω
αύξηση της άπω έκκρισης των Η+. Σε μία μελέτη, οι Haussinger και συν.(8)
πρότειναν ότι η μεταβολική αλκάλωση εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της μη
φυσιολογική διάθεσης των HCO3- και της σύνθεσης της ουρίας σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος. Ωστόσο, οι Shangraw και Jahoor(9), έδειξαν ότι η
διαταραχή της σύνθεσης της ουρίας δεν μπορεί να επισπεύσει την εμφάνιση μεταβολικής αλκάλωσης. Η μεταβολική αλκάλωση, όπως αναφέρθηκε,
συχνά οφείλεται στη χορηγούμενη θεραπεία με διουρητικά της αγκύλης ή
θειαζιδικά και συχνά συνοδεύεται από υποκαλιαιμία. Η χορήγηση του Κ+
ή η χρήση των καλιοσυντηρητικών διουρητικών, όπως η σπιρονολακτόνη
μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση ή να αμβλύνει τη βαρύτητα της μεταβολικής αλκάλωσης.
Μεταβολική αλκάλωση, επίσης, μπορεί να προκύψει στα πλαίσια εμέτων ή ρινογαστρικής παροχέτευσης. Άλλα αίτια μεταβολικής αλκάλωσης
στους ασθενείς με ηπατική νόσο, περιλαμβάνουν τις μεταγγίσεις αίματος
με κιτρικά και τη χορήγηση αντιόξινων σκευασμάτων, το οποία περιέχουν
φορτίο αλκάλεος. Επίσης, η θεραπεία με υψηλές δόσεις κορτικοειδών μπορεί να προκαλέσει μεταβολική αλκάλωση. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η αλκάλωση, παρόμοια με την υποκαλιαιμία, θεωρείται ότι επιδεινώνει
το ηπατικό κώμα. Η αύξηση του εξωκυττάριου pH αυξάνει την μετατροπή
του ΝΗ4+ σε ΝΗ3(9). Η ΝΗ3 είναι λιποδιαλυτή και μπορεί να διαχέεται μέσα σε
κύτταρα του εγκεφάλου, επιδεινώνοντας έτσι την εγκεφαλοπάθεια.

3. Οξέωση
3.1. Μεταβολική οξέωση
3.1.1. Μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων

Η εμφάνιση μεταβολικής οξέωσης παράλληλα με την προοδευτική επιδείνωση της ηπατικής νόσου έχει περιγραφεί σε παλαιότερες μελέτες(5).
Μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων απαντά σε ποσοστό 1020% των ασθενών με χρόνια ηπατική νόσο, συχνά ως αποτέλεσμα της
γαλακτικής οξέωσης(10) (Εικ. 2).
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1. Γαλακτική οξέωση
2. Κετοξέωση: αλκοολική, διαβητική, νηστείας
3. Εξωγενείς τοξίνες: μεθανόλη, αιθυλενογλυκόλη, παραλδεΰδη, σαλικυλικά
4. Νεφρική ανεπάρκεια
Εικόνα 2. Αίτια μεταβολικής οξέωσης με αυξημένο χάσμα ανιόντων(11)

Το παραγόμενο από το μεταβολισμό του πυροσταφυλικού γαλακτικό
οξύ απομακρύνεται φυσιολογικά διαμέσου οξείδωσης στον κύκλο των
τρικαρβοξυλικών οξέων (κύκλος του Krebs), μέσω νεογλυκογένεσης και
τέλος διαμέσου νεφρικής απέκκρισης. Το ήπαρ διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στις δύο πρώτες μεταβολικές οδούς του γαλακτικού οξέος. Σε κάθε
μία από τις 3 μεταβολικές οδούς συγχρόνως με την απομάκρυνση του γαλακτικού οξέος γίνεται και αναγέννηση των HCO3- που είχαν καταναλωθεί.
Ασθενείς με χρόνια, σταθερή και καλά αντιρροπούμενη ηπατική νόσο δεν
εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα γαλακτικού οξέος. Ασθενείς με μη-αντιρροπούμενη ηπατική νόσο, όπως για παράδειγμα, στην περίπτωση της σήψης
ή αιμορραγίας από το γαστρεντερικό, μπορεί να εμφανίσουν αυξημένα επίπεδα γαλακτικού οξέος στο αίμα (γαλακτική οξέωση τύπου Α), ενώ στην
ηπατική νόσο τελικού σταδίου ποσοστό 30-40% των ασθενών αναφέρεται
ότι εμφανίζει κάποιου βαθμού γαλακτική οξέωση.
Άλλοι τύποι μεταβολικής οξέωσης περιλαμβάνουν την κετοξέωση, στους
διαβητικούς ασθενείς και στους ασθενείς με αλκοολικής αιτιολογίας ηπατική
νόσο, εξαιτίας της μειωμένης λήψης τροφής, της αφυδάτωσης, της μειωμένης γλυκονεογένεσης και της αυξημένης παραγωγής γαλακτικού οξέος(12).
Η κετοξέωση και η γαλακτική οξέωση τυπικά μειώνουν τα επίπεδα των
HCO3- του πλάσματος κατά 7-10 mEq/L. Μεταβολική οξέωση, επίσης, μπορεί να προκληθεί από την λήψη μεθανόλης ή αιθυλενογλυκόλης(10). Εάν
παρατηρηθεί αυξημένο ωσμωτικό χάσμα (διαφορά της ωσμωτικότητας του
πλάσματος μεταξύ της άμεσης μέτρησης και της υπολογιζόμενης ωσμωτικότητας πλάσματος από τη μέτρηση του Νa+, της γλυκόζης, της ουρίας
και των επιπέδων της αλκοόλης) χωρίς να υπάρχει άλλη εμφανής αιτία
μεταβολικής οξέωσης, θα πρέπει να τίθεται η υποψία λήψης αυτών των αλκοολών. Ασθενείς με δηλητηρίαση από μεθανόλη εμφανίζουν συμπτώματα
από το γαστρεντερικό σύστημα, διαταραχές όρασης και μη καρδιογενές
πνευμονικό οίδημα. Επίσης, είναι εφικτός ο άμεσος προσδιορισμός τους
στο αίμα. Η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση έναρξη θεραπείας με έγχυση
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αιθανόλης και διενέργεια αιμοκάθαρσης κρίνεται επιτακτική, λαμβάνοντας
υπόψη το υψηλό ποσοστό θνητότητας σ’ αυτούς τους ασθενείς(10). Άλλες
αιτίες μεταβολικής οξέωσης με αυξημένο χάσμα ανιόντων σε ασθενείς με
ηπατική νόσο περιλαμβάνουν, τη δηλητηρίαση από σαλικυλικά και την πιθανή συνυπάρχουσα νεφρική ανεπάρκεια.
3.1.2. Υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση (με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων)

Τα αίτια της μεταβολικής οξέωσης με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων στην
ηπατική νόσο αναφέρονται στην Εικόνα 3.
1. Διάρροια
2. Νεφροσωληναριακή οξέωση (ΝΣΟ)
Α. Συστηματικές διαταραχές ήπατος-νεφρών: Νόσος Wilson,
γαλακτοζαιμία, κυστίνωση, νόσος αποθήκευσης γλυκογόνου,
αμυλοείδωση
Β. Χρόνια ηπατικά νοσήματα: Χρόνια ενεργός ηπατίτιδα, χολική κίρρωση,
κρυπτογενής κίρρωση, αλκοολικής αιτιολογίας ηπατική νόσος,
ηπάτωμα
Γ. Φάρμακα: Αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης (ακεταζολαμίδη),
τολουένιο, σπιρονολακτόνη, αμιλορίδη, τριαμτερένη
3. Προσθήκη υδροχλωρικού οξέος (αργινίνη, λυσίνη, NH4Cl)
4. Διάφορα αίτια (απώλεια υγρών από το λεπτό έντερο, ουρητηροσιγμοειδοστομία, νεφρική ανεπάρκεια, ανεπάρκεια επινεφριδίων)
Εικόνα 3. Αίτια μεταβολικής οξέωσης με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων στην
ηπατική νόσο(11)

Η μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων σε ασθενείς με
νόσους του ήπατος, συνήθως είναι το αποτέλεσμα εμμένουσας διάρροιας
ή ΝΣΟ(11). Οι διαρροϊκές κενώσεις είναι μία συνήθης αιτία της μεταβολικής
οξέωσης εξαιτίας απώλειας HCO3-, ιδιαίτερα σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν λακτουλόζη για τη θεραπεία της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας.
Η συσχέτιση μεταξύ της ΝΣΟ και της νόσου του ήπατος έχει περιγραφεί επανειλημμένα από πολλούς ερευνητές(13,14), εντούτοις, εξακολουθεί και
παραμένει αμφιλεγόμενη. Η πρώτη αναφορά για τη συσχέτιση αυτή έγινε
το 1943 από τους McCune και συν., στην οποία 7 από τους 12 ασθενείς με
σύνδρομο Fanconi βρέθηκε να πάσχουν συγχρόνως από ηπατική νόσο(15).
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Επίσης, υπάρχουν σαφείς αναφορές σύμφωνα με τις οποίες το φαινόμενο
της οξινοποίησης των ούρων στο άπω σωληνάριο φαίνεται να προκαλείται
από μία εγγενή βλάβη του σωληναρίου, η οποία οφείλεται σε αυτοάνοσο νόσημα. Για παράδειγμα στην πρωτοπαθή χολική κίρρωση, υπάρχουν
καλά τεκμηριωμένες σειρές ασθενών(14). Πολλοί ασθενείς ωστόσο, μπορεί να εμφανίζουν διαταραχή της οξινοποίησης των ούρων στο άπω νεφρικό σωληνάριο, δευτεροπαθώς εξαιτίας διαταραχής της μεταφοράς του
Na+ στο άπω σωληνάριο στα πλαίσια της ηπατικής ανεπάρκειας, το οποίο
μπορεί να επιδράσει στη φυσιολογική μείωση του pH των ούρων(16,17). Η
διαθεσιμότητα του Na+ των ούρων επηρεάζει την ικανότητα μείωσης του
pH των ούρων. Σε καταστάσεις κατακράτησης NaCl με επίπεδα Na+ ούρων
<25 mEq/L, το pΗ των ούρων δεν μπορεί να μειωθεί στο μέγιστο βαθμό(17).
Σε ασθενείς με ηπατική νόσο και διαταραχή της προσφοράς του Na+ στο
άπω σωληνάριο, το εύρημα ενός υψηλού pΗ στα ούρα, μπορεί να ληφθεί
λανθασμένα ως ένδειξη άπω ΝΣΟ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το pH
των ούρων είναι ένας παραπλανητικός δείκτης της ικανότητας οξινοποίησης των ούρων στο άπω σωληνάριο, δεδομένου ότι η ενδογενής ικανότητα
έκκρισης H+ από το άπω σωληνάριο αποκαθίσταται με την αύξηση της
προσφοράς Na+ σ’ αυτό το τμήμα του σωληναρίου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χορήγηση ενός διουρητικού της αγκύλης.
Σε παρουσία υπερχλωραιμικής μεταβολικής οξέωσης χωρίς καμία προφανή αιτία (λ.χ. διάρροια) και ενώ ο ασθενής διατηρεί έναν σχετικά φυσιολογικό ρυθμό σπειραματικής διήθησης (GFR), θα πρέπει να αποκλειστεί
η άπω ΝΣΟ. Εύρημα ενδεικτικό μιας τέτοιας διάγνωσης αποτελεί ένας μη
αναμενόμενος χαμηλός ρυθμός έκκρισης οξέος. Με δεδομένη την παρουσία της μεταβολικής οξέωσης, το NH4+ είναι το σημαντικότερο συστατικό της
έκκρισης οξέος(16). Η έκκριση του NH4+ μπορεί να μετρηθεί, είτε απευθείας
ή κατ’ εκτίμηση υπολογίζοντας το χάσμα ανιόντων των ούρων. Το χάσμα
ανιόντων των ούρων μπορεί να είναι χαμηλό (συχνά μία αρνητική τιμή) εάν
υπάρχει μείωση στα μη μετρούμενα ανιόντα ή σε αύξηση των μη μετρούμενων κατιόντων (λ.χ. NH4+), ενώ τα αντίστροφα ισχύουν στην περίπτωση
που το χάσμα ανιόντων των ούρων θα αυξηθεί (συνήθως μία θετική τιμή).
Επειδή οι συγκεντρώσεις των μη μετρούμενων ανιόντων στα ούρα δεν αλλάζουν σημαντικά και επειδή το NH4+ είναι το κύριο μη μετρούμενο κατιόν
στη μεταβολική οξέωση, το χάσμα ανιόντων των ούρων είναι ένα χρήσιμο
εργαλείο για την εκτίμηση των NH4+ στα ούρα αυτών των ασθενών. Ασθε281
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νείς με διαταραχή στην ικανότητα οξινοποίησης των ούρων, εμφανίζουν
συνήθως θετικό χάσμα ανιόντων εξαιτίας της μη αναμενόμενης χαμηλής
απέκκρισης NH4+, ενώ σε διαρροϊκά σύνδρομα (με την προϋπόθεση ότι η
προσφορά Na+ στο άπω σωληνάριο είναι επαρκής) το χάσμα είναι αρνητικό, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη διατήρηση της απέκκρισης των NH4+.
Στην εγγύς ΝΣΟ, το χάσμα ανιόντων των ούρων είναι αρνητικό (με την
προϋπόθεση ότι η συγκέντρωση [HCO3-] στο πλάσμα είναι χαμηλή), γεγονός που αντανακλά τη φυσιολογική ικανότητα οξινοποίησης των ούρων
στο άπω σωληνάριο. Το χάσμα ανιόντων των ούρων είναι επίσης χρήσιμο
εργαλείο στη διαγνωστική προσέγγιση της αναπνευστικής αλκάλωσης(1).
Αυτή η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας, όταν είναι χρόνια, οδηγεί
στην καταστολή της απέκκρισης του NH4+ με αποτελέσματα θετικό χάσμα
ανιόντων ούρων, όπως έχει ήδη αναφερθεί (Εικ. 1).
Νοσήματα που έχουν συσχετιστεί με ΝΣΟ σε ασθενείς με ηπατική νόσο
περιλαμβάνουν την πρωτοπαθή χολική κίρρωση, τη νόσο του Wilson, τη
γαλακτοζαιμία, την αμυλοείδωση, τη νόσο αποθήκευσης γλυκογόνου, τη
δηλητηρίαση από βαρέα μέταλλα και την εισπνοή υδρογονανθράκων(11).
Το σύνδρομο Fanconi έχει επίσης αναφερθεί, σε σπάνιες περιπτώσεις(18).
Στη νόσο του Wilson, η εναπόθεση χαλκού στα νεφρικά σωληνάρια πιθανολογείται ότι είναι ο μηχανισμός για την πρόκληση της οξέωσης. Τα
επίπεδα των HCO3- στη νόσο του Wilson κυμαίνονται μεταξύ 12-20 mEq/L.
Ωστόσο, ΝΣΟ έχει επίσης σημειωθεί και σε ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν
διαφορετικούς τύπους ηπατικής νόσου από τους προαναφερθέντες. Σε
100 ασθενείς με χρόνια ηπατική νόσο διαπιστώθηκε μία ήπια διαταραχή
της οξινοποίησης των ούρων, η οποία ήταν συχνότερη στους ασθενείς
με χολική κίρρωση ενώ κλινικά εμφανής ΝΣΟ παρατηρήθηκε σπάνια(19).
Ορισμένοι από αυτούς τους ασθενείς υποβλήθηκαν σε βιοψία νεφρού, η
οποία ανέδειξε σημαντικού βαθμού διάμεση νεφρίτιδα με εκτεταμένη βλάβη των σωληναρίων. Μία άλλη πιθανή αιτία για την πρόκληση σωληναριακής δυσλειτουργίας είναι η παρουσία υπεργαμμασφαιριναιμίας. Σε άτομα
με κλινικά σημαντική ΝΣΟ, μπορεί να εμφανιστούν επίσης υποκαλιαιμία
και υπερασβεστιουρία. Η λήψη σπιρονολακτόνης σε ασθενείς με χρόνια
ηπατική νόσο μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση μεταβολικής οξέωσης.
Αυτό αποτελεί μία σχεδόν προβλέψιμη συνέπεια της αναστολής της εξαρτώμενης από την αλδοστερόνη διακίνησης του Na+ στο φλοιϊκό τμήμα των
αθροιστικών σωληνάριων. Με δεδομένη τη μείωση της προσφοράς Na+
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στο άπω σωληνάριο, ο ρόλος της αλδοστερόνης είναι ιδιαίτερα κρίσιμος
για την επαναρρόφησή του και την έκκριση των H+. Στην πραγματικότητα,
οι ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο συνήθως έχουν χαμηλή περιεκτικότητα Na+ και υψηλή Κ+ στα ούρα, που αποτελεί και το παθογνωμονικό
εύρημα του δευτεροπαθούς υπεραλδοστερονισμού.
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Ερωτήσεις
1. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για την αναπνευστική αλκάλωση
στην ηπατική νόσο (μία σωστή);
α) Είναι η συχνότερη διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;
β) Η διαταραχή είναι ανάλογη της ηπατικής βαρύτητας;
γ) Το pH του αίματος σε ηπατικό κώμα μπορεί να είναι >7,5;
δ) Αίτια της διαταραχής είναι ο υπεραερισμός και η μείωση των επιπέδων
της αμμωνίας στο αίμα;
2. Ποια από τα παρακάτω είναι το συχνότερο αίτιο μεταβολικής αλκάλωσης στην ηπατική νόσο (μία σωστή);
α) Έμετοι;
β) Διουρητικά;
γ) Μαζικές μεταγγίσεις με κιτρικά;
δ) Χορήγηση NaHCO3;
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3. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για τη γαλακτική οξέωση στην ηπατική νόσο (μία σωστή);
α) Τα επίπεδα του γαλακτικού οξέος δεν σχετίζονται με την πρόγνωση;
β) Στο τελικό στάδιο της κίρρωσης ποσοστό 10% των ασθενών εμφανίζει
γαλακτική οξέωση;
γ) Υπάρχει αυξημένος καταβολισμός του γαλακτικού οξέος στην ηπατική
νόσο;
δ) Υπάρχει αυξημένη σύνθεση του γαλακτικού οξέος στην ηπατική νόσο,
εξαιτίας υπότασης, αιμορραγίας και σήψης;
4. Ποιο από τα παρακάτω συστηματικά νοσήματα ήπατος-νεφρών
έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση νεφροσωληναριακής οξέωσης (μία
σωστή);
α) Νόσος Wilson;
β) Γαλακτοζαιμία;
γ) Κυστίνωση;
δ) Νόσος αποθήκευσης γλυκογόνου;
ε) Όλα τα παραπάνω;
5. Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα δεν σχετίζεται με την εμφάνιση
νεφροσωληναριακής οξέωσης στην κίρρωση του ήπατος (μία σωστή);
α) Σπιρονολακτόνη;
β) Αμιλορίδη;
γ) Διουρητικά της αγκύλης;
δ) Ακεταζολαμίδη;
ε) Τολουένιο;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.

δ
β
δ
ε
γ
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Οξεοβασικές διαταραχές σε καρδιακή
ανεπάρκεια
Κουτρούμπας Χ. Γιώργος
Επιμελητής Α’
Νεφρολογικό Τμήμα
«Αχιλλοπούλειο» ΓΝ ΒΟΛΟΥ

Κύρια σημεία
- Στην καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να εμφανιστούν όλες οι οξεοβασικές διαταραχές, μεμονωμένες ή μικτές
- Η καρδιακή ανεπάρκεια συχνά συνοδεύεται από μεταβολική αλκάλωση. Αυτό
συμβαίνει εξαιτίας της ενεργοποίησης του συμπαθητικού και του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης, λόγω της μείωσης του δραστικού κυκλοφορούντος όγκου, λόγω της υποκαλιαιμίας και της χρήσης των διουρητικών
- Το πνευμονικό οίδημα συνήθως συνοδεύεται από αναπνευστική αλκάλωση.
Με την επιδείνωση όμως της κλινικής κατάστασης παρατηρείται αναπνευστική οξέωση και γαλακτική οξέωση
- Η νεφρική ανεπάρκεια που συχνά περιπλέκει την καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί
να προκαλέσει και μεταβολική οξέωση

1. Εισαγωγή
Στην καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να εμφανιστούν σοβαρές οξεοβασικές διαταραχές (απλές ή μικτές) και αυτές μπορεί να οφείλονται στη νεφρική
απώλεια ιόντων H+, στη μεταφορά τους στα κύτταρα, στη μείωση του δραστικού κυκλοφορούντος όγκου, στην υποξία και στη νεφρική ανεπάρκεια1,2.
Έτσι μπορεί να εμφανιστούν μεταβολική οξέωση, μεταβολική αλκάλωση,
αναπνευστική οξέωση, αναπνευστική αλκάλωση ως μεμονωμένες ή και
μικτές διαταραχές. Παρόλα αυτά, στον καθημερινό χειρισμό των ασθενών
με καρδιακή ανεπάρκεια, οι οξεοβασικές διαταραχές δεν καταλαμβάνουν
μία σημαντική θέση στις ανησυχίες των κλινικών γιατρών και γι’ αυτό και
δεν υπάρχουν πολλές μελέτες αλλά και κατευθυντήριες οδηγίες για την
οξεοβασική ισορροπία των ασθενών αυτών3.
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2. Στοιχεία φυσιολογίας και μηχανισμοί οξεοβασικών διαταραχών
2.1. Νεφρική απώλεια H+
Η νεφρική απώλεια Η+ οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αλατοκορτικοειδών και την αυξημένη παραγωγή της αγγειοτενσίνης-ΙΙ (AG-II). Τα
επίπεδα ρενίνης και αλδοστερόνης των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια
έχουν βρεθεί από πολύ παλιά, είτε αυξημένα, είτε φυσιολογικά ή ακόμη
και μειωμένα4,5. Η ενεργοποίηση του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνηςαλδοστερόνης (ΡΑΑ) φαίνεται να εξαρτάται από την κλινική κατάσταση των
ασθενών. Στους ασθενείς με απορυθμισμένη αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια τα επίπεδα ρενίνης, αλδοστερόνης βρίσκονται αυξημένα, ενώ με την
σταθεροποίηση της καρδιακής ανεπάρκειας παρατηρείται επιστροφή των
επιπέδων στα φυσιολογικά4. Αυτή η ενεργοποίηση του συστήματος ΡΑΑ
φαίνεται να οδηγεί τελικά σε κατακράτηση Νa+, νεφρική απώλεια Κ+ και
υποκαλιαιμία και σε μεταβολική αλκάλωση. Πιο συγκεκριμένα στο εγγύς
εσπειραμένο σωληνάριο, η ενεργοποίηση του συστήματος ΡΑΑ οδηγεί σε
αύξηση της απορρόφησης Νa+, αύξηση της επαναρρόφησης HCO3- και
αύξηση της αμμωνιογένεσης. Στον άπω νεφρώνα οδηγεί σε αύξηση της
επαναρρόφησης Νa+ και HCO3- και σε αύξηση της αποβολής Κ+ και Η+.
Το έλλειμμα Κ+ και η υποκαλιαιμία οδηγούν σε περαιτέρω αύξηση της
δραστηριότητας του συστήματος ΡΑΑ, αλλά και σε αύξηση της επαναρρόφησης HCO3- καθόλο το μήκος του σωληναρίου και σε αύξηση της
αμμωνιογένεσης6,7.
Η χρήση των διουρητικών είναι συχνή αν όχι καθολική στους ασθενείς
με καρδιακή ανεπάρκεια. Τα διουρητικά αυτά, κυρίως διουρητικά της αγκύλης του Henle (κυρίως φουροσεμίδη) και του άπω νεφρώνα (κυρίως υδροχλωροθειαζίδη), συνδέονται με μεταβολική αλκάλωση με αρκετούς μηχανισμούς. Καταρχάς, αυξάνουν την ποσότητα του Νa+ που φτάνει στον άπω
νεφρώνα, που με τη σειρά του οδηγεί σε αύξηση της αποβολής Κ+ και Η+
από τη θέση αυτή. Η μείωση του κυκλοφορούντος όγκου που προκαλούν
οδηγεί σε αύξηση της δραστηριότητας του συστήματος ΡΑΑ, που μειώνει
την απώλεια Νa+ και όγκου, αλλά οδηγεί σε περαιτέρω απώλεια Κ+ και
Η+. Αυτή η υποκαλιαιμία, όπως προαναφέρθηκε, οδηγεί με τη σειρά της
σε αύξηση της δραστηριότητας του συστήματος ΡΑΑ, αλλά και σε αύξηση της επαναρρόφησης HCO3- καθόλο το μήκος του σωληναρίου και σε
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αύξηση της αμμωνιογένεσης. Η υποκαλιαιμία επίσης φαίνεται ότι προάγει
και την είσοδο των Η+ από το εξωκυττάριο υγρό στον ενδοκυττάριο χώρο,
σε ανταλλαγή με ιόντα Κ+, που κι αυτό οδηγεί σε μεταβολική αλκάλωση8-10.
Ο συνδυασμός των διουρητικών αυτών με αναστολείς της αλδοστερόνης
(σπιρονολακτόνη και επλερενόνη) φαίνεται να μειώνει τις δράσεις αυτές.
2.2. Μείωση του ενεργού (δραστικού) κυκλοφορούντος όγκου αίματος
Η μείωση του κλάσματος εξωθήσεως της αριστεράς κοιλίας οδηγεί σε
μείωση του δραστικού κυκλοφορούντος όγκου. Αυτή η μείωση του όγκου
οδηγεί σε αύξηση της δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και του συστήματος ΡΑΑ και έτσι σε αύξηση της απορρόφησης του
Νa+. Η επαναρρόφηση αυτή του Νa+ γίνεται διαμέσου της αύξησης της
δραστηριότητας της Na+-K+ATPάσης που βρίσκεται στη βασική, τριχοειδική επιφάνεια των σωληναριακών κυττάρων και διαμέσου των μεταφορέων Νa+ που βρίσκονται στη σωληναριακή επιφάνειά τους. Περίπου το
65% του διηθούμενου στο σπείραμα Νa+ επαναρροφάται στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο μαζί με Cl- ή σε ανταλλαγή με H+. Οι μεταφορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο είναι
ο αντιμεταφορέας Na+-H+, ο συμεταφορέας Na+-Cl-, και ο συμεταφορέας
Na+-γλυκόζης ή αμινοξέων ή φωσφορικών ή οργανικών ανιόντων. Η επαναρρόφηση στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο αυξάνεται από την AG-ΙΙ
με τη σύσπαση του απαγωγού αρτηριδίου και την αύξηση της κλασματικής
απέκκρισης του Na+ και με την αύξηση των αντιμεταφορέων Na+-H+11.
Στην καρδιακή ανεπάρκεια στη μείωση του όγκου συμμετέχει και η θεραπεία με διουρητικά. Η μείωση του όγκου παίζει καθοριστικό ρόλο στη
δημιουργία, αλλά και στη διατήρηση της μεταβολικής αλκάλωσης. Από
πολύ νωρίς παρατηρήθηκε ότι η αύξηση του εξωκυττάριου όγκου μειώνει
την επαναρρόφηση Na+ και ύδατος αλλά και HCO3-12,13. Άλλοι μηχανισμοί,
με τους οποίους η μείωση του δραστικού κυκλοφορούντος όγκου μπορεί
να οδηγήσει σε αλκάλωση, είναι η μείωση της σπειραματικής διήθησης και
η μείωση της διαπερατότητας των παρακυττάριων οδών στα HCO3-. Στην
τελευταία περίπτωση παρατηρείται μία μείωση στην παλινδρόμηση HCO3από το διάμεσο ιστό στο σωληναριακό αυλό, με επακόλουθο την αυξημένη
επαναρρόφηση HCO3- από το πρόουρο14.
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2.3. Υποξαιμία
Μία από τις συχνότερες επιπλοκές της καρδιακής ανεπάρκειας είναι το
πνευμονικό οίδημα. Χαρακτηριστικά αυτό συνδέεται με αναπνευστική αλκάλωση, εξαιτίας της συνεχιζόμενης αύξησης του κυψελιδικού αερισμού για να
αντιμετωπιστεί η υποξαιμία15. Όταν, όμως το πνευμονικό οίδημα παραταθεί,
μπορεί να παρουσιαστεί κόπωση των αναπνευστικών μυών και σημαντική
αναπνευστική οξέωση16. Σε περιπτώσεις που συνυπάρχει σοβαρή ιστική
υποξία, παρατηρείται γαλακτική οξέωση, που σε συνδυασμό με την αναπνευστική οξέωση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική οξυαιμία (pH<7,1).
Σε σοβαρές περιπτώσεις καρδιακής κατάρριψης, που διατηρείται όμως ο
αερισμός (λ.χ. ανάνηψη), μπορεί να παρατηρηθεί ψευδοαναπνευστική αλκάλωση17. Η μειωμένη πνευμονική κυκλοφορία μειώνει την ποσότητα του
CO2 που φτάνει στα πνευμονικά τριχοειδή για να απεκκριθεί κι έτσι αθροίζεται στο φλεβικό αίμα. Αντίθετα, το λίγο CO2 που φτάνει στα πνευμονικά
τριχοειδή αφαιρείται σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας του υπεραερισμού και έτσι
το αρτηριακό CO2 μειώνεται σημαντικά. Έτσι ενώ υπάρχει σημαντική αναπνευστική οξέωση (συνολική αύξηση της ποσότητας του CO2 του οργανισμού), τα αρτηριακά αέρια αίματος δείχνουν αναπνευστική αλκάλωση18.
Οι ασθενείς με δεξιά κυρίως καρδιακή ανεπάρκεια και μεγάλες πλευριτικές ή και περικαρδιακές συλλογές παρουσιάζουν αναπνευστική αλκάλωση19. Η μείωση της ζωτικής χωρητικότητας των πνευμόνων από την πίεση
από την πλευριτική συλλογή, προκαλεί υποξία και αντισταθμιστικά υπεραερισμό που μειώνει τη μερική πίεση του CO2.
2.4. Νεφρική ανεπάρκεια
Στα τελικά στάδια της καρδιακής ανεπάρκειας συχνά παρατηρείται και
νεφρική ανεπάρκεια20. Στη νεφρική ανεπάρκεια η δυνατότητα απέκκρισης
οξέος μειώνεται, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μεταβολική οξέωση κυρίως υπερχλωραιμική, αλλά όταν ο GFR μειωθεί <25 ml/min/1,73 m2 συνδυάζεται και με οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων.
Η νεφρική ανεπάρκεια παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της
μεταβολικής αλκάλωσης. Αυτό συμβαίνει, είτε με τη μείωση της διήθησης
των HCO3-, διαμέσου της μείωσης του GFR, είτε με την αύξηση της επαναρρόφησης των HCO3-, διαμέσου της μείωσης της ροής του πρόουρου21.
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3. Δεδομένα από μελέτες (συχνότητα οξεοβασικών διαταραχών)
Υπάρχουν αρκετές μελέτες για την οξεοβασική ισορροπία στην καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτές έχουν αρκετές διαφορές μεταξύ τους, αλλά και
οι ασθενείς σε κάθε μελέτη έχουν πολλές διαφορές, γι’ αυτό και έχουν
οδηγηθεί σε διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει επειδή στον όρο
καρδιακή ανεπάρκεια περιλαμβάνονται πολλές διαφορετικές κλινικές καταστάσεις. Καταρχάς, υπάρχει η διάκριση σε οξεία και χρόνια, που από
πολλούς χρησιμοποιείται για να περιγράψουν περισσότερο τη σοβαρότητα
μιας κλινικής οντότητας και λιγότερο τη χρονική στιγμή. Στις κατευθυντήριες οδηγίες του 200822 προτάθηκε μία κλινική σταδιοποίηση της οξείας
καρδιακής ανεπάρκειας σε 5 καλά αναγνωρισμένες κατηγορίες: περιφερικό οίδημα/συμφόρηση, πνευμονικό οίδημα, καρδιογενές shock (σύνδρομα
χαμηλής παροχής), αρτηριακή υπέρταση (υπερτασική καρδιοπάθεια) και
δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια.
Σε μία από τις παλαιότερες μελέτες23 οξεοβασικής ισορροπίας σε ασθενείς με οξύ πνευμονικό οίδημα φάνηκε ότι η πλειοψηφία των ασθενών είχε
μικτή αναπνευστική και μεταβολική οξέωση (54%), μεταβολική οξέωση
(14%), αναπνευστική οξέωση (12%) και αναπνευστική αλκάλωση μόνο το
8%. Η θνητότητα ήταν μεγαλύτερη στους ασθενείς με αναπνευστική οξέωση (58%) και στους ασθενείς με μεταβολική οξέωση (50%), ενώ ήταν
μηδενική στους ασθενείς με αναπνευστική αλκάλωση. Η μελέτη αυτή δέχτηκε έντονη κριτική επειδή υπήρχαν αέρια αίματος στους 109 από τους
292 ασθενείς που είχαν πνευμονικό οίδημα και προφανώς ήταν αυτοί που
βρίσκονταν σε σοβαρότερη κλινική κατάσταση.
Σε μία ακόμη παλιά μελέτη24 σε ασθενείς με οξύ πνευμονικό οίδημα που
περιέλαβε ασθενείς σε λιγότερο σοβαρή κατάσταση (αναφέρεται μηδενική
θνητότητα στις 48 ώρες) συχνότερη ήταν η αλκαλαιμία (43%), σε σχέση με
την οξυαιμία (17%). Από τους αλκαλαιμικούς ασθενείς το 65% είχε μόνο
αναπνευστική αλκάλωση.
Σε μία λίγο νεότερη μελέτη25 η συχνότερη οξεοβασική διαταραχή ασθενών με οξύ πνευμονικό οίδημα ήταν η αναπνευστική αλκάλωση (41%),
ακολουθούμενη από τη μεταβολική οξέωση (22%), τη μεταβολική αλκάλωση (10%) και την αναπνευστική οξέωση (9%). Η θνητότητα ήταν 17% και
συσχετιζόταν με την ηλικία, την οξυαιμία και την παρουσία εμφράγματος
του μυοκαρδίου. Με τα ευρήματα αυτά συμφωνεί και ακόμη μία μελέτη26.
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Σε μία νεότερη μελέτη από τους Milionis και συν.27, που περιέλαβε
όλους τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που νοσηλεύτηκαν σε μία
περίοδο 5 ετών, οξεοβασικές διαταραχές βρέθηκαν στο 37,2%. Η θεραπευτική αγωγή τους περιλάμβανε κυρίως διγοξίνη, φουροσεμίδη και
αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου, ενώ αποκλείστηκαν οι ασθενείς
με σακχαρώδη διαβήτη, κίρρωση ήπατος και νεφρική ανεπάρκεια. Οι συχνότερες διαταραχές ήταν η μεταβολική αλκάλωση σε ποσοστό 17,4%, η
αναπνευστική αλκάλωση στο 8,1%, η μικτή μεταβολική και αναπνευστική
αλκάλωση στο 8,1% και η υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση στο 3,5%.
Οι περισσότεροι από τους ασθενείς είχαν και ηλεκτρολυτικές διαταραχές,
όπως υπονατριαιμία, υποκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία, υπασβεστιαιμία και
υποφωσφαταιμία. Πολύ ενδιαφέρον είναι ότι το 17,4% των ασθενών είχε
υπομαγνησιαιμία και απ’ αυτούς το 60% είχε αλκαλαιμία.
Ο Frangiosa και συν.28 μελέτησαν την οξεοβασική ισορροπία ασθενών με τελικό στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας πριν και μετά τη μεταμόσχευση καρδιάς. Οι ασθενείς αυτοί είχαν pH στα ανώτερα φυσιολογικά
(7,43±0,009), ήπια μείωση της PaCO2 (37,6±1,1 mmHg) και φυσιολογικά
HCO3- (24,2±0,61 mEq/L). Οι ασθενείς αυτοί λάμβαναν αγωγή με φουροσεμίδη, σπιρονολακτόνη 100 mg, α-ΜΕΑ, καρβεδιλόλη και διγοξίνη. Μετά τη
μεταμόσχευση παρουσίασαν ήπια αύξηση της PaCO2 (39,3±0,7 mmHg),
ήπια αύξηση των HCO3 (26,2±0,51 mEq/L), ενώ το pH παρέμεινε στα ίδια
επίπεδα. Οι ερευνητές θεώρησαν ότι μία ήπια μικτή αναπνευστική και μεταβολική αλκάλωση πριν από τη μεταμόσχευση έδωσε τη θέση της σε μία
ήπια μεταβολική αλκάλωση μετά απ’ αυτή.
Μία τελευταία μελέτη29 ανέλυσε 621 ασθενείς που εισήχθησαν στην
εντατική μονάδα εξαιτίας οξείας καρδιακής ανεπάρκειας. Απ’ αυτούς τους
βαριά πάσχοντες ασθενείς το 55% είχε οξυαιμία, το 16% είχε αλκαλαιμία
και το 28% είχε φυσιολογικό pH. Το περίεργο εύρημα ήταν ότι οι ασθενείς
με αλκαλαιμία είχαν χειρότερη επιβίωση από τους οξυαιμικούς ασθενείς.
Οι ερευνητές θεώρησαν ότι οι περισσότεροι οξυαιμικοί ασθενείς είχαν μία
οξεία απορρύθμιση της καρδιακής τους ανεπάρκειας, ενώ οι αλκαλαιμικοί
μία πιο σταδιακή επιδείνωση της κλινικής τους κατάστασης. Έτσι οι οξεωτικοί ασθενείς έπασχαν κυρίως από οξύ πνευμονικό οίδημα, ενώ οι αλκαλωτικοί είχαν μεγαλύτερες πλευριτικές συλλογές και περιφερικά οιδήματα.
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Ερωτήσεις
1. Η διέγερση του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης οδηγεί σε (ένα σωστό):
α) Υποκαλιαιμία;
β) Μεταβολική αλκάλωση;
γ) Κατακράτηση Na+;
δ) Όλα τα παραπάνω;
2. Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που λαμβάνουν φουροσεμίδη
(ένα σωστό):
α) Έχουν κυρίως μεταβολική αλκάλωση;
β) Έχουν μεταβολική αλκάλωση εξαιτίας της μείωσης του όγκου;
γ) Έχουν μεταβολική αλκάλωση εξαιτίας της υποκαλιαιμίας;
δ) Όλα τα παραπάνω;
3. Οι ασθενείς με οξύ πνευμονικό οίδημα (ένα σωστό):
α) Έχουν πάντοτε αναπνευστική αλκάλωση;
β) Έχουν πάντοτε αναπνευστική οξέωση;
γ) Έχουν πάντοτε υποξυγοναιμία;
δ) Έχουν πάντοτε αναπνευστική οξέωση και γαλακτική οξέωση;
4. Οι ασθενείς με δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια (ένα σωστό):
α) Έχουν κυρίως αναπνευστική αλκάλωση;
β) Έχουν κυρίως μεταβολική οξέωση;
γ) Έχουν κυρίως αναπνευστική οξέωση;
δ) Έχουν πάντοτε μεταβολική αλκάλωση;
5. Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και νεφρική ανεπάρκεια (ένα
σωστό):
α) Πάντοτε έχουν μεταβολική οξέωση;
β) Μπορεί να έχουν μεταβολική αλκάλωση;
γ) Έχουν αναπνευστική αλκάλωση;
δ) Έχουν αναπνευστική οξέωση;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
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Οξεοβασικές διαταραχές σε ηλικιωμένους
Μπαντής Χρήστος
Νεφρολόγος, Επιμελητής Β΄, ΓΝ Θεσσαλονίκης, «Γ. Παπανικολάου»
Dr

Κύρια σημεία
- Με την πρόοδο της ηλικίας το pH και η συγκέντρωση των HCO3- στο αίμα εμφανίζουν προοδευτική πτώση
- Η πτώση αυτή είναι πιο έντονη μετά το 50ο χρόνο της ηλικίας
- Υπό συνθήκες φόρτισης με οξέα οι ηλικιωμένοι εμφανίζουν ελαττωμένη ικανότητα αποβολής τους στα ούρα σε σχέση με νεαρότερα άτομα
- Παρόλο που στους ηλικιωμένους οι παράμετροι της οξεοβασικής ισορροπίας
παραμένουν μέσα στα «φυσιολογικά» όρια σε καθημερινές συνθήκες, εκτιμάται ότι η
λανθάνουσα οξέωση του γήρατος έχει σημαντικές επιπτώσεις στον οργανισμό (λ.χ.
οστικός και μυϊκός καταβολισμός)
- Η οξέωση στα ηλικιωμένα άτομα επιτείνεται από την πλούσια σε πρωτεΐνες και
υδατάνθρακες δίαιτα, που αυξάνει το φορτίο οξέων στον οργανισμό
- Η χορήγηση αλκάλεων στους ηλικιωμένους έχει δοκιμαστεί σε προοπτικές μελέτες με θετικά αποτελέσματα, δεν έχει όμως επικρατήσει ακόμη η πρόταση για
συστηματική εφαρμογή της

1. Εισαγωγή
Η διαδικασία της γήρανσης είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο. Είναι όμως
και μία βραδεία εξελικτική φλεγμονώδης διαδικασία που επηρεάζει τόσο τη
δομή, όσο και τη λειτουργικότητα πολλών οργάνων. Οι νεφροί είναι από τα
κύρια όργανα-στόχου της και οι μεταβολές της νεφρικής λειτουργίας που
συντελούνται με την αύξηση της ηλικίας συγκαταλέγονται στις πιο δραματικές μεταξύ των συστημάτων του οργανισμού. Η γήρανση είναι συνυφασμένη με μείωση της νεφρικής λειτουργίας, συμβατή με την προοδευτική απώλεια νεφρώνων μέσα από σπειραματική και διαμεσοσωληναριακή ίνωση.
Αυτές οι αλλαγές αρχίζουν στην 4η 10ετία της ζωής, επιταχύνονται μεταξύ
της 5ης και 6ης 10ετίας και επηρεάζουν τη σπειραματική και σωληναριακή λειτουργία, τις αιμοδυναμικές συνθήκες στη συστηματική κυκλοφορία,
αλλά και την ομοιόσταση του οργανισμού. Αναμενόμενο είναι λοιπόν, διαταραχές να εμφανίζουν και οι νεφρικοί μηχανισμοί ρύθμισης της οξεοβασι295
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κής ισορροπίας, τόσο σε κατάσταση ηρεμίας όσο σε καταστάσεις φόρτισης
ή νόσου. Το παράδοξο είναι, ότι παρόλο που οι ηλικιωμένοι αποτελούν το
μεγαλύτερο τμήμα της καθημερινής ιατρικής πράξης, δεν υπάρχουν παρά
μόνο λίγες αναφορές στη Διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τις διαταραχές
της οξεοβασικής ισορροπίας σ’ αυτή την ομάδα του πληθυσμού.

2. Οξεοβασική ισορροπία στους ηλικιωμένους
2.1. Οξεοβασική ισορροπία στους ηλικιωμένους υπό καθημερινές
συνθήκες
Γενικά οι υγιείς ηλικιωμένοι έχουν την ικανότητα να διατηρούν φυσιολογική οξεοβασική ισορροπία υπό κανονικές συνθήκες. Πολλές φορές ωστόσο παρατηρείται μία ήπια μείωση του pH και των επιπέδων των HCO3- στο
αίμα, που παραμένουν όμως μέσα στα «φυσιολογικά» όρια.
Για πρώτη φορά σε μία μελέτη του 1950 σε 152 άτομα ηλικίας 40-89
χρόνων περιγράφηκε ότι όσο αυξάνει η ηλικία, τόσο ελαττώνονται το pH
και τα επίπεδα των HCO3-(1). Η μελέτη αυτή περιλαμβάνεται σε μία μεταανάλυση σε 971 υγιή άτομα σε όλο το ηλικιακό φάσμα, η οποία διενεργήθηκε 46 χρόνια αργότερα και διαπίστωσε και αυτή μία σημαντική αύξηση
της συγκέντρωσης των υδρογονοϊόντων (H+) και μία αντίστοιχη μείωση
της συγκέντρωσης των HCO3- με την πάροδο της ηλικίας. Συγκεκριμένα
η αύξηση της ηλικίας από 20 στα 80 χρόνια συνεπάγεται μία αύξηση της
συγκέντρωσης των H+ κατά 6-7% (pH=7,40→7,38) και μία αντίστοιχη πτώση της συγκέντρωσης των HCO3- κατά 12-16% (25,2→22,2 mEq/L). Το μεγαλύτερο τμήμα αυτής της μεταβολής παρατηρείται μετά την ηλικία των 50
χρόνων. Παρατηρήθηκε επίσης πτώση της PaCO2 της τάξεως του 7-10%
(41,8→38,8 mmHg), που είναι στα αναμενόμενα όρια με βάση την προσπάθεια του οργανισμού να αντιρροπήσει τη μεταβολική οξέωση(2). Μετά
αυτή τη μετα-ανάλυση των μέχρι τότε διάσπαρτων αναφορών σε μελέτες,
που ως επί το πλείστον είχαν άλλο αντικείμενο, η ίδια ομάδα ερευνητών
συνέταξε μία μελέτη ειδικά για την επιβεβαίωση των ευρημάτων της. Σ’
αυτή διαπιστώθηκε πράγματι ότι με την πάροδο της ηλικίας ελαττώνονται
το pH και τα επίπεδα των HCO3- (n=64, εύρος ηλικιών 14-74 χρόνια). Να
σημειωθεί, ότι παρόλο που το pH και η συγκέντρωση των HCO3- μειώνονται
με την ηλικία, παραμένουν ωστόσο μέσα στα «φυσιολογικά» όρια. Αυτή η
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πτώση συμβαδίζει με την αντίστοιχη πτώση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR). Από την άλλη μεριά η ηλικία και ο GFR εμφανίζουν ισχυρή
συσχέτιση μεταξύ τους. Πάντως η μείωση του pH σχετίζεται ισχυρότερα με
την ηλικία παρά με τον GFR (και άρα η μείωση του pH δε φαίνεται να είναι
απλώς απότοκος της ελάττωσης του GFR). Η πάροδος της ηλικίας από τα
15 στα 75 χρόνια συνεπάγεται μία πτώση των HCO3- κατά 8% ή περίπου
2 mEq/L (ή 0,38 mEq/L ανά 10ετία). Άξιο λόγου είναι επίσης, ότι σ’ αυτή τη
μελέτη δεν παρατηρήθηκε πτώση της PaCO2, που ίσως θα περίμενε κανείς, ως προσπάθεια του οργανισμού να αντιρροπήσει την υποβόσκουσα
μεταβολική οξέωση(3). Αντίστοιχα αποτελέσματα είχαν και άλλοι ερευνητές
που διαπίστωσαν χαμηλότερο pH αίματος σε εθελοντές μεγαλύτερους των
60 χρόνων, σε σχέση με νεαρότερα άτομα (μέση τιμή 7,37 έναντι 7,40,
95% διακύμανση: 7,31-7,42 έναντι 7,35-7,45)(4). Επιπλέον, υγιή άτομα ηλικίας 55-75 χρόνων εμφάνιζαν υπό συνήθεις συνθήκες μειωμένη καθαρή
αποβολή οξέων στα ούρα κατά 8 mEq/24ωρο, σε σχέση με νεαρούς εθελοντές ηλικίας 18-22 χρόνων(5).
2.2. Ανταπόκριση των ηλικιωμένων σε εξωγενή φόρτιση με οξέα
Παρόλο που οι ηλικιωμένοι είναι σε θέση να αποβάλουν επαρκώς το
καθημερινό φορτίο οξέων και να διατηρούν ένα ισοζύγιο υπό φυσιολογικές
συνθήκες, αν φορτιστούν εξωγενώς με οξύ αποκαλύπτεται η ελαττωμένη ικανότητα αποβολής του. Σε μελέτες οξείας φόρτισης με NH4CI τόσο
σε πειραματόζωα(6) όσο και σε υγιείς εθελοντές(7,8) διαπιστώθηκε μειωμένη
δυνατότητα αποβολής του. Σε πιο παρατεταμένη φόρτιση με NH4CI παρατηρήθηκε ότι οι ηλικιωμένοι δεν ήταν σε θέση να μειώσουν το pH των
ούρων σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά των νέων. Επιπλέον η απέκκριση
του ΝΗ4+ στα ούρα ήταν χαμηλότερη στους ηλικιωμένους, ενώ καθυστερημένη ήταν και η επάνοδος του pH και των επιπέδων των HCO3- στα αρχικά
επίπεδα(9,10). Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά από φόρτιση με οξέα, η τιτλοποιήσιμη οξύτητα στα ούρα αυξάνεται ικανοποιητικά ανεξαρτήτως ηλικίας,
όμως η απέκκριση ΝΗ4+ στα ούρα υπολείπεται σημαντικά σε ηλικιωμένα
πειραματόζωα(6) ή εθελοντές προχωρημένης ηλικίας(7,10). Ενδιαφέρον είναι
ότι και σε κατάσταση ηρεμίας στο γήρας απεκκρίνεται αναλογικά μεγαλύτερη ποσότητα οξέος ως τιτλοποιήσιμη οξύτητα παρά ως ΝΗ4+(6,11). Καθώς
με την πάροδο της ηλικίας μειώνεται η ικανότητα οξινοποίησης των ούρων,
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αυξάνεται και η συχνότητα της υπερκαλιαιμίας(7). Τέλος, είναι πιθανό επίσης η φόρτιση με αλκάλεα να οδηγεί σε καθυστερημένη εξισορρόπηση
στους ηλικιωμένους(10).
Σε ορισμένες από αυτές τις μελέτες όταν λαμβάνονται υπόψη οι μειωμένες τιμές του GFR, τότε η ανταπόκριση των ηλικιωμένων στη φόρτιση
με οξέα ήταν συγκρίσιμη μ’ αυτή των νεαρότερων(6,7), γεγονός που υποδηλώνει ότι η απώλεια νεφρώνων είναι κυρίως υπεύθυνη γι’ αυτή την υστέρηση και όχι η λειτουργικότητα των εναπομεινάντων νεφρώνων. Σε άλλες
μελέτες ωστόσο, η διαφορά παρέμενε και μετά τη διόρθωση για τις μειωμένες τιμές GFR στους ηλικιωμένους(9), που σημαίνει ότι η υστέρηση στην
ικανότητα αποβολής οξέων στους ηλικιωμένους θα έπρεπε να αποδοθεί
κατά κύριο λόγο στη μειωμένη σωληναριακή λειτουργία. Υπάρχουν πράγματι πειραματικές μελέτες που ενισχύουν αυτή την άποψη: Μία ομάδα υγιών ηλικιωμένων εθελοντών δεν παρουσίασε την αναμενόμενη πτώση του
pH των ούρων μετά τη χορήγηση φουροσεμίδης, γεγονός που συνηγορεί
υπέρ μειωμένης σωληναριακής λειτουργικότητας σ’ αυτούς(12). Ηλικιωμένα
πειραματόζωα εμφανίζουν μειωμένη έκφραση του NHE3 αντιμεταφορέα
Νa+-Η+(13), μειωμένο ρυθμό ανταλλαγής Νa+-Η+(13,14) και μειωμένη ικανότητα
οξινοποίησης στο εγγύς σωληνάριο(13). Ωστόσο, αν εξαιρεθούν τα ηλικιωμένα πειραματόζωα με επηρεασμένο GFR, τότε ο ρυθμός ανταλλαγής Νa+-Η+
αυξάνεται αντίστοιχα όπως και σε νεαρά πειραματόζωα(6). Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι η δραστικότητα του συμμεταφορέα Na+-PO4-3 ελαττώνεται με
την πρόοδο της ηλικίας(11,14,6), γεγονός που μεταφράζεται σε μεγαλύτερη
νεφρική αποβολή PO4-3 και αυξημένη αποβολή τιτλοποιήσιμης οξύτητας.
Η μεταβολή αυτή στον αντιρροπιστικό αυτό μηχανισμό είναι μάλιστα ορατή αρκετά πριν γίνει αισθητή η μειωμένη δραστικότητα του αντιμεταφορέα
Νa+-Η+(14).
2.3. Ανταπόκριση των ηλικιωμένων σε ενδογενή φόρτιση με οξέα
Όπως προαναφέρθηκε, τα ηλικιωμένα άτομα δε μπορούν να απεκκρίνουν ένα φορτίο οξέος με την ίδια ευκολία όπως τα νεαρότερα. Είναι λοιπόν αναμενόμενο διάφορα αίτια να οδηγούν συχνότερα τους ηλικιωμένους
σε βαρύτερες και πιο παρατεταμένες διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας. Κάτι τέτοιο συμβαίνει όταν υπάρχει αυξημένη παραγωγή ενδογενών
οξέων, όπως στη σήψη, μετά από ιστική ισχαιμία ή υποξαιμία. Οι μειωμέ298
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νες εφεδρείες των ηλικιωμένων αποκαλύπτονται και όταν σημειωθεί περαιτέρω μείωση της ικανότητας αποβολής οξέων, όπως στην οξεία νεφρική
ανεπάρκεια ή μετά από χορήγηση φαρμάκων που παρεμβαίνουν στους
μηχανισμούς αυτούς. Δυστυχώς, όμως παρόλο που τα παραπάνω αποτελούν μέρος της καθημερινής ιατρικής πρακτικής, δεν υπάρχουν αντίστοιχα
δεδομένα στη βιβλιογραφία.
Η δίαιτα μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγή οξέων και
να επιδεινώσει τη λανθάνουσα μεταβολική οξέωση στους ηλικιωμένους. Η
κατανάλωση κρέατος, γαλακτοκομικών και δημητριακών αυξάνουν το φορτίο οξέων στον οργανισμό. Αντίθετα τα φρούτα και τα λαχανικά οδηγούν σε
μείωσή του(15). Έτσι ο Δυτικός τρόπος διατροφής προκαλεί μία χρόνια ήπια
μεταβολική οξέωση ακόμη και σε νεαρά άτομα(16). Οι ηλικιωμένοι είναι σε
μεγαλύτερο κίνδυνο επειδή τείνουν να καταναλώνουν μειωμένες ποσότητες φρούτων και λαχανικών(17,18). Πράγματι η αντικατάσταση φρούτων και
λαχανικών με δημητριακά σε ηλικιωμένους οδήγησε σε αύξηση της ποσότητας των αποβαλλόμενων οξέων στα ούρα(19). Ενδιαφέρον είναι ότι η
επίδραση της ηλικίας (υπό σταθερή δίαιτα) πάνω στην οξεοβασική ισορροπία είναι μεγαλύτερη απ’ αυτή της δίαιτας για κάθε δεδομένη ηλικία. Συγκεκριμένα, η αύξηση της ηλικίας από 15 σε 75 χρόνια συνεπάγεται 60%
μεγαλύτερη πτώση του pH απ’ ότι η αύξηση του φορτίου οξέων από 15 σε
150 mEq/24ωρο(3). Οι δύο αυτοί ανεξάρτητοι παράγοντες, ηλικία και δίαιτα,
δρουν από κοινού καθορίζοντας σε σημαντικό βαθμό τα επίπεδα του pH
και των HCO3- του αίματος υπό καθημερινές συνθήκες.

3. Επιπτώσεις της λανθάνουσας οξέωσης του γήρατος
Μπορεί οι τιμές των παραμέτρων της οξεοβασικής ισορροπίας να μην
αποκλίνουν σημαντικά ή και καθόλου κατά το γήρας, όμως αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε υποεκτίμηση των παθοφυσιολογικών επιπτώσεων που
έχει αυτή η λανθάνουσα μεταβολική οξέωση. Αυτή μπορεί να μη γίνεται
εύκολα αντιληπτή, επειδή κινητοποιούνται νεφρικοί και εξωνεφρικοί αντιρροπιστικοί μηχανισμοί που ελαχιστοποιούν τις αποκλίσεις στις τιμές του
pH και των HCO3-(20). Όμως το τίμημα αυτής της αντιρρόπησης είναι πολύ
σημαντικό, αφού έχει επιπτώσεις στα οστά, τους μύες και σε άλλα όργανα,
που κερδίζουν όλο και περισσότερο την προσοχή της ιατρικής κοινότητας.
Αυτές περιλαμβάνουν καταστάσεις όπως η οστική αποδόμηση και ο μυϊκός
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καταβολισμός, που όχι μόνο είναι συχνές στο γήρας, αλλά αποτελούν και
ένα σημαντικό υπόστρωμα της νοσηρότητας σ’ αυτή την ηλικιακή ομάδα.
Έτσι παρόλο που η απότοκος του γήρατος οξέωση προκαλεί ήπιες εργαστηριακές αποκλίσεις, δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως ήπια, καθόσον οι
κλινικές της εκδηλώσεις είναι σημαντικές.
3.1. Οστική αποδόμηση
Ο έσχατος ομοιοστατικός μηχανισμός άμυνας του οργανισμού ενάντια
στη χρόνια μεταβολική οξέωση είναι η απελευθέρωση βάσης από τα οστά.
Αυτό επιτυγχάνεται με δύο αλληλένδετες διαδικασίες: α) η μεταβολική οξέωση επιδρά αφενός άμεσα στον οστικό μεταβολισμό κινητοποιώντας Ca2+
και αλκάλεα και β) αφετέρου στα νεφρικά σωληνάρια προάγοντας την αποβολή Ca2+ στα ούρα. Η χρόνια μεταβολική οξέωση κινητοποιεί αλκάλεα από
τα οστά διαμέσου δύο μηχανισμών: α) προκαλεί άμεσα τη χημική αποδόμηση του οστού και την απελευθέρωση HCO3- καθώς β) και Ca2+, Na+ και
K+(21). Επιπλέον διεγείρει τη δραστηριότητα των οστεοκλαστών και μειώνει
τη δραστηριότητα των οστεοβλαστών(22). Έτσι τελικά στη χρόνια μεταβολική οξέωση διατηρείται το pH και τα επίπεδα των HCO3- του αίματος μέσα
στα «φυσιολογικά» όρια με αντάλλαγμα όμως την οστική αποδόμηση(23).
Και μόνο η απελευθέρωση Ca2+ από τα οστά θα αρκούσε για να αυξήσει
την αποβολή του στα ούρα. Όμως η μεταβολική οξέωση αναστέλλει άμεσα
και τη σωληναριακή επαναρρόφηση του Ca2+ επιτείνοντας το αρνητικό ισοζύγιό του(24). Σε κλινικό επίπεδο, έχει πράγματι διαπιστωθεί σε ηλικιωμένα
άτομα ότι το φορτίο οξέων που αποβάλλεται από τους νεφρούς σχετίζεται
με την ποσότητα του Ca2+ που απεκκρίνεται στα ούρα(25). Στο αρνητικό ισοζύγιο Ca2+ μπορεί να συμβάλει και η μειωμένη απορρόφηση του Ca2+ από
το έντερο(26). Υπάρχουν αναφορές ότι τα επίπεδα της 1,25(OH)2D3 είναι
μειωμένα στη χρόνια μεταβολική οξέωση, γεγονός που αποδίδεται στη μειωμένη δραστικότητα της νεφρικής 1 -α-υδροξυλάσης(27).
Σε μία προοπτική μελέτη η αυξημένη πρόσληψη πρωτεϊνών (που όπως
προαναφέρθηκε αυξάνει το φορτίο οξέων) οδήγησε σε αυξημένη νεφρική
αποβολή Ca2+, η οποία αντιστράφηκε με τη χορήγηση HCO3- από το στόμα.
Να σημειωθεί ότι δεν παρατηρήθηκε μεταβολή του pH ή της συγκέντρωσης
των HCO3- σε καμία φάση αυτής της κλινικής μελέτης(28). Πράγματι, η αντικατάσταση φρούτων και λαχανικών με δημητριακά σε ηλικιωμένους οδήγη300
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σε σε αύξηση της ποσότητας των αποβαλλόμενων οξέων στα ούρα. Αυτή
η αύξηση συνοδεύονταν από αυξημένη αποβολή Ca2+ στα ούρα(19). Είναι
επίσης ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι η συχνότητα των καταγμάτων του ισχίου
είναι υψηλή στις Δυτικές κοινωνίες και πολύ χαμηλότερη στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η κατανάλωση πρωτεϊνών είναι μικρότερη. Αυτά τα
δεδομένα συνηγορούν υπέρ της υπόθεσης ότι η δίαιτα υψηλή σε λευκώματα σε συνδυασμό με το γήρας οδηγούν σε χρόνια μεταβολική οξέωση,
αρνητικό ισοζύγιο Ca2+ και τελικά σε οστεοπόρωση (acidosis-osteoporosis
hypothesis)(29).
3.2. Μυϊκός καταβολισμός
Στη χρόνια μεταβολική οξέωση αποδομούνται οι σκελετικοί μύες, αυξάνοντας την παραγωγή αζωτούχων ενώσεων που αποβάλλονται με τα
ούρα, οδηγώντας σε αρνητικό ισοζύγιο αζώτου(30). Ο πρωτεϊνικός καταβολισμός, απότοκος της χρόνιας οξέωσης, φαίνεται να αποτελεί έναν ομοιοστατικό μηχανισμό: η απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων αμινοξέων και
ιδιαίτερα γλουταμίνης, που χρησιμεύουν στη σύνθεση ΝΗ3 από τους νεφρούς, παρέχει τη δυνατότητα απέκκρισης μεγαλύτερης ποσότητας οξέων
στα ούρα (ως NH4CI) και αντιρρόπησης της οξέωσης. Υπάρχουν δεδομένα
που προκρίνουν την άποψη ότι ο μυϊκός καταβολισμός που παρατηρείται
στο γήρας είναι απότοκος της υποβόσκουσας οξέωσης(31).
3.3. Επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας
Η έκπτωση του ρυθμού της σπειραματικής διήθησης στη χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια κάτω από 40-50 ml/min/1,73 m2 οδηγεί σε μειωμένη ικανότητα
αποβολής οξέων και τελικά σε μεταβολική οξέωση(32). Τελευταία υπάρχουν
όλο και περισσότερα δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η μεταβολική οξέωση
με τη σειρά της επιταχύνει το ρυθμό έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας.
Τα δεδομένα αυτά προέρχονται τόσο από μελέτες σε πειραματόζωα(33,34),
όσο και από αναδρομικές μελέτες σε ανθρώπους(35,38). Αντίστοιχα, η βελτίωση της οξέωσης με τη χορήγηση βάσεων μειώνει τη βαρύτητα της νεφρικής προσβολής σε πειραματικά μοντέλα(33,34,39) και επιβραδύνει την εξέλιξη
της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας σε κλινικές μελέτες(40-44).
Έχουν προταθεί 3 μηχανισμοί για να εξηγηθεί η επίδραση της μεταβολι301
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κής οξέωσης πάνω στη νεφρική λειτουργία: Πρώτον, η αυξημένη παραγωγή ΝΗ3 (ανά νεφρώνα) οδηγεί σε αυξημένες ενδονεφρικές συγκεντρώσεις
της και στην ενεργοποίηση της εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος και
διαμεσοσωληναρική βλάβη(45). Δεύτερον, η αυξημένη αναγέννηση HCO3από τους νεφρούς οδηγεί σε αλκαλοποίηση του διάμεσου ιστού, που
προάγει την τοπική εναπόθεση Ca2+(46). Τέλος, έχει ενοχοποιηθεί η αυξημένη παραγωγή ενδοθηλίνης που οδηγεί και αυτή σε διαμεσοσωληναρική
προσβολή(47,48).
Μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο μία αναδρομική μελέτη με 113 ηλικιωμένους
ασθενείς, οι οποίοι εμφάνιζαν όμως ικανού βαθμού έκπτωση της νεφρικής
λειτουργίας (eGFR=25,7±14 ml/min/1,73 m2). Παρατηρήθηκε λοιπόν, ότι οι
ασθενείς με χαμηλότερα επίπεδα HCO3- παρουσίαζαν υψηλότερο κίνδυνο
επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας, παρόλο που τα επίπεδα των HCO3τους βρίσκονταν ακόμη μέσα στα φυσιολογικά όρια (>22 mEq/L, 23,4±1,8
mEq/L)(49). Βέβαια, αυτή η μελέτη αφορούσε σε ηλικιωμένους ασθενείς με
συνυπάρχουσα χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, θα μπορούσε όμως να περιμένει κανείς κάτι αντίστοιχο γενικότερα στους ηλικιωμένους, αφού το γήρας είναι συνυφασμένο με άλλοτε άλλου βαθμού έκπτωση της νεφρικής
λειτουργίας.
3.4. Άλλες επιπτώσεις
Πρόσφατες μελέτες σε κατά άλλα υγιή άτομα (και χωρίς νεφρική νόσο)
κατέδειξαν ότι χαμηλές συγκεντρώσεις HCO3- σχετίζονται με αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη(50), υψηλότερα επίπεδα λευκών αιμοσφαιρίων και
CRP(51), υψηλότερες τιμές αρτηριακής πίεσης(52) και χειρότερη φυσική κατάσταση κατά τη δοκιμασία σε κυλιόμενο διάδρομο(53). Δεν υπάρχουν όμως
για την ώρα αντίστοιχα δεδομένα σε πληθυσμούς ηλικιωμένων. Υπάρχουν
και ενδιαφέροντα δεδομένα που συσχετίζουν τη χρόνια μεταβολική οξέωση
και με αυξημένη θνητότητα. Σε μία ανάλυση των δεδομένων της NHANES
III, η παρουσία HCO3-<22 mEq/L σχετίστηκε με μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου στο σύνολο του πληθυσμού (HR 1,75, 95% CI=1,12-2,74). Ο κίνδυνος
θανάτου ήταν μεγαλύτερος σε άτομα με GFR<60 ml/min/1,73 m2 (HR 2,56,
95% CI=1,49-4,38), ενώ δεν έφθανε τα όρια της στατιστικής σημαντικότητας σε άτομα με GFR≥60 ml/min/1,73 m2 (HR 1,56, 95% CI=0,78-3,09).
Να σημειωθεί ότι τα άτομα με χαμηλό GFR ήταν σημαντικά μεγαλύτερης
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ηλικίας (78,9±11 έναντι 43,4±16 χρόνια). Ωστόσο κατά τον υπολογισμό του
κινδύνου θανάτου είχε γίνει προσαρμογή, τόσο για την ηλικία, όσο και για
άλλους παρόντες κινδύνου(54).

4. Θεραπεία της λανθάνουσας οξέωσης στους ηλικιωμένους
Αν θεωρηθεί ότι το γήρας (ιδιαίτερα αν συνοδεύεται με Δυτικού τύπου
δίαιτα) είναι μία κατάσταση υποβόσκουσας μεταβολικής οξέωσης, που
οδηγεί σε οστικό και μυϊκό καταβολισμό, τότε εύλογα γεννάται το ερώτημα
αν θα ήταν σκόπιμο να χορηγούνται αλκάλεα ως ρουτίνα σε ηλικιωμένα
άτομα(55). Η θεραπεία με βάσεις θα βελτίωνε το ισοζύγιο Ca2+ και αζώτου
στους ηλικιωμένους, ωστόσο δεν υπάρχουν ακόμη μεγάλες κλινικές μελέτες που να δικαιολογούν μία παρέμβαση τέτοιας κλίμακας.
Σε μία προοπτική μελέτη 18 ηλικιωμένων ασθενών με χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια, η διόρθωση της οξέωσης με HCO3- από το στόμα επί ένα
6μηνο είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων της αλβουμίνης
και την ελάττωση του μυϊκού καταβολισμού(56). Βέβαια, τα αποτελέσματα
αυτά προέρχονται από μία ειδική ομάδα υπερηλίκων και δε μπορούν να
αναχθούν άμεσα στο σύνολο των ηλικιωμένων ατόμων. Μελετώντας 18
μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται σε αρνητικό
ισοζύγιο Ca2+. Η χορήγηση HCO3- από το στόμα για 18 ημέρες μείωσε την
απέκκριση Ca2+ στα ούρα και βελτίωσε το ισοζύγιό του(57). Στη ίδια ομάδα
γυναικών διαπιστώθηκε ότι η διόρθωση της λανθάνουσας οξέωσης βελτίωσε και το ισοζύγιο αζώτου(58). Σε μία μεγαλύτερη διπλή τυφλή μελέτη σε
171 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 χρόνων και άνω η χορήγηση HCO3από το στόμα για ένα 3μηνο επίσης μείωσε την αποβολή Ca2+ στα ούρα και
βελτίωσε τους δείκτες του οστικού μεταβολισμού(59). Μία αντίστοιχη διπλή
τυφλή μελέτη σε 161 μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες διάρκειας ενός χρόνου διαπίστωσε επιπλέον ότι η χορήγηση κιτρικού Κ+ αύξησε την οστική
πυκνότητα στο ισχύο και την ΟΜΣΣ(60). Δεν υπάρχουν για την ώρα μελέτες
παρέμβασης σε ηλικιωμένους, όσον αφορά στην καλύτερη διατήρηση της
νεφρικής λειτουργίας μετά τη χορήγηση αλκάλεων.
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Ερωτήσεις
1. Υπό καθημερινές συνθήκες οι ηλικιωμένοι (μία σωστή):
α) Εμφανίζουν συνήθως pH<7,35;
β) Παρουσιάζουν κατά κανόνα υπερκαπνία;
γ) Εμφανίζουν πτώση των επιπέδων των HCO3-, που παραμένουν όμως
μέσα στα φυσιολογικά όρια;
δ) Είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην εμφάνιση υποκαλιαιμικής μεταβολικής
αλκάλωσης;
2. Μετά από φόρτιση με οξέα οι ηλικιωμένοι (μία σωστή):
α) Αυξάνουν την τιτλοποιήσιμη οξύτητα των ούρων σε μικρότερο βαθμό
από τους νεαρότερους;
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β) Αυξάνουν την απέκκριση NH4+ των ούρων σε μικρότερο βαθμό από τους
νεαρότερους;
γ) Αυξάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό την απέκκριση NH4+ σε σχέση με την
τιτλοποιήσιμη οξύτητα;
δ) Αδυνατούν να μειώσουν το pH των ούρων κάτω από 6,0;
3. Η λανθάνουσα μεταβολική οξέωση στους ηλικιωμένους (μία σωστή):
α) Μπορεί να επιταθεί από δίαιτα πλούσια σε υδατάνθρακες;
β) Μειώνει την αποβολή Ca2+ στα ούρα;
γ) Μειώνει τη αποβολή PO43+ στα ούρα;
δ) Οδηγεί σε θετικό ισοζύγιο αζώτου;
4. Ποιο από τα παρακάτω είναι αληθές για τη δίαιτα στους ηλικιωμένους (μία σωστή):
α) Δίαιτα πλούσια σε πρωτεΐνες οδηγεί σε θετικό ισοζύγιο αζώτου;
β) Δίαιτα πλούσια σε λαχανικά οδηγεί σε μυϊκή αποδόμηση;
γ) Δίαιτα πλούσια σε φρούτα προστατεύει από κατάγματα ισχύου;
δ) Δίαιτα πλούσια σε υδατάνθρακες μειώνει την απέκκριση Ca2+ στα ούρα;
5. Ποιο από τα παρακάτω είναι αληθές (μία σωστή):
α) Η ελαττωμένη ικανότητα οξινοποίησης των ούρων στους ηλικιωμένους
είναι ανεξάρτητη από τον GFR;
β) Η δίαιτα έχει μεγαλύτερη επίδραση από την ηλικία στην οξεοβασική ισορροπία;
γ) H χορήγηση HCO3- από το στόμα σε ηλικιωμένους αυξάνει την αλβουμίνη του ορού;
δ) H χορήγηση HCO3- από το στόμα σε ηλικιωμένους αυξάνει την αποβολή
PO4-3 στα ούρα;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.

γ
β
α
γ
γ
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Φάρμακα που προκαλούν υπερκαλιαιμική
υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση
Πλέρος Χρήστος
Νεφρολόγος, Επιμελητής Β’, Νεφρολογικού Τμήματος
Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

Κύρια σημεία
- Η παρουσία Na+ στο αθροιστικό σωληνάριο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
απέκκρισης K+ από τα θεμέλια κύτταρα. Δεν ισχύει το ίδιο για την αλδοστερόνη
- Η ΝΣΟ IV εκφράζει γενικευμένη διαταραχή του άπω σωληναρίου και αποτελεί
συνήθως πολυπαραγοντική διαταραχή
- Η ΝΣΟ IV σπανίως εμφανίζεται σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία
- Ο υποαλδοστερονισμός και η υπερκαλιαιμία συνοψίζουν παθοφυσιολογικά
όλα τα αίτια ΝΣΟ IV
- Τα ΜΣΑΦ και οι αναστολείς του άξονα ΡΑΑ αποτελούν τα συχνότερα φαρμακευτικά αίτια ΝΣΟ IV
- Ο κίνδυνος της υπερκαλιαιμίας από συγχορήγηση α-ΜΕΑ/ARB και ανταγωνιστών αλδοστερόνης είναι πιθανότατα υποεκτιμημένος
- Η χορήγηση υψηλών δόσεων τριμεθοπρίμης σε HIV θετικούς ασθενείς προκαλεί υπερκαλιαιμία >5 mEq/L σε ποσοστό 50%
- Χρειάζεται τακτική παρακολούθηση των επιπέδων K+ σε ασθενείς υπό θεραπεία με ηπαρίνη, η οποία καταστέλλει την παραγωγή αλδοστερόνης
- Η ΝΣΟ IV αποτελεί συχνή διαταραχή στους ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού
που λαμβάνουν αναστολείς της καλσινευρίνης
- Η αλκαλοποίηση των ούρων αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την υπερκαλιαιμία
από χορήγηση τριμεθοπρίμης

1. Υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση
Ο χαρακτηρισμός μιας μεταβολικής οξέωσης ως υπερχλωραιμικής είναι
καθαρά περιγραφικός, υποδηλώνοντας την αύξηση της συγκέντρωσης του
CI- ως αποτέλεσμα μιας σειράς παθολογικών διεργασιών, οι οποίες οδηγούν σε μεταβολική οξέωση. Οι υπερχλωραιμικές μεταβολικές οξεώσεις
είναι ευρύτερα γνωστές στην κλινική πράξη ως μεταβολικές οξεώσεις με
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φυσιολογικό χάσμα ανιόντων ορού (χάσμα ανιόντων ορού = Na+ - Cl- HCO3-). Η υπερχλωραιμία αποτελεί συνέπεια της προσπάθειας του οργανισμού να διατηρήσει σταθερό τον όγκο και την ηλεκτροχημική ισορροπία
του κατά τη διαδικασία αντιρρόπησης της οξεοβασικής διαταραχής(1). Στην
πλειονότητα των περιπτώσεων μία υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση
οφείλεται: α) σε απώλεια HCO3− από τον γαστρεντερικό σωλήνα (διαρροϊκό
σύνδρομο) ή το νεφρό (εγγύς ή άπω νεφροσωληναριακή οξέωση-ΝΣΟ) και
β) σε αδυναμία απέκκρισης επαρκούς ποσότητας Η+ από το νεφρό (άπω
ΝΣΟ τύπου Ι ή ΙV). Η ΝΣΟ τύπου ΙV είναι η συχνότερη ΝΣΟ και η μοναδική
που συνοδεύεται από υπερκαλιαιμία(2).

2. Άπω σωληνάριο
Η ΝΣΟ ΙV εκφράζει το αποτέλεσμα γενικευμένης διαταραχής του άπω
σωληναρίου. Για την πληρέστερη κατανόησή της κρίνεται σκόπιμη μία σύντομη ανασκόπηση της φυσιολογίας του άπω σωληναρίου, όσον αφορά
στο ρόλο του στην απέκκριση ιόντων Κ+ και Η+.
Η απέκκριση Κ+ επιτελείται από τα κύρια κύτταρα (Εικ. 1) διαμέσου
διαύλων Κ+ (ROMK, MAXI-K) και ενός συμμεταφορέα K+-CI- (KCC1) και
εξαρτάται από την ηλεκτροχημική κλίση εκατέρωθεν της αυλικής μεμβράνης του κυττάρου. Οι κυριότεροι ρυθμιστές της ηλεκτροχημικής κλίσης του
Κ+ στο άπω σωληνάριο είναι: α) ο ρυθμός ροής του σωληναριακού υγρού,
β) η αλδοστερόνη, γ) η συγκέντρωση του εξωκυττάριου Κ+, δ) η προσφορά Na+ στο άπω σωληνάριο και ε) το εξωκυττάριο pH. Είναι σημαντικό να
τονιστεί ότι η αλδοστερόνη ενισχύει την έκκριση Κ+, συμβάλλει στην ομοιόστασή του, αλλά δεν αποτελεί προϋπόθεση απέκκρισής του(3). Δεν ισχύει
το ίδιο για το Na+, χωρίς την παρουσία του οποίου στον αυλό του άπω
σωληναρίου η απέκκριση Κ+ από τα κύρια κύτταρα είναι αδύνατη. Τελικό
ρυθμιστικό ρόλο στην όλη διαδικασία επαναρρόφησης Na+ και απέκκρισης
Κ+ στο άπω σωληνάριο παίζουν οι WNK (With No lysine = K) κινάσες, μία
πρόσφατα ανακαλυφθείσα ομάδα ενζύμων με ολοένα αυξανόμενες κλινικές και παθοφυσιολογικές συσχετίσεις(4).
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Εικόνα 1: Θεμέλιο κύτταρο φλοιώδους αθροιστικού σωληναρίου.Η απορρόφηση Na+ δημιουργεί την απαραίτητη διαφορά δυναμικού (ηλεκτραρνητικότητα του
αυλού) για να απεκκριθούν ιόντα Κ+. Η δράση της Na+-K+-ATPάσης εξασφαλίζει
την απαραίτητη διαφορά συγκέντρωσης για την είσοδο των Na+. (Από Brenner &
Rector’s The Kidney, 8th edition, Chapter 5-Transport of Inorganic Solutes, 2008)

Υπεύθυνα για την απέκκριση διττανθρακικών (HCO3-) ή υδρογονοκατιόντων (H+) στο άπω σωληνάριο, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του
οργανισμού, είναι τα εμβόλιμα κύτταρα (Εικ. 2). Κυρίαρχο ρόλο στην απέκκριση Η+ παίζει η Η+-ATPάση και πολύ λιγότερο η Η+-Κ+-ATPάση, η οποία
χρησιμεύει περισσότερο στην επαναρρόφηση Κ+ σε καταστάσεις υποκαλιαιμίας. Όπως φαίνεται, πρόκειται για ηλεκτρογενή ενεργητική μεταφορά Η+
με τελικό αποτέλεσμα την προσθήκη HCO3- στη συστηματική κυκλοφορία.
Τα ιόντα Η+ δεσμεύονται στον αυλό με διαθέσιμα ανιόντα και κυρίως με
μόρια αμμωνίας (ΝΗ3). Ο σχηματισμός αμμωνίου (ΝΗ4+) στον αυλό ευνοείται από το pH του σωληναριακού υγρού, το οποίο είναι πολύ μικρότερο
από την pKa της χημικής αντίδρασης (NH3 + H+ ' NH4+, pKa=9). Το άπω
σωληνάριο είναι αδιαπέραστο για τα μόρια ΝΗ4+, τα οποία «παγιδεύονται»
έτσι στον αυλό. Στη βάση όλης αυτής της διαδικασίας βρίσκεται η καρβονική ανυδράση τύπου 2, η οποία εντοπίζεται στο κυτταρόπλασμα των
εμβόλιμων κυττάρων. Σε αντίθεση με το εγγύς σωληνάριο (ΕΣ), το άπω
σωληνάριο στερείται της παρουσίας καρβονικής ανυδράσης στην αυλική
επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης των κυττάρων του. Η επαναρρόφηση
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του Na+ συμμετέχει έμμεσα στην έκκριση Η+ αυξάνοντας την ηλεκτραρνητικότητα στον αυλό του σωληναρίου, ενώ η αλδοστερόνη διεγείρει απευθείας την Η+-ATPάση. Ο βασικότερος όμως ρυθμιστής της δραστηριότητας
της παραπάνω αντλίας είναι οι συστηματικές μεταβολές του pH. Διαμέσου
της παραπάνω διαδικασίας ο άπω νεφρώνας είναι ο τελικός ρυθμιστής του
pH των ούρων. Σημαντικό είναι επίσης να τονιστεί ότι η απώλεια της λειτουργικότητας της H+-ATPάσης εκμηδενίζει σχεδόν και τη συμμετοχή του
ΕΣ στην οξεοβασική ισορροπία, καθώς ο μεταβολισμός της γλουταμίνης
με τελικό στόχο την αποβολή ιόντων NH4+ καθίσταται αναποτελεσματικός.
Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι η ΝΣΟ τύπου Ι οδηγεί σε βαρύτερη οξέωση από τη ΝΣΟ τύπου ΙΙ(5).

Εικόνα 2: Εμβόλιμα κύτταρα τύπου Α και Β. Στο κυτταρόπλασμα των εμβόλιμων
κυττάρων γίνεται διάσταση του ύδατος με τη βοήθεια της καρβονικής ανυδράσης τύπου ΙΙ (H2O + CO2 ' H+ + HCO3-). Τα παραγόμενα ιόντα H+ και HCO3- μεταφέρονται
στον αυλό του σωληναρίου ή στη συστηματική κυκλοφορία, ανάλογα με τον τύπο
του κυττάρου. Tubule Lumen=σωληναριακός αυλός, Type A-B IC=τύπου Α-Β εμβόλιμα κύτταρα (Από: Brenner & Rector’s The Kidney, 8th edition, Chapter 7-Renal
Acidification, 2008)

3. Νεφροσωληναριακή οξέωση τύπου IV (ΝΣΟ IV)
Όπως αναφέρθηκε ήδη, η ΝΣΟ IV αποτελεί τη συχνότερη ΝΣΟ στην
κλινική πράξη. Από παθοφυσιολογική σκοπιά, τα αίτια της ΝΣΟ IV μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στα εξής: α) αληθής ή φαινομενικός υποαλδοστερονισμός και β) υπερκαλιαιμία(6). Στη συντριπτική πλειοψηφία των
περιπτώσεων απαιτείται και κάποιου βαθμού νεφρική ανεπάρκεια προκειμένου να εκδηλωθεί η ΝΣΟ IV, κάτι απόλυτα λογικό, αφού η αλδοστερόνη
δεν αποτελεί προϋπόθεση επαρκούς απέκκρισης Κ+ και η υπερκαλιαιμία
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είναι αρκετά σπάνια, όταν η νεφρική λειτουργία είναι φυσιολογική. Σε πρόσφατη αναδρομική μελέτη διάρκειας 12 μηνών, που περιλάμβανε νοσηλευόμενους ασθενείς παθολογικού τμήματος, διαπιστώθηκε ΝΣΟ IV σε 24
ασθενείς σε σύνολο 797 εισαγωγών. Κανείς από τους παραπάνω ασθενείς
δεν είχε φυσιολογική νεφρική λειτουργία(7). Ωστόσο, ο βαθμός έκπτωσης
του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR) στις περιπτώσεις ΝΣΟ IV είναι
συνήθως πολύ μικρός για να δικαιολογήσει εξ ολοκλήρου τη βαρύτητα της
οξέωσης και της υπερκαλιαιμίας(2). Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο η
υπερκαλιαιμία οδηγεί σε μειωμένη απέκκριση ΝΗ4+ παραμένει αντικείμενο
έρευνας, ενώ η αιτιολογική συσχέτιση υπερκαλιαιμίας και ΝΣΟ IV έχει επιβεβαιωθεί μέσα από την κλινική παρατήρηση, ήδη από το 1976(8).
Σπάνια συναντά κανείς υπερκαλιαιμική υπερχλωραιμική μεταβολική
οξέωση οφειλόμενη σ’ ένα και μοναδικό αίτιο (λ.χ. σύνδρομο Gordon, νόσος Addison κ.ά). Στην κλινική πράξη οι περιπτώσεις ΝΣΟ IV οφείλονται
συνήθως σε πολλαπλούς παράγοντες που παρεμβαίνουν στην ομαλή λειτουργία του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης- αλδοστερόνης (ΡΑΑ) ή στην
ομοιόσταση του Κ+. Μεταξύ αυτών πολύ συχνά συναντώνται διάφορα φάρμακα, τα οποία αποτελούν και το αντικείμενο αυτού του κεφαλαίου.

4. Φάρμακα
4.1. Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ)
Τα ΜΣΑΦ δρουν αναστέλλοντας το ένζυμο κυκλοξυγενάση (COX), το
οποίο είναι και το κυρίαρχο ένζυμο παραγωγής εικοσανοειδών (προσταγλανδίνες-PGs, προστακυκλίνη-PGI2, θρομβοξάνη Α2-TxA2, λευκοτριένιαLTs, λιποξίνες, εποξυλίνες) από τον μεταβολισμό του αραχιδονικού οξέος.
Το είδος των εικοσανοειδών που θα παραχθεί εξαρτάται από το είδος των
υπολοίπων ενζύμων που συμμετέχουν στην επεξεργασία, τα οποία διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων ιστών. Υπάρχουν δύο διαφορετικά ισοένζυμα
COX (COX-1 και COX-2) που άλλοτε δρουν συνεργικά και άλλοτε έχουν διακριτούς ρόλους στη φυσιολογία του οργανισμού(9). Τα ΜΣΑΦ έχουν ευρύτατη εφαρμογή στην κλινική πράξη, κυρίως εξαιτίας της αντιφλεγμονώδους
δράσης τους και οι ανεπιθύμητες ενέργειές τους εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας, ειδικότερα μετά την ανακάλυψη των εκλεκτικών
αναστολέων COX-2.
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Μεταξύ των συνηθέστερων επιπλοκών χρήσης αυτών των φαρμάκων
βρίσκονται τα γαστρεντερικά ενοχλήματα, με αυξημένη την επίπτωση έλκους, ενώ σημαντικές παρενέργειες αφορούν επίσης στο καρδιαγγειακό
σύστημα και στους νεφρούς (απορρύθμιση αρτηριακής πίεσης, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, χρόνια διάμεση νεφρίτιδα, υπερκαλιαιμία, ΝΣΟ IV, κ.ά).
Οι καρδιαγγειακές και νεφρικές επιπλοκές είναι εξαιρετικά σπάνιες υπό
φυσιολογικές συνθήκες, αλλά η επίπτωσή τους αυξάνεται δραματικά σε
καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ), κίρρωση και άλλες καταστάσεις ενεργοποίησης του συμπαθητικού νευρικού συστήματος (ΣΝΣ)
ή του άξονα ΡΑΑ, κάτι απόλυτα λογικό δεδομένης της γνωστής αγγειοδιασταλτικής δράσης των προσταγλανδινών(10).
Ειδικότερα, όσον αφορά στο νεφρό, η δράση των COX οδηγεί κυρίως
στην παραγωγή PGs. Η μειωμένη προσφορά CI- στο παχύ ανιόν σκέλος
της αγκύλης του Henle (TALH) διεγείρει την COX-2 και οι παραγόμενες
PGs οδηγούν στην αυξημένη παραγωγή και έκκριση ρενίνης από τα κοκκώδη κύτταρα της παρασπειραματικής συσκευής. Σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα, οι PGs διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην απέκκριση Na+
από το νεφρό. Ο ακριβής μηχανισμός της νατριουρητικής τους δράσης δεν
έχει αποσαφηνιστεί. Η χρήση ΜΣΑΦ αναστέλλει τη σύνθεση της ρενίνης
οδηγώντας σε υπορρενιναιμικό υποαλδοστερονισμό και επιπλέον προκαλεί σύσπαση του αγγειακού δικτύου, με αποτέλεσμα μείωση της νεφρικής
αιμάτωσης και του GFR(11). Σύμφωνα με τα παραπάνω, η υπερκαλιαιμία
και η ΝΣΟ IV αποτελούν αναμενόμενες επιπλοκές των ΜΣΑΦ. Σημαντικό
είναι να τονιστεί και πάλι ότι η εμφάνιση των παραπάνω επιπλοκών εξαρτάται άμεσα από την κατάσταση του συστήματος ΡΑΑ και του ΣΝΣ.
4.2. β-αναστολείς
Οι β-αναστολείς αποτελούν φάρμακα με ευρεία κλινική εφαρμογή εξαιτίας της αποτελεσματικότητάς τους στη θεραπεία νόσων όπως η υπέρταση,
η ισχαιμική καρδιοπάθεια, η καρδιακή ανεπάρκεια και αρκετές αρρυθμίες.
Αποτελούν εν δυνάμει αίτιο ΝΣΟ IV δεδομένου του μικρού αλλά υπαρκτού
κινδύνου πρόκλησης υπερκαλιαιμίας και υποαλδοστερονισμού.
Η διέγερση των β-υποδοχέων των κυττάρων είναι γνωστό ότι οδηγεί
σε αύξηση του ενδοκυττάριου cAMP και εν συνεχεία σε φωσφορυλίωση
και ενεργοποίηση της Na+-K+-ATPάσης. Επίσης έχει αποδειχτεί ότι η πα315
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ραγωγή ρενίνης ως αποτέλεσμα δράσης του ΣΝΣ οφείλεται σε διέγερση
των β1-υποδοχέων των κυττάρων της παρασπειραματικής συσκευής(12).
Συνεπώς οι β-αναστολείς αυξάνουν τη συγκέντρωση του εξωκυττάριου Κ+
παρεμβαίνοντας στην ηλεκτροχημική ισορροπία μεταξύ ενδο- και εξωκυττάριου χώρου, καθώς και στη νεφρική απέκκριση Κ+. Με εξαίρεση ίσως
τη λαβηταλόλη, οι υπόλοιποι β-αναστολείς σπανίως έχουν ενοχοποιηθεί
για κλινικά σημαντικές περιπτώσεις υπερκαλιαιμίας. Θα πρέπει ωστόσο
να θεωρούνται προδιαθεσικοί παράγοντες ανάπτυξης υπερκαλιαιμίας και
ΝΣΟ IV σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, όπως οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη, ΧΝΝ κ.ά(13)
4.3. Φάρμακα - αναστολείς του άξονα ΡΑΑ
4.3.1. α-ΜΕΑ και ARBs

Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (α-ΜΕΑ)
καθώς και οι αποκλειστές των υποδοχέων ΑΤ1 της αγγειοτενσίνης-ΙΙ (ARBs)
μονοπώλησαν τα τελευταία 20 χρόνια το ενδιαφέρον της έρευνας σχετικά
με τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Αποδεδειγμένη θεωρείται πλέον η αποτελεσματικότητά τους στη θεραπεία νοσημάτων όπως η υπέρταση, η καρδιακή ανεπάρκεια, η διαβητική νεφροπάθεια κ.ά.
Μία από τις σημαντικότερες παρενέργειές τους αποτελεί η υπερκαλιαιμία, οφειλόμενη κυρίως στον υπερρενιναιμικό υποαλδοστερονισμό και στη
μείωση του GFR που προκαλούν υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Η υπερκαλιαιμία εμφανίζεται σε ποσοστό 10% των ασθενών υπό θεραπεία με
α-ΜΕΑ/ARBs και οι κυριότεροι προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η μεγάλη
ηλικία, η παρουσία νεφρικής νόσου, η καρδιακή ανεπάρκεια, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπογκαιμία/αφυδάτωση και η πολυφαρμακία (αυξημένος
κίνδυνος σε ασθενείς που λαμβάνουν πάνω από 10-15 διαφορετικά φάρμακα). Σε ποσοστό 1% ευθύνονται για υπερκαλιαιμία σε επίπεδα άνω των
6 mEq/L με κίνδυνο θανατηφόρων αρρυθμιών. Γι’ αυτό το λόγο επιβάλλεται
στενή παρακολούθηση του Κ+ κατά την αρχική περίοδο χρήσης αυτών των
φαρμάκων(14). Δεδομένης της παθοφυσιολογίας της ΝΣΟ IV και των ασθενών στους οποίους απευθύνονται οι α-ΜΕΑ/ARBs, δεν αποτελεί έκπληξη
το γεγονός ότι αποτελούν από τα συχνότερα αίτια φαρμακευτικής υπερκαλιαιμικής υπερχλωραιμικής οξέωσης.
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Με βάση το φαινόμενο «διαφυγής της αλδοστερόνης» (aldosterone
escape) θεωρήθηκε πιθανή η ύπαρξη αθροιστικού οφέλους από τη χορήγηση συνδυασμού α-ΜΕΑ με ARBs. Η μεγαλύτερη ωστόσο κλινική μελέτη
προς αυτή την κατεύθυνση απέτυχε να αναδείξει κλινικά οφέλη συγκριτικά
με τη μονοθεραπεία με α-ΜΕΑ ή ARB, ενώ διαπίστωσε δραματική αύξηση
των παρενεργειών, μεταξύ των οποίων και η υπερκαλιαιμία(15).
4.3.2. Αναστολείς ρενίνης

Το μοναδικό φάρμακο της κατηγορίας αυτής που έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας αποτελεί το aliskiren (Rasilez/Tekturna). Καταλαμβάνει το ενεργό σημείο της ρενίνης εμποδίζοντας έτσι τη μετατροπή του αγγειοτενσινογόνου σε αγγειοτενσίνη-Ι. Θεωρητικά προσφέρει μία πληρέστερη αναστολή του άξονα ΡΑΑ περιορίζοντας τη δραστικότητα ρενίνης πλάσματος
συγκριτικά με τους λοιπούς αναστολείς και πιθανότατα και την ενεργοποίηση του ιστικού συστήματος ρενίνης αγγειοτενσίνης(16). Οι πρώτες μελέτες
ανέφεραν για εφάμιλλη δραστικότητα σε σχέση με τους α-ΜΕΑ/ARBs όσον
αφορά στην υπέρταση και στην καρδιακή ανεπάρκεια, με καλύτερο συνολικό προφίλ παρενεργειών. Οι σοβαρές παρενέργειες ωστόσο, μεταξύ των
οποίων και η υπερκαλιαιμία, εμφανίζονται με παρόμοια συχνότητα(17). Απογοητευτικά υπήρξαν τα αποτελέσματα της απόπειρας συνδυασμού των
αναστολέων ρενίνης με α-ΜΕΑ ή ARBs στη θεραπεία ασθενών με διαβήτη
και ΧΝΝ. Εκτός της αυξημένης συχνότητας παρενεργειών όπως η υπερκαλιαιμία, ο συνδυασμός aliskiren με α-ΜΕΑ ή ARB είχε ως αποτέλεσμα την
αύξηση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων(18). Η αποτελεσματικότητα και η
ασφάλεια αυτού του νέου αναστολέα του άξονα ΡΑΑ αποτελούν αντικείμενο συνεχιζόμενης έρευνας.
4.3.3. Ανταγωνιστές αλδοστερόνης

Όπως είναι γνωστό η αλδοστερόνη παράγεται στο φλοιό των επινεφριδίων και μία από τις κύριες δράσεις της βρίσκεται στο νεφρό, όπου προάγει
την επαναρρόφηση Na+ στο άπω εσπειραμένο και στο φλοιώδες αθροιστικό σωληνάριο. Συγκεκριμένα συνδέεται με εξειδικευμένο ενδοκυττάριο
υποδοχέα και ενεργοποιεί μεταβολικά μονοπάτια με τελικό αποτέλεσμα
την αύξηση των διαύλων Na+ στην αυλική μεμβράνη και τη διέγερση της
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Na+-K+-ATPάσης στη βασικοπλάγια μεμβράνη του θεμέλιου κυττάρου και
την αύξηση των συμμεταφορέων Na+-Cl- στα κύτταρα του άπω εσπειραμένου σωληναρίου. Αποτελεί έτσι έναν από τους βασικούς ρυθμιστές της
απέκκρισης Κ+. Επιπλέον διεγείρει απευθείας τη δράση της αντλίας Η+ στα
εμβόλιμα κύτταρα τύπου Α.
Η σπιρονολακτόνη και η επλερενόνη αποτελούν προς το παρόν τους
μοναδικούς διαθέσιμους ανταγωνιστές αλδοστερόνης, ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκε κλινική μελέτη φάσης 2 ενός νέου φαρμάκου της ίδιας
κατηγορίας(19). Παραδοσιακά η σπιρονολακτόνη αποτελεί φάρμακο πρώτης
γραμμής στη θεραπεία της κίρρωσης του ήπατος. Σήμερα πλέον οι ανταγωνιστές της αλδοστερόνης έχουν ευρεία εφαρμογή στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας ως τμήμα της βέλτιστης φαρμακευτικής αγωγής(20,21).
Παρά το αποδεδειγμένο όφελος στην επιβίωση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, πολλοί γιατροί διστάζουν να χορηγήσουν ανταγωνιστές της
αλδοστερόνης. Ο βασικός λόγος γι’ αυτό είναι ο φόβος της υπερκαλιαιμίας,
η οποία αποτελεί και την πιο επικίνδυνη παρενέργειά τους. Ο κίνδυνος
υπερκαλιαιμίας αυξάνεται κατά πολύ σε ασθενείς με νεφρική νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια, σακχαρώδη διαβήτη και σε περιπτώσεις συγχορήγησης
με άλλους αναστολείς του συστήματος ΡΑΑ. Η υπερκαλιαιμία από ανταγωνιστές της αλδοστερόνης εμφανίζεται συχνά με συνοδό υπερχλωραιμική
μεταβολική οξέωση. Η σπιρονολακτόνη επιδεινώνει προϋπάρχουσα χρόνια μεταβολική οξέωση αφ’ ενός λόγω υποαλδοστερονισμού, αλλά κυρίως
εξαιτίας αύξησης της ενδογενούς παραγωγής οξέων(22). Η συγχορήγηση με
άλλους αναστολείς του συστήματος ΡΑΑ αποτελεί το συνηθέστερο κλινικό
σενάριο και επιπλέκεται από υπερκαλιαιμία σε ποσοστό 5-10%, σύμφωνα
πάντοτε με τις κλινικές μελέτες. Οι ασθενείς που συμμετέχουν σ’ αυτές τις
μελέτες περνούν από συγκεκριμένη διαλογή και έχουν κατά κανόνα στενή παρακολούθηση, γεγονός που πιθανότατα υποεκτιμά τον κίνδυνο της
υπερκαλιαιμίας στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη(23).
Ο κίνδυνος υπερκαλιαιμίας και ΝΣΟ IV είναι ίδιος για τους δύο ανταγωνιστές αλδοστερόνης. Κατά τα άλλα η επλερενόνη εμφανίζει καλύτερο
προφίλ παρενεργειών σε σχέση με την σπιρονολακτόνη. Εξαιτίας μεγαλύτερης συγγένειας προς τους υποδοχείς αλδοστερόνης συνδέεται λιγότερο
με προγεστερονικούς και ανδρογονικούς υποδοχείς, με αποτέλεσμα μειωμένη εμφάνιση γυναικομαστίας, ανικανότητας και διαταραχών έμμηνου
ρύσης σε σχέση με την σπιρονολακτόνη(24).
318

Ποικίλες οξεοβασικές διαταραχές-Ι

4.4. Αναστολείς διαύλων ENaC
4.4.1. Αμιλορίδη και τριαμτερένη

Τα δύο παραπάνω φάρμακα υπάγονται μαζί με τους ανταγωνιστές της
αλδοστερόνης στα καλιοσυντηρητικά διουρητικά. Συγκαταλέγονται στα αίτια ΝΣΟ IV εξαιτίας της δυνατότητας πρόκλησης υπερκαλιαιμίας. Πρόκειται
για ασθενή διουρητικά και στην κλινική πράξη χρησιμοποιούνται κυρίως σε
συνδυασμό με κάποιο άλλο διουρητικό, με στόχο την αποφυγή της υποκαλιαιμίας και του συνοδού κινδύνου αρρυθμιών. Δεσμεύουν τους διαύλους Na+ ENac εμποδίζοντας έτσι την επαναρρόφηση Na+ στο αθροιστικό
σωληνάριο και τη δημιουργία διαφοράς δυναμικού μεταξύ του αυλού του
σωληναρίου και του κυτταροπλάσματος. Αυτό εμποδίζει την απέκκριση Κ+
και δυσχεραίνει τη λειτουργία της αντλίας Η+ των εμβόλιμων κυττάρων. Ο
κίνδυνος εμφάνισης υπερκαλιαιμίας και ΝΣΟ IV αυξάνεται σε ασθενείς με
πρόσθετους προδιαθεσικούς παράγοντες όπως η ΧΝΝ και η χρήση φαρμάκων του άξονα ΡΑΑ(24).
Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για παθοφυσιολογική συσχέτιση της
δράσης του διαύλου ENaC με την ιδιοπαθή υπέρταση. Ωστόσο οι κλινικές
μελέτες έχουν αποτύχει να αναδείξουν το ρόλο των αναστολέων ENaC στη
θεραπεία της. Σημαντικό είναι βέβαια να τονιστεί ότι όλες οι κλινικές μελέτες έχουν μελετήσει τα παραπάνω φάρμακα σε χαμηλές δόσεις και ποτέ
ως μονοθεραπεία(25).
4.4.2. Τριμεθοπρίμη και πενταμιδίνη

Η τριμεθοπρίμη (TMP) και η πενταμιδίνη χρησιμοποιούνται ευρέως
στην πρόληψη και θεραπεία ευκαιριακών λοιμώξεων σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Συγγενεύουν δομικά με την αμιλορίδη και προκαλούν
υπερκαλιαιμία και ΝΣΟ IV με τον ίδιο μηχανισμό(26,27). Η συχνότητα της
υπερκαλιαιμίας είναι δοσοεξαρτώμενη και φυσικά αυξάνεται σε λοιμώξεις
που απαιτούν μεγάλες δόσεις, όπως αυτές από Pneumocystis jiroveci.
Υπερκαλιαιμία σε επίπεδα >5 mEq/L και >6 mEq/L παρατηρείται σε HIV θετικούς ασθενείς υπό θεραπεία με υψηλές δόσεις TMP σε ποσοστό 50% και
10% αντίστοιχα(13). Μικρός άλλα υπαρκτός είναι ο κίνδυνος υπερκαλιαιμίας
και σε συνηθισμένες δόσεις TMP, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς(28).
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Η θεραπεία με πενταμιδίνη επιπλέκεται συχνά από υπερκαλιαιμία, ειδικά
σε HIV-θετικούς ασθενείς, κάτι που πιθανότατα σχετίζεται κατά πολύ με
τις νεφροτοξικές ιδιότητες του φαρμάκου(13). Η υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση που συνοδεύει αρκετές φορές την υπερκαλιαιμία από TMP ή
πενταμιδίνη οφείλεται κυρίως στην ίδια την υπερκαλιαιμία και εμφανίζεται
συχνότερα παρουσία πρόσθετων προδιαθεσικών παραγόντων υπερκαλιαιμίας και υποαλδοστερονισμού(2).
Ο δίαυλος ENaC αναστέλλεται μόνο από την ιονισμένη (κατιονική) μορφή της TMP και της πενταμιδίνης. Πολύ αποτελεσματική στρατηγική για
την πρόληψη της υπερκαλιαιμίας από TMP αποτελεί η αλκαλοποίηση των
ούρων, η οποία οδηγεί σε αποδέσμευση του φαρμάκου από τον ENaC
και εν συνεχεία στην απέκκρισή του στα ούρα. Δεν ισχύει το ίδιο για την
πενταμιδίνη η οποία εξαιτίας της υψηλότερης pKa από την TMP δεν αποδεσμεύεται σε εφικτές τιμές pH του σωληναριακού υγρού στο αθροιστικό
σωληνάριο(29).
4.5. Ηπαρίνη
Με εξαίρεση τους κινδύνους της αιμορραγίας και του συνδρόμου HIT
(Heparin Induced Thrombocytopenia), οι υπόλοιπες παρενέργειες της
ηπαρίνης σπάνια τυγχάνουν της δέουσας κλινικής προσοχής. Μία απ’ αυτές αποτελεί και η υπερκαλιαιμία, η οποία ορισμένες φορές συνοδεύεται
και από υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση. Η ηπαρίνη και τα παράγωγά
της καταστέλλουν την παραγωγή αλδοστερόνης από τη σπειροειδή ζώνη
του φλοιού των επινεφριδίων με μηχανισμό που παραμένει αδιευκρίνιστος.
Αρκετά πειραματικά στοιχεία συνηγορούν υπέρ της απευθείας παρεμβολής στο βιοσυνθετικό μονοπάτι των αλατοκορτικοειδών στο φλοιό των
επινεφριδίων, καθώς επίσης και της μείωσης του αριθμού και της συγγένειας των υποδοχέων της σπειροειδούς ζώνης προς την αγγειοτενσίνηΙΙ(30). Η καταστολή της παραγωγής αλδοστερόνης από την ηπαρίνη είναι
δοσοεξαρτώμενη(31) και η προκαλούμενη κατακράτηση Κ+ μεγιστοποιείται μετά από 3-5 ημέρες χορήγησης. Η σοβαρότητα και η συχνότητα της
υπερκαλιαιμίας αυξάνονται παρουσία προδιαθεσικών παραγόντων όπως
η ΧΝΝ, ο σακχαρώδης διαβήτης και φάρμακα που παρεμβαίνουν στην
ομοιόσταση του Κ+ (αναστολείς του άξονα ΡΑΑ, καλιοσυντηρητικά διουρητικά, ΜΣΑΦ κ.ά)(30). Επί παρουσίας τέτοιων παραγόντων, ακόμη και μικρές
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δόσεις ηπαρίνης μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνη υπερκαλιαιμία(32). Αν
και μεμονωμένες αναφορές το αμφισβήτησαν(33), είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι και οι χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες μπορούν να οδηγήσουν
σε υπερκαλιαιμία. Εξαιτίας της ετερογένειας ως προς τα χαρακτηριστικά
των ασθενών των διαφόρων μελετών, είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί ο
κίνδυνος εμφάνισης υπερκαλιαιμίας και ΝΣΟ IV από τη χορήγηση ηπαρίνης. Οι περισσότερες απ’ αυτές ευθύνονται για υπερκαλιαιμία σε ποσοστό
2-8% και εφιστάται η προσοχή των κλινικών στην τακτική παρακολούθηση
των επιπέδων Κ+ σε ασθενείς που λαμβάνουν ηπαρίνη(30,34).
4.6. Αναστολείς καλσινευρίνης
Η κυκλοσπορίνη (CsA) και το τακρόλιμους (tacrolimus-TAC) βρίσκονται
μεταξύ των πλέον αποτελεσματικών και ευρέως χρησιμοποιούμενων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. Αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των περισσότερων ανοσοκατασταλτικών σχημάτων στη μεταμόσχευση συμπαγών
οργάνων. Δρουν αναστέλλοντας τη δράση της καλσινευρίνης, μιας φωσφατάσης που υπό φυσιολογικές συνθήκες αποφωσφορυλιώνει τον παράγοντα NFAT (Nuclear Factor of Activated T cells), ο οποίος στη συνέχεια
εισέρχεται στον πυρήνα και διαμέσου μιας σειράς διεργασιών οδηγεί στην
ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων. Η CsA και το TAC παρεμβαίνουν
στη δράση της καλσινευρίνης και σ’ άλλα υποστρώματα, εκτός του NFAT,
όπως η αντλία Na+-K+ και η συνθετάση του μονοξειδίου του αζώτου. Αυξάνουν επίσης την έκφραση του παράγοντα TGF-β προάγοντας την ίνωση.
Οι παραπάνω ιδιότητες των αναστολέων της καλσινευρίνης εξηγούν μέρος
των θεραπευτικών δράσεων καθώς και των παρενεργειών τους(35).
Σχετικά συχνή είναι η επίπτωση της υπερκαλιαιμίας και της ΝΣΟ IV
στους ασθενείς υπό θεραπεία με CsA ή TAC(36). Η ακριβής επίπτωση είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εξαιτίας της ετερογένειας των ασθενών ως
προς τα συνυπάρχοντα νοσήματα και τη συνοδό θεραπευτική αγωγή,
εκτός του ανοσοκατασταλτικού σχήματος. Ο κίνδυνος εμφάνισης υπερκαλιαιμίας και ΝΣΟ IV αυξάνεται φυσικά όταν συνυπάρχουν προδιαθεσικοί
παράγοντες, όπως έκπτωση νεφρικής λειτουργίας, σακχαρώδης διαβήτης,
λήψη φαρμάκων του άξονα ΡΑΑ κ.ά(13). Ο μηχανισμός πρόκλησης υπερκαλιαιμίας δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη. Η κυκλοσπορίνη ίσως παρεμβαίνει στην έκφραση των κινασών WNK προκαλώντας υπέρταση, υπερκα321
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λιαιμία και υπασβεστιουρία(37). Μηχανισμοί όπως η αναστολή της Na+-K+ATPάσης(38,39) και η δημιουργία ενός shunt CI- στα κύτταρα του αθροιστικού
σωληναρίου(36), εξηγούν την υπερκαλιαιμία στη βάση της αποτυχίας δημιουργίας της διαφοράς δυναμικού που ωθεί τα ιόντα Κ+ στον αυλό του σωληναρίου. Άλλα πειραματικά δεδομένα συνηγορούν υπέρ της αναστολής
των διαύλων Κ+ στο φλοιώδες αθροιστικό σωληνάριο(40).
4.7. Κετοκοναζόλη
Η κετοκοναζόλη υπάγεται στην κατηγορία των ημιδαζολών και χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν στη θεραπεία μυκητιασικών λοιμώξεων. Σήμερα
χορηγούνται στη θέση της φάρμακα της κατηγορίας των τριαζολών (ιτρακοναζόλη, φλουκοναζόλη, βορικοναζόλη, ποσακοναζόλη κ.ά), τα οποία σε
αντίθεση με την κετοκοναζόλη δεν καταστέλλουν την παραγωγή στεροειδών από το φλοιό των επινεφριδίων(41). Ωστόσο μεμονωμένες αναφορές έχουν ενοχοποιήσει τη φλουκοναζόλη για πρόκληση επινεφριδιακής
ανεπάρκειας(42,43). Η καταστολή της στεροειδογένεσης από κετοκοναζόλη
είναι σπάνια στις συνήθεις θεραπευτικές δόσεις. Σε μεγαλύτερες δόσεις
ωστόσο αναστέλλει το ένζυμο 17α- υδροξυλάση οδηγώντας σε ανεπάρκεια γλυκοκορτικοειδών, ανδρογόνων και οιστρογόνων. Σε ακόμη μεγαλύτερες δόσεις αναστέλλει και το ένζυμο CYP11A1, που μετατρέπει τη
χοληστερόλη σε πρεγνενολόνη, οδηγώντας σε πλήρη φλοιοεπινεφριδιακή
ανεπάρκεια. Στα πλαίσια της φλοιοεπινεφριδιακής ανεπάρκειας παρατηρείται φυσικά και ΝΣΟ IV εξαιτίας υποαλδοστερονισμού. Η κετοκοναζόλη
χρησιμοποιείται σήμερα στη φαρμακευτική αντιμετώπιση του συνδρόμου
Cushing(44).

5. Θεραπεία
Η γνώση της παθοφυσιολογίας της ΝΣΟ IV και των παρενεργειών των
παραπάνω φαρμάκων βοηθά στην πρόληψή της. Η αντιμετώπιση μιας ήδη
εγκατεστημένης υπερκαλιαιμικής υπερχλωραιμικής μεταβολικής οξέωσης
στρέφεται κατά των αιτίων της, που δεν είναι άλλα από τον υποαλδοστερονισμό και την υπερκαλιαιμία. Η αιτιολογική διερεύνηση πρέπει να προηγείται της θεραπευτικής αντιμετώπισης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις άμεσου
κινδύνου για τη ζωή του ασθενούς εξαιτίας σοβαρής υπερκαλιαιμίας. Στις
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περιπτώσεις φαρμακευτικής ΝΣΟ IV, η διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου
αποτελεί και την ενδεδειγμένη θεραπευτική παρέμβαση. Εξαίρεση στον
κανόνα αποτελούν περιπτώσεις ΝΣΟ IV σε ασθενείς υπό θεραπεία με κοτριμοξαζόλη για σοβαρές λοιμώξεις από Pneumocystis jiroveci. Η αλκαλοποίηση των ούρων με ακεταζολαμίδη αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την
υπερκαλιαιμία σ’ αυτούς τους ασθενείς. Φυσικά επιβάλλεται συγχορήγηση
επαρκούς ποσότητας βάσης προς αποφυγή επιδείνωσης της οξέωσης(29).
Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι και τα υπόλοιπα φάρμακα που προκαλούν
υπερκαλιαιμία (δακτυλίτιδα, σουκινυλοχολίνη κ.ά) θα μπορούσαν θεωρητικά να προκαλέσουν ΝΣΟ IV, χωρίς ωστόσο κάποια τέτοια αναφορά στη
βιβλιογραφία. Πιθανά η μεταβολική οξέωση να διαλάθει της κλινικής προσοχής μπροστά στην ανάγκη της επείγουσας αντιμετώπισης της υπερκαλιαιμίας ή κάποιας άλλης σοβαρής παρενέργειας (λ.χ. τοξικός δακτυλιδισμός).
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Ερωτήσεις
1. Ασθενής 73 ετών με στεφανιαία νόσο και σακχαρώδη διαβήτη υποβλήθηκε σε ολική αρθροπλαστική ισχίου. Το πρωί της ημέρας της
επέμβασης ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε: Na+=137 mEq/L, K+=4,7
mEq/L, ουρία=46 mg/dl, κρεατινίνη=1,2 mg/dl, γλυκόζη=250 mg/dl.
Μεταξύ άλλων λάμβανε καρβεδιλόλη 6,25 mg 1x2, ραμιπρίλη 5 mg
1x1, ενοξαπαρίνη 4.000 IU 1x1, σελεκοξίμπη επί πόνου. Τρεις ώρες
μετά την επέμβαση λήφθηκαν αέρια αίματος που έδειξαν: pH=7,26,
Na+=143 mEq/L, K+=6,5 mEq/L. Ποιο από τα παρακάτω ήταν σωστό
(μία σωστή);
α) Ο ασθενής είχε ΝΣΟ IV;
β) Η υπερκαλιαιμία θα υφεθεί αν διακοπούν τα ΜΣΑΦ και η ηπαρίνη;
γ) Η υπερκαλιαιμία θα υφεθεί αν διακοπούν ο α-ΜΕΑ και ο β-αναστολέας;
δ) Τα β και γ;
ε) Κανένα από τα παραπάνω;
στ) Όλα τα παραπάνω;
2. Ασθενής με νεφρικό μόσχευμα νοσηλεύονταν εξαιτίας πνευμονίας
από Pn. Jiroveci και λάμβανε τακρόλιμους 1,5 mg 1x2, πρεδνιζολόνη
40 mg 1x1, αμλοδιπίνη 5 mg 1x1, φουροσεμίδη 20 mg 1x2, ομεπραζόλη 20 mg 1x1, κοτριμοξαζόλη (160+800) mg 2x3. Την 6η ημέρα νοσηλείας και ενώ βελτιώνονταν κλινικά, διαπιστώθηκε υπερχλωραιμική
μεταβολική οξέωση με pH=7,22 και Κ+=6 mEq/L. Η νεφρική λειτουργία
του ήταν σταθερή με κρεατινίνη 2,3 mg/dl. Ποια θα ήταν η ενδεδειγμένη παρέμβαση (μία σωστή);
α) Χορήγηση ακεταζολαμίδης και μαγειρικής σόδας;
β) Διακοπή του τακρόλιμους;
γ) Διακοπή της κοτριμοξαζόλης και χορήγηση πενταμιδίνης;
δ) Μείωση της δόσης της κοτριμοξαζόλης;
ε) Αύξηση της δόσης της φουροσεμίδης;
στ) Κανένα από τα παραπάνω;
3. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή (μία σωστή);
α) Η αλδοστερόνη είναι απαραίτητη για την απέκκριση Κ+ από τα θεμέλια
κύτταρα;
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β) Οι β-αναστολείς προκαλούν υπορρενιναιμικό υποαλδοστερονισμό;
γ) Η αμιλορίδη αποτελεί φάρμακο εκλογής για τη θεραπεία της υπέρτασης;
δ) Η παρουσία Na+ στον αυλό του άπω σωληναρίου είναι απαραίτητη για τη
λειτουργία της Η+-ATPάση των εμβόλιμων κυττάρων;
ε) Οι αναστολείς COX-2 προκαλούν υπερρενιναιμικό υποαλδοστερονισμό;
4. Άνδρας 25 ετών με πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό βρίσκονταν
από 5ετίας υπό θεραπεία με σπιρονολακτόνη 50 mg και φελοδιπίνη 5
mg ημερησίως, με καλή ρύθμιση της αρτηριακής του πίεσης. Επισκέφθηκε τα εξωτερικά ιατρεία αναφέροντας διάρροια και αδυναμία. Η
κλινική εξέταση έδειξε σημεία αφυδάτωσης, αρτηριακή πίεση 123/81
mmHg και σφύξεις 95/min. Από τον εργαστηριακό έλεγχο προέκυψαν
τα εξής: Na+=135 mEq/L, K+=6,3 mEq/L, ουρία 41 mg/dl, κρεατινίνη 0,8
mg/dl, Cl-=110 mEq/L, HCO3-=15 mEq/L. Το ΗΚΓ/μα ήταν φυσιολογικό.
Ποιο από τα παρακάτω ήταν σωστό (μία σωστή);
α) Ο ασθενής είχε ΝΣΟ IV;
β) Η υπερκαλιαιμία επιβάλλει διακοπή της σπιρονολακτόνης;
γ) Χρειάζεται επανάληψη του εργαστηριακού ελέγχου;
δ) Όλα τα παραπάνω;
ε) Κανένα από τα παραπάνω;
5. Ποιος από τους παρακάτω δεν αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα
ανάπτυξης ΝΣΟ IV μετά από χορήγηση α-ΜΕΑ (μία σωστή);
α) Υπέρταση;
β) Χρόνια νεφρική νόσος;
γ) Σακχαρώδης διαβήτης;
δ) Πολυφαρμακία;
ε) Κίρρωση ήπατος;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
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Στρογγυλό τραπέζι IV: Ποικίλες οξεοβασικές διαταραχές-ΙΙ
Προεδρείο: Χ. Συργκάνης, Χ. Κατσίνας

Ιατρογενείς μεταβολικές αλκαλώσεις και μεταβολικές αλκαλώσεις
από φάρμακα
Κ. Φουρτούνας

Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας κατά την ενδοφλέβια χορήγηση
διαλυμάτων. Χορήγηση διττανθρακικών. Πότε και σε ποια ποσότητα;
Κ. Στυλιανού

Νευρολογικές εκδηλώσεις της διαβητικής κετοξέωσης
Μ. Θεοδωρίδης

Σχόλια - Παραδείγματα: Κ. Σιαμόπουλος
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Ιατρογενείς μεταβολικές αλκαλώσεις και
μεταβολικές αλκαλώσεις από φάρμακα
Φουρτούνας Α. Κων/ντίνος
Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας
Νεφρολογικό Κέντρο-Τομέας Παθολογίας,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Κύρια σημεία
- Οι κυριότερες ιατρογενείς μεταβολικές αλκαλώσεις είναι οι παρακάτω:
 Μετάγγιση μεγάλης ποσότητας αίματος (εξαιτίας κιτρικών, υπογκαιμίας)
 Χρήση διαλυμάτων παρεντερικής διατροφής στη ΜΕΘ (εξαιτίας κιτρικών,
γαλακτικών, υπογκαιμίας)
 Μετά από αντιμετώπιση γαλακτικής οξέωσης ή κετοξέωσης (εξαιτίας άσκοπης χορήγηση HCO3-)
 Κατά τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης (εξαιτίας κιτρικών)
 Μετά από υπερκαπνία (εξαιτίας ταχείας πτώσης της PaCO2 διαμέσου του
αναπνευστήρα στη ΜΕΘ)
 Κατά τη διενέργεια συνεχών μεθόδων υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας (εξαιτίας των κιτρικών)
 Κατά τη διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης (εξαιτίας των νεότερων διαλυμάτων με υψηλή συγκέντρωση HCO3- σε ασθενείς με υπολειμματική νεφρική λειτουργία)
 Μετά από μεταμόσχευση ήπατος (εξαιτίας των κιτρικών, διουρητικών,
υπογκαιμίας, υπομαγνησιαιμίας)
- Τα κυριότερα φάρμακα που σχετίζονται με την εμφάνιση μεταβολικής αλκάλωσης είναι τα διουρητικά
- Πιο σπάνια με την εμφάνιση μεταβολικής αλκάλωσης σχετίζονται τα παρακάτω:
 Συμπληρώματα/δεσμευτικά φωσφόρου που περιέχουν Ca2+ σε ασθενείς
με νεφρική δυσλειτουργία
 Εξωγενής χορήγηση αλκάλεoς (σε μεγάλη ποσότητα)
 Αντιβιοτικά (πενικιλλίνη, καρβενικιλλίνη, πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη, μεροπενέμη, τικαρκιλίνη, γενταμυκίνη, κολιστίνη)
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1. Εισαγωγή
Η μεταβολική αλκάλωση προκαλείται από την ύπαρξη περίσσειας
αλκάλεος (διττανθρακικών, HCO3-) στον ανθρώπινο οργανισμό και χαρακτηρίζεται από αυξημένες τιμές στο φλεβικό (total CO2 >30 mEq/L) ή
στο αρτηριακό αίμα (HCO3->28 mEq/L). Η συνοδός αύξηση του pH έχει
ως αποτέλεσμα αντιρροπιστικό υποαερισμό και συνεπώς την αύξηση της
PaCO2. Αν και ο φυσιολογικός νεφρός διατηρεί μία αξιοσημείωτη ικανότητα
να αποβάλει την περίσσεια αλκάλεος από τον οργανισμό, η εμφάνιση μεταβολικής αλκάλωσης προϋποθέτει την ύπαρξη επιπλέον παραγόντων για
τη δημιουργία και τη διατήρηση αυτής της οξεοβασικής διαταραχής(1).
Επομένως, στην κλινική προσέγγιση των ασθενών με μεταβολική αλκάλωση θα πρέπει να απαντηθούν δύο ερωτήματα: α) ποια είναι η αρχική
αιτία της και β) ποιοι οι λόγοι διατήρησης της μεταβολικής αλκάλωσης. Η
συνήθης αρχική διαταραχή είναι η απώλεια υδρογονϊόντων (H+) από το
γαστρεντερικό σύστημα ή τους νεφρούς.
Αντίθετα, η εξωγενής χορήγηση HCO3- αποτελεί μάλλον σπάνιο αίτιο
και προϋποθέτει τη συνύπαρξη και άλλων προδιαθεσικών παραγόντων,
με προεξάρχουσα τη νεφρική δυσλειτουργία. Η διατήρηση της μεταβολικής αλκάλωσης όμως προϋποθέτει πάντοτε κάποια διαταραχή στη νεφρική αποβολή των HCO3-, συνήθως εξαιτίας ελάττωσης του ενδαγγειακού
όγκου, υποχλωραιμίας ή υποκαλιαιμίας.
Η μεταβολική αλκάλωση αποτελεί συχνή οξεοβασική διαταραχή και έχει
ποικίλα αίτια(2,3). Ανάμεσα σ’ αυτά σημαντικό ρόλο παίζουν διάφορες ιατρικές
παρεμβάσεις (ιατρογενείς μεταβολικές αλκαλώσεις) ή η χορήγηση διαφόρων
φαρμακευτικών σκευασμάτων (μεταβολικές αλκαλώσεις από φάρμακα).

2. Ιατρογενείς μεταβολικές αλκαλώσεις
2.1. Μετάγγιση μεγάλης ποσότητας αίματος
Η μετάγγιση μεγάλης ποσότητας αίματος (>10 μονάδες) μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση μεταβολικής αλκάλωσης εξατίας των κιτρικών, τα οποία
εμπεριέχονται στο μεταγγιζόμενο αίμα. Η συνύπαρξη υπογκαιμίας, η οποία
συνοδεύει πάντοτε τις καταστάσεις που χρήζουν μαζικών μεταγγίσεων συμβάλλει στη δημιουργία και στη διατήρηση της μεταβολικής αλκάλωσης.
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2.2. Μεταβολική αλκάλωση από τη χρήση διαλυμάτων παρεντερικής
διατροφής
Και εδώ παρατηρείται παρόμοιος παθογενετικός μηχανισμός εξαιτίας
της μεγάλης ποσότητας οξικών ή γαλακτικών, τα οποία εμπεριέχονται στα
διαλύματα παρεντερικής διατροφής. Η συνοδός υπογκαιμία, αλλά και η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, που συχνά συνυπάρχει στους ασθενείς
αυτούς συμβάλλουν στη δημιουργία και στη διατήρηση της μεταβολικής
αλκάλωσης.
2.3. Μεταβολική αλκάλωση μετά από αντιμετώπιση γαλακτικής οξέωσης ή κετοξέωσης (rebound alkalosis)
Η εμφάνιση μεταβολικής αλκάλωσης μετά από την επιτυχή αντιμετώπιση γαλακτικής οξέωσης(4) ή κετοξέωσης(5) έχει κοινό παθογενετικό μηχανισμό και για τις δύο καταστάσεις, που στηρίζεται στην άστοχη χορήγηση
ενδοφλέβιων διαλυμάτων HCO3- με σκοπό τη διόρθωση του μεγάλου ελλείμματος βάσης που συνήθως παρατηρείται. Η επιτυχής αντιμετώπιση
των καταστάσεων αυτών έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία άνοδο των επιπέδων των HCO3-, εξαιτίας αναγέννησης από το μεταβολισμό του γαλακτικού
ή των κετονοσωμάτων, η οποία σε περιπτώσεις εξωγενούς χορήγησης
HCO3- μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολική αλκάλωση με ακραίες τιμές pH
(rebound alkalosis). Για το λόγο αυτό η ενδοφλέβια χορήγηση HCO3- θα
πρέπει να περιορίζεται μόνο σε περιπτώσεις πολύ σοβαρής μεταβολικής
οξέωσης (pH<7).
2.4. Μεταβολική αλκάλωση κατά τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης
Η εμφάνιση μεταβολικής αλκάλωσης κατά τη διενέργεια μιας συνεδρίας
πλασμαφαίρεσης είναι γνωστή από παλιά(6) και παρατηρείται κύρια όταν
χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα (Fresh
Frozen Plasma, FFP). Η μεταβολική αλκάλωση οφείλεται στην αυξημένη
συγκέντρωση κιτρικών, τα οποία εμπεριέχονται στο FFP και μπορεί να
οδηγήσει στη εμφάνιση τετανίας, εξαιτίας πτώσης των επιπέδων του ιονισμένου Ca2+. Παρομοίως, αλλά σε μικρότερο ποσοστό, μεταβολική αλκάλωση μπορεί να παρατηρηθεί και κατά τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης με
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υποκατάσταση με αλβουμίνη, κύρια όταν χρησιμοποιείται ως αντιπηκτικό
διάλυμα κιτρικών. Εξαιτίας του κινδύνου της υπασβεστιαιμίας προτείνεται η
προφυλακτική χορήγηση ενδοφλέβιου Ca2+ κατά τη διάρκεια της συνεδρίας
και η δοσολογία εξατομικεύεται ανάλογα με τον όγκο αναπλήρωσης, τη
συχνότητα των συνεδριών, τα επίπεδα του Ca2+ και τη συμπτωματολογία
του ασθενούς(7).
2.5. Μεταβολική αλκάλωση μετά από υπερκαπνία (posthypercapnea
alkalosis)
Η παρατεταμένη αύξηση των επιπέδων του CO2 η οποία παρατηρείται στη χρόνια αναπνευστική οξέωση, έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη
επαναρρόφηση HCO3- από τους νεφρούς και την αύξηση της συγκέντρωσής τους στο αίμα. Η ταχεία διόρθωση της υπερκαπνίας διαμέσου μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής (αναπνευστήρας) έχει ως αποτέλεσμα
την εμφάνιση μεταβολικής αλκάλωσης (posthypercapnea alkalosis), αφού
τα επίπεδα των HCO3- δεν μπορούν να μειωθούν γρήγορα. Η κατάσταση
αυτή μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη εξαιτίας της ταχείας αύξησης
του pH των εγκεφαλικών κυττάρων, προκαλώντας σοβαρές νευρολογικές
διαταραχές ή ακόμη και θάνατο. Η πτώση των HCO3- είναι βαθμιαία και
συνοδεύεται από αυξημένη αποβολή Κ+ δια των ούρων. Στη διαδικασία
αυτή συμβάλλει η ύπαρξη δευτεροπαθούς υπεραλδοστερονισμού, ο οποίος συνοδεύει καταστάσεις χρόνιας υπερκαπνίας. Η υπογκαιμία που συνυπάρχει εμποδίζει την πλήρη διόρθωση, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως
το έλλειμμα CI-(8).
2.6. Μεταβολική αλκάλωση κατά τη διενέργεια συνεχών μεθόδων
υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας
Οι διάφορες μέθοδοι συνεχούς φλεβο-φλεβικής υποκατάστασης της
νεφρικής λειτουργίας (Continuous Veno Venous Τherapies, CVVTs) τυγχάνουν ευρείας εφαρμογής στους ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και εμφανίζουν οξεία νεφρική βλάβη
(ΟΝΒ). Συχνά οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν διαταραχές της πήξεως,
που καθιστούν προβληματική τη χορήγηση αντιπηκτικών παραγόντων
(ηπαρίνη). Η περιοχική αντιπηκτική αγωγή του εξωσωματικού κυκλώματος
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με χρήση κιτρικών (trisodium citrate) έχει προταθεί ως εναλλακτική λύση,
αλλά σχετίζεται με εμφάνιση μεταβολικής αλκάλωσης, καθώς κατά το μεταβολισμό των κιτρικών δεσμεύεται ένα Η+ και απελευθερώνεται ένα HCO3-.
Η αντιμετώπισή της γίνεται με ενδοφλέβια χορήγηση διαλύματος υδροχλωρικού οξέος (HCI, 0,1 Ν). Η χρήση διαφορετικών σκευασμάτων κιτρικών
(citrate dextrose formula A) έχει σχετιστεί με μειωμένη εμφάνιση μεταβολικής αλκάλωσης στους ασθενείς της ΜΕΘ που υποβάλλονται σε συνεχείς
θεραπείες υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας(9-11).
Ένας άλλος λόγος (μάλλον σπάνιος) εμφάνισης μεταβολικής αλκάλωσης είναι και η χρήση διαλυμάτων με υψηλή συγκέντρωση HCO3- για τη
διενέργεια των CVVTs και για το λόγο αυτό προτείνεται η εξατομίκευση
της θεραπείας (διαφορετικές συγκεντρώσεις HCO3- ή χρήση διαλυμάτων
με γαλακτικά), λαμβάνοντας υπόψη τα αρχικά επίπεδά τους πριν από την
έναρξη της θεραπείας, αλλά και καθημερινή παρακολούθηση, ώστε να
χρησιμοποιούνται πάντοτε τα πιο κατάλληλα διαλύματα.
2.7. Μεταβολική αλκάλωση σε ασθενείς υπό περιτοναϊκή κάθαρση
Η εμφάνιση μεταβολικής αλκάλωσης σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου οι οποίοι υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής
λειτουργίας με περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ) είναι σπάνια και οφείλεται σε
αίτια που δεν σχετίζονται με την ΠΚ όταν χρησιμοποιούνται «κλασικά» διαλύματα με γαλακτικά(12).
Παρόλα αυτά η χρήση των νεότερων διαλυμάτων ΠΚ με αμιγώς HCO3(BicaVera®, Fresenius Medical Care) έχει σχετιστεί με την εμφάνιση μεταβολικής αλκάλωσης κύρια στους ασθενείς που υποβάλλονται σε ΠΚ με
διαλύματα υψηλότερης συγκέντρωσης (39 mmol/L)(13). Το φαινόμενο αυτό
παρατηρείται σε μικρότερο βαθμό με τη χρήση διαλυμάτων χαμηλότερης
συγκέντρωσης (34 mmol/L), αλλά και των νεότερων διαλυμάτων ΠΚ τα
οποία περιέχουν μίγμα γαλακτικών (15 mmol/L) και HCO3- (25 mmol/L)
(Physioneal®, Baxter Healthcare). Και στις δύο περιπτώσεις η εμφάνιση
μεταβολικής αλκάλωσης παρατηρείται σε ασθενείς που παρουσιάζουν αξιοσημείωτη υπολειμματική νεφρική λειτουργία (με ή χωρίς χρήση φουροσεμίδης) και οι οποίοι λαμβάνουν μεγάλες ποσότητες φωσφοροδεσμευτικών
που περιέχουν ανθρακικό Ca2+(14). Επομένως η εκλογή του καταλληλότερου διαλύματος ΠΚ θα πρέπει να εξατομικεύεται, έτσι ώστε να αποφεύγε334

Ποικίλες οξεοβασικές διαταραχές-ΙI

ται η εμφάνιση μεταβολικής αλκάλωσης, η οποία σχετίζεται με αυξημένο
κίνδυνο εξωοστικής ασβεστοποίησης.
2.8. Μεταβολική αλκάλωση μετά από μεταμόσχευση ήπατος
Η εμφάνιση μεταβολικής αλκάλωσης κατά τη διάρκεια της μεταμόσχευσης ήπατος ή κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο είναι αρκετά συχνή (40-50%)(15,16). Αν και θεωρητικά, οφείλεται κύρια στη χορήγηση πολύ
μεγάλων ποσοτήτων αίματος κατά την διεγχειρητική περίοδο (αυξημένη
ποσότητα κιτρικών), η παθογένειά της είναι μάλλον πολυπαραγοντική. Οι
Raj et al(15) ανέφεραν ως προδιαθεσικούς παράγοντες (εκτός των κιτρικών)
τη χορήγηση μεγάλων δόσεων διουρητικών, την υπογκαιμία, την υποκαλιαιμία και την υπομαγνησιαιμία. Οι Contreras et al(16) σε μία μεταγενέστερη
μελέτη με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών, επιβεβαίωσαν τα παραπάνω ευρήματα, αλλά συσχέτισαν την εμφάνιση της μεταβολικής αλκάλωσης με τα
προεγχειρητικά επίπεδα των HCO3- αλλά και με τη νεφρική λειτουργία πριν
από την ηπατική μεταμόσχευση.
Και στις δύο μελέτες η ύπαρξη μεταβολικής αλκάλωσης δεν σχετίστηκε
με αυξημένη θνητότητα. Παρόλα αυτά, οι ασθενείς που εμφάνισαν μεταβολική αλκάλωση χρειάστηκαν περισσότερες ημέρες υπό μηχανική υποστήριξη της αναπνοής (αναπνευστήρας), αλλά και μακρότερη νοσηλεία στη
ΜΕΘ. Τα παραπάνω ευρήματα δεν είναι αναπάντεχα, αφού η εμφάνιση
σοβαρής μεταβολικής οξέωσης οδηγεί σε υπερκαπνία και δυσκολίες στον
«απογαλακτισμό» από την μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Οι περισσότερες περιπτώσεις μεταβολικής αλκάλωσης αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά με διόρθωση της υπογκαιμίας, αλλά οι σοβαρές μορφές (HCO3->39
mEq/L) αντιμετωπίστηκαν με ενδοφλέβια χορήγηση διαλύματος HCI (0,1
Ν) ή/και χορήγηση ακεταζολαμίδης.

3. Μεταβολικές αλκαλώσεις από φάρμακα
Τα φάρμακα που έχουν ενοχοποιηθεί για την εμφάνιση μεταβολικής αλκάλωσης παρουσιάζονται στην εικόνα 1. Ανάμεσα σ’ αυτά τα διουρητικά
αποτελούν το συχνότερο αίτιο.
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Διουρητικά
Θειαζιδικά διουρητικά
Μετολαζόνη
Διουρητικά της αγκύλης
Συμπληρώματα/δεσμευτικά φωσφόρου που περιέχουν ασβέστιο
Εξωγενής χορήγηση αλκάλεος
Αντιβιοτικά
Πενικιλλίνη
Καρβενικιλλίνη
Πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη
Μεροπενέμη
Γενταμυκίνη
Κολιστίνη
Εικόνα 1: Φάρμακα που σχετίζονται με πρόκληση μεταβολικής αλκάλωσης

3.1. Διουρητικά
Φάρμακα τα οποία προκαλούν αυξημένη αποβολή Cl- από τα ούρα,
χωρίς να αυξάνουν τη αποβολή HCO3- είναι τα θειαζιδικά διουρητικά, η
μετολαζόνη και τα διουρητικά της αγκύλης (φουροσεμίδη, μπουμετανίδη,
τορσεμίδη, εθακρυνικό οξύ). Τα φάρμακα αυτά ελαττώνουν τον ενδαγγειακό όγκο χωρίς να μεταβάλουν αυτή καθεαυτή την ολική ποσότητα των
HCO3-. Το τελικό αποτέλεσμα όμως είναι η αύξηση της συγκέντρωσής τους
εξαιτίας της ελάττωσης του όγκου κατανομής τους (contraction alkalosis),
ενώ δεν παρατηρείται αντιρροπιστική αύξηση της PaCO2. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας ήπιας μεταβολικής αλκάλωσης(17). Ο όρος
contraction alkalosis έχει πρόσφατα αμφισβητηθεί, αφού κλινικά και πειραματικά δεδομένα συνηγορούν ότι η πρωτοπαθής διαταραχή έγκειται στο
έλλειμμα CI- (chloride depletion). Η αποκατάσταση των επιπέδων CI- διορθώνει τη μεταβολική αλκάλωση, ακόμη και αν συνεχίζει να υφίσταται υποκαλιαιμία, υπογκαιμία και συνεχής χορήγηση αλκάλεος. Έτσι, προτείνεται
ως πιο δόκιμος ο όρος chloride depletion alkalosis(18).
Η χρόνια χορήγηση διουρητικών αυξάνει την παροχή Na+ στο άπω
τμήμα του νεφρώνα και ενεργοποιεί την αποβολή K+ και H+. Η αυξημένη
αποβολή H+ μπορεί να οφείλεται, είτε στην αναστολή της επαναρρόφησης
Cl-, είτε στην αυξημένη δραστικότητα των αντλιών πρωτονίων στον άπω
νεφρώνα από τη δράση των φαρμάκων αυτών. Στη διατήρηση της μεταβολικής αλκάλωσης σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν επίσης η ελάττωση του
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ενδαγγειακού όγκου, ο δευτεροπαθής υπεραλδοστερονισμός και η συνοδός υποκαλιαιμία και η αυξημένη παραγωγή NH4+. Η διόρθωση της μεταβολικής αλκάλωσης από διουρητικά μπορεί να επιτευχθεί μάλλον εύκολα
με την αναπλήρωση του ελλείμματος CI- και για το λόγο αυτό ανήκει στην
κατηγορία των αλκαλώσεων που απαντούν στη χορήγηση φυσιολογικού
ορού (saline responsive alkalosis).
3.2. Σύνδρομο «γάλακτος-αλκάλεος» (milk-alkali syndrome)
Αν και το σύνδρομο «γάλακτος-αλκάλεος» παρατηρούνταν τα παλαιότερα χρόνια, σε ασθενείς με πεπτικό έλκος οι οποίοι λάμβαναν μεγάλες
ποσότητες γάλατος και αντιόξινων σκευασμάτων (maalox, aludrox κ.ά)
για την ανακούφιση της επιγαστραλγίας, σήμερα παρατηρείται ένα παρόμοιο σύνδρομο σε γυναίκες μεγάλης ηλικίας, οι οποίες λαμβάνουν μεγάλες ποσότητες συμπληρωμάτων που περιέχουν Ca2+ για τη θεραπεία ή
την πρόληψη της οστεοπόρωσης και οι οποίες δεν διατρέφονται σωστά. Η
υπερασβεστιαιμία που οφείλεται στα συμπληρώματα με Ca2+ και η συγχορήγηση σκευασμάτων με βιταμίνη D3, έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη
επαναρρόφηση HCO3- και την εμφάνιση μεταβολικής αλκάλωσης, νεφρασβέστωσης και χρόνιας νεφρικής νόσου(19).
Εδώ θα πρέπει να προστεθούν και περιπτώσεις εμφάνισης μεταβολικής αλκάλωσης μετά από του στόματος λήψη μεγάλων ποσοτήτων
αλκάλεος(20,21), κύρια με τη μορφή NaHCO3 (σόδας). Η μαγειρική σόδα σε
σκόνη περιέχει τη μεγαλύτερη ποσότητα HCO3- (60 mEq/L σε κάθε κουταλάκι του γλυκού), αλλά επίσης και σε υγρή μορφή (Gaviscon®) η ποσότητά
της δεν είναι καθόλου αμελητέα(21).
3.3. Συνδυασμός χορήγησης υδροξειδίου του αλουμινίου με ιονταλλακτικές ρητίνες
Ο συνδυασμός χορήγησης υδροξειδίου του αλουμινίου με ιονταλλακτικές ρητίνες (λ.χ. kayexalate) μπορεί να είναι αίτιο μεταβολικής αλκάλωσης,
επειδή το αλουμίνιο συνδέεται με τη ρητίνη απελευθερώνοντας HCO3-. Τα
H+ εξουδετερώνονται από το υδροξείδιο του αλουμινίου (βάση) απελευθερώνοντας HCO3- στο γαστρεντερικό σωλήνα, τα οποία και απορροφώνται
σε αυξημένη ποσότητα(22). Προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω είναι η συνύπαρξη σοβαρής νεφρικής δυσλειτουργίας, αλλά ο συνδυασμός αυτός
(φωσφοροδεσμευτικό + ιονταλλακτική ρητίνη) έχει ένδειξη για την αντιμε-
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τώπιση της υπερφωσφαταιμίας και της υπερκαλιαιμίας, καταστάσεων που
παρατηρούνται μόνο στους ασθενείς αυτούς.
3.4. Αντιβιοτικά
Πολλά αντιβιοτικά όπως η πενικιλλίνη, ή η καρβενικιλλίνη εμπεριέχουν
μεγάλες ποσότητες Na+. Η νατριούχος καρβενικιλλίνη για παράδειγμα περιέχει 4,7 mEq/g Na+ ή συνολικά 141 mEq εάν χορηγηθεί μία δόση 30 g(23).
Μετά από τη διήθησή της από το σπείραμα, η καρβενικιλλίνη δεν μπορεί
να απορροφηθεί από το νεφρικό σωληνάριο. Αντίθετα η μεγάλη συγκέντρωση Na+ οδηγεί σε αυξημένη επαναρρόφηση, η οποία συνοδεύεται
από αποβολή Κ+ και H+ έχοντας ως αποτέλεσμα την εμφάνιση υποκαλιαιμίας και μεταβολικής αλκάλωσης(24). Παρόμοιο περιστατικό έχει αναφερθεί
μετά από χορήγηση συνδυασμού πιπερακιλλίνης/ταζομπακτάμης σε παιδιατρικό ασθενή(25), αλλά και με τη χρήση μεροπενέμης σε ασθενείς που
νοσηλεύονται στη ΜΕΘ(26).
Η χορήγηση αμινογλυκοσιδών έχει σχετιστεί μ’ ένα σύνδρομο το οποίο
παρουσιάζει ομοιότητες με το σύνδρομο Bartter και χαρακτηρίζεται από
υποκαλιαιμική μεταβολική αλκάλωση, υπομαγνησιαιμία, υπασβεστιαιμία
και φυσιολογική νεφρική λειτουργία (Bartter like syndrome, type V Bartter
syndrome) και παρατηρείται συνήθως μετά από χορήγηση γενταμυκίνης(27).
H γενταμυκίνη δρα στον υποδοχέα ευαισθησίας του Ca2+ (Calcium Sensing
Receptor, CaSR) στο παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle και στο
άπω εσπειραμένο σωληνάριο, προκαλώντας όλες τις παραπάνω ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Το φαινόμενο αυτό αφορά κυρίως σε γυναίκες, δεν είναι δοσοεξαρτώμενο και συνήθως λύεται μετά τη διακοπή της χορήγησης
γενταμυκίνης(28).
Πρόσφατα παρόμοια παθογένεια μεταβολικής αλκάλωσης (Bartter like
syndrome) αναφέρθηκε και μετά από χορήγηση κολιστίνης σε παιδιατρικό
ασθενή(29).

4. Βιβλιογραφία
1. Jacobson HR, Seldin DW. On the generation, maintenance, and
correction of metabolic alkalosis. Am J Physiol 1983; 245: F425-F432.
2. Galla JH. Metabolic alkalosis. J Am Soc Nephrol 2000; 11: 369-375.
3. Palmer BF, Alpern RJ. Metabolic alkalosis. J Am Soc Nephrol
1997; 8; 1462-1469.

338

Ποικίλες οξεοβασικές διαταραχές-ΙI

4. Fulop M, Horowitz M, Aberman A, Jaffee E. Lactic acidosis in pulmonary edema due to left ventricular failure. Ann Intern Med 1973; 79:
180-186.
5. Seldin DW, Tarail R. The metabolism of glucose and electrolytes in
diabetic acidosis. J Clin Invest 1950; 29: 552-565.
6. Pearl RG, Rosenthal MH. Metabolic alkalosis due to plasmapheresis. Am J Med 1985; 79: 391-393.
7. Nagai Y, Itabashi M, Mizutani M, et al. A case report of uncompensated alkalosis induced by daily plasmapheresis in a patient with thrombotic thrombocytopenic purpura. Ther Apher Dial 2008; 12: 86-90.
8. Alpern RJ, Hamm LL. Urinary acidification. In: DuBose TD, Hamm
LL, eds. Acid-base and electrolyte disorders: a companion to Brenner and
Rector’s the kidney. Philadelphia, Saunders 2002: 23-40.
9. Meier-Kriesche H, Gitomer J, Finkel K, et al. Increased total to
ionized calcium ratio during continuous venovenous hemodialysis with regional citrate anticoagulation. Crit Care Med 2001; 29: 748-752.
10. Gupta M, Wadhwa NK, Bukovsky R. Regional citrate anticoagulation for continuous venovenous hemodiafiltration using calcium-containing
dialysate. Am J Kidney Dis 2004; 43: 67-73.
11. Zhang Z, Hongying N. Efficacy and safety of regional citrate anticoagulation in critically ill patients undergoing continuous renal replacement therapy. Intensive Care Med 2012; 38: 20-28.
12. Mujais S. Acid-base profile in patients on PD. Kidney Int 2003;
64(Suppl 88): S26-S36.
13. Ferriani M, Passlick-Deetjen J, Jaeckle I, et al. Individualized concentrations in the peritoneal dialysis fluid to optimize acid-base status in
CAPD patients. Nephrol Dial Transplant 2004; 19: 195-202.
14. Fourtounas C, Savidaki E, Dousdamapnis P, et al. Acid-base profile and predictors of metabolic acidosis in patients undergoing peritoneal
dialysis with lactate and bicarbonate buffered PD solutions. Adv Perit Dial
2006; 22: 187-191.
15. Raj D, Abreo K, Zibari G. Metabolic alkalosis after orthotopic liver
transplantation. Am J Transplant 2003; 3: 1566-1569.
16. Contreras G, Garces G, Reich J, et al. Predictors of alkalosis after
liver transplantation. Am J Kidney Dis 2002; 40: 517-524.
17. Palmer BF, Naderi AS. Metabolic complications associated with
use of thiazide diuretics. J Am Soc Hypertens 2007; 1: 381-392.
18. Luke RG, Galla GH. It is chloride alkalosis, not contraction alkalo-

339

Ποικίλες οξεοβασικές διαταραχές-ΙI

sis. J Am Soc Nephrol 2012; 23: 204-207.
19. DuBose TD. Metabolic alkalosis. In: Greenberg A, eds. Primer on
kidney diseases. Philadelphia, Saunders 2005: 90-96.
20. Fitzgibbons LJ, Snoey ER. Severe metabolic alkalosis due to baking soda ingestion: case reports of two patients with unsuspected antacid
overdose. J Emerg Med 1999; 17: 57-61.
21. Gawarammana IB, Coburn J, Greene S, Dargan PI, Jones AL.
Severe hypokalaemic metabolic alkalosis following ingestion of gaviscon.
Clin Toxicol (Phila) 2007; 45: 176-178.
22. Madias NE, Levey AS. Metabolic alkalosis due to absorption of
“nonabsorbable” antacids. Am J Med 1983; 74: 155-158.
23. Brunner FP, Frick PG. Hypokalaemia, metabolic alkalosis, and hypernatraemia due to “massive” sodium penicillin therapy. Br Med J. 1968; 4: 550-552.
24. Klastersky J, Vanderkelen B, Daneua D, Mathieu M. Carbenicillin
and hypokalemia. Ann Intern Med 1973; 78: 744-745.
25. Zaki SA, Lad V. Piperacillin-tazobactam-induced hypokalemia and
metabolic alkalosis. Indian J Pharmacol 2011; 43: 609-610.
26. Bhagwat A, Goel N, Sharma R, Jain S, Dua K. Meropenem: A unusual cause of metabolic alkalosis in critical care patients. Anaesth Intensive Care 2008; 36: 745-746.
27. Shetty AK, Rogers NL, Mannick EE, Aviles DH. Syndrome of hypokalemic metabolic alkalosis and hypomagnesemia associated with gentamicin therapy: case reports. Clin Pediatr (Phila) 2000; 39: 529-533.
28. Zietse R, Zoutendijk R, Hoorn EJ. Fluid, electrolyte and acid-base disorders associated with antibiotic therapy. Nat. Rev. Nephrol 2009; 5: 193-202.
29. Cakir U, Alan S, Zeybek C, et al. Acquired bartter-like syndrome associated with colistin use in a preterm infant. Ren Fail 2013; 35: 411-413.
Ερωτήσεις
1. Η μεταβολική αλκάλωση που παρατηρείται κατά τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης με φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα (FFP) οφείλεται κύρια
σε (ένα σωστό):
α) Υπογκαιμία;
β) Υποκαλιαιμία;
γ) Χορήγηση κιτρικών;
δ) Ηπαρίνη;
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2. Ποιο από τα παρακάτω είναι το σωστό αναφορικά με τη μεταβολική αλκάλωση σε ασθενείς υπό περιτοναϊκή κάθαρση (ένα σωστό);
α) Είναι αρκετά συχνή;
β) Οφείλεται κύρια στη χορήγηση διουρητικών;
γ) Είναι ασυμπτωματική και άμοιρη επιπλοκών;
δ) Παρατηρείται πιο συχνά με τη χορήγηση διαλυμάτων που περιέχουν
υψηλή συγκέντρωση διττανθρακικών;
3. Ποιο από τα παρακάτω είναι το σωστό αναφορικά με τη μεταβολική
αλκάλωση κατά τη διενέργεια μεταμόσχευσης ήπατος (ένα σωστό);
α) Είναι μάλλον σπάνια;
β) Είναι άμοιρη επιπλοκών;
γ) Δεν σχετίζεται με την ποσότητα του αίματος που μεταγγίζεται κατά τη
διάρκεια της επέμβασης;
δ) Σχετίζεται με δυσκολία στον «απογαλακτισμό» από τη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής;
4. Το συχνότερο φαρμακευτικό αίτιο μεταβολικής αλκάλωσης είναι
(ένα σωστό):
α) Τα διουρητικά;
β) Οι β-αναστολείς;
γ) Οι αναστολείς των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης;
δ) Η γενταμυκίνη;
5. Ποιο από τα παρακάτω δεν σχετίζεται με την παθογένεια της μεταβολικής αλκάλωσης από διουρητικά (ένα σωστό);
α) Η ελάττωση του ενδαγγειακού όγκου;
β) Ο δευτεροπαθής υπεραλδοστερονισμός;
γ) Η υποκαλιαιμία;
δ) Η υπασβεστιαιμία;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.

γ
δ
δ
α
δ
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Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας κατά την
ενδοφλέβια χορήγηση διαλυμάτων. Χορήγηση
διττανθρακικών. Πότε και σε ποια ποσότητα;
Στυλιανού Κωνσταντίνος
Νεφρολόγος, Επιμελητής Α΄
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακελιου

Κύρια σημεία
- Η χορήγηση μεγάλων όγκων φυσιολογικού ορού συνοδεύεται από την εμφάνιση υπερχλωραιμικής μεταβολικής οξέωσης εξαιτίας αυξημένης περιεκτικότητας του
φυσιολογικού ορού σε CI-Νεότερα κρυσταλλοειδή ή κολλοειδή διαλύματα έχουν αντικαταστήσει μέρος του
CI με οργανικά ανιόντα, ώστε να μειωθεί η περιεκτικότητα σε CI- (ισοζυγισμένα
διαλύματα)
- Η χορήγηση μεγάλων όγκων δεξτρόζης 5% θα προκαλέσει υπερχλωραιμική
οξέωση παρά την απόλυτη μείωση της συγκέντρωσης του CI- στο πλάσμα, καθώς η
απόλυτη μείωση του Na+ θα είναι μεγαλύτερη
- Τα οργανικά ανιόντα που προστίθενται αποτελούν ισοδύναμα διττανθρακικών
καθώς μεταβολίζονται από τους ιστούς σε διττανθρακικά, με αποτέλεσμα να μη διαταράσσεται σημαντικά η οξεοβασική ισορροπία
- Η κατανόηση των οξεοβασικών μεταβολών που προκαλούν τα ενδοφλέβια διαλύματα καθίσταται ευκολότερη με τη μέτρηση της δραστικής διαφοράς ισχυρών
ιόντων (SID) που εμπεριέχουν, με βάση τη θεωρία του Stewart
- Η θεραπεία της μεταβολικής οξέωσης με διττανθρακικά έχει σχετιστεί με αυξημένη θνητότητα, τόσο σε ανθρώπους, όσο και σε πειραματόζωα
- Στη διαβητική κετοξέωση δεν απαιτείται σχεδόν ποτέ η χορήγηση διττανθρακικών παρά μόνο σε περιπτώσεις σοβαρής χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, όπου η
οξέωση μπορεί να γίνει απειλητική
- Η θεραπεία με διττανθρακικά ενδείκνυται όταν το αρτηριακό pH πέσει κάτω από
7 αλλά ο κανόνας αυτός δεν είναι απόλυτος και πρέπει να εξατομικεύεται
- Για τη χορήγηση της σωστής ποσότητας διττανθρακικών θα πρέπει να υπολογίζεται ο όγκος κατανομής τους, ο οποίος αυξάνεται πολύ στη βαριά οξυαιμία, ενώ
αντίθετα ελαττώνεται ελάχιστα στην αλκαλαιμία
- Η κύρια φροντίδα μας πρέπει να είναι η διόρθωση της υποκείμενης αιτίας της
οξέωσης, διαφορετικά οποιαδήποτε διόρθωσή της με διττανθρακικά είναι μάταιη και
ενίοτε επιβλαβής

342

Ποικίλες οξεοβασικές διαταραχές-ΙI

1. Εισαγωγή
Σκοπό της ανασκόπησης αυτής αποτελεί η περιγραφή των διαταραχών
της οξεοβασικής ισορροπίας που προκαλείται από τη χορήγηση διαλυμάτων
NaCl, Ringers Lactate, γλυκόζης, λευκωματίνης, καθώς και η σωστή χρήση
των διττανθρακικών διαλυμάτων. Εξαιτίας της σχετικά πρόσφατης αναζωπύρωσης της ερευνητικής δραστηριότητας γύρω από το θέμα, η ανάλυση
των διαταραχών θα γίνει στη βάση δύο διαφορετικών θεωρήσεων της οξεοβασικής ισορροπίας (ΟΒΙ), της κλασικής φυσιολογικής προσέγγισης των
Henderson Hasselbach και της φυσικοχημικής προσέγγισης κατά Stewart.

2. Χορήγηση διαλυμάτων και οξεοβασικές διαταραχές
2.1. Χορήγηση διαλυμάτων NaCl, γλυκόζης και Ringer’s lactate
Η ενδοφλέβια χορήγηση διαλύματος NaCl έχει αποδειχτεί ότι προκαλεί υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση (ΜΟ). Παρομοίως και η από του
στόματος χορήγηση NaCl οδηγεί στην εμφάνιση υπερχλωραιμικής ΜΟ. Σε
τμήματα όπως οι ΜΕΘ, η ενδοφλέβια χορήγηση μεγάλων όγκων ισότονου
διαλύματος NaCl (φυσιολογικού ορού) προκαλεί διαστολή του ενδαγγειακού όγκου, με αποτέλεσμα τη μείωση της συγκέντρωσης των HCO3- από
αραίωση και την αύξηση της συγκέντρωσης του CI- εξαιτίας υψηλής περιεκτικότητας CI- στο φυσιολογικό ορό. Η ΜΟ που προκαλείται μ’ αυτό τον τρόπο ονομάζεται υπερχλωραιμική ΜΟ από αραίωση («delutional acidosis»).
Η εκτίμηση της βαρύτητας της αραιωτικής υπερχλωραιμικής ΜΟ στις
περισσότερες ΜΕΘ γίνεται με τη φυσικοχημική προσέγγιση κατά Stewart.
Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στον υπολογισμό της διαφοράς των ισχυρών ιόντων [strong ion difference, SID], στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα
πλήρως διιστάμενα (ισχυρά) ιόντα όπως το νάτριο [Na+], κάλιο [K+], ασβέστιο [Ca2+], μαγνήσιο [Mg2+], χλώριο [Cl-] και γαλακτικό (γαλακτικά-). Η εξίσωση υπολογισμού της SID είναι η παρακάτω:
SID= {[Na+]+[K+]+[Mg2+]+[Ca2+]} - {[Cl-]+[γαλακτικά-]}
Η φυσιολογική τιμή SID πλάσματος είναι 41±2 mmol/L. Η προσέγγιση
κατά Stewart, εκτός της SID, εξετάζει επίσης: α) την ολική συγκέντρωση
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των ασθενών οξέων Atot (άθροισμα μη πτητικών ασθενών οξέων όπως
η λευκωματίνη και τα φωσφορικά που συμπεριφέρονται ως ρυθμιστικά
συστήματα -δηλαδή ασθενή οξέα με τη συζυγή τους βάση- στο σύνηθες
εύρος pH, και β) την PaCO2 που ρυθμίζεται από το μεταβολισμό και τους
πνεύμονες. Υπάρχουν 6 διαταραχές της ΟΒΙ κατά τον Stewart: H μείωση
της SID ισοδυναμεί με μεταβολική οξέωση (1η) και η αύξηση μεταβολική αλκάλωση (2η). Η μείωση της Αtot (υπολευκωματιναιμία ή υποφωσφαταιμία)
αντιστοιχεί σε μεταβολική αλκάλωση (3η) και η αύξηση της Αtot αντιστοιχεί
σε μεταβολική οξέωση (4η). Τέλος οι μεταβολές της PaCO2 οδηγούν σε
αναπνευστική οξέωση (5η) ή αναπνευστική αλκάλωση (6η) όπως και στην
κλασική (φυσιολογική) προσέγγιση Henderson Hasselbach. Σε αντίθεση
με τη λευκωματίνη και το φώσφορο, τα διττανθρακικά, κατά την προσέγγιση αυτή, αποτελούν εξαρτημένη μεταβλητή και δεν επηρεάζουν άμεσα την
οξεοβασική ισορροπία. Ο Stewart θεωρεί ότι η συγκέντρωση των πρωτονίων [Η+] στους ζώντες οργανισμούς αντανακλά στη διάσταση του ύδατος
που προκαλείται από τη παρουσία ισχυρών ιόντων που διίστανται πλήρως
στο pH των υγρών του οργανισμού. Η φυσικοχημική αυτή θεώρηση έχει
δεχτεί έντονη κριτική (και όχι αδικαιολόγητη) κυρίως από νεφρολογικούς
κύκλους. Αντιμετωπίζει τα ισχυρά κατιόντα ως βάσεις και τα ισχυρά ανιόντα ως οξέα κατά την παλαιότερη θεώρηση του Arrhenius. Αντίθετα η πιο
σύγχρονη θεώρηση των Bronsted-Lowrry, θεωρεί τις βάσεις και τα οξέα
ως λήπτες και δότες πρωτονίων αντίστοιχα και αποτελεί τη βάση της φυσιολογικής προσέγγισης της ΟΒΙ κατά Henderson-Hasselbach. Ωστόσο για
τις ανάγκες της ανασκόπησης αυτής η θεώρηση Stewart αποτελεί εργαλείο απλούστευσης και ευκολότερου χειρισμού (αλλά όχι κατανόησης) των
οξεοβασικών διαταραχών που προκαλούνται από διάφορα ενδοφλέβια διαλύματα. Έτσι στην περίπτωση της χορήγησης μεγάλου όγκου ισότονου
διαλύματος NaCl δεν μεταβάλλεται η συγκέντρωση του Na+ αλλά αυξάνει
η συγκέντρωση του Cl-, με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της SID του πλάσματος, όσο και του εξωκυττάριου χώρου. Τελικό αποτέλεσμα, η εμφάνιση
υπερχλωραιμικής ΜΟ (φυσιολογικό χάσμα ανιόντων). Το πρόβλημα που
ανακύπτει με τη θεώρηση Stewart είναι ότι η χορήγηση μεγάλων όγκων
φυσιολογικού ή υπέρτονου ορού οδηγεί σε μείωση από αραίωση της συγκέντρωσης λευκωματίνης, οπότε μειώνεται ταυτόχρονα η Atot, δηλαδή
προκαλείται και μεταβολική αλκάλωση. Κατά τους υποστηρικτές της θεώρησης Stewart αυτό δεν αποτελεί αντίφαση, αλλά αντιρροπιστική μετα344
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βολική αλκάλωση στην προκαλούμενη από το Cl- μεταβολική οξέωση. Με
τη λογική αυτή κάθε υδατικό διάλυμα που περιέχει ισομοριακές ποσότητες
Na+ και CI- (υπότονο ή υπέρτονο ή ακόμη και σκέτο ύδωρ) προκαλεί υπερχλωραιμική οξέωση καθώς έχει μηδενική SID και επομένως η χορήγησή
του μειώνει τη SID του πλάσματος. Στην πραγματικότητα ο φυσιολογικός
ορός έχει όξινο pH (4,7-5,5) καθώς η προσθήκη του άλατος στο ύδωρ
μεταβάλλει τη σταθερά διαστάσεως του ύδατος προς την κατεύθυνση της
παραγωγής περισσότερων Η+. Αντίστοιχα και το ύδωρ έχει μεγαλύτερη
οξύτητα από το πλάσμα, οπότε η χορήγηση τέτοιων όξινων διαλυμάτων
είναι φυσικό να προκαλεί μεταβολική οξέωση.
H SID του ύδατος, των διαλυμάτων δεξτρόζης και της μαννιτόλης είναι
επίσης μηδενική, καθώς τα διαλύματα αυτά δεν περιέχουν καθόλου ισχυρά
ιόντα. Χορήγηση μεγάλων όγκων υγρών με μηδενική SID θα μειώσει τη
SID του πλάσματος, ωθώντας την ΟΒΙ προς την κατεύθυνση της υπερχλωραιμικής μεταβολικής οξέωσης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η υπερχλωραιμία κατά τη χορήγηση διαλυμάτων μηδενικής SID δεν είναι απόλυτη, αλλά σχετική εξαιτίας μεγαλύτερης μείωσης του Na+. Για παράδειγμα η
χορήγηση μεγάλων όγκων δεξτρόζης 5% θα προκαλέσει υπερχλωραιμική
οξέωση παρά την απόλυτη μείωση της συγκέντρωσης του CI- στο πλάσμα,
καθώς η απόλυτη μείωση του Na+ θα είναι μεγαλύτερη.
Για να προληφθεί η οξέωση κατά τη χορήγηση μεγάλων όγκων ενδοφλεβίων κρυσταλλοειδών διαλυμάτων θα πρέπει να αυξηθεί η SID των
διαλυμάτων αυτών, ώστε να μην επηρεαστεί η SID του φυσιολογικού πλάσματος. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με αντικατάσταση μέρους του CI- με
HCO3-. Όμως τα HCO3- ανιόντα σε υδατικά διαλύματα βρίσκονται σε χημική
ισορροπία με το διαλυμένο CO2, το οποίο διαχέεται πολύ εύκολα σε πλαστικούς σάκους. Για το λόγο αυτό τα διττανθρακικά αποθηκεύονται συνήθως σε γυάλινες αμπούλες η σε άνυδρη μορφή (σκόνη) σε πλαστικούς
σάκους. Γι’ αυτό τα περισσότερα εμπορικά διαθέσιμα «εξισορροπημένα»
(balanced) διαλύματα περιέχουν οργανικά ανιόντα όπως γαλακτικό, οξικό, γλυκονικό κ.ά, ως σταθερά υποκατάστατα των HCO3- (Εικ. 1). Στην
πραγματικότητα τα οργανικά αυτά ανιόντα είναι ισχυρά ανιόντα με τιμές
pka κοντά στο 5, οπότε η πραγματική τους SID πριν τη χορήγηση είναι
μηδενική. Αμέσως όμως μετά την ενδοφλέβια χορήγησή τους τα οργανικά
ανιόντα μεταβολίζονται γρήγορα σε διττανθρακικά, οπότε η in vivo SID των
«εξισορροπημένων» διαλυμάτων αυξάνεται ανάλογα με την ποσότητα των
345
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οργανικών ανιόντων που αρχικά περιείχαν και συνήθως προσεγγίζει τη
SID του φυσιολογικού πλάσματος.

Ηλεκτρολύτες Πλάσμα 0,9% NaCl
Νάτριο
Κάλιο
Χλώριο
Ασβέστιο
Μαγνήσιο
ΗCO3Γαλακτικό
Οξικό
Γλυκονικό
SIDe

142
4
105
2,2
1
24
1
0
0
43

154
0
154
0
0
0
0
0
0
0

Ringer’s lactate,
και Hartmann
131
5
111
2
1
0
29
0
0
28

Plasma
Lyte
140
5
98
0
1.5
0
0
27
23
50

Sterofundin
140
4
127
2,5
1
0
0
24
0
20

Εικόνα 1: Ηλεκτρολυτική σύσταση πλάσματος, φυσιολογικού ορού και 3 εξισορροπημένων κρυσταλλοειδών διαλυμάτων (συγκέντρωση ηλεκτρολυτών σε mmol/L).
Δίδεται επίσης η δραστική τιμή SID (χωρίς τον υπολογισμό γαλακτικών, οξικών,
γλυκονικών τα οποία μεταβολίζονται σε διττανθρακικά αμέσως μετά την έγχυση)

Με βάση την κλασική θεώρηση Henderson-Hasselbach τα εξισορροπημένα διαλύματα περιέχουν ισοδύναμα διττανθρακικών σε αντικατάσταση
μέρους του CI- οπότε προσεγγίζουν το φυσιολογικό πλάσμα και δεν προκαλούν υπερχλωραιμική οξέωση. Πρακτικά από μαθηματική άποψη οι δύο
θεωρίες είναι ταυτόσημες και οι διαφορές είναι περισσότερο μηχανιστικές.
Από την πλευρά της παθοφυσιολογίας οι μηχανισμοί που εμπλέκονται
στην εμφάνιση της ΜΟ με τη χορήγηση NaCl είναι: α) διαστολή του εξωκυττάριου όγκου, β) καταστολή του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης και γ) αυξημένη παραγωγή και έκκριση παραθορμόνης. Και οι
τρεις αυτές επιδράσεις καταλήγουν σε αύξηση της αποβολής HCO3- και της
επαναρρόφησης CI- από τα νεφρικά σωληνάρια (υπερχλωραιμική ΜΟ)
2.2. Χορήγηση κολλοειδών διαλυμάτων
Η παρουσία πολλών αρνητικά φορτισμένων υπολειμμάτων αμινοξέων
στο μόριο της λευκωματίνης και η υψηλή συγκέντρωσή της στο πλάσμα
την καθιστά σημαντικό ρυθμιστικό παράγοντα για την ΟΒΙ. Σε φυσιολογικό
pH, η λευκωματίνη έχει καθαρό αρνητικό φορτίο -19. Ευθύνεται για το ήμι346
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συ του φυσιολογικού χάσματος ανιόντων. Η μείωση της συγκέντρωσής της
προκαλεί μεταβολική αλκάλωση (μείωση της Αtot). Μία μείωση της λευκωματίνης του ορού κατά 1 g/dl αυξάνει τα διορθωμένα (standard) HCO3- κατά
3,4 mmol/L, την περίσσεια βάσεως κατά 3,7 mmol/L και μειώνει τη φυσιολογική τιμή του χάσματος ανιόντων κατά 2,5-3 mmol/L. Επομένως η χορήγηση ισο-ωσμωτικού διαλύματος αλβουμίνης 4% μπορεί να διορθώσει τη
μεταβολική αλκάλωση σε υπολευκωματιναιμικούς ασθενείς, τόσο εξαιτίας
της αύξησης της Atot, όσο και λόγω της σχετικά αυξημένης συγκέντρωσης
χλωρίου ([Cl-]=128 mmol/L) του διαλύματος που την περιέχει. Μεγαλύτερη
οξινοποιητική δράση εμφανίζουν κολλοειδή διαλύματα όπως το Voluven
με μηδενική SID και αυξημένη περιεκτικότητα CI- χωρίς μεταβολιζόμενα
οργανικά ανιόντα (Εικ. 2). Αντίθετα το Tetraspan προσεγγίζει κατά πολύ
τη σύσταση του πλάσματος και προκαλεί ελάχιστες μεταβολές της ΟΒΙ ή
ακριβέστερα, τείνει να επαναφέρει την όποια διαταραχή πιο κοντά στο φυσιολογικό.
Από παθοφυσιολογική άποψη, η μείωση της συγκέντρωσης λευκωματίνης οδηγεί σε μείωση της κολλοειδωσμωτικής πίεσης, μείωση του δραστικού αγγειακού όγκου και τελικά σε διέγερση του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης με συνέπεια την αύξηση της επαναρρόφησης HCO3- και
την πρόκληση μεταβολικής αλκάλωσης.
Ηλεκτρολύτες
Νάτριο
Κάλιο
Χλώριο
Ασβέστιο
Μαγνήσιο
ΗCO3
Γαλακτικό
Οξικό
Μηλικό
Οκτανοϊκό
SIDe

Αλβουμίνη 4% Gelofusine
140
154
0
0
128
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,4
0
22
29

Voluven
154
0
154
0
0
0
0
0
0
0
0

Hextend
143
4
124
2,5
0,5
0
28
0
0
0
26

Tetraspan
140
4
118
2,5
1
0
0
24
5
0
29

Εικόνα 2: Ηλεκτρολυτική σύσταση 5 κολλοειδών διαλυμάτων (συγκέντρωση
ηλεκτρολυτών σε mmol/L). Δίδεται επίσης η δραστική τιμή SID (χωρίς τον υπολογισμό των οργανικών ανιόντων τα οποία μεταβολίζονται σε διττανθρακικά αμέσως
μετά την έγχυση). Στην περίπτωση της αλβουμίνης 4% η SID οφείλεται κατά μεγάλο
μέρος στα αρνητικά φορτία της ίδιας της αλβουμίνης
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Σήμερα η χρήση της λευκωματίνης ως παράγοντα αναπλήρωσης του
ενδαγγειακού όγκου έχει περιοριστεί σημαντικά και ενδείκνυται μόνο σε
μέτρια-σοβαρά εγκαύματα, αναπλήρωση όγκου σε κιρρωτικούς μετά από
παρακέντηση ασκίτη και σε ορισμένες περιπτώσεις πλασμαφαίρεσης ως
υποκατάστατο του πλάσματος.

3. Χορήγηση διττανθρακικών. Πότε και σε ποια ποσότητα;
Η χρησιμότητα της χορήγησης διττανθρακικών σε ασθενείς με σοβαρή
μεταβολική οξέωση (pH<7) παραμένει ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Σε ασθενείς
(συνήθως περιπατητικούς) με χρόνια απώλεια διττανθρακικών (νεφροσωληναριακή οξέωση, νεφρική ανεπάρκεια σταδίου ΙΙΙ ή IV ή χρόνια διαρροϊκά σύνδρομα) η χρόνια χορήγηση (αναπλήρωσή τους) είναι ενδεδειγμένη.
Το πρόβλημα ανακύπτει όταν η πτώση των διττανθρακικών δεν οφείλεται σε απώλεια, αλλά σε κατανάλωσή τους κατά την τιτλοποίηση οργανικών
οξέων, όπως το γαλακτικό οξύ και τα κετοξέα. Στην περίπτωση αυτή τα διττανθρακικά ουσιαστικά μετατρέπονται σε άλλη μορφή βάσεως (γαλακτικό
ανιόν κ.ά), η οποία μεταβολιζόμενη στους ιστούς θα αναγεννήσει τα διττανθρακικά που χάθηκαν. Εάν γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι τα οργανικά
ανιόντα θα μεταβολίζονταν γρήγορα σε διττανθρακικά χωρίς να επηρεαστεί
η θνητότητα και η νοσηρότητα, δεν θα σκεφτόμασταν τη χορήγησή τους σε
καμία περίπτωση. Επομένως πριν την οξεία χορήγηση διττανθρακικών θα
πρέπει να απαντηθούν 4 ερωτήματα: α) Ποιες είναι οι τοξικές επιδράσεις
της οξυαιμίας και πότε εκδηλώνονται; β) πότε η οξυαιμία είναι αρκετά σοβαρή για να δικαιολογεί θεραπεία; γ) πόσα διττανθρακικά πρέπει να χορηγηθούν; και δ) ποιες είναι οι τοξικές επιδράσεις των διττανθρακικών;
H σοβαρή οξυαιμία μειώνει τη συσταλτικότητα του μυοκαρδίου, την
καρδιακή παροχή και την αρτηριακή πίεση, ενώ παράλληλα μειώνει και
τη συγγένεια της νορεπινεφρίνης για τους υποδοχείς της. Μεταθέτει την
καμπύλη της οξυαιμοσφαιρίνης προς τα δεξιά αυξάνοντας την απόδοση Ο2
στους ιστούς (φαινόμενο Bohr). Τα πλεονάζοντα πρωτόνια συνδέονται σε
ενδο- και εξωκυττάριες πρωτεΐνες (αλβουμίνη, αιμοσφαιρίνη κ.ά) επηρεάζοντας τη λειτουργία ενζύμων, την παραγωγή ΑΤΡ, τη βιοσύνθεση λιπαρών
οξέων και τον οστικό μεταβολισμό. Όλα τα φάρμακα που συνδέονται σε
οργανικά ανιόντα (ασθενή οξέα) αποσυνδέονται απ’ αυτά και αυξάνεται το
ελεύθερο κλάσμα τους. Παραδείγματα τέτοιων φαρμάκων είναι η μεθοτρεξάτη, φαινοβαρβιτάλη, σαλικυλικό οξύ, τολβουταμίδη.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το ιδανικό ενδοκυττάριο pH είναι 7,1 σε
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όλους τους ιστούς. Καθώς δεν είμαστε σε θέση να μετράμε το ενδοκυττάριο pH
αρκούμαστε στη μέτρηση του εξωκυττάριου (αρτηριακού ή φλεβικού).
Ο όγκος κατανομής των διττανθρακικών προσεγγίζει περίπου τον όγκο
του ολικού ύδατος του οργανισμού (ΟΥΟ). Όμως σε ασθενείς με ΜΟ ο όγκος
κατανομής μεταβάλλεται και ποικίλλει ως ποσοστό του ΟΥΟ ανάλογα με τη
βαρύτητα της οξυαιμίας. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει τον υπολογισμό του
ελλείμματος των διττανθρακικών. Οι Fernandez και συν. δημιούργησαν μία
ακριβέστερη εξίσωση υπολογισμού του όγκου κατανομής των διττανθρακικών με βάση τον τύπο: (0,4 +2,6/HCO3-)x(Βάρος σώματος).
Για παράδειγμα ένα άτομο 70 kg (ΟΥΟ=36 L) με HCO3-=5 στο πλάσμα,
έχει όγκο κατανομής διττανθρακικών 67 L (186% του ΟΥΟ), ενώ με HCO3=16 έχει όγκο κατανομής διττανθρακικών 39 L. Εφαρμόζοντας την παραπάνω εξίσωση φαίνεται ότι ο όγκος κατανομής των διττανθρακικών αυξάνεται πολύ στη βαριά οξυαιμία, ενώ αντίθετα ελαττώνεται ελάχιστα στην
αλκαλαιμία. Η εξίσωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο έναρξης
για τον υπολογισμό του ελλείμματος, αλλά ο ρυθμός χορήγησης θα πρέπει
να τροποποιείται ανάλογα με την ανταπόκριση, δεδομένου ότι η νεφρική
και αναπνευστική ανταπόκριση ποικίλλει.
Σε πολλούς ασθενείς μία μικρή μόνο ποσότητα διττανθρακικών αρκεί
για να επαναφέρει το pH σε ανεκτά επίπεδα (>7,2). Για παράδειγμα ένας
ασθενής με PaCO2=13 mmHg και HCO3-=4 mEq/L έχει αρτηριακό pH στο
7,1. Εάν τα διττανθρακικά αυξηθούν μόνο κατά 4, δηλαδή στα 8 mEq/L,
το pH θα αυξηθεί στο 7,4 με την προϋπόθεση η PaCO2 να μείνει σταθερή.
Στην πραγματικότητα όμως η χορήγηση διττανθρακικών συνοδεύεται από
σημαντική αύξηση της PaCO2. Σε σοβαρή μεταβολική οξέωση η χορήγηση
διττανθρακικών σε ποσότητα 1,5 mmol/kgΣΒ σε 5 λεπτά προκαλεί αύξηση
της PaCO2 κατά 6,7±2 mmHg, γεγονός που αμβλύνει τη δυνατότητα αλκαλοποίησης του πλάσματος με τη χορήγηση διττανθρακικών, ενώ σε σοβαρή πνευμονοπάθεια μπορεί να οδηγήσει και σε υπερκαπνία. Αντίθετα, η
χορήγηση μη καρβονικών αλκαλοποιητικών διαλυμάτων όπως το THAM®
(Hospira, Lake Forest, IL) ή το CarbiCarb® (International Medication
System, South El Monte, CA) δεν μεταβάλλει την PaCO2, γεγονός που τα
καθιστά προτιμητέα σε περιπτώσεις που η άνοδος της PaCO2 δεν είναι
επιθυμητή.
Η θεραπεία με διττανθρακικά έχει σχετιστεί και με αυξημένη θνητότητα, τόσο σε ανθρώπους, όσο και σε πειραματόζωα και σε διάφορες καταστάσεις οξυαιμίας. Η αυξημένη θνητότητα έχει αποδοθεί σε πτώση της
καρδιακής παροχής παρά την αύξηση του εξωκυττάριου όγκου, μείωση
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του ιονισμένου Ca2+, υπερνατριαιμία και πνευμονικό οίδημα σε ασθενείς
με καρδιακή ανεπάρκεια και μετακινήσεις Κ+ από τα κύτταρα στο διάμεσο
υγρό, με συνέπεια την πρόκληση ανώμαλης ηλεκτρικής δραστηριότητας
και καρδιακές αρρυθμίες. Επιπλέον παρατηρείται «παράδοξη» ενδοκυττάρια οξέωση εξαιτίας αύξησης του CO2, το οποίο διαχέεται ελεύθερα στο
εσωτερικό των κυττάρων και μειώνει το ενδοκυττάριο pH. Σε in vitro μελέτες
σε νεφρικά σωληνάρια η αλκαλοποίηση επιταχύνει τον κυτταρικό θάνατο
μετά από ανοξία, ενώ η διατήρηση όξινου pH=6,8 αυξάνει την αντοχή και
την επιβίωση του ιστού. Επίσης η χορήγηση διττανθρακικών αυξάνει την
παραγωγή προ-φλεγμονωδών κυτοκινών και Η2Ο2, ενώ αυξάνει και την
απόπτωση των κυττάρων. Η χορήγηση διττανθρακικών, τόσο σε ζώα, όσο
και σε ανθρώπους με υποξική γαλακτική οξέωση αυξάνει περαιτέρω την
παραγωγή γαλακτικού οξέος σε σχέση με τη χορήγηση μόνο φυσιολογικού
ορού ή τη μη θεραπεία της μεταβολικής οξέωσης. Τελικά, τα πλεονάζοντα
γαλακτικά θα οδηγήσουν σε μεταβολική αλκάλωση μετά τη διόρθωση της
υποξίας, εφόσον δεν αποβληθούν γρήγορα στα ούρα.
Σε διαβητική κετοξέωση σημαντική ποσότητα ακετοξικού και β-υδροξυβουτυρικού χάνεται στα ούρα πριν ακόμη ο ασθενής εισαχθεί στο νοσοκομείο, ενώ μέρος των διττανθρακικών έχει ήδη καταναλωθεί στην
τιτλοποίηση των οξέων αυτών. Έτσι ο ασθενής έχει χάσει ένα μέρος των
διττανθρακικών του πλάσματος αλλά και μεγάλο μέρος των «δυνητικών»
διττανθρακικών (ανιόντα κετοξέων). Με τη χορήγηση δε, κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο, μεγάλης ποσότητας υγρών (NaCI 0,9%), βελτιώνεται η
διούρηση και χάνει ακόμη περισσότερα κετονικά σώματα στα ούρα. Έτσι η
αύξηση του χάσματος ανιόντων μπορεί να είναι ελάχιστη και η οξέωση να
είναι κυρίως (και παραδόξως) υπερχλωραιμική, ιδίως μετά τη χορήγηση της
ινσουλίνης. Στην κετοξέωση δεν απαιτείται σχεδόν ποτέ η χορήγηση διττανθρακικών παρά μόνο σε περιπτώσεις σοβαρής χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας όπου η οξέωση μπορεί να γίνει απειλητική. Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις η θεραπεία με υγρά και ηλεκτρολύτες αποκαθιστά τη νεφρική αιματική
ροή και την ικανότητα αποβολής του πλεονάζοντος οξέος και αναγέννησης
των διττανθρακικών. Οι Okuda και συν. έδειξαν τόσο σε ανθρώπους όσο
και σε αρουραίους με διαβητική κετοξέωση ότι η χορήγηση διττανθρακικών αυξάνει σημαντικά τα επίπεδα ακετοξικού και β-υδροξυβουτυρικού στο
αίμα. Επιπρόσθετα αυξάνει και τα επίπεδα γαλακτικού κατά 3 φορές. Όπως
επιβεβαιώθηκε και από άλλους ερευνητές η θεραπεία με διττανθρακικά καθυστερεί την αποβολή των κετονικών σωμάτων από το αίμα.
Η θεραπεία με διττανθρακικά ενδείκνυται όταν το αρτηριακό pH μειω-
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θεί κάτω από 7, αλλά ο κανόνας αυτός δεν είναι απόλυτος και πρέπει να
εξατομικεύεται. Έτσι σε ύπαρξη σοβαρής καρδιακής νόσου η χορήγηση
διττανθρακικών μπορεί να αρχίζει και με υψηλότερο pH (7,1-7,2). Η κύρια
φροντίδα μας πρέπει να είναι η διόρθωση της υποκείμενης αιτίας της οξέωσης, διαφορετικά οποιαδήποτε διόρθωση της οξέωσης με διττανθρακικά
είναι μάταιη και ενίοτε επιβλαβής. Αν χορηγηθούν διττανθρακικά θα πρέπει
να υπολογίζεται η ποσότητά τους με βάση τα επιθυμητά επίπεδα μείον τα
πραγματικά επίπεδα πολλαπλασιάζοντας με τον όγκο κατανομής των διττανθρακικών. Τα επιθυμητά επίπεδα διττανθρακικών είναι αυτά που αντιστοιχούν σε pH=7,2 αν η PaCO2 παρέμενε σταθερή. Δεδομένου όμως ότι η
PaCO2 θα μεταβληθεί με τη χορήγηση διττανθρακικών (εκτός αν ο ασθενής
τεθεί σε ελεγχόμενο αερισμό), θα πρέπει να γίνεται επανεκτίμηση κάθε 2
ώρες με αέρια αίματος και ανάλογα να καταστρώνεται νέο θεραπευτικό
πλάνο για τις επόμενες 2 ώρες. Αντίστοιχα, θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται και ο όγκος κατανομής των διττανθρακικών ανάλογα με το βαθμό της
οξυαιμίας. Γενικά δεν υπάρχουν δογματισμοί αναφορικά με τη χορήγηση
διττανθρακικών στη θεραπεία της ΜΟ και κάθε ασθενής θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή περίπτωση.
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Ερωτήσεις
1. Το pH του φυσιολογικού ορού (ΝaCl 0,9%) (μία σωστή):
α) Ισούται με 7;
β) Ισούται με 7,4;
γ) Είναι περίπου 5;
2. Το κρυσταλλοειδές διάλυμα Ringer’s Lactate (μία σωστή):
α) Έχει ωσμωτικότητα 278 mOsm/L και pH= 6,5-7;
β) Μπορεί να προκαλέσει αλκάλωση σε νεφροπαθείς;
γ) Είναι ισοδύναμο με το φυσιολογικό ορό στη διόρθωση της διαβητικής
κετοξέωσης;
δ) Όλα τα παραπάνω είναι σωστά;
3. Ο όγκος κατανομής των διττανθρακικών (μία σωστή):
α) Ισούται σταθερά με τον όγκο του ολικού ύδατος του οργανισμού;
β) Αυξάνει σε μεταβολική οξέωση;
γ) Αυξάνει σε μεταβολική αλκάλωση;
4. Η θεραπεία της μεταβολικής οξέωσης με διττανθρακικά (μία σωστή):
α) Αυξάνει το ενδοκυττάριο pH;
β) Μειώνει το ενδοκυττάριο pH;
γ) Δεν μεταβάλλει το ενδοκυττάριο pH;
5. Η χορήγηση φυσιολογικού ορού σε διαβητική κετοξέωση (μία σωστή):
α) Επιδεινώνει τη μεταβολική οξέωση;
β) Βελτιώνει τη μεταβολική οξέωση;
γ) Δεν μεταβάλει τη βαρύτητα της οξέωσης;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
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Νευρολογικές εκδηλώσεις της διαβητικής
κετοξέωσης
Μάριος Θ. Θεοδωρίδης
Νεφρολόγος Επιμελητής Α’
Νεφρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Κύρια σημεία
- Το εγκεφαλικό οίδημα είναι μία σπάνια (1 %) αλλά θανατηφόρα επιπλοκή της
διαβητικής κετοξέωσης (ΔΚΟ), η οποία συμβαίνει κυρίως στα παιδιά. Άλλες διαταραχές από το κεντρικό νευρικό σύστημα στη ΔΚΟ περιλαμβάνουν τα σπανιότερα
αγγειακά έμφρακτα, τις φλεβικές θρομβώσεις και τις λοιμώξεις του ΚΝΣ
- Οι κλινικές εκδηλώσεις του εγκεφαλικού οιδήματος χαρακτηρίζονται από κεφαλαλγία, μείωση του επιπέδου συνείδησης και εγρήγορσης, λήθαργο και κώμα
- Οι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης εγκεφαλικού οιδήματος στη διαβητική κετοξέωση (CEDKA) είναι η υποξία, η ισχαιμία, η υπερωσμωτικότητα και η ενδοφλέβια
χορήγηση υγρών, η χορήγηση ινσουλίνης per se, o βαθμός της υπεργλυκαιμίας, η
χορήγηση διττανθρακικών για την αντιμετώπιση της μεταβολική οξέωσης, καθώς
επίσης η διασωλήνωση και ο πιθανός υπεραερισμός
- Στους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς του CEDKA εμπλέκονται η αύξηση
των ενδοκυτταρίων ωσμωλίων, οι διαταραχές των επιπέδων της ADH και του νατριουρητικού πεπτιδίου, διαταραχές στη λειτουργία αντιμεταφορέων και συμμεταφορέων της κυτταρικής μεμβράνης, η υποξία και η ισχαιμία, η δημιουργία φλεγμονώδους
αντίδρασης, τόσο από την υπεργλυκαιμία, όσο και από την οξέωση, καθώς επίσης
και η αυξημένη έκφραση υδατοπορινών στα εγκεφαλικά νευρογλοιακά κύτταρα
- Τα διαγνωστικά κριτήρια για το CEDKA είναι η διαταραγμένη λεκτική ή κινητική
απάντηση στο πόνο, η στάση απεγκεφαλισμού, η παράλυση κρανιακών νεύρων (ΙΙΙης, ΙVης και VIης συζυγίας) και οι διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας κεντρικής
αιτιολογίας (άπνοια, Cheyne Stokes). Επίσης σημαντικά στη διάγνωση είναι και τα
εξής μείζονα κριτήρια: η διαταραχή του επιπέδου συνείδησης, η επιβράδυνση του
καρδιακού ρυθμού (>20 παλμοί/λεπτό), καθώς επίσης και η ακράτεια των ούρων
δυσανάλογη με την ηλικία
- Στη διαφορική διάγνωση του CEDKA πρέπει να συμπεριληφθούν: η υπογλυκαιμία, η μη κετωσικό υπερωσμωτικό κώμα, η λήψη φαρμάκων, οι λοιμώξεις (εγκεφαλίτιδα), η εγκεφαλική αιμορραγία, το αγγειακό έμφρακτο, ο υδροκέφαλος και μία
πιθανή κρανιοεγκεφαλική κάκωση
- Στη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με CEDKA έχουν θέση η χορήγηση
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μαννιτόλης, η χορήγηση υπέρτονου ορού, η διασωλήνωση και ο μηχανικός αερισμός καθώς επίσης και η παρακολούθηση της ενδοκράνιας πίεσης
- Η συστηματική φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες που υπάρχει στη διαβητική
κετοξέωση οδηγεί σε διαταραχή του ενδοθηλίου των αγγείων και του πηκτικού μηχανισμού με κίνδυνο εμφάνισης ισχαιμικών ή αιμορραγικών εγκεφαλικών επεισοδίων

1. Εισαγωγή
Η διαβητική κετοξέωση (ΔΚΟ) είναι αποτέλεσμα μερικής ή πλήρους έλλειψης ινσουλίνης με σύγχρονη αυξημένη παραγωγή «υπεργλυκαιμικών»
ορμονών (insulin counter-regulatory hormones-ICRH), με αποτέλεσμα την
υπεργλυκαιμία, την κέτωση και τη μεταβολική οξέωση(1). Η ορμονική ανισορροπία προάγει τη γλυκογονόλυση και αναστέλλει την απομάκρυνση της
γλυκόζης από την κυκλοφορία στους περιφερικούς ιστούς (μυϊκός και λιπώδης), γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τον αυξημένο καταβολισμό των
πρωτεϊνών και τη λιπόλυση. Η υπεργλυκαιμία γενικά προάγει τη γλυκονεογένεση, τη γλυκογονόλυση, καθώς επίσης και τη β-οξείδωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων, με αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή κετονικών
σωμάτων (β-υδροξυβουτυρικό οξύ), γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία
μεταβολικής οξέωσης με αυξημένο χάσμα ανιόντων. Η υπεργλυκαιμία και
η βαριά γλυκοζουρία προάγουν την ωσμωτική διούρηση, την απώλεια ύδατος και ηλεκτρολυτών με αποτέλεσμα την αφυδάτωση την υπόταση και
το shock(2). Πριν την ανακάλυψη της ινσουλίνης το 1922 η θνητότητα στη
ΔΚΟ ανερχόταν στο 100%(3), η οποία μειώθηκε στο 3% με τη χρήση της
ορμόνης(4).
Οι διαταραχές από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) στη ΔΚΟ (συμπεριλαμβανομένων των σπανιότερων αγγειακών εμφράκτων, φλεβικών
θρομβώσεων και λοιμώξεων του ΚΝΣ) αποτελούν τις συχνότερες αιτίες θανάτου σε νεαρούς διαβητικούς ασθενείς. Οι θάνατοι αυτοί σχετίζονται κατά
31% άμεσα με τη ΔΚΟ και κατά 20% με άλλες αιτίες όπως ηλεκτρολυτικές
διαταραχές, έμφραγμα του μυοκαρδίου κ.ά(5).
Το εγκεφαλικό οίδημα είναι μία σπάνια αλλά θανατηφόρα επιπλοκή της
ΔΚΟ, η οποία συμβαίνει κυρίως στα παιδιά. Το 95% συμβαίνει σε ασθενείς
ηλικίας μικρότερης των 20 χρόνων από το οποίο το 1/3 παρατηρείται σε
ηλικίες μικρότερες των 5 χρόνων(6). Συχνότερα παρατηρείται στα παιδιά με
αποκατάσταση της μεταβολικής ισορροπίας, 3-12 ώρες από την έναρξη
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της αγωγής(7). Το υποκλινικό εγκεφαλικό οίδημα είναι πολύ συχνό και ίσως
καθολικό, τόσο στους ενήλικες, όσο και στα παιδιά(8,9). Η συχνότητα εμφάνισης του εγκεφαλικού οιδήματος στη ΔΚΟ (cerebral edema in diabetic
ketoacidosis-CEDKA) κυμαίνεται από 0,7-1%(10) κυρίως σε ασθενείς με
νέα διάγνωση σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) και αποτελεί τη συχνότερη αιτία
θανάτου (24-90%) σε παιδιά με διαβήτη(11,12). Οι κλινικές εκδηλώσεις του
εγκεφαλικού οιδήματος συνήθως εμφανίζονται 4-12 ώρες από την έναρξη
της θεραπείας και χαρακτηρίζονται από μείωση του επιπέδου συνείδησης
και εγρήγορσης, λήθαργο, κεφαλαλγία, κώμα(13). Αν η υπεργλυκαιμία δυνητικά αντιμετωπιστεί με σημαντικές ποσότητες ισότονων υγρών, πιθανά
να μη μπορέσει να αναπτυχθεί εγκεφαλικό οίδημα(14,15). Η συνδυασμένη
χορήγηση υγρών και ινσουλίνης προάγει την ενδοκυττάρια συγκέντρωση
δραστικών ωσμωλίων, τα οποία προάγουν την εμφάνιση εγκεφαλικού οιδήματος. Η εμφάνιση εγκεφαλικού οιδήματος στη ΔΚΟ έχει σχετιστεί με την
έναρξη χορήγησης ινσουλίνης(16). Πιθανοί ενοχοποιητικοί παράγοντες στην
εμφάνιση εγκεφαλικού οιδήματος αποτελούν η υποξία, η ταχεία μείωση της
ωσμωτικότητας του πλάσματος και η άμεση επίδραση της ινσουλίνης στη
μεμβράνη των εγκεφαλικών κυττάρων(1,12).

2. Εγκεφαλικό οίδημα (CEDKA)
2.1. Παράγοντες κινδύνου
2.1.1. Υποξία και ισχαιμία

Ο Dillon(17) ενοχοποιεί μηχανισμούς πρόκλησης CEDKA που σχετίζονται με την υποκείμενη νόσο. Ο μειωμένος ενδαγγειακός όγκος εξαιτίας
αφυδάτωσης, καθώς επίσης η μεταβολική οξέωση και η χαμηλή PaCO2
(υπεραερισμός) προάγουν την αγγειοσύσπαση, με αποτέλεσμα την εγκεφαλική ισχαιμία, την υποξία και την αυξημένη τριχοειδική διαπερατότητα
που πιθανότατα σχετίζονται με CEDKA. Στην πρόκληση εγκεφαλικής ισχαιμίας έχουν ενοχοποιηθεί επίσης η υπεργλοιότητα του πλάσματος και η καρδιακή ανακοπή από τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές(18,19). Οι Glaser και συν.
υποστήριξαν επίσης τη θεωρία της υποξίας και ισχαιμίας, αναφέροντας
υψηλότερές τιμές ουρίας και PaCO2 στους ασθενείς με CEDKA σε σχέση
με την ομάδα ελέγχου(20,21). Επιπρόσθετα οι Lawrence και συν. υποστήρι355
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ξαν την προαναφερθείσα θεωρία, αναφέροντας χαμηλότερες τιμές διττανθρακικών και υψηλότερες τιμές ουρίας στους ασθενείς με CEDKA(22).
2.1.2. Υπερωσμωτικότητα και ενδοφλέβια χορήγηση υγρών

Η υπερωσμωτικότητα και η χρονική της διάρκεια υποστηρίζεται από αρκετούς ερευνητές ως αίτιο CEDKA, τόσο σε κλινικές, όσο και σε πειραματικές μελέτες(23-26). Τα εγκεφαλικά κύτταρα αναπτύσσουν προστατευτικούς
μηχανισμούς στην παρατεταμένη υπερωσμωτικότητα του πλάσματος, αυξάνοντας την ενδοκυττάρια παραγωγή δραστικών ωσμωλίων όπως η ταυρίνη και η μυοϊνοσιτόλη, με στόχο τη διατήρηση της ισορροπίας τους(27,28).
Ο καταβολισμός αυτών των οργανικών ωσμωλίων μετά την επάνοδο της
ωσμωτικότητας του πλάσματος απαιτεί ώρες έως ημέρες για να ολοκληρωθεί, εξαιτίας μειωμένου αριθμού καναλιών και αντιμεταφορέων υπεύθυνων
για την απομάκρυνσή τους από τον ενδοκυττάριο χώρο(28). Το αποτέλεσμα της προαναφερθείσας μεταβολής είναι η μετακίνηση ύδατος προς τον
ενδοκυττάριο χώρο. Επιπλέον η έναρξη χορήγησης ινσουλίνης οδηγεί σε
περαιτέρω μείωση της ωσμωτικότητας του πλάσματος, καθώς επίσης και
σε αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης Na+ διαμέσου διέγερσης του
αντιμεταφορέα Νa+-Η+ με αποτέλεσμα την εξοίδηση των κυττάρων(29-32).
Αρκετοί ερευνητές αμφισβητούν την υπερωσμωτικότητα και την έναρξη της θεραπευτικής αγωγής ως αίτια CEDKA, αναφέροντας ως αντίλογο
την παρουσία εγκεφαλικού οιδήματος πριν την έναρξη της θεραπευτικής
αντιμετώπισης(33,34). Ο Levitsky ανέφερε επίσης τη δυσχέρεια διάκρισης με
τη χρήση αξονικής τομογραφίας (CT) ανάμεσα στην αυξημένη ροή αίματος
στον εγκέφαλο και στη παρουσία εγκεφαλικού οιδήματος(32). Οι Glaser και
συν. διαπίστωσαν επίσης ότι η CT αδυνατεί να διακρίνει το αγγειοκινητικό
οίδημα, εξαιτίας ισχαιμικής βλάβης του αιμοτοεγκεφαλικού φραγμού από
το οίδημα των εγκεφαλικών κυττάρων εξαιτίας υπερωσμωτικότητας(35). Νεότερες μελέτες με χρήση μαγνητικής τομογραφίας (MRI) έχοντας καλύτερη
διακριτική ικανότητα διαπίστωσαν ως πιθανότερη αιτία βλάβης την ισχαιμική αποδιοργάνωση του αιματοεγκεφαλικού φραγμού. Οι Figueroa και
συν.(36) συμπέραναν από μελέτες για την ύπαρξη εγκεφαλικού οιδήματος
στη ΔΚΟ με τη χρήση MRI (στην έναρξη της θεραπευτικής αντιμετώπισης,
στις 6, 8 και 120 ώρες ακολούθως) ότι το εγκεφαλικό οίδημα προϋπήρχε
της θεραπευτικής αντιμετώπισης, όπως επίσης ότι η ύπαρξή του υφίστα356

Ποικίλες οξεοβασικές διαταραχές-ΙI

ται και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Το εγκεφαλικό οίδημα ανέφεραν οι
ίδιοι ερευνητές ότι προέρχεται από διαταραχή της μικροκυκλοφορίας (αιματοεγκεφαλικός φραγμός), εξαιτίας ύπαρξης μεταβολικών παραγόντων
φλεγμονής και οξειδωτικού στρες. Οι Glaser και συν.(35,38) με τη χρήση MRI
συμπέραναν επίσης ότι το CEDKA προέρχεται από αγγειοκινητικά αίτια,
εξαιτίας της υπάρδευσης και της παρουσίας κετονικών σωμάτων που διαταράσσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, αιτιολογώντας την αύξηση της
ταυρίνης και της μυοϊνοσιτόλης ως αποτέλεσμα κυτταρικής βλάβης και όχι
ως αίτιο του εγκεφαλικού οιδήματος. Στην αντιπαράθεση αν το εγκεφαλικό
οίδημα παρουσιάζεται σ’ όλους τους ασθενείς με ΔΚΟ ή αν το CEDKA αποτελεί κυρίως αγγειοκινητική διαταραχή υποδηλώνοντας ενδοθηλιακή βλάβη
στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό εξαιτίας ισχαιμίας υποξίας και οξειδωτικού
στρες ή αν αποτελεί κυτταροτοξική βλάβη εξαιτίας υπερωσμωτικότητας η
απάντηση δεν είναι απόλυτη και πιθανά όλοι οι παράγοντες συνδράμουν
στην εμφάνιση του συνδρόμου.
Ο Levitsky(39) ανέφερε ότι αρχική βλάβη στο ΚΝΣ από τις μεταβολικές
διαταραχές φέρει χαρακτήρα αγγειοκινητικής προέλευσης (ενδοθηλιακή
βλάβη αιματοεγκεφαλικού φραγμού), η οποία ακολουθείται από κυτταροτοξική βλάβη εξαιτίας διαταραχών ωσμωτικής ισορροπίας (συμπτωματικό
εγκεφαλικό οίδημα) από χορήγηση διαλυμάτων διττανθρακικών κ.ά.
2.1.3. Χορήγηση ινσουλίνης

Η χορήγηση ινσουλίνης εκτός από τη μείωση στην ωσμωτικότητα του
πλάσματος και την εξ αυτής μετακίνηση ύδατος στον ενδοκυττάριο χώρο
μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό οίδημα και μ’ άλλους μηχανισμούς. Οι
Johanson και Murphy σε πειραματικά μοντέλα διαπίστωσαν(40) αύξηση της
ενδοκυττάριας συγκέντρωσης Na+ στα κύτταρα του χοριοειδούς από την ινσουλίνη, η δράση της οποίας αναστέλλονταν με τη χορήγηση ακεταζολαμίδης (αναστολέας παραγωγής ΕΝΥ). Ο Tornheim(41) σε πειραματικά μοντέλα
διαπίστωσε ότι μόνο η σύγχρονη χορήγηση υγρών και ινσουλίνης προκαλούσε εγκεφαλικό οίδημα και όχι η αμιγής ενυδάτωση. Αυτό υποστηρίχτηκε
από τους Arieff και Kleeman’s(42) οι οποίοι διαπίστωσαν σε πειραματικά
μοντέλα την πρόκληση εγκεφαλικού οιδήματος όταν η υπεργλυκαιμία αντιμετωπίστηκε με τη χορήγηση ινσουλίνης, σε αντίθεση με την μη ύπαρξη
CEDKA όταν αντιμετωπίστηκε με περιτοναϊκή κάθαρση.
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2.1.4. Συγκέντρωση γλυκόζης πλάσματος

Αρκετοί ερευνητές προσπάθησαν να συσχετίσουν το ρυθμό διόρθωσης
της υπεργλυκαιμίας με την εμφάνιση εγκεφαλικού οιδήματος χωρίς όμως
να βρεθεί ισχυρή συσχέτιση(43). Στηριζόμενοι στη θεωρία της υπερωσμωτικότητας ανέφεραν ότι η μείωση των επιπέδων γλυκόζης στο πλάσμα σχετίζεται με μείωση της ωσμωτικότητας του πλάσματος και εξ αυτού μετακίνηση ύδατος ενδοκυττάρια.
2.1.5. Χορήγηση διττανθρακικών

Αρκετοί ερευνητές ενοχοποίησαν τη χορήγηση διττανθρακικών στην
πρόκληση CEDKA(44). Ο κίνδυνος μπορεί να προέρχεται από μειωμένη
παροχή οξυγόνου (Ο2) στους ιστούς, εξαιτίας μετακίνησης της καμπύλης
της οξυαιμοσφαιρίνης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υποξία και παράδοξη οξέωση στο ΕΝΥ(45). Προτείνεται η χορήγησή τους μόνο σε σοβαρή
μεταβολική οξέωση (pH<7) ή όταν υπάρχει κίνδυνος καρδιακής ασυστολίας. Παρόλα αυτά αρκετοί αμφισβητούν τη χορήγηση διττανθρακικών ως
παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση CEDKA(46).
2.1.6. Διασωλήνωση και υπεραερισμός

Οι Marcin και συν.(47) ανέφεραν ότι η διασωλήνωση και ο υπεραερισμός
ως θεραπευτικά μέτρα στην αντιμετώπιση του εγκεφαλικού οιδήματος
αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου για χειρότερη έκβαση. Η
αιτιολόγησή τους στηρίζεται στο γεγονός ότι η χαμηλή PaCO2 προκαλεί
αγγειοσύσπαση και ισχαιμική βλάβη στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, με
αποτέλεσμα αγγειοκινητικό οίδημα. Οι Tasker και συν.(48) ανέφεραν ότι
στους ασθενείς με CEDKA που διασωληνώνονται δεν πρέπει να επαναφέρεται η PaCO2 στα φυσιολογικά επίπεδα, επειδή αυτό αντιπροσωπεύει μία σημαντική αύξηση από τα χαμηλά επίπεδα του υπεραερισμού της
ΔΚΟ και έχει σχετιστεί με επιβλαβή αποτελέσματα. Την προαναφερθείσα
άποψη υποστηρίζουν και άλλοι ερευνητές(49) προτείνοντας την επαναφορά
των επιπέδων PaCO2 σε τιμές παρόμοιες μ’ αυτές που προϋπήρχαν πριν
την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Ο αερισμός των ασθενών σε επίπεδα
PaCO2 που μπορεί να προκαλέσουν είτε αγγειοσύσπαση και ισχαιμία ή
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αγγειοδιαστολή και αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την διαταραγμένη αυτορρύθμιση του ΚΝΣ ασθενών σε ΔΚΟ. Τη
διαταραχή στην αυτορρύθμιση του ΚΝΣ των ασθενών σε ΔΚΟ, με κυριότερη εκδήλωση την αγγειοπαράλυση και αποτέλεσμα την αυξημένη ενδοκράνια πίεση, ανέφεραν τόσο ο Hoffman(50) όσο και οι Roberts και συν.(51) με
χρονικό σημείο έναρξης της διαταραχής τις πρώτες ώρες και παύσης της
στο πέρας του πρώτου 48ώρου. Οι παραπάνω ερευνητές διαπίστωσαν
επίσης την απουσία εγκεφαλικής ισχαιμίας στους ασθενείς με ΔΚΟ (φυσιολογική οξυγόνωση και ροή αίματος στα ενδοκράνια αγγεία), ενοχοποιώντας αγγειοκινητικούς μηχανισμούς στην πρόκληση CEDKA. Μελέτες από
πειραματικά μοντέλα(52) διαπίστωσαν ότι η διαταραχή της αυτορρύθμισης
οφείλεται στην αυξημένη παραγωγή PGI2 από τον λιπώδη ιστό των ασθενών σε ΔΚΟ.
Τέλος αρκετοί ερευνητές(53) διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος εμφάνισης εγκεφαλικού οιδήματος σχετίζεται άμεσα με τη βαρύτητα της μεταβολικής οξέωσης και ειδικότερα: α) με τη σοβαρότητα των μεταβολικών διαταραχών,
β) με τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη θεραπεία της ΔΚΟ
(χορήγηση διττανθρακικών) και γ) με τις οξείες μεταβολές του pH και της
PaCO2 που συμβαίνουν κατά τη φάση της διασωλήνωσης και του μηχανικού αερισμού.
Έχουν σχετιστεί πολλοί παράγοντες κινδύνου εμφάνισης CEDKA με
την ίδια τη νόσο (ΔΚΟ) ή ακόμη και με τη θεραπευτική της αντιμετώπιση,
χωρίς όμως την ανάδειξη κάποιας υπεροχής σε κάποιο παράγοντα, καθιστώντας έτσι την εμφάνιση εγκεφαλικού οιδήματος μη προβλέψιμη. Η
καλύτερη αντιμετώπιση του CEDKA στηρίζεται στην έγκαιρη διάγνωση της
νόσου και την καλύτερη ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη.
2.2. Παθοφυσιολογία CEDKA
2.2.1. Αύξηση ενδοκυττάριων ωσμωλίων

Τόσο κλινικές(54) όσο και πειραματικές(55) μελέτες έδειξαν ενδοκυττάρια
συσσώρευση ιδιογενών ωσμωλίων για την προστασία των εγκεφαλικών
κυττάρων από την υπερωσμωτικότητα του πλάσματος στη ΔΚΟ. Τα ενδοκυττάρια αυτά ωσμώλια είναι κυρίως η ταυρίνη και η μυοϊνοσιτόλη(56)
καθώς επίσης οι κετόνες και το ακετοξικό οξύ(57,58). Η αποδόμηση των εν359
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δοκυττάριων ωσμωλίων αρχίζει 12-24 ώρες μετά την έναρξη της χορήγησης υγρών και ινσουλίνης για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΚΟ(28).
Εξαιτίας της καθυστερημένης διάσπασης των ενδοκυτταρίων ωσμωλίων,
η ταχεία μείωση της ωσμωτικότητας του πλάσματος προκαλεί μετακίνηση
ύδατος προς τον ενδοκυττάριο χώρο, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη εγκεφαλικού οιδήματος υπό την προϋπόθεση παρουσίας ινσουλίνης(59).
2.2.2. Ο ρόλος της ADH και του νατριουρητικού πεπτιδίου

Σε αρρύθμιστο ΣΔ παρατηρείται αυξημένη παραγωγή βαζοπρεσσίνηςADH(60) προάγοντας την κατακράτηση ύδατος, η οποία αντισταθμίζεται
από την ωσμωτική διούρηση της υπεργλυκαιμίας. Η έναρξη χορήγησης
ινσουλίνης καταργεί την ωσμωτική διούρηση, ενώ τα επίπεδα της ADH
παραμένουν υψηλά, με αποτέλεσμα την πιθανή ανάπτυξη δηλητηρίασης
από ύδωρ. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ξεκάθαρη συσχέτιση ανάμεσα στα
επίπεδα της ADH και την ανάπτυξη εγκεφαλικού οιδήματος. Αντίστοιχα, το
κολπικό νατριουρητικό πεπτίδιο, το οποίο προάγει την αποβολή Na+ και
ύδατος βρίσκεται κατεσταλμένο σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και
υπογκαιμία(61). Η έναρξη της θεραπευτικής αντιμετώπισης της υπογκαιμίας
στη ΔΚΟ οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων του νατριουρητικού πεπτιδίου,
με αποτέλεσμα τη νατριούρηση και την πρόκληση υπονατριαιμίας, η οποία
μπορεί να προκαλέσει είσοδο ύδατος στα εγκεφαλικά κύτταρα και ανάπτυξη CEDKA.
2.2.3. Αντιμεταφορέας Na+-Η+ και άλλοι συμμεταφορείς

Οι αντιμεταφορείς Νa+-Η+ και Νa+-Κ+ καθώς επίσης και ο συμμεταφορέας Νa+-ΗCO3- στην κυτταρική μεμβράνη συνδράμουν στη διατήρηση
σταθερής ενδοκυττάριας συγκέντρωσης ιόντων, καθώς επίσης και σταθερού κυτταρικού όγκου συμπεριλαμβανομένων και των εγκεφαλικών
κυττάρων(62,63,64). Η λειτουργία των καναλιών αυτών διαταράσσεσαι από
πολλούς παράγοντες όπως η οξέωση, η ισχαιμία, η παρουσία ινσουλίνης,
η ADH, η γλυκόζη per se και η κέτωση. Η δυσλειτουργία αυτών των καναλιών στη ΔΚΟ προάγει την αυξημένη ενδοκυττάρια συγκέντρωση ιόντων
στα εγκεφαλικά κύτταρα, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη οιδήματος, τόσο
στα εγκεφαλικά κύτταρα, όσο και στα ενδοθηλιακά κύτταρα του αιματοεγκε360
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φαλικού φραγμού, διαταράσσοντας έτσι τη λειτουργία του (CEDKA αγγειοκινητικής αιτιολογίας). Οι Lam και συν.(65) σε πειραματικό μοντέλο ΔΚΟ με
τη βοήθεια MRI έδειξαν ότι η χορήγηση μπουμετανίδης αναστέλλοντας το
συμμεταφορέα Na+-K+-2Cl- μείωσε τη συχνότητα εμφάνισης CEDKA. Επιπρόσθετα στους προαναφερθέντες παράγοντες η χορήγηση διττανθρακικών δεσμεύει (εξουδετερώνει) τα εξερχόμενα από τον ενδοκυττάριο χώρο
ιόντα, με αποτέλεσμα περαιτέρω έξοδο πρωτονίων προς τον εξωκυττάριο
χώρο και αντίστοιχα είσοδο Na+ στον ενδοκυττάριο, γεγονός που οδηγεί
στην ανάπτυξη εγκεφαλικού οιδήματος.
2.2.4. Υποξία και ισχαιμία

Η υποξία προάγει την αυξημένη έκφραση του γλουταμινικού οξέος,
το οποίο προκαλεί αυξημένη είσοδο ιόντων ενδοκυττάρια διαμέσου των
ενεργοποιημένων υποδοχέων N-methyl-daspartate, με αποτέλεσμα την
ανάπτυξη εγκεφαλικού οιδήματος. Η παραπάνω παρατήρηση μπορεί να
συμβεί και στη ΔΚΟ(66).
2.2.5. Κετόνες και οξέωση

Αρκετοί ερευνητές προσπάθησαν να συσχετίσουν τη βαρύτητα της
μεταβολικής οξέωσης με τον κίνδυνο ανάπτυξης εγκεφαλικού οιδήματος,
καθώς επίσης και με τη διαταραχή του επιπέδου συνείδησης(67). Παρόλα
αυτά υπάρχουν αναφορές ανάπτυξης CEDKA και σε ασθενείς χωρίς την
παρουσία οξεώσεως(68). Τόσο το ακετοξικό, όσο και το β-υδροξυβουτυρικό
οξύ εκτός από την ωσμωτική τους επίδραση(69) και την ενεργοποίηση του
αντιμεταφορέα Νa+-H+(70) αποτελούν επίσης προφλεγμονώδεις παράγοντες, ασκώντας επιβλαβείς επιδράσεις στα ενδοθηλιακά κύτταρα και στον
αιματεγκεφαλικό φραγμό(71). Το ακετοξικό αυξάνει την ενδοκυττάρια συγκέντρωση Ca2+ στα ενδοθηλιακά κύτταρα, με αποτέλεσμα την αγγειοσύσπαση και το β-υδροξυβουτυρικό αυξάνει τη διαβατότητα των ενδοθηλιακών
κυττάρων, η οποία προάγει την αυξημένη ενδοκυττάρια συγκέντρωση
Ca2+. Η υπεργλυκαιμία per se επίσης προάγει την ύπαρξη φλεγμονής διαμέσου του αυξημένου μεταβολισμού της γλυκόζης και του προκαλούμενου
οξειδωτικού stress(72). Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ύπαρξης συνθηκών φλεγμονής σε ασθενείς με ΔΚΟ, οι οποίες σχετίζονται με
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την ύπαρξη αυξημένου κινδύνου εμφάνισης εγκεφαλικού οιδήματος. Στη
ΔΚΟ χωρίς την παρουσία άλλης αιτίας φλεγμονής παρατηρήθηκε αύξηση
της CRP, η οποία σχετίστηκε με αύξηση της έκφρασης μορίων προσκόλλησης στα ενδοθηλιακά κύτταρα και με παραγωγή κυτοκινών από τα μακροφάγα, με αποτέλεσμα την αυξημένη διαβατότητα των ενδοθηλιακών
κύτταρων και την πρόκληση οιδήματος(73). Η ιντερλευκίνη-6 (IL-6), η IL-1,
o TNF-a και η IL-10 βρίσκονται αυξημένες κατά τη διάρκεια της εμφάνισης
και αντιμετώπισης της ΔΚΟ, ιδιαίτερα η IL-10 αυξάνεται σημαντικά στους
ασθενείς με CEDKA(74). Μελέτες έδειξαν επίσης ενεργοποίηση του συστήματος του συμπληρώματος(75). Αρκετές μελέτες με τη χρήση MRI, οι οποίες
υποστήριξαν τη δημιουργία εγκεφαλικού οιδήματος από διαταραχή των ενδοθηλιακών κυττάρων του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, συσχετίζουν αυτό
με αύξηση των προφλεγμονωδών κυτοκινών(76,77). Η υπεργλυκαιμία και
η οξέωση προκαλούν μία συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση, η οποία
στους ασθενείς με CEDKA σχετίστηκε και με την εμφάνιση πνευμονικού
οιδήματος(78).
2.2.6. Κανάλια υδατοπορινών

Σε πειραματικά μοντέλα ΔΚΟ αναφέρονται αυξημένη έκφραση υδατοπορινών (μεταφορά ύδατος από τον εξωκυττάριο στον ενδοκυττάριο
χώρο) στα εγκεφαλικά νευρογλοιακά κύτταρα, καθώς επίσης σε knockout
για την υδατοπορίνη-4 πειραματόζωα αναφέρεται μικρότερη εμφάνιση
εγκεφαλικού οιδήματος σε ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια και σε δηλητηρίαση
από ύδωρ(79).
2.3. Διάγνωση
Η εμφάνιση εγκεφαλικού οιδήματος στη διαβητική κετοξέωση (CEDKA)
περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1936 στους ενήλικες(81) και αργότερα στα
παιδιά από τους Fitzgerald και συν.(80).Το CEDKA θεωρείται γενικά μία νόσος των παιδιών και οι Muir και συν.(82) πρότειναν ένα χρήσιμο σύστημα
διαγνωστικών κριτηρίων (Εικ. 1). Τα δευτερεύοντα κριτήρια συχνά συναντώνται στους ασθενείς που δεν αναπτύσσουν CEDKA, καθώς επίσης τα
κλινικά σημεία που εμφανίζονται πριν την έναρξη της θεραπείας δεν πρέπει
να συμπεριλαμβάνονται στη διάγνωση του CEDKA, παρόλο το γεγονός ότι
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αναφέρεται στη βιβλιογραφία εμφάνιση εγκεφαλικού οιδήματος πριν την
έναρξη αντιμετώπισης της ΔΚΟ. Ορισμένοι ερευνητές ανέφεραν(83) ότι τα
πρώτα σημεία εμφάνισης του συνδρόμου είναι η αναπνευστική παύση και
η διαστολή των κορών των οφθαλμών, γεγονός που αμφισβητείται από
άλλους(84) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η στενή παρακολούθηση του ασθενή
θα μπορούσε να αποκαλύψει πρώιμα κλινικά σημεία πριν την κατάρρευση, τόσο του κυκλοφορικού, όσο και του αναπνευστικού συστήματος. Το
συμπτωματικό CEDKA συνήθως δεν διαπιστώνεται σε ενήλικες και θεωρείται νόσος νεαρών παιδιών. Το 90% των ασθενών είναι <20 χρόνων και
το 33% <5 χρόνων, καθώς επίσης το 67% της νόσου διαπιστώνεται σε
πρωτοεμφανιζόμενη ΔΚΟ(85). Το γιατί συμβαίνει συχνότερα στις νεαρότερες
ηλικίες είναι άγνωστο. Πιθανές εξηγήσεις είναι ίσως ο μεγαλύτερος όγκος
εγκεφάλου σε σχέση με το μέγεθος του σώματος, η μεγαλύτερη μεταβολή
της ωσμωτικότητας του πλάσματος, η απουσία ορμονών που σχετίζονται
με το φύλο, η μικρότερη ανάπτυξη αντιρροπιστικών μηχανισμών στα εγκεφαλικά κύτταρα, ο διαφορετικός μεταβολισμός της ταυρίνης, οι διαφορές
στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, καθώς επίσης και οι διαφορές στο μεταβολισμό του ύδατος ανάμεσα στα παιδιά και στους ενήλικες(86). Πιθανότατα
το υποκλινικό CEDKA δεν διαφέρει ανάμεσα στα παιδιά και στους ενήλικες
σε αντίθεση με το κλινικό που συναντάται συχνότερα στα παιδιά.
2.3.1. Υποκλινικό έναντι του συμπτωματικού CEDKA

Αρκετοί ερευνητές όπως οι Krane και συν.(87) με τη βοήθεια CT παρατήρησαν ότι στα παιδιά το υποκλινικό εγκεφαλικό οίδημα είναι αρκετά συχνό
μετά την έναρξη της θεραπευτικής αντιμετώπισης της διαβητικής κετοξέωσης. Οι Glaser και συν.(88) με τη βοήθεια MRI παρατήρησαν ότι 41 παιδιά
κατά τη θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΚΟ εμφάνιζαν μικρότερο μέγεθος
των πλαγίων κοιλιών του εγκεφάλου, σχετιζόμενο κατά 50% με διαταραγμένη νοητική κατάσταση, πιθανότατα εξαιτίας εγκεφαλικού οιδήματος. Παρόλα αυτά οι Muir και συν.(82) όπως επίσης και άλλοι ερευνητές υποστήριξαν
ότι αρκετοί συμπτωματικοί ασθενείς με CEDKA έχουν φυσιολογική CT κατά
την έναρξη της ΔΚΟ και γίνεται παθολογική κατά την εξέλιξη της νόσου,
τονίζοντας ότι το CEDKA διαγιγνώσκεται κλινικά και όχι απεικονιστικά. Απεικονιστικές μελέτες καθώς επίσης και μελέτες για τους παράγοντες κινδύνου
εμφάνισης CEDKA (η χορήγηση υγρών, ινσουλίνης ή διττανθρακικών) τονί363
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ζουν την εμφάνιση υποκλινικού ή/και κλινικού εγκεφαλικού οιδήματος μετά
την έναρξη της θεραπευτικής αντιμετώπισης, ενοχοποιώντας τη θεραπεία
per se ως παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση CEDKA(89). Παρόλα αυτά
οι Hoffman και συν.(90) καθώς επίσης ο Steinhart(34) διαπίστωσαν (υπό CT
έλεγχο) την παρουσία υποκλινικού ή κλινικού εγκεφαλικού οιδήματος ακόμη
και ενός θανάτου πριν την έναρξη της θεραπευτικής αντιμετώπισης.
2.4. Συχνότητα
Η συχνότητα εμφάνισης του συμπτωματικού εγκεφαλικού οιδήματος
αναφέρεται γύρω στο 1%, τόσο σε προοπτικές, όσο και σε αναδρομικές
μελέτες(91,92). Οι Edge και συν.(92) σε πληθυσμιακή μελέτη από το 1995 έως
το 1998 στη Μ. Βρετανία διαπίστωσαν συχνότητα εμφάνισης της νόσου
0,7% σε 2.941 επεισόδια ΔΚΟ σε παιδιά <16 χρόνων. Οι ερευνητές επίσης
ανέφεραν ότι το CEDKA ήταν συχνότερο σε πρωτοεμφανιζόμενη ΔΚΟ περίπου 11,9 επεισόδια ανά 1.000 ασθενείς σε σχέση με τη συχνότητα γνωστού διαβήτη με ΔΚΟ που ήταν 4,3 επεισόδια ανά 1.000 ασθενείς (πιθανή
αιτία η καθυστερημένη διάγνωση).
Διαγνωστικά κριτήρια*
Διαταραγμένη λεκτική ή κινητική απάντηση στο πόνο
Στάση απεγκεφαλισμού
Παράλυση κρανιακών νεύρων (ΙΙΙ ,ΙV & VI συζυγίας)
Διαταραχή αναπνευστικής λειτουργίας κεντρικής αιτιολογίας (άπνοια,
Cheyne Stokes)
Πρωτεύοντα κριτήρια
Διαταραχή του επιπέδου συνείδησης, επιβράδυνση του καρδιακού ρυθμού
(>20 bpm), ακράτεια ούρων δυσανάλογη με την ηλικία
Δευτερεύοντα κριτήρια
Εμετοί, κεφαλαλγία, ηλικία <5, ΣΑΠ >90 mmHg, λήθαργος
Εικόνα 1: Κλινική εκτίμηση της νευρολογικής κατάστασης των ασθενών με ΔΚΟ
*(τα σημεία που προϋπάρχουν της έναρξης της θεραπείας αποκλείονται από τη
διάγνωση CEDKA)
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Στις ΗΠΑ ο Glaser(44) σε αναδρομική μελέτη από το 1982 έως το 1997
σε 6.977 επεισόδια ΔΚΟ διαπίστωσε συχνότητα εμφάνισης CEDKA 0,9%.
Στον Καναδά ο Lawrence(93) σε προοπτική μελέτη από το 1991 έως το
2001 βρήκε συχνότητα εμφάνισης CEDKA 13 επεισοδίων σε 1960 περιπτώσεις ΔΚΟ (0,51%).
2.5. Διαφορική διάγνωση
Δεν αποτελεί κάθε επεισόδιο ΔΚΟ με διαταραχή του επιπέδου συνείδησης και συμπτωματικό CEDKA. Όπως προαναφέρθηκε η συμπτωματολογία των δευτερευόντων κριτηρίων δεν αρκεί για να τεθεί η διάγνωση της
νόσου. Η πιθανότητα και άλλης ενδοκράνιας παθολογικής κατάστασης σε
συμπτωματικούς ασθενείς ανέρχεται από 10-20%(94-97). Στη διαφορική διάγνωση πρέπει να περιλαμβάνεται η υπογλυκαιμία, το μη κετωτικό υπερωσμωτικό κώμα, η λήψη φαρμάκων, οι λοιμώξεις (εγκεφαλίτιδα),η εγκεφαλική αιμορραγία, το αγγειακό έμφρακτο, ο υδροκέφαλος και μία πιθανή κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Η απεικόνιση του κεντρικού νευρικού συστήματος
με CT ή MRI κρίνεται απαραίτητη σ’ όλους τους ασθενείς, στους οποίους
δεν παρατηρείται βελτίωση των συμπτωμάτων από το ΚΝΣ, παρόλη τη
θεραπευτική αντιμετώπιση(98). Αν και η συχνότερη αιτία θανάτου στα παιδιά
με ΔΚΟ είναι η παθολογία του ΚΝΣ και το εγκεφαλικό οίδημα, άλλες αιτίες
θνητότητας είναι η υπερ- ή η υπο-καλιαιμία, η σήψη, η πνευμονία, το ARDS
και η ραβδομυόλυση.
2.6. Θεραπεία του CEDKA
Αρκετοί ερευνητές(99) διαπίστωσαν ότι ο προσεκτικός νευρολογικός και
καρδιοαναπνευστικός έλεγχος των ασθενών μπορεί να οδηγήσει σε έγκαιρη ανίχνευση σημείων ή συμπτωμάτων (Εικ. 1) σχετιζόμενων με CEDKA
και εξ αυτού στην άμεση αντιμετώπιση και την καλύτερη τελικά έκβαση. Οι
Muir και συν.(82) διαπίστωσαν ότι δύο τουλάχιστον νευρολογικά σημεία ή
αυξημένη ενδοκράνια πίεση (ICP) παρατηρήθηκαν σε 10 από 12 ασθενείς
πριν το καταστροφικό επεισόδιο. Αρκετοί ερευνητές(100,101) προτείνουν την
έγκαιρη επιθετική αντιμετώπιση, συμπεριλαμβανομένων της χορηγήσεως
μαννιτόλης, υπέρτονου ορού, μηχανικού αερισμού και παρακολούθηση της
ενδοκράνιας πίεσης (ICP) για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.
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2.6.1. Μαννιτόλη

Η μαννιτόλη μπορεί να βελτιώσει τη συμπτωματολογία του CEDKA διαμέσου ωσμωτικής διούρησης, καθώς επίσης και μείωσης της γλοιότητας
του πλάσματος, αυξάνοντας μ’ αυτό τον τρόπο την εγκεφαλική ροή αίματος
και την παροχή Ο2. Οι Roberts και συν.(102) διαπίστωσαν ότι σε 9 από 11
ασθενείς με ΔΚΟ και επιπλοκές από το ΚΝΣ η έγκαιρη χορήγηση μαννιτόλης οδήγησε σε πλήρη αποδρομή του συνδρόμου. Ο Rosenbloom(6) τόνισε επίσης τη σημασία της έγκαιρης χορήγησης μαννιτόλης στο CEDKA.
Ανέφερε μάλιστα ότι από τους 23 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν πριν
την αναπνευστική κατάρρευση οι 13 ανένηψαν πλήρως και 3 με σοβαρές
επιπλοκές σε αντίθεση με 46 ασθενείς που δεν χορηγήθηκε μαννιτόλη,
από τους οποίους επιβίωσαν μόνο 3. Παρόμοια θετικά αποτελέσματα με
τη χρήση μαννιτόλης διαπίστωσαν οι Shabbir και συν.(103) και οι Franklin
και συν.(104).
2.6.2. Υπέρτονος ορός

Αναφέρεται από αρκετούς ερευνητές(105,106) η χρήση αντί της μαννιτόλης
υπέρτονου ορού με αρκετά καλά αποτελέσματα. Τα κύρια πλεονεκτήματα
της χορήγησης υπέρτονου ορού είναι η πρόληψη εμφάνισης υπονατριαιμίας, καθώς επίσης και η πρόληψη εμφάνισης υπογκαιμίας από την ωσμωτική διούρηση, η οποία μπορεί να προκληθεί από την μαννιτόλη και την εξ
αυτής εγκεφαλική ισχαιμία. Ο υπέρτονος ορός προσφέρει επίσης μείωση
της γλοιότητας του πλάσματος και αύξηση της εγκεφαλικής ροής αίματος
όπως η μαννιτόλη.
2.6.3. Διασωλήνωση και υπεραερισμός

Ο μηχανικός αερισμός επιβάλλεται σε κωματώδεις και απνοϊκούς ασθενείς. Παρόλο το γεγονός ότι ορισμένοι ερευνητές προτείνουν τον υπεραερισμό ως θεραπευτικό μέτρο αντιμετώπισης του εγκεφαλικού οιδήματος δεν
προτείνεται επειδή έχει αναγνωριστεί ως παράγοντας κινδύνου χειρότερης
έκβασης των ασθενών σε CEDKA(47,107). Αντίθετα, ακόμη και όταν οι ασθενείς παροδικά υπεραερίζονται σε χαμηλότερα επίπεδα PaCO2 η επαναφορά τους σε φυσιολογικά επίπεδα μπορεί να είναι επιβλαβής(48). Προτείνεται
366

Ποικίλες οξεοβασικές διαταραχές-ΙI

ο αερισμός των ασθενών να διατηρεί επίπεδα PaCO2 αντίστοιχα με αυτά
που υπήρχαν κατά τη διενέργεια της διασωλήνωσης(47,48,108).
2.6.4. Χορήγηση στεροειδών

Πολύ λίγοι ερευνητές(109) προτείνουν την χρήση κορτικοειδών ως επιτυχές θεραπευτικό μέτρο αντιμετώπισης του εγκεφαλικού οιδήματος στη
ΔΚΟ. Οι περισσότεροι ωστόσο προτείνουν την αποφυγή χρήσης κορτικοειδών εξαιτίας των προβλημάτων που θα προκαλέσουν στην αντιμετώπιση
της υπεργλυκαιμίας(107).
2.6.5. Παρακολούθηση της ενδοκράνιας πίεσης

Ορισμένοι ερευνητές(110) προτείνουν τη χρήση της παρακολούθησης της
ενδοκράνιας πίεσης (ICP monitoring) ως μέτρο για καλύτερη έκβαση των
ασθενών υπό εγκεφαλικό οίδημα από ΔΚΟ.
2.7. Πρόγνωση
Εκτιμώντας τη σχέση θεραπευτικής αντιμετώπισης και έκβασης των
ασθενών με συμπτωματικό εγκεφαλικό οίδημα είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση ότι ορισμένοι ερευνητές αναφέρουν καλή έκβαση σε ασθενείς
που δεν έλαβαν καμία ειδική θεραπεία(92). Οι Edge και συν. ανέφεραν ότι
σε 34 ασθενείς με συμπτωματικό CEDKA οι 4 δεν έλαβαν θεραπευτική
αντιμετώπιση, 8 πέθαναν και από τους 26 επιζώντες οι 17 επανήλθαν πλήρως και στους υπόλοιπους 9 υπήρχε επίμονη νοσηρότητα (κινητικές και
οπτικές διαταραχές, απώλεια μνήμης, σπασμοί). Ο Rosenbloom(99) ανέφερε ότι η θνητότητα σε 69 ασθενείς ανήλθε στο 64% με την πλειονότητα
των ασθενών που είχαν καταλήξει να μην έλαβαν αγωγή μέχρι την εμφάνιση αναπνευστικής κατάρρευσης. Οι Glaser και συν.(44) διαπίστωσαν σε 61
ασθενείς με συμπτωματικό CEDKA ότι oι 35 ανάρρωσαν πλήρως, 13 με
σοβαρές επιπλοκές και 13 απεβίωσαν. Ο Lawrence και συν.(22) μελετώντας
13 συμπτωματικούς ασθενείς ανέφεραν ότι 3 ασθενείς απεβίωσαν (23%)
και 2 (15%) ανένηψαν με σοβαρά νευρολογικά προβλήματα.
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2.8. Θεραπεία ΔΚΟ και πρόληψη CEDKA
Ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη του CEDKA είναι η πρόληψη
της ΔΚΟ Παρόλα αυτά αν συμβεί η διαβητική κετοξέωση θα ήταν σωστή
η εφαρμογή των θεραπευτικών οδηγιών για την αντιμετώπισή της(111,112). Η
στοχευμένη αντιμετώπιση αφορά στη χορήγηση ινσουλίνης, την προσεκτική χορήγηση υγρών και την αποφυγή χορήγησης διττανθρακικών, θεραπευτικές επιλογές που έχουν άμεση σχέση με την πρόληψη εμφάνισης
εγκεφαλικού οιδήματος.
2.8.1. Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών

Κατά την ενυδάτωση των ασθενών πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική χορήγηση υγρών, η ταχεία χορήγησή τους καθώς επίσης και η χορήγηση υπότονων ορών(113,114). Οι περισσότεροι ερευνητές προτείνουν την
ενδοφλέβια χορήγηση υγρών μόνο σε περιπτώσεις καρδιαγγειακής αστάθειας και ειδικότερα όταν υπάρχει υπόταση, ταχυκαρδία, ψυχρά άκρα και/ή
ανουρία. Τις περισσότερες φορές αναφέρεται ότι ο βαθμός της αφυδάτωσης σ’ αυτούς τους ασθενείς υπερεκτιμάται(112). Όταν υπάρχει αιμοδυναμική αστάθεια και απαιτείται η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών αυτή δεν πρέπει
να συνεχίζεται όταν ο ασθενής σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά. Για την αναπλήρωση του ελλείμματος προτείνεται η χορήγηση ισότονων ορών (0,9%
NaCl) και για τους ορούς συντήρησης προτείνεται η χορήγηση 0,45%
NaCl. Το έλλειμμα πρέπει να υπολογίζεται περί του 5-7% του σωματικού
βάρους (ΣΒ). Σε περίπτωση ύπαρξης εικόνας shock πρέπει να εκτιμάται το
έλλειμμα γύρω στο 10-15% του ΣΒ. Ο ρυθμός ενυδάτωσης προτείνεται να
γίνεται κατά 1/48 του ελλείμματος ανά ώρα εξίσου κατανεμημένα στις πρώτες 48 ώρες. Μετά την αρχική επείγουσα ενυδάτωση ο ρυθμός δεν πρέπει
να υπερβαίνει τις 1,5-2 φορές των ημερήσιων αναγκών (Εικ. 2) χωρίς να
υπολογίζονται σ’ αυτές οι απώλειες δια των ούρων (class E support). Η
ωσμωτικότητα του πλάσματος πρέπει να μειώνεται βαθμιαία με προτεινόμενο ρυθμό ≤1,5-2,0 mOsm/ώρα και ποτέ απότομα(113).
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Αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολυτών στη ΔΚΟ
Είναι απαραίτητος ο υπολογισμός του ελλείμματος ύδατος και ηλεκτρολυτών
και η αναπλήρωσή του ενδοφλέβια ή Per Os (A)
Όπου χρειάζεται η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών για αναπλήρωση
όγκου πρέπει να γίνεται με ισότονο ορό NaCl (0,9%). O όγκος και ο ρυθμός
αναπλήρωσης εξαρτάται από την κατάσταση του κυκλοφορικού (10-20 ml/kgΣΒ
σε 1-2 ώρες) (Ε)
Χρησιμοποιήστε κρυσταλλοειδή
Η ενυδάτωση στη φάση συντήρησης πρέπει να γίνεται με ορό τονικότητας
≥0,45% NaCl με πιθανή προσθήκη Κ+ και αποκατάσταση της αφυδάτωσης μέσα
σε 48 ώρες (C)
O υπολογισμός της ωσμωτικότητας του πλάσματος είναι χρήσιμος στη
σύσταση και στον όγκο των χορηγουμένων προς αναπλήρωση ορών (Ε)
Ο βαθμός της αφυδάτωσης δύσκολα μπορεί να εκτιμηθεί και αρκετές φορές
υπερεκτιμάται εξ αυτού να μη χορηγείται πέραν των 1,5-2 φορές των ημερήσιων
αναγκών βασιζόμενοι στην ηλικία, το βάρος και την επιφάνεια σώματος χωρίς
τον συνυπολογισμό της απώλειας δια των ούρων (Ε)
Εικόνα 2: Αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολυτών στη ΔΚΟ *Τα γράμματα σε
παρένθεση είναι ο βαθμός ένδειξης (ανά περίπτωση) από το Α έως το Ε(115)
2.8.2. Ινσουλίνη

Η προτεινόμενη χορήγηση ινσουλίνης, τόσο από την Αμερικανική, όσο
και την Ευρωπαϊκή ενδοκρινολογική εταιρεία (class A evidence) είναι 0,1
IU/kgΣΒ/ώρα (όχι ενδοφλέβια στα παιδιά)(115). Αν η ελάττωση της γλυκόζης
πλάσματος είναι ≤50 mg/dl/ώρα ή αν ο ασθενής δεν παρουσιάζει σημεία
βελτίωσης στις πρώτες 2-4 ώρες τότε πρέπει να αυξάνεται ο ρυθμός χορήγησης ινσουλίνης στις 0,15 IU/kgΣΒ/ώρα. Αν τα επίπεδα γλυκόζης ελαττωθούν <350 mg/dl ή ο ρυθμός μείωσής τους είναι >100 mg/dl/ώρα, τότε
πρέπει να προστίθεται γλυκόζη σε ρυθμό 4-5 g/IU ινσουλίνης. Εξαιτίας της
μεγάλης ελάττωσης στα επίπεδα της γλυκόζης με την αρχική ενυδάτωση
του ασθενή αρκετοί ερευνητές χορηγούν ινσουλίνη αφού εκτιμήσουν τα
επίπεδα της γλυκόζης μετά την ενυδάτωση.
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2.8.3. Χορήγηση διττανθρακικών

Η χορήγηση διττανθρακικών είναι διφορούμενη και η πλήρης απαγόρευση της χορήγησής τους δεν θα ήταν ενδεδειγμένη(115). Αν και υπάρχει
αρκετή αντιπαράθεση για το αν η οξέωση προκαλεί καρδιακή καταστολή(116),
η χορήγηση διττανθρακικών ίσως είναι ωφέλιμη όταν το pH είναι <6,9 ή <7
σε ποσότητα 0,5-1,0 mEq/kgΣΒ μέσα σε 30-60 λεπτά. Αν και δεν υπάρχουν ισχυρά δεδομένα ότι η χορήγηση διττανθρακικών είναι επιζήμια για
pH<7 δεν υπάρχει επίσης η βεβαιότητα ότι είναι ωφέλιμη.
2.8.4. Διόρθωση ηλεκτρολυτικών διαταραχών

Δεν είναι απόλυτα γνωστό αν η υπονατριαιμία per se ή η αποτυχία της
θεραπευτικής αντιμετώπισης να διορθώσει τα επίπεδα του Na+ αποτελεί
την αιτία πρόκλησης εγκεφαλικού οιδήματος στη ΔΚΟ ή αν τα προαναφερθέντα αποτελούν αίτια ήδη εγκατεστημένης νευρικής βλάβης. Όποια κι
αν είναι η αιτία ή το αποτέλεσμα επιβάλλεται η χορήγηση ισότονου ορού
(0,9% NaCl) για τη διόρθωση του ελλείμματος του ύδατος μέχρι το Na+ να
επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
Οι ασθενείς συνήθως βρίσκονται σε έλλειμμα Κ+ και PO43-(115). Η απαιτούμενη διόρθωση του K+ συνήθως κυμαίνεται σε επίπεδα 3-6 mEq/kgΣΒ,
αν και η χορήγηση ινσουλίνης δρα ανταγωνιστικά σ’ αυτό προάγοντας την
είσοδο του ιόντος ενδοκυττάρια. Η επαναφορά των επιπέδων του Κ+ σε
φυσιολογικά επίπεδα βοηθά στην πρόληψη εμφάνισης αρρυθμιών. Το έλλειμμα του PO43- ανέρχεται περίπου στα 0,5-2,5 mmol/kgΣΒ και επιβάλλεται η διόρθωσή του προς βελτίωση της παροχής ενέργειας και Ο2 στους
ιστούς.
2.9. Συμπεράσματα
Οι αιτίες και οι μηχανισμοί ανάπτυξης εγκεφαλικού οιδήματος στη ΔΚΟ
είναι άγνωστοι. Το CEDKA πιθανά να εξαρτάται από τη βαρύτητα των μεταβολικών διαταραχών ή από τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται
με τη θεραπευτική αντιμετώπιση ή ακόμη από παράγοντες που σχετίζονται
μόνο με τον ίδιο τον ασθενή. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που προτάθηκαν για την πιθανή πρόληψη ή αντιμετώπιση της εμφάνισης εγκεφαλικού
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οιδήματος στερούνται ισχυρής βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης, παρόλα αυτά
προτείνεται να εφαρμόζονται επί απουσίας άλλων ισχυρών κλινικών ενδείξεων. Το CEDKA συμβαίνει ακόμη και επί αυστηρής εφαρμογής όλων των
θεραπευτικών οδηγιών, τονίζοντας σε μας πόσο λίγα γνωρίζουμε για το
φαινόμενο αυτό(117). Είναι ιδιαίτερα σημαντική η προσεκτική παρακολούθηση των ασθενών υποψήφιων για CEDKA καθώς επίσης και η αργή και όχι
εργώδης διόρθωση των μεταβολικών και ηλεκτρολυτικών διαταραχών.

3. Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ)(118)
Αν και έχει υποτιμηθεί, 10% των ενδοκρανιακών επιπλοκών που σχετίζονται με τη ΔΚΟ ή/και τη θεραπεία της σε νεαρά παιδιά και ενήλικες
σχετίζονται μ’ ένα αιμορραγικό ή ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό έμφρακτο.
Η συστηματική φλεγμονή που υπάρχει στη διαβητική κετοξέωση οδηγεί
σε διαταραχή του ενδοθηλίου των αγγείων, με αποτέλεσμα διαταραχή του
πηκτικού μηχανισμού και κίνδυνο αιμορραγίας. Ο κίνδυνος θρομβώσεων
σχετίζεται άμεσα με διαταραχή στους παράγοντες πήξης, με ενεργοποίηση
των αιμοπεταλίων και με διαταραχή στην εγκεφαλική ροη αίματος, καθώς
επίσης και της γλοιότητάς του. Το εγκεφαλικό οίδημα μπορεί επίσης να
προάγει την δημιουργία ΑΕΕ ισχαιμικού ή αιμορραγικού, χωρίς όμως να
είναι απαραίτητα προϋπόθεση.
3.1. Παθογένεια ισχαιμικού ΑΕΕ
3.1.1. ΔΚΟ-Μία συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση

Η ΔΚΟ δεν αποτελεί μόνο μία διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης, αλλά και μία συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση, η οποία χαρακτηρίζεται από ενδοθηλιακή βλάβη και από διαταραχές του πηκτικού
μηχανισμού. Η υπεργλυκαιμία και το συνοδό οξειδωτικό stress προκαλούν
μία φλεγμονώδη αντίδραση, η οποία σχετίζεται με αύξηση της CRP και
των κυτοκινών (IL-6, IL-1β, TNF-α), καθώς επίσης και με ενεργοποίηση
του συμπληρώματος, με αποτέλεσμα τη βλάβη στα ενδοθηλιακά κύτταρα,
όπως αυτή καθορίζεται από τα αυξημένα επίπεδα θρομβομοντουλίνης και
sE-σελεκτίνης (μόριο προσκόλλησης).
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3.1.2. Διαταραχές των παραγόντων πήξεως

Η φλεγμονώδης αντίδραση που προκαλείται από τη ΔΚΟ προάγει μία
επίκτητη διαταραχή της πηκτικότητας. Προοπτικές μελέτες(119) έδειξαν πολλαπλές διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού, όπως η αυξημένη συσσώρευση αιμοπεταλίων και η διέγερση των παραγόντων που προάγουν την
πήξη με αντίστοιχη μείωση των ινωδολυτικών μηχανισμών. Ειδικότερα
αναφέρονται παθολογικές εκφράσεις της πρωτεΐνης C, της πρωτεΐνης S,
της ομοκυστεΐνης και του παράγοντα von Willebrand (vWF)
3.1.3. Αριθμός και λειτουργικότητα αιμοπεταλίων

Στο σακχαρώδη διαβήτη παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα των
αιμοπεταλίων, τόσο στη χρονιότητα, όσο και οξέως στη ΔΚΟ. Ειδικότερα
στη ΔΚΟ πιθανά εξαιτίας της μείωσης του ΝΟ, γεγονός που προάγει την
συνάθροιση των αιμοπεταλίων(120).
3.1.4. Όγκος και ροή αίματος - υπερπηκτικότητα

Παράγοντες όπως η υπεργλυκαιμία, η αφυδάτωση, η οξέωση και η αγγειοσύσπαση προάγουν συνθήκες υπερπηκτικότητας και μειωμένης εγκεφαλικής ροής αίματος συνδράμοντας μ’ αυτό τον τρόπο στη πρόκληση
ΑΕΕ. Η υπεργλυκαιμία είτε διαμέσου μειωμένου ΝΟ, είτε μέσω αυξημένου
VEGF προάγει την αγγειοσύσπαση ή την αγγειοδιαστολή αντίστοιχα με
αποτέλεσμα την πρόκληση ΑΕΕ ή CEDKA.
3.2. Παθογένεια αιμορραγικού ΑΕΕ
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της ΔΚΟ ο κίνδυνος αιμορραγίας αυξάνεται εξαιτίας ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας, η οποία προκαλείται, τόσο
από την φλεγμονώδη αντίδραση, όσο και από το οξειδωτικό στρες εξαιτίας της υπεργλυκαιμίας και της οξέωσης. Επιπρόσθετα ο κίνδυνος αυξάνει
εξαιτίας των ισχαιμικών βλαβών. Η αυξημένη επίσης συχνότητα εμφάνισης
διάχυτης ενδοαγγειακής πήξης στη ΔΚΟ και η κατανάλωση των παραγόντων πήξης μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση αιμορραγικού ΑΕΕ.
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Ερωτήσεις
1. Οι διασωληνωμένοι ασθενείς με εγκεφαλικό οίδημα από διαβητική
κετοξέωση (CEDKA) πρέπει να έχουν επίπεδα PaCO2 (μία σωστή):
α) Φυσιολογικά;
β) Κατώτερα των φυσιολογικών;
γ) Ανώτερα των φυσιολογικών;
δ) Παρόμοια μ’ αυτά που είχαν πριν τη διασωλήνωση;
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2. Η ADH εμπλέκεται στο μηχανισμό πρόκλησης εγκεφαλικού οιδήματος στη διαβητική κετοξέωση διαμέσου (μία σωστή):
α) Δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο;
β) Εμπλέκεται διαμέσου παραμονής της σε αυξημένα επίπεδα αφού διορθωθεί η ωσμωτική διούρηση της υπεργλυκαιμίας;
γ) Η καταστολή της αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα εμφάνισης CEDKΑ;
3. Ποιά από τα παρακάτω αποτελούν διαγνωστικά κριτήρια για το
CEDKA (δύο σωστές);
α) H παράλυση κρανιακών νεύρων (ΙΙΙ, ΙV και VI συζυγίας);
β) Η αναπνοή Cheyne Stokes;
γ) Οι έμετοι;
δ) Η κεφαλαλγία;
4. Ποιά από τα παρακάτω αποτελούν θεραπευτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του CEDKA (δύο σωστές);
α) Χορήγηση D/W 5%;
β) Χορήγηση μαννιτόλης;
γ) Χορήγηση διουρητικών της αγκύλης;
δ) Χορήγηση υπέρτονου ορού;
5. Η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών σε ασθενείς με ΔΚΟ και αυξημένου
κινδύνου για CEDKA προτείνεται (μία σωστή):
α) Σε καρδιαγγειακή αστάθεια του ασθενούς;
β) Σε οξέωση με pH<7,2;
γ) Σε κάθε περίπτωση;
δ) Σε ύπαρξη υποκείμενης λοίμωξης;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
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Στρογγυλό τραπέζι V: Αναπνευστικές διαταραχές της
οξεοβασικής ισορροπίας
Προεδρείο: Η. Θώδης, Φ. Παπουλίδου

Φυσιολογία της ανταλλαγής των αερίων στον πνεύμονα
- Εργαστηριακές παράμετροι
Δ. Λαγονίδης

Αναπνευστική οξέωση και αλκάλωση από φάρμακα
Α. Γαβαλά

Επίδραση της υποκαπνίας στα υγρά και τους ηλεκτρολύτες
- Συστηματικές και κλινικές εκδηλώσεις της αναπνευστικής αλκάλωσης
Γ. Φιλντίσης

Οξεοβασικές διαταραχές σε χρόνιες πνευμονοπάθειες
Α. Γεωργουλίδου

Επικίνδυνες για τη ζωή αναπνευστικές διαταραχές της
οξεοβασικής ισορροπίας
Α. Μπούτου

Σχόλια - Παραδείγματα: Π. Πασαδάκης
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Φυσιολογία ανταλλαγής αερίων στον πνεύμονα
- Εργαστηριακές παράμετροι
Λαγονίδης Δημήτριος
Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος
Διευθυντής ΜΕΘ Γ. Νοσοκομείου Γιαννιτσών

Κύρια σημεία
- Το βοτρύο αποτελεί την ανατομική μονάδα ανταλλαγής του Ο2 και του CO2
- Η σχέση μεταξύ κορεσμού της αιμοσφαιρίνης (Hb) σε Ο2 (saturation, SO2)
και περιεκτικότητας του αίματος σε Ο2 (content CO2) καθορίζεται από τη σιγμοειδή
καμπύλη αποδέσμευσης. Η μετακίνηση της καμπύλης προς τα αριστερά ευνοεί τη
δέσμευση του Ο2 από την Hb στους πνεύμονες, ενώ η μετακίνησή της προς τα δεξιά
την αποδέσμευσή του και τη διάθεσή του στους ιστούς
- Είναι απαραίτητη η κατανόηση της σύζευξης μεταξύ του αερισμού και της αιμάτωσης (σχέση V/Q), καθώς και των διαταραχών της, που συμβαίνουν στη λειτουργική μονάδα των πνευμόνων
- Σχέση V/Q>1 σημαίνει αερισμός νεκρού χώρου με αποτέλεσμα την ελάττωση
PaO2 και την αύξηση της PaCO2
- Σχέση V/Q<1 σημαίνει φλεβική πρόσμιξη, ενώ V/Q=0 ενδοπνευμονικό shunt,
με αποτέλεσμα την ελαττωμένη PaO2 και τη φυσιολογική ή ελαττωμένη PaCO2
- Η συχνότερη παθοφυσιολογική αιτία υποξυγοναιμίας (90% των περιπτώσεων)
είναι η διαταραχή στη σχέση V/Q, που παρατηρείται σε παθήσεις του πνευμονικού
παρεγχύματος (βρογχικό άσθμα, ΧΑΠ)
- Η δεύτερη συχνότερη αιτία (8%) είναι ο υποαερισμός που απαντάται σε κεντρικές (εγκεφαλικές βλάβες) και σε νευρομηχανικές διαταραχές (νοσήματα νεύρων και
μυών, θωρακικού κλωβού και πνευμόνων)
- Λιγότερο συχνά αίτια υποξυγοναιμίας είναι το ενδοπνευμονικό και το ενδοκαρδιακό shunt, καθώς και οι διαταραχές στη διάχυση
- Η υποξυγοναιμία που οφείλεται σε υποαερισμό χαρακτηρίζεται από φυσιολογική κυψελιδοτριχοειδική διαφορά Ο2(PA-aO2) και διορθώνεται εύκολα με τη χορήγηση
Ο2
- Η υποξυγοναιμία που οφείλεται σε διαταραχές V/Q και σε ενδοπνευμονικό
shunt χαρακτηρίζονται από αυξημένη PA-aO2. Η πρώτη διορθώνεται εύκολα ενώ η
δεύτερη είναι ανθεκτική στη χορήγηση Ο2
- Η συχνότερη παθοφυσιολογική αιτία υπερκαπνίας είναι ο υποαερισμός
- Η επάρκεια της ανταλλαγής αερίων στους πνεύμονες εκτιμάται σε ποσοτική
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βάση: α) με το ποσοστό του φυσιολογικού νεκρού χώρου σε σχέση με τον αναπνεόμενο όγκο (VD/VT) αντανακλώντας μονάδες με υψηλό λόγο V/Q και β) με το ενδοπνευμονικό shunt (QS/QΤ) και την κυψελιδο-τριχοειδική διαφορά Ο2 αντανακλώντας
μονάδες με χαμηλό λόγο V/Q

1. Εισαγωγή
Ο κύριος ρόλος του αναπνευστικού συστήματος είναι η πρόσληψη Ο2
και η αποβολή CO2, καθώς και η διατήρηση φυσιολογικών τιμών στις μερικές πιέσεις στο αρτηριακό αίμα του Ο2 (PaO2) και του CO2 (PaCO2) και
στο pH. Η πεμπτουσία στην ανταλλαγή των αερίων είναι η εξασφάλιση
επαρκούς ιστικής οξυγόνωσης, ώστε να εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή ο
αερόβιος μεταβολισμός και κατά συνέπεια η απρόσκοπτη λειτουργία των
κυττάρων.
Ακολουθώντας ένα εντυπωσιακό καταρράκτη, το Ο2 από τον ατμοσφαιρικό αέρα (με μερική πίεση περίπου 150 mmHg στο επίπεδο της θάλασσας) εισέρχεται τελικά μέσα στο κύτταρο (με μερική πίεση μόλις 1 mmHg),
όπου προσλαμβάνεται από τα μιτοχόνδρια. Ο τελικός προορισμός είναι η
συμμετοχή του στην οξειδωτική φωσφορυλίωση και διαμέσου του αερόβιου μεταβολισμού, η παραγωγή συσσωρευμένης ενέργειας υπό τη μορφή
ΑΤΡ (από 1 mol γλυκόζης παράγονται 32 mol ATP), η οποία είναι απαραίτητη για τις μεταβολικές διεργασίες του οργανισμού.
Από την άλλη πλευρά το CO2 παράγεται στον οργανισμό ως παραπροϊόν του μεταβολισμού και αποβάλλεται στο περιβάλλον.
2. Ανταλλαγή των αερίων
Το βοτρύο (acinus) αποτελεί την ανατομική μονάδα ανταλλαγής των αερίων και έχει υπολογιστεί ότι υπάρχουν 33.000-50.000 σε κάθε πνεύμονα.
Το τελικό βρογχιόλιο που εισέρχεται σε κάθε βοτρύο διακλαδίζεται σε 3 γενιές αναπνευστικών βρογχιολίων (φέρουν κυψελίδες στα τοιχώματά τους),
σε 4 γενιές κυψελιδικών πόρων και σε μία κυψελιδικών σάκων. Υπάρχουν
περίπου 250 κυψελιδικοί σάκοι σε κάθε βοτρύο και 30-40 κυψελίδες σε
κάθε σάκο. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή η τεράστια επιφάνεια που
δημιουργείται για την ανταλλαγή των αερίων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αερισμός μέσα σε κάθε βοτρύο είναι ομοιο-
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γενής, εξαιτίας της ανάμιξης των μορίων των αερίων με το φαινόμενο της
διάχυσης κατά την εισπνοή. Αντίθετα, η ροή του αίματος στο βοτρύο είναι
ανομοιογενής, εξαιτίας της περιοδικής επιστράτευσης και αποστράτευσης
των προτριχοειδικών αρτηριολίων κι εκείνων που υπάρχουν στα κυψελιδικά διαφραγμάτια. Αυτή η ανομοιογένεια της ροής του αίματος είναι λιγότερο εμφανής στα εξαρτώμενα τμήματα των πνευμόνων. Παρόλα αυτά,
η ομοιογένεια στην κυψελιδική ΡΟ2 στο τέλος της εισπνοής είναι εκείνη
που εξασφαλίζει τελικά ομοιογένεια στην ΡΟ2 στο τέλος του τριχοειδούς.
Εν κατακλείδι, η ανταλλαγή αερίων και η επάρκειά της καθορίζεται από την
εξισορρόπηση μεταξύ αερισμού και αιμάτωσης στα πνευμονικά τριχοειδή,
δηλαδή από τον λόγο ή τη σχέση (ventilation/perfusion, V/Q).

Εικόνα 1: Σχηματική παράσταση της λειτουργικής μονάδος του πνεύμονα (Από
Costanzo, Physiology, 4th edition Saunders, 2010)

Για να γίνει κατανοητή η ανταλλαγή των αερίων είναι απαραίτητο να
περιγραφεί η λειτουργική μονάδα του πνεύμονα που απεικονίζεται στην
εικόνα 1. Έχει υπολογιστεί ότι υπάρχουν 300 εκατομμύρια τέτοιες λειτουργικές μονάδες. Ο όγκος του εισπνεόμενου αέρα στη μονάδα του χρόνου,
δηλαδή ο κατά λεπτό κυψελιδικός αερισμός (VA) (περίπου 6 L/min) συναντάται στην περιοχή της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης, σε ίσες ποσότητες, με τον όγκο του αίματος στη μονάδα του χρόνου (Q) (περίπου 6 L/
min). Σε φυσιολογικές συνθήκες η σύζευξη της αερίου φάσης (αερισμός)
με την υγρή φάση (αιμάτωση) επιτυγχάνεται με καταπληκτικό τρόπο, με
αποτέλεσμα την απρόσκοπτη και αποτελεσματική ανταλλαγή των αερίων.
Τα αέρια O2 και CΟ2 μετακινούνται μεταξύ του κυψελιδικού χώρου και
του πνευμονικού τριχοειδούς με το μηχανισμό της διάχυσης δια μέσου της
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κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης, η οποία αποτελείται από το κυψελιδικό
επιθήλιο, τη βασική μεμβράνη και το τριχοειδικό ενδοθήλιο. Μ’ αυτό τον
τρόπο προσλαμβάνεται οξυγόνο (Ο2), που βρίσκεται σε μεγάλη ποσότητα
στις κυψελίδες, από το μικτό φλεβικό αίμα και ταυτόχρονα αποβάλλεται
διοξείδιο του άνθρακα (CO2) προς τις κυψελίδες. Aν υποτεθεί ότι όλη η
ποσότητα του φλεβικού (αποξυγονωμένου) αίματος από την περιφέρεια
περνούσε από τους πνεύμονες και ερχόταν σε εξισορρόπηση με τα αέρια
στις κυψελίδες, τότε η PaO2 θα ήταν ίση με τη μερική πίεση του Ο2 στην κυψελίδα (PAO2) (Εικ. 1). Επομένως η PAO2 καθορίζει υποθετικά το άνω όριο
της μερικής πίεσης Ο2 στο αρτηριακό αίμα. Αν από την άλλη μεριά, όλη
η ποσότητα του φλεβικού αίματος δεν προσλάμβανε καθόλου Ο2 κατά το
πέρασμά του από τις κυψελίδες, τότε η PaO2 θα είχε ίδια τιμή με τη μερική
πίεση Ο2 στο μικτό φλεβικό αίμα (PvO2). Με βάση τα προηγούμενα, η PvO2
καθορίζει το κατώτερο όριο που θεωρητικά μπορεί να φτάσει η PaO2. Κατά
συνέπεια όλες οι δυνατές τιμές που μπορεί να λάβει η PaO2 είναι μεταξύ
PAO2 και PvO2 (Εικ. 1).
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η υποξυγοναιμία μπορεί να
είναι αποτέλεσμα αφενός της ελαττωμένης PAO2 και αφετέρου της αυξημένης πρόσμιξης αποξυγονωμένου αίματος (φλεβική πρόσμιξη-venous
admixture) με το αίμα στο τελικό τμήμα των πνευμονικών τριχοειδών.
Τελικά οι μερικές πιέσεις των αερίων στο αρτηριακό αίμα (PaO2 και
η PaCO2) εξαρτώνται όχι μόνο από τον κατά λεπτό κυψελιδικό αερισμό
(VA) και την καρδιακή παροχή (Q), αλλά και από την περιεκτικότητα σε Ο2
του εισπνεόμενου αέρα (FiO2), τη μερική πίεση Ο2 στο μικτό φλεβικό αίμα
(PvO2), τη μερική πίεση του CΟ2 στο μικτό φλεβικό αίμα (PvCO2) και τέλος
από την επάρκεια του πνεύμονα να πετυχαίνει τη σύζευξη αερισμού - αιμάτωσης (V/Q) σε κάθε λειτουργική μονάδα του πνεύμονα (Εικ. 1). Όπως
γίνεται αντιληπτό οποιαδήποτε διαταραχή σ’ έναν από τους παραπάνω
παράγοντες μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές στην ανταλλαγή των αερίων.
Η μετακίνηση των αερίων Ο2 και CΟ2 διαμέσου της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης, διέπεται από το νόμο του Fick περί διάχυσης και δίδεται
από την εξίσωση:
Ροή αερίου = DL (P1-P2)
(όπου DL είναι η διαχυτική ικανότητα του πνεύμονα και P1 και P2 οι
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μερικές πιέσεις των αερίων μέσα στις κυψελίδες και στα πνευμονικά τριχοειδή αντίστοιχα)
Η DL εκφράζει ουσιαστικά τις αντιστάσεις που έχει να αντιμετωπίσει ένα
αέριο κατά τη μετακίνησή του διαμέσου της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης του πλάσματος και της μεμβράνης των ερυθροκυττάρων, καθώς επίσης και το βαθμό ευκολίας κατά τη δέσμευση ή αποδέσμευση των αερίων
με τα μόρια της αιμοσφαιρίνης (Hb). Αξίζει να σημειωθεί ότι η πραγματική
μέτρηση του παράγοντα DL για τα αέρια O2 και CΟ2 είναι αδύνατη. Σε φυσιολογικές συνθήκες το αίμα παραμένει μέσα στο πνευμονικό τριχοειδές
για 0,75 sec και μέσα σ’ αυτό το μικρό χρονικό διάστημα κατορθώνει να
εξισορροπηθεί με τον κυψελιδικό αέρα, έτσι ώστε να λάβει χώρα η ανταλλαγή των αερίων. Κανονικά για τη διεργασία αυτή δαπανάται το 1/3 του διαθέσιμου χρόνου, με αποτέλεσμα τα περιθώρια ασφαλείας να είναι αρκετά
μεγάλα. Γι’ αυτό το λόγο ακόμη και σημαντική ελάττωση του DL δεν οδηγεί
συνήθως σε διαταραχή στην ανταλλαγή του O2 και CΟ2.
Μετά τη διάχυσή του διαμέσου της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης το
Ο2 στο μεγαλύτερο μέρος του (>98%) δεσμεύεται από την Hb ένα πάρα
πολύ μικρό μέρος του είναι διαλυμένο στο πλάσμα. Το πόσο εύκολα ή δύσκολα δεσμεύεται από την Hb καθορίζεται από τη θέση της καμπύλης αποδέσμευσης της οξυαιμοσφαιρίνης (καμπύλη του Bohr) (Εικ. 2)

Εικόνα 2: Καμπύλη αποδέσμευσης Ο2 ή καμπύλη του Bohr
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Συγκεκριμένα η καμπύλη αυτή περιγράφει τη σχέση μεταξύ του κορεσμού της Hb σε Ο2 (SaO2) ή της περιεκτικότητας του αρτηριακού αίματος
(CaO2) και της PaO2. Η θέση της καμπύλης καθορίζεται από την τιμή της
μερικής πίεσης του Ο2 στην οποία ο SO2 είναι 50% (P50) και έχει φυσιολογική τιμή 25 mmHg. Μετακίνηση της καμπύλης προς τ’ αριστερά (υποθερμία,
αλκάλωση, υποκαπνία) σημαίνει ευκολία στη δέσμευση του Ο2 από την
Hb. Αντίθετα μετακίνησή της προς τα δεξιά (υπερθερμία, οξέωση, υπερκαπνία) σημαίνει ευκολία στην αποδέσμευση του Ο2 από την Hb. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η παραπάνω καμπύλη είναι σιγμοειδής στο σχήμα της, που
σημαίνει ότι τόσο ο SaO2, όσο και η CaO2 αυξάνονται ελάχιστα για αύξηση
της PaO2 πάνω από 60 mmHg. Στην κλινική πράξη ο SaO2 εκτιμάται με την
παλμική ή σφυγμική οξυμετρία.
To CO2 θεωρείται άχρηστο προϊόν, το οποίο παράγεται από το μεταβολισμό των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα του οργανισμού. Απ’ εκεί μεταφέρεται διαμέσου του φλεβικού αίματος στους πνεύμονες και απ’ εκεί
αποβάλλεται στον ατμοσφαιρικό αέρα. Η μεταφορά του CO2 γίνεται με τους
παρακάτω τρόπους: α) το μεγαλύτερο μέρος του (95%) διαμέσου των ερυθρών αιμοσφαιρίων, κυρίως με τη μορφή διττανθρακικών ριζών (HCO3-)
και ελάχιστο σε σύνδεση με την Hb και β) ένα μικρό μέρος του (5%) είναι
διαλυμένο στο πλάσμα.
Στην περιοχή της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης το CO2 από το μικτό φλεβικό αίμα διαχέεται μέσα στην κυψελίδα. Ο βαθμός δυσκολίας ή
ευκολίας στην αποδέσμευσή του από τη Hb καθορίζεται από την καμπύλη
αποδέσμευσης του CO2 η οποία σε αντίθεση μ’ εκείνη του Ο2, είναι γραμμική (Εικ. 3).

Εικόνα 3: Σύγκριση μεταξύ της καμπύλης αποδέσμευσης Ο2 και CO2
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3. Η έννοια του νεκρού χώρου
Ο λόγος V/Q>1 (Εικ. 4), περιγράφει την κατάσταση εκείνη όπου ο αερισμός είναι μεγαλύτερος από την αιμάτωση στο πνευμονικό τριχοειδές.
Το μέρος επομένως του αερισμού, που δεν παίρνει μέρος στην ανταλλαγή
των αερίων, ονομάζεται νεκρός χώρος (dead space). Υπάρχουν δύο τύποι νεκρού χώρου, ο ανατομικός και ο φυσιολογικός. Ο ανατομικός νεκρός
χώρος αναφέρεται στους αεραγωγούς αγωγιμότητας (ανώτεροι αεραγωγοί
και τραχειοβρογχικό δένδρο μέχρι τα τελικά βρογχιόλια) και είναι χαρακτηριστικό ότι ο αέρας μέσα σ’ αυτόν δεν έρχεται σε επαφή με τα πνευμονικά τριχοειδή. Έχει μετρηθεί ότι το 50% του ανατομικού νεκρού χώρου
βρίσκεται στο φάρυγγα. Ο φυσιολογικός νεκρός χώρος περιλαμβάνει τον
αέρα μέσα στις κυψελίδες που δεν εξισορροπείται πλήρως με το τριχοειδικό αίμα. Στα φυσιολογικά άτομα ο αερισμός νεκρού χώρου (VD) είναι
περίπου το 20-30% του αναπνεόμενου όγκου (tidal volume, VT), επομένως
VD/VT=0,2-0,3.
Ο αερισμός νεκρού χώρου αυξάνεται όταν υπάρχει καταστροφή στην
κυψελιδοτριχοειδική περιοχή ανταλλαγής των αερίων (εμφύσημα), όταν
ελαττώνεται η ροή του αίματος (πνευμονική εμβολή, ελαττωμένη καρδιακή
παροχή) και όταν υπάρχει υπερδιάταση των κυψελίδων (μηχανικός αερισμός με θετικές πιέσεις).
Η αύξηση του νεκρού χώρου σε σχέση με τον ολικό αερισμό, δηλαδή
VD/VT>0,3 οδηγεί σε υποξυγοναιμία και υπερκαπνία, όπως θα εξηγηθεί παρακάτω.

Εικόνα 4: Απεικονίζονται η σχέση αερισμού αιμάτωσης (V/Q) και οι προκαλούμενες διαταραχές των αερίων αίματος. (Από Marini P. The ICU Book, LWW, 2007)
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4. Η έννοια της ενδοπνευμονικής παράκαμψης (shunt)
Ο λόγος V/Q<1 (Εικ. 4), περιγράφει την κατάσταση εκείνη όπου η αιμάτωση στο πνευμονικό τριχοειδές είναι μεγαλύτερη ή υπερβολική σε σχέση
με τον αερισμό. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος της ροής του αίματος, γνωστό
ως ενδοπνευμονική παράκαμψη (shunt) δεν παίρνει μέρος στην ανταλλαγή
των αερίων. Υπάρχουν δύο τύποι ενδοπνευμονικού shunt, το αληθές και η
φλεβική πρόσμιξη (venous admixture). To αληθές shunt συμβαίνει όταν V/
Q=0 (δεν υπάρχει καθόλου αερισμός) και είναι ισοδύναμο με το ανατομικό
shunt μεταξύ της δεξιάς και της αριστερής πλευράς της καρδιάς. Η φλεβική
πρόσμιξη αντιπροσωπεύει το μέρος εκείνο της ροής του αίματος που δεν
εξισορροπείται πλήρως με τα κυψελιδικά αέρια, δηλαδή όταν 0<V/Q<1. Σε
φυσιολογικά άτομα το μέρος της καρδιακής παροχής που αντιπροσωπεύει
το ενδονευμονικό shunt, δηλαδή το κλάσμα του ενδοπνευμονικού shunt
(QS/QΤ ) είναι <10% (όπου QS είναι το ενδοπνευμονικό shunt και QΤ η ολική
καρδιακή παροχή) και οφείλεται κατά ένα μέρος στις αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις που υπάρχουν στα βρογχικά και θιβεσιανά αγγεία.
Το QS αυξάνεται όταν οι κυψελίδες γεμίζουν από υγρό (πνευμονικό οίδημα καρδιογενές και μη, πνευμονία), όταν οι κυψελίδες συμπίπτουν (ατελεκτασία) ή όταν υπάρχει υπερβολική ροή αίματος στα τριχοειδή (εκτροπή
του αίματος από τις περιοχές με πνευμονική εμβολή στις φυσιολογικές περιοχές).
Η επίδραση του κλάσματος ενδοπνευμονικού shunt στη PaO2 φαίνεται
στην εικόνα 5. Καθώς το κλάσμα shunt αυξάνεται, η PaO2 ελαττώνεται προοδευτικά στην ίδια FiO2, με αποτέλεσμα η υποξυγοναιμία να γίνεται ανθεκτικότερη στη χορήγηση Ο2. Για τιμές του shunt πάνω από 50% οι τιμές της
PaO2 είναι ανεξάρτητες από την FiO2, δηλαδή δημιουργείται συνθήκη που
προσομοιάζει με το αληθές (ανατομικό shunt). Αντίθετα η PaCO2 αυξάνεται
μόνο εάν το ενδοπνευμονικό shunt υπερβεί το 50%, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις είναι συνήθως κάτω από τις φυσιολογικές τιμές, εξαιτίας
του υπεραερισμού, ο οποίος πυροδοτείται από την υποξυγοναιμία ή την
υποκείμενη νόσο (σήψη). Συμπερασματικά η υποξυγοναιμία που οφείλεται
σε ενδοπνευμονικό shunt είναι ανθεκτική στη χορήγηση Ο2.
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Εικόνα 5: Η επίδραση του ποσοστού του shunt στη μεταβολή της PaO2 σε σχέση με τη FiO2 (Από D Alonzo GE et al, Med Clin North Am 1983;67;557-571)

5. Ποσοτικές μετρήσεις
Οι παρακάτω υπολογιζόμενοι παράγοντες χρησιμεύουν για τον καθορισμό της παρουσίας και της σοβαρότητας των διαταραχών ανταλλαγής
αερίων στους πνεύμονες.
5.1. Αερισμός νεκρού χώρου
Δίδεται από την εξίσωση του Bohr:
VD/VT= (PaCO2 - PECO2) / PaCO2
(όπου VD/VT ο αερισμός νεκρού χώρου και PECO2 είναι η μέση μερική
πίεση του εκνπνεόμενου CO2 [όχι του τελοεκπνευστικού])
Στο φυσιολογικό πνεύμονα το αίμα στο πνευμονικό τριχοειδές εξισορροπείται πλήρως με το κυψελιδικό αέριο, οπότε η PECO2 είναι ταυτόσημη με τη PaCO2. Όσο όμως ο αερισμός νεκρού χώρου αυξάνεται, τόσο η
PECO2 ελαττώνεται σε σχέση με τη PaCO2.
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5.2. Κλάσμα ενδοπνευμονικού shunt
To κλάσμα ενδοπνευμονικού shunt (QS/QT) δίδεται από την παρακάτω
εξίσωση στην οποία υπάρχει σχέση μεταξύ της περιεκτικότητας του αρτηριακού αίματος σε Ο2 (CaO2), της περιεκτικότητας του μικτού φλεβικού αίματος (από την πνευμονική αρτηρία) σε Ο2 (CvO2) και της περιεκτικότητας
του τελοτριχοειδικού αίματος σε O2 (CcO2)
QS/QT = (CcO2 - CaO2) / (CcO2 - CvO2)
[όπου CaO2 (ml/dl)=1,39 x Hb x SaO2 + 0,0031 x PaO2 και CvO2 (ml/
dl) = 1,39 x Hb x SvO2 + 0,0031 x PvO2]
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι CaO2 και CvO2 είναι δυνατό
να υπολογιστούν λαμβάνοντας αίμα από την αρτηρία και από την πνευμονική αρτηρία (απαιτείται καθετήρας Swan-Ganz) αντίστοιχα, δεν ισχύει
όμως το ίδιο με τη CcO2, διότι το τελικοτριχοειδικό αίμα στην ιδανική κυψελίδα αποτελεί ένα καθαρά θεωρητικό πρότυπο. Ως εκ τούτου συστήνεται η
χορήγηση FiO2 =100%. Με τον τρόπο αυτό όμως είναι δυνατός ο υπολογισμός μόνο του αληθούς shunt και όχι της φλεβικής πρόσμιξης.
5.3. H κυψελιδοτριχοειδική διαφορά Ο2 (PA-aO2)
Αποτελεί έμμεσο τρόπο εκτίμησης των διαταραχών αερισμού-αιμάτωσης και συνάγεται από την εξίσωση των κυψελιδικών αερίων:
ΡΑΟ2= FiO2 x (BP - PH20) - PaCO2/RQ,
(όπου ΡΑΟ2 είναι η μερική πίεση του Ο2 στις κυψελίδες, PH20 =47 είναι
η μερική πίεση των υδρατμών μέσα στις κυψελίδες και RQ=VCO2/VO2 είναι το αναπνευστικό πηλίκο, που εκφράζει το σχετικό ρυθμό πρόσληψης
και αποβολής στη μονάδα του χρόνου του Ο2 και του CO2 αντίστοιχα)
Σε φυσιολογικές συνθήκες το αναπνευστικό πηλίκο ισούται με 0,8. Κατά
συνέπεια, η κυψελιδοτριχοειδική διαφορά Ο2 δίνεται από την εξίσωση:
PA-aO2 = ΑΟ2-PaO2 = [FiO2 x (BP-PH20) - PaCO2/RQ] - PaO2
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Σε φυσιολογικά άτομα που αναπνέουν ατμοσφαιρικό αέρα στο επίπεδο
της θάλασσας η PA-aO2 είναι 10 mmHg. Πρέπει να τονιστεί όμως ότι η τιμή
αυτή αποτελεί μία ιδανική κατάσταση και όχι φυσιολογική τιμή, διότι η κυψελιδοτριχοειδική διαφορά Ο2 εξαρτάται από την ηλικία και τον FiO2.
Η σχέση μεταξύ PaO2 και ηλικίας δίνεται από την εξίσωση:
PaO2 = 104,2 - (0,27 x Ηλικία)
Στην εικόνα 6 φαίνεται όχι μόνο η ελάττωση της PaO2, αλλά και η αύξηση της PA-aO2 με την πάροδο της ηλικίας:

Εικόνα 6: Απεικονίζονται οι μεταβολές της PaO2, PCO2 και PΑ-aO2 ανάλογα με
την ηλικία, σε ατμοσφαιρικό αέρα και στο επίπεδο της θάλασσας (Από Marini P. The
ICU Book, LWW, 2007)

Η κυψελιδοτριχοειδική διαφορά Ο2 είναι χρήσιμη όταν αναφέρεται σε
FiO2=0,21. Έχει βρεθεί ότι για αύξηση της FiO2 κατά 10%, η φυσιολογική
κυψελιδοτριχοειδική διαφορά Ο2 αυξάνεται κατά 5-7 mmHg. Αυτό συμβαίνει διότι με την αύξηση του FiO2 χάνεται το αντανακλαστικό του υποξικής
αγγειοσύσπασης, με αποτέλεσμα την αύξηση του ενδοπνευμονικού shunt
και την επακόλουθη αύξηση της PA-aO2.
5.4. Το κλάσμα a/APO2
Αντίθετα με την κυψελιδοτριχοειδική διαφορά Ο2, το κλάσμα a/APO2 δεν
επηρεάζεται από τον FiO2, διότι όπως φαίνεται από τη σχέση a/APO2 = 1
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- (PA-aO2)/PaO2, η επίδραση του FiO2 στη PaO2 εξουδετερώνεται επειδή η
PO2 βρίσκεται τόσο στον αριθμητή, και όσο και στον παρονομαστή αυτού
του κλάσματος. Η φυσιολογική τιμή του κλάσματος a/APO2 είναι 0,74-0,77
στον ατμοσφαιρικό αέρα.
5.5. Δείκτης οξυγόνωσης (PaO2/FiO2)
Χρησιμοποιείται ως έμμεσος δείκτης του κλάσματος του ενδοπνευμονικού shunt (QS/QT) Έχει αποδειχτεί ότι όταν είναι κάτω από 200 το κλάσμα
QS/QT είναι περισσότερο από 20%, ενώ όταν είναι πάνω από 200 είναι
μικρότερο από 20%.

6. Παθοφυσιολογικά αίτια υποξυγοναιμίας
Οι καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε υποξυγοναιμία είναι:
 Η ελάττωση του εισπνεόμενου οξυγόνου
 Ο υποαερισμός
 ΟΙ διαταραχές αερισμού/αιμάτωσης (V/Q)
 Το ενδοπνευμονικό shunt
 Η διαταραχή στη σχέση προσφοράς (DO2) και κατανάλωσης Ο2
(VO2) από τους ιστούς (ελάττωση της PvO2 και του SvO2)
 Η διαταραχή στη διάχυση
Από τα παραπάνω αίτια η ελάττωση του εισπνεόμενου οξυγόνου και ο
υποαερισμός χαρακτηρίζονται από ελαττωμένη μερική πίεση Ο2 στις κυψελίδες (PΑO2), ενώ τα υπόλοιπα από αυξημένη φλεβική πρόσμιξη.
Αξίζει να τονιστεί ότι τα αίτια που έχουν κλινική σημασία είναι οι διαταραχές V/Q, το ενδοπνευμονικό shunt και η διαταραχή στη σχέση προσφοράς (DO2) και κατανάλωσης Ο2(VO2) από του ιστούς.
6.1. Ελάττωση του εισπνεόμενου οξυγόνου
Η μερική πίεση του εισπνεόμενου Ο2 (PΙΟ2) στον ατμοσφαιρικό αέρα
εξαρτάται από την ατμοσφαιρική πίεση (BP) σύμφωνα με το τύπο:
PΙΟ2 = 0,21 x BP
(όπου ΡΙΟ2 είναι η μερική πίεση του Ο2 στον ατμοσφαιρικό αέρα και
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0,21 ή 21% είναι η περιεκτικότητα σε Ο2 του ατμοσφαιρικού αέρα. Η περιεκτικότητα σε Ο2 του ατμοσφαιρικού αέρα παραμένει σταθερή ανεξάρτητα από το υψόμετρο, ενώ ο παράγοντας που μεταβάλλεται είναι η ατμοσφαιρική πίεση. Στο επίπεδο της θάλασσας η ΒΡ είναι 760 mmHg, οπότε
ο ΡIΟ2 είναι 760 x 0,21 = 150 mmHg, ενώ στο Έβερεστ (8848 μέτρα) η
ΒΡ είναι μόλις 181 mmHg και επομένως ο ΡΙΟ2 = 181 x 0,21 = 38 mmHg.
Στην κορυφή του Έβερεστ η PaO2 είναι μόλις 35 mmHg, ο SaO2 71% και
η CaO2 182 ml/L (91% της φυσιολογικής τιμής στο επίπεδο της θάλασσας). Έχει υπολογιστεί ότι στις ακραίες αυτές συνθήκες, εξαιτίας υπεραερισμού, η PaCO2 είναι 7,5 mmHg με παράλληλη αύξηση του pH στο 7,7)
H οξεία αντιρρόπηση στην ελάττωση του εισπνεόμενου Ο2 επιτυγχάνεται με την αύξηση του κατά λεπτό αερισμού εξαιτίας της διέγερσης κυρίως
των περιφερικών χημειοϋποδοχέων στο υποξαιμικό ερέθισμα, με αποτέλεσμα την αύξηση της μερικής πίεσης του Ο2 στις κυψελίδες (ΡΑΟ2) και
την ταυτόχρονη ελάττωση της PaCO2. Η αδυναμία αποτελεσματικής ανταπόκρισης στο υποξαιμικό ερέθισμα οδηγεί συνήθως στην ανάπτυξη της
νόσου των ορειβατών (mountain sickness), που εκδηλώνεται με ναυτία,
ζάλη, κεφαλαλγία και αϋπνία. Η χρόνια αντιρρόπηση στην υποξυγοναιμία
εξαιτίας υψομέτρου γίνεται με την περαιτέρω αύξηση του κατά λεπτό αερισμού, καθώς επίσης και με την αύξηση του αριθμού των ερυθροκυττάρων
και επομένως της προσφοράς Ο2 στους ιστούς.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στους ασθενείς με υποκείμενες
νόσους των πνευμόνων που ταξιδεύουν με αεροπλάνο, εξαιτίας της επιδείνωσης της υποξυγοναιμίας που μπορεί να προκληθεί. Με τον συμπιεσμένο αέρα οι συνθήκες μέσα στα συνήθη αεροσκάφη προσομοιάζουν
μ’ εκείνες που επικρατούν σε υψόμετρο 10.000 ποδών, όπου ο ΡΙΟ2 είναι
περίπου 100 mmHg.
6.2. Υποαερισμός
Ο υποαερισμός, δηλαδή η ελάττωση του κατά λεπτό αερισμού (V) ή
του κυψελιδικού αερισμού (VΑ), επιφέρει πρωταρχικά αύξηση της PaCO2
και δευτερευόντως ελάττωση της PaO2. Δεν υπάρχει διαταραχή στη σχέση
V/Q και επομένως η κυψελιδοτριχοειδική διαφορά Ο2 είναι φυσιολογική.
Από την εξίσωση του κυψελιδικού αερισμού φαίνεται ότι η αύξηση της
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PaCO2 εξαιτίας του υποαερισμού επιφέρει ελάττωση της μερικής πίεσης
του Ο2 στις κυψελίδες (ΡΑΟ2) και κατά συνέπεια της PaO2.
ΡΑΟ2 = (FiO2 x BP - 47) - PaCO2/RQ
(όπου 47 είναι η μερική πίεση των υδρατμών μέσα στις κυψελίδες και
RQ είναι το αναπνευστικό πηλίκο που σε φυσιολογικές συνθήκες ισούται
με 0,8)
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η υποξυγοναιμία που οφείλεται σε
υποαερισμό δεν προκαλείται από αναποτελεσματική ανταλλαγή των αερίων στους πνεύμονες, αλλά από ανεπάρκεια της αναπνευστικής αντλίας
που είναι υπεύθυνη για την αποβολή του CO2. Οι κλινικές καταστάσεις που
συνήθως οδηγούν σε υποξυγοναιμία εξαιτίας υποαερισμού είναι η καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος (φάρμακα, σύνδρομο παχυσαρκίας/υποαερισμού), καθώς και η δυσλειτουργία ή αδυναμία των αναπνευστικών μυών εξαιτίας νευρομυικών νοσημάτων (πολυνευρομυοπάθεια του
βαριά πάσχοντα, Guillain-Barre, βάρια μυασθένεια) και παραμόρφωσης
του θωρακικού κλωβού.
Δύο είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της υποξυγοναιμίας που οφείλεται
σε υποαερισμό, η εύκολη διόρθωση της υποξυγοναιμίας με τη χορήγηση
Ο2 καθώς και η φυσιολογική κυψελιδοτριχοειδική διαφορά Ο2
6.3. Διαταραχές αερισμού/αιμάτωσης (V/Q)
Αποτελούν τη συχνότερη αιτία υποξυγοναιμίας (90% των περιπτώσεων) και χαρακτηρίζονται από αυξημένη κυψελιδοτριχοειδική διαφορά Ο2.
Στην εικόνα 7 φαίνεται η επίδραση της διαταραχής στη σχέση V/Q κατά
τη μετάβαση από φλεβικό στο αρτηριακό αίμα. Όσο αυξάνονται οι διαταραχές στη σχέση V/Q, τόσο ελαττώνεται η PaO2. Τελικά τα αέρια αίματος
στο αρτηριακό αίμα εξαρτώνται από τον αριθμό των λειτουργικών μονάδων
που υπερτερούν με τη συγκεκριμένη διαταραχή στη σχέση V/Q.
Στα νεαρά φυσιολογικά άτομα υπάρχει ομοιογενής κατανομή με την
πλειοψηφία των λειτουργικών μονάδων να έχουν V/Q=1. Με την πρόοδο
της ηλικίας αυτή η ομοιόμορφη κατανομή παύει να υφίσταται, με αποτέλεσμα να κυριαρχούν μονάδες με χαμηλό V/Q. Μ’ αυτό το τρόπο εξηγείται η
εξάρτηση της PaO2 από την ηλικία με βάση τον τύπο PaO2 = 104,2 - 0,27
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x Ηλικια.
Όταν αναπτύσσονται πνευμονικές παθήσεις διαταράσσεται ακόμη περισσότερο η κατανομή V/Q, με αποτέλεσμα να κυριαρχούν μονάδες με
χαμηλό ή υψηλό V/Q. Για παράδειγμα σε νόσους των βρόγχων (άσθμα,
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, πνευμονική ίνωση) κυριαρχούν οι
μονάδες με χαμηλό V/Q εξαιτίας του ελαττωμένου αερισμού. Χαμηλό V/Q
μπορεί να προκύψει επίσης από αύξηση της αιμάτωσης σε περιοχές με
φυσιολογικό αερισμό. Για παράδειγμα στην πνευμονική εμβολή η υποξαιμία που εμφανίζεται οφείλεται σε επανακατεύθυνση του αίματος από τις
πληγείσες περιοχές (με υψηλό V/Q εξαιτίας της απόφραξης) προς τις φυσιολογικές περιοχές.
Ο κυριότερος αντισταθμιστικός μηχανισμός που υπάρχει για τον περιορισμό των διαταραχών V/Q είναι η υποξική αγγειοσύσπαση. Η ελάττωση του V/Q, εξαιτίας χαμηλού αερισμού, οδηγεί σε κυψελιδική υποξία, η
οποία με τη σειρά της προκαλεί αγγειοσύσπαση των αρτηριολίων, δηλαδή
ελάττωση του Q, με σκοπό να περιοριστεί όσο το δυνατό η διαταραχή στη
σχέση αερισμού/αιμάτωσης. Έχει βρεθεί ότι το αντανακλαστικό αυτό λειτουργεί διαμέσου χυμικών μεσοδιαβιβαστών και κινητοποιείται σ’ ένα ευρύ
φάσμα κυψελιδικού PO2 από 150 μέχρι 30 mmHg.
Οι διαταραχές στη σχέση V/Q αποτελούν τη συχνότερη αιτία υποξυγοναιμίας, χωρίς όμως να προκαλούν υπερκαπνία. Κάθε φορά που αυξάνεται η PaCO2 μετά από διαταραχές που συμβαίνουν στη σχέση V/Q, διεγείρονται οι χημειοϋποδοχείς, με αποτέλεσμα την αύξηση του κατά λεπτό
αερισμού. Ο αυξημένος αερισμός κατευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά προς
περιοχές των πνευμόνων που αερίζονται ήδη πολύ καλά, με αποτέλεσμα
να αυξάνεται η μερική πίεση του τελικοτριχοειδικού Ο2. Παρόλα αυτά η αύξηση αυτή του τελικοτριχοειδικού Ο2 οδηγεί τελικά σε μικρή αύξηση της περιεκτικότητας του αίματος σε Ο2, εξαιτίας της σιγμοειδούς μορφής που έχει
η καμπύλη αποδέσμευσης της οξυαιμοσφαιρίνης (Εικ. 2). Τελικά η ανάμιξη
του αίματος αυτού με εκείνο που προέρχεται από πτωχά αεριζόμενες περιοχές με χαμηλό V/Q, επιφέρει κάποια βελτίωση στη PaO2. Αντίθετα, η
καμπύλη αποδέσμευσης του CO2 είναι γραμμική (Εικ. 3), με αποτέλεσμα
η ελάττωση του τελικοτριχοειδικού CO2, η οποία παρατηρείται σε περιοχές με υψηλό V/Q που αερίζονται πολύ καλά, να οδηγεί σε ελάττωση της
περιεκτικότητας του αίματος σε CO2 στο αίμα του τελικού τμήματος του
τριχοειδούς. Αυτή η αυξημένη αποβολή του CO2 αντισταθμίζει την ελαττω398
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μένη αποβολή του σε περιοχές (με χαμηλό V/Q) που δεν αερίζονται καλά,
με τελικό αποτέλεσμα την υποξυγοναιμία χωρίς υπερκαπνία, την οποία
εμφανίζουν ασθενείς που πάσχουν από νόσους που χαρακτηρίζονται από
διαταραχές αερισμού/αιμάτωσης.
Υπερκαπνία εμφανίζεται τελικά όταν οι αυξημένες ανάγκες για κατά λεπτό αερισμό δεν μπορούν να ικανοποιηθούν πλέον από τις δυνατότητες
του αναπνευστικού συστήματος. Μ’ άλλα λόγια η αυξημένη ζήτηση (υπερκαπνία) δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από την προσφορά, δηλαδή από την
ικανότητα του ασθενούς να αυξήσει το έργο της αναπνοής και την αναπνευστική του ώση, διαμέσου της αποτελεσματικής και επαρκούς κινητοποίησης των χημειοϋποδοχέων και των αναπνευστικών μυών.
Η υποξυγοναιμία που αναπτύσσεται σε έδαφος διαταραχών V/Q αντιμετωπίζεται συνήθως με τη χορήγηση επιπλέον Ο2 και την αύξηση του
FiO2. Όσο ηπιότερη η διαταραχή, τόσο πιο εύκολη είναι η διόρθωση της
υποξυγοναιμίας. Καθώς όμως οι διαταραχές V/Q επιδεινώνονται, η διόρθωση της υποξυγοναιμίας και επομένως η αύξηση της PaO2 παρουσιάζει
αντίσταση στην αύξηση του FiO2 (Εικ. 7). Όταν υπάρχει πολύ σοβαρή διαταραχή V/Q, δεν παρατηρείται σημαντική βελτίωση της υποξυγοναιμίας
παρά όταν ο FiO2 ανέλθει πάνω από 0,40.
Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές διαταραχές V/Q και υπερκαπνία, η χορήγηση Ο2 οδηγεί συνήθως σε επιδείνωση της υπερκαπνίας.
Αυτό οφείλεται: α) στην επιδείνωση των διαταραχών V/Q, β) στο φαινόμενο Haldane και γ) στην κατάργηση του υποξαιμικού ερεθίσματος. Κατά
συνέπεια στους ασθενείς αυτούς συστήνεται η προσεκτική χορήγηση Ο2
με ελεγχόμενο FiO2 με στόχο τη διατήρηση του κορεσμού στην παλμική
οξυμετρία (SpO2) στο 90-92%.
6.4. Ενδοπνευμονικό shunt
Η έννοιά του δόθηκε αναλυτικά παραπάνω. Χαρακτηρίζεται από μη
αεριζόμενες περιοχές των πνευμόνων, οι οποίες όμως διατηρούν την αιμάτωσή τους. Χαρακτηριστικό της υποξυγοναιμίας που οφείλεται σε ενδοπνευμονικό shunt είναι η ανθεκτικότητά της στη χορήγηση Ο2 με υψηλό
FiO2 και η αυξημένη κυψελιδοτριχοειδική διαφορά Ο2. Κλινικά παραδείγματα αποτελούν το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων
(ARDS), η εκτεταμένη πνευμονία, οι εκτεταμένες ατελεκτασίες και το οξύ
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καρδιογενές πνευμονικό οίδημα. Πρέπει να τονιστεί ότι σε περίπτωση που
παρατηρείται ανθεκτική στη χορήγηση Ο2 υποξυγοναιμία, χωρίς την ύπαρξη παθολογικών διεργασιών του πνευμονικού παρεγχύματος με βάση τις
απεικονιστικές μεθόδους, η διαγνωστική σκέψη πρέπει να κατευθύνεται
προς το ενδοκαρδιακό shunt. Συνήθης κατάσταση στους ενήλικες είναι η
κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, διάνοιξη του ωοειδούς τρήματος στο μεσοκολπικό διάφραγμα (περίπου 20-25% του υγιούς πληθυσμού).
6.5. Διαταραχή στη σχέση προσφοράς (DO2) και κατανάλωσης Ο2 (VO2)
από τους ιστούς (ελάττωση της PvO2και του SvO2)
Όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες παραμένουν σταθεροί, η τελικοτριχοειδική μερική πίεση Ο2 σε κάθε λειτουργική μονάδα του πνεύμονα εξαρτάται
από τη μερική πίεση Ο2 στο μικτό φλεβικό αίμα (PvO2) (Εικ. 1). Ο βαθμός
με τον οποίο η PvO2 μεταβάλλει την τελικοτριχοειδική PO2 εξαρτάται από
τη σχέση V/Q στη συγκεκριμένη λειτουργική μονάδα. Αυτό γίνεται εύκολα
αντιληπτό σε λειτουργικές μονάδες που δεν αερίζονται καθόλου, όπου το
φλεβικό αίμα δεν παίρνει μέρος στην ανταλλαγή Ο2 και ουσιαστικά παρακάμπτει (shunt) την περιοχή, με αποτέλεσμα η υποξυγοναιμία να οφείλεται στην άμεση πρόσμιξη του φλεβικού αίματος. Σε λειτουργικές μονάδες
όμως που αερίζονται, η επίδραση της PvO2 είναι μεγαλύτερη εκεί όπου η
σχέση V/Q<1 και είναι αμελητέα σε περιοχές όπου η V/Q>10.
Συμπερασματικά η συνολική επίδραση της PvO2 εξαρτάται από τη
συνολική κατανομή των διαταραχών V/Q και είναι εντονότερη εκεί όπου
υπάρχει μεγαλύτερη διαταραχή V/Q και ενδοπνευμονικό shunt (Εικ. 7). Οι
παράγοντες που οδηγούν σε διαταραχή στη σχέση μεταξύ προσφοράς και
κατανάλωσης Ο2 και επομένως σε χαμηλή PvO2, είναι από τη μία μεριά η
ελάττωση της καρδιακής παροχής, της Hb και της SaO2 και από την άλλη
η αύξηση στην κατανάλωση Ο2. Μ’ άλλα λόγια, όσο πιο σοβαρή είναι η
πνευμονική βλάβη (εκτεταμένη ατελεκτασία, πνευμονία, ARDS), τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδραση της χαμηλής PvO2 στην οξυγόνωση.
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Εικόνα 7: Η επίδραση της διαταραχής στη σχέση V/Q κατά τη μετάβαση από
φλεβικό στο αρτηριακό αίμα και η επιπρόσθετη επιρροή της χαμηλής PvO2 (Από
Marini P. The ICU Book, LWW, 2007)

Επειδή πολλοί από τους παράγοντες που ελαττώνουν την PvO2 υπάρχουν στους βαριά πάσχοντες (αναφέρθηκαν παραπάνω), είναι σημαντικό
κάθε ελάττωση στη μερική πίεση του Ο2 στο αρτηριακό αίμα να μην αποδίδεται μόνο σε πιθανή επιδείνωση της παθολογίας στους πνεύμονες, αλλά
και σε εξωπνευμονικούς παράγοντες, όπως στην ελάττωση της προσφοράς Ο2 ή στην αύξηση της κατανάλωσης Ο2.
Εν κατακλείδι, ο υπολογισμός της κυψελιδοτριχοειδικής διαφοράς Ο2
σε FiO2=0,21 κατέχει κεντρική θέση στη διαγνωστική προσέγγιση της υποξυγοναιμίας. Όταν είναι φυσιολογική, η υποξυγοναιμία οφείλεται σε υποαερισμό. Όταν είναι διευρυμένη μπορεί να οφείλεται σε διαταραχές στο
λόγο V/Q (η συχνότερη αιτία) ή σε ενδοπνευμονικό shunt και σε διαταραχή
μεταξύ προσφοράς και κατανάλωσης Ο2. Εάν η χορήγηση Ο2 διορθώνει
εύκολα την υποξυγοναιμία, τότε η διαταραχή V/Q είναι η πιθανή παθοφυσιολογική αιτία της. Στην αντίθετη περίπτωση το ενδοπνευμονικό shunt και
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οι διαταραχές μεταξύ προσφοράς και κατανάλωσης Ο2 με χαμηλό PvO2 ή
SvO2 είναι κατά πάσα πιθανότητα οι κυρίαρχη παθοφυσιολογική αιτία.
6.6. Διαταραχή στη διάχυση
Αποτελεί σπάνια αιτία υποξυγοναιμίας. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω,
κάτω από φυσιολογικές συνθήκες διατίθεται πολύ επαρκές χρονικό διάστημα στο αίμα για να έλθει σε πλήρη εξισορρόπηση με τα αέρια που υπάρχουν μέσα στις κυψελίδες. Εξαιτίας αυτού ακόμη και σημαντική ελάττωση
της διαχυτικής ικανότητας (DL) δεν οδηγεί σε αδυναμία εξισορρόπησης του
Ο2 και CO2 μεταξύ κυψελιδικού χώρου και τελικού τμήματος του πνευμονικού τριχοειδούς.
Παρόλα αυτά 3 παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν το σύστημα σε
ακραία κατάσταση με αποτέλεσμα την εξάντληση των περιθωρίων του: α)
η αύξηση του διαστήματος που θα πρέπει να διανύσουν τα αέρια κατά τη
διάχυσή του, όπως συμβαίνει στην πνευμονική ίνωση, β) η ελάττωση του
χρόνου που το αίμα δαπανά μέσα στο τριχοειδές, όπως συμβαίνει σε καταστάσεις με υπερδυναμική κυκλοφορία και πολύ αυξημένη καρδιακή παροχή ή σε ελάττωση του πνευμονικού αγγειακού δικτύου και στην ελάττωση
της οδηγού πίεσης (Ρ1-Ρ2), που λαμβάνει χώρα σε μεγάλο υψόμετρο. Έχει
αποδειχτεί ότι η διαταραχή στη διάχυση συμβάλλει στην υποξυγοναιμία σε
ασθενείς με σοβαρή πνευμονική ίνωση κατά την άσκηση, καθώς επίσης σε
φυσιολογικά άτομα που ασκούνται σε μεγάλο υψόμετρο.

7. Παθοφυσιολογικά αίτια υπερκαπνίας
Ως υπερκαπνία ορίζεται η κατάσταση στην οποία η PaCO2 είναι πάνω
από 45 mmHg και δεν υπάρχει αντιρρόπηση με μεταβολική αλκάλωση.
Οι παράγοντες που οδηγούν σε υπερκαπνία φαίνονται στην παρακάτω
εξίσωση:
PaCO2 = κ x VCO2 / VE (1 - VD/VT)
(όπου κ είναι σταθερά, VCO2 η παραγωγή CO2 στη μονάδα του χρόνου, VE ο κατά λεπτό αερισμός και VD/VT ο αερισμός νεκρού χώρου)
Οι καταστάσεις λοιπόν που μπορεί να οδηγήσουν σε υπερκαπνία είναι
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ο υποαερισμός, ο αυξημένος αερισμός νεκρού χώρου και η αυξημένη παραγωγή CO2.
Στη διαγνωστική προσέγγιση της υπερκαπνίας κεντρική θέση κατέχει
ο υπολογισμός της κυψελιδοτριχοειδικής διαφοράς Ο2. Εάν είναι φυσιολογικός, τότε η υπερκαπνία οφείλεται σε υποαερισμό και θα πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες της, που αναφέρονται παρακάτω. Εάν είναι αυξημένη,
τότε υπάρχει σοβαρή διαταραχή στη σχέση V/Q με αύξηση του αερισμού
νεκρού χώρου. Σ’ αυτή την περίπτωση μπορεί να συνυπάρχει αυξημένη
παραγωγή CO2.
7.1. Υποαερισμός
Αποτελεί τη συχνότερη αιτία υπερκαπνίας και απαντάται στις παρακάτω καταστάσεις:
Κεντρικές διαταραχές:
 Βλάβες σε κεντρικές δομές του εγκεφάλου (τραυματικές, αγγειακές, φλεγμονώδεις)
 Λειτουργικές διαταραχές (φάρμακα, μεταβολική αλκάλωση, υποαερισμός κατά τον ύπνο)
 Πρωτοπαθής κυψελιδικός υποαερισμός
Νευρομηχανικές διαταραχές:
 Νευρομυικές διαταραχές (πλάγια αμυατροφική σκλήρυνση, σκλήρυνση κατά πλάκας, βαριά μυασθένεια, μυοπάθειες)
 Μηχανικές διαταραχές
 Θώρακα (κυφοσκολίοση, θωρακοπλαστική, ινοθώρακας)
 Πνευμόνων αποφρακτικές (βρογχικό άσθμα, ΧΑΠ), περιοριστικές
(ίνωση)
7.2. Αυξημένος αερισμός νεκρού χώρου
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω όταν η σχέση V/Q είναι >1 (Εικ. 4) δημιουργούνται συνθήκες αυξημένου φυσιολογικού νεκρού χώρου, επειδή
ένα μέρος του αερισμού δεν παίρνει μέρος στην ανταλλαγή των αερίων.
Το πρότυπο της διαταραχής αυτής αποτελεί η πνευμονική εμβολή, κατά
την οποία η αιμάτωση ελαττώνεται σε σχέση με τον αερισμό στις πληγείσες περιοχές. Παρόλα αυτά ο αυξημένος νεκρός χώρος και επομένως η
403

Αναπνευστικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας

αύξηση του CO2 τελικά δεν επιφέρει αύξηση της PaCO2, επειδή προκαλείται υπεραερισμός εξαιτίας της διέγερσης των χημειοϋποδοχέων, τόσο στο
υποξαιμικό, όσο και στο υπερκαπνικό ερέθισμα.
Άλλες αιτίες υψηλού V/Q είναι το πνευμονικό εμφύσημα, όπου η ελάττωση της αιμάτωσης στα κυψελιδικά τοιχώματα είναι ακόμη μεγαλύτερη
από την ελάττωση του αερισμού, καθώς και ο μηχανικός αερισμός με θετικές πιέσεις, εξαιτίας της επανακατεύθυνσης του αίματος από τις περιοχές
που επικρατούν μεγάλες κυψελιδικές πιέσεις (και επομένως ελαττωμένη
αιμάτωση) σ’ εκείνες με φυσιολογική αιμάτωση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι υπερκαπνία αναπτύσσεται όταν ο αερισμός νεκρού χώρου είναι μεγαλύτερος από το 50% του αναπνεόμενου όγκου (VD/
VT>0,5). Παράδειγμα αποτελούν το προχωρημένο πνευμονικό εμφύσημα,
καθώς και το σοβαρό ARDS.
7.3. Αυξημένη παραγωγή CO2
Παρατηρείται σε αύξηση του μεταβολισμού (πυρετός, σήψη, διέγερση,
πόνος, επιληπτικές κρίσεις), σε αυξημένη θερμιδική πρόσληψη (μεγαλύτερη από τις θερμιδικές ανάγκες του ασθενούς) και σε υπερχορήγηση διττανθρακικών (διάσπαση σε CO2). Συνήθως οι καταστάσεις αυτές δεν οδηγούν
σε υπερκαπνία, εξαιτίας του υπεραερισμού που προκαλείται, εκτός αν οι
εφεδρείες της αναπνευστικής αντλίας είναι περιορισμένες, εξαιτίας υποκείμενης πνευμονικής νόσου ή νευρομυικών νοσημάτων.
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Ερωτήσεις
1. Ποιοί από τους παρακάτω παράγοντες μπορεί να αυξήσουν την
κυψελιδοτριχοειδική διαφορά Ο2 (μία σωστή);
α) Η ηλικία;
β) Ο υποαερισμός;
γ) Οι διαταραχές V/Q και το ενδοπνευμονικό shunt;
δ) Το α και το γ;
2. Ασθενής με εκτεταμένη αμφοτερόπλευρη πνευμονία παρουσιάζει
σοβαρή υποξυγοναιμία με SpO2 81% σε ατμοσφαιρικό αέρα. Με τη
χορήγηση Ο2 με μάσκα μη επανεισπνοής (με FiO2 περίπου 90%) ο
SpO2 αυξήθηκε σε 88%. Ποιό από τα παρακάτω δεν είναι σωστό (μία
σωστή);
α) Αυξημένη κυψελιδοτριχοειδική διαφορά Ο2;
β) Ενδοπνευμονικό shunt;
γ) Αυξημένος φυσιολογικός νεκρός χώρος;
δ) Για τη διόρθωση της υποξυγοναιμίας είναι επιτακτική η εφαρμογή θετικών πιέσεων;
3. Ασθενής 73 ετών παρουσιάζεται στο ΤΕΠ με παρόξυνση ΧΑΠ και
με ένδειξη 82% στο παλμικό οξύμετρο. Ποιό από τα παρακάτω δεν
είναι σωστό (μία σωστή);
α) Κατά πάσα πιθανότητα η προεξάρχουσα διαταραχή που οδήγησε στην
υποξυγοναιμία είναι η διαταραχή στη σχέση αερισμού - αιμάτωσης;
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β) Δεν υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης ή επιδείνωσης προϋπάρχουσας υπερκαπνίας με τη χορήγηση υψηλής πυκνότητας Ο2;
γ) Η χορήγηση Ο2 αναμένεται να βελτιώσει θεαματικά τον SpO2;
δ) Η χορήγηση Ο2 στον ασθενή πρέπει να γίνει προσεκτικά διατηρώντας
τον SpO2 μέχρι την τιμή 91-92%;
4. Όσον αφορά στη μεταφορά των αερίων στο αίμα ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή (μία σωστή);
α) Το Ο2 και το CO2 κατά το μεγαλύτερο μέρος τους μεταφέρονται στο αίμα
με τα ερυθρά αιμοσφαίρια;
β) Το Ο2 μεταφέρεται στο μεγαλύτερο μέρος του διαλυμένο στο πλάσμα;
γ) Η καμπύλη αποδέσμευσης του Ο2 είναι γραμμική και του CO2 σιγμοειδής;
δ) Η περιεκτικότητα του αρτηριακού αίματος σε Ο2 εξαρτάται κυρίως από τη
PaO2 και όχι από τον SaO2;
5. Η πνευμονική εμβολή χαρακτηρίζεται συνήθως από υποξυγοναιμία και υποκαπνία. Σχετικά με τις παθοφυσιολογικές διαταραχές ποιο
από τα παρακάτω είναι σωστό (μία σωστή):
α) Η υποξυγοναιμία οφείλεται σε διαταραχές αερισμού/αιμάτωσης και διορθώνεται εύκολα με τη χορήγηση Ο2;
β) Η υποκαπνία οφείλεται σε αντανακλαστικό υπεραερισμό εξαιτίας της αύξησης της CO2 που συμβαίνει στις περιοχές με την ελαττωμένη αιμάτωση
(V/Q>1);
γ) Καμία σωστή;
δ) Όλες σωστές;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
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Φαρμακευτικά αίτια αναπνευστικής αλκάλωσης
και αναπνευστικής οξέωσης
Γαβαλά Αλεξάνδρα
Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α΄
Πανεπιστημιακή Μ.Ε.Θ Γ.O.Ν.K «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Κύρια σημεία
- Η νοσηρότητα από τη λήψη φαρμάκων είναι σημαντική
- Διάφορα φάρμακα και τοξικές ουσίες είναι δυνατό να προκαλέσουν πρωτοπαθείς διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και διαταραχές της ανταλλαγής των
αερίων του αίματος
- Υποκείμενα νοσήματα δυνατό να ευνοούν την ανάπτυξη διαταραχών της
ανταλλαγής των αερίων και της οξεοβασικής ισορροπίας μετά τη λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων
- Η λήψη φαρμακευτικών παραγόντων, ακόμη και στη συνήθη δοσολογία, δυνατό να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο αναπνευστικό σύστημα ή και στην αναπνευστική αντλία, προκαλώντας υποξαιμία και υποκαπνία ή υπερκαπνία
- Ορισμένες από τις ουσίες που διεγείρουν το αναπνευστικό κέντρο, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη υποκαπνίας, είναι τα συμπαθητικομιμητικά, οι θυρεοειδικές ορμόνες, τα αναληπτικά, τα σαλικυλικά, φάρμακα που προκαλούν ηπατική ανεπάρκεια
- Μεγάλη ποικιλία φαρμάκων και τοξικών ουσιών έχουν σημαντικές επιδράσεις
στο αναπνευστικό σύστημα, προκαλώντας υπεραερισμό και αλκάλωση, διαμέσου
διέγερσης των περιφερικών χημειοϋποδοχέων ή και των μηχανοϋποδοχέων του
αναπνευστικού συστήματος
- Οι β-αναστολείς, η αμιοδαρόνη, τα σαλικυλικά, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, αντιβιοτικά, αντιπηκτικά, θρομβολυτικά, κυτταροστατικά κ.ά ευθύνονται για διάφορες ανεπιθύμητες ενέργειες από το αναπνευστικό, προκαλώντας υπεραερισμό
και αναπνευστική αλκάλωση
- Τα φάρμακα και οι τοξικές ουσίες, που προκαλούν πρωτοπαθώς αμιγώς κυψελιδικό υποαερισμό και αναπνευστική οξέωση, είτε προκαλούν καταστολή του ΚΝΣ,
είτε παράλυση των αναπνευστικών μυών
- Οπιοειδή, κατασταλτικά-υπνωτικά, αντικαταθλιπτικά και αντιψυχωσικά μπορεί
να προκαλέσουν καταστολή του αναπνευστικού κέντρου
- Αντιβιοτικά, όπως αμινογλυκοσίδες, τετρακυκλίνες και πολυμυξίνες και τα μυοχαλαρωτικά είναι παράγοντες που ευθύνονται για υποαερισμό και αναπνευστική
οξέωση, εξαιτίας της δράσης τους στη νευρομυική σύναψη
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- Ιδιαίτερη περίπτωση κυψελιδικού υποαερισμού παρατηρείται σε ασθενείς με
χρόνια υπερκαπνία σε έδαφος χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας μετά τη
χορήγηση Ο2 σε υψηλές συγκεντρώσεις
- Τα φαρμακευτικά αίτια υποξυγοναιμίας είναι δυνατό να οδηγήσουν σε ανάπτυξη υπερκαπνίας και αναπνευστικής οξέωσης, εξαιτίας κόπωσης των αναπνευστικών μυών

1. Εισαγωγή
Γενικά, η νοσηρότητα από τη λήψη φαρμάκων είναι σημαντική. Κατά
συνέπεια θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σημασία στο ενδεχόμενο πρόκλησης νόσου ή γενικά παθολογίας από τη λήψη φαρμακευτικών σκευασμάτων. Το λεπτομερές ιστορικό, η ενδελεχής κλινική εξέταση και ο λοιπός εργαστηριακός έλεγχος σε ορισμένες περιπτώσεις επαρκούν για να θέσουν
τη διάγνωση. Ωστόσο δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου η διαφορική
διάγνωση είναι εξαιρετικά δύσκολη, εξαιτίας πολλών παραγόντων και με
δεδομένο ότι είναι δυνατό να πρόκειται για αντίδραση ή ανεπιθύμητη ενέργεια, που δεν έχει αναφερθεί στο παρελθόν.
Ποικίλα φάρμακα και τοξικές ουσίες είναι δυνατό να προκαλέσουν
πρωτοπαθείς μεταβολικές και αναπνευστικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας, καθώς και διαταραχές της ανταλλαγής των αερίων του
αίματος. Ορισμένες φαρμακευτικές και τοξικές ουσίες μπορεί να οδηγήσουν σε μικτές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας, ενώ υπάρχουν
περιπτώσεις ουσιών, όπου η επίδρασή τους στην οξεοβασική ισορροπία
ποικίλλει ανάλογα με τη συγκέντρωσή τους, το χρονικό διάστημα, που έχει
μεσολαβήσει από τη λήψη τους και άλλους παράγοντες. Επιπρόσθετα,
υποκείμενα νοσήματα είναι δυνατό να ευνοούν την ανάπτυξη διαταραχών
της ανταλλαγής των αερίων και της οξεοβασικής ισορροπίας μετά τη λήψη
συγκεκριμένων φαρμάκων.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι εκτός από την υπερδοσολογία φαρμακευτικών ή τοξικών ουσιών, η χρόνια λήψη ή η πρόσφατη έναρξη φαρμακευτικών παραγόντων στη συνιστώμενη δοσολογία είναι δυνατό να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο αναπνευστικό σύστημα ή και στην αναπνευστική αντλία,
προκαλώντας υποξαιμία και υποκαπνία ή υπερκαπνία. Διαταραχές της οξυγόνωσης μπορεί επίσης να προκύψουν, εξαιτίας διαταραχών στη δέσμευση
και τη μεταφορά του Ο2 από την αιμοσφαιρίνη, αλλά και την κατανάλωση
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του Ο2 από τους ιστούς. Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μία προσπάθεια
συνοπτικής προσέγγισης των φαρμακευτικών και τοξικών αίτιων των πρωτοπαθών αναπνευστικών διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας.

2. Ο έλεγχος της αναπνοής
Η αναπνοή αποτελεί σύνθετη λειτουργία, στην οποία συμμετέχουν
πολλά συστήματα και όργανα, όπως το κεντρικό νευρικό σύστημα, νεύρα,
μύες, το θωρακικό τοίχωμα, οι πνεύμονες και η καρδιά. Η λειτουργία της
αναπνοής περιλαμβάνει τον πνευμονικό αερισμό, την ανταλλαγή των αερίων μεταξύ κυψελίδων και αίματος (έξω αναπνοή), τη μεταφορά Ο2 στους
ιστούς και του CO2 στους πνεύμονες (ανταλλαγή αερίων μεταξύ του αίματος και των κυττάρων ή έσω αναπνοή).
Ο έλεγχος της αναπνοής και η προσαρμογή της στις μεταβολικές απαιτήσεις του οργανισμού αποτελεί διαδικασία του νευρικού συστήματος,
απαραίτητη για τη διατήρηση της ομοιόστασης. Η αναπνευστική ρύθμιση επιτυγχάνεται διαμέσου της προσαρμογής του κυψελιδικού αερισμού
ανάλογα με τις ανάγκες υπό ποικίλες συνθήκες, ώστε με την κατάλληλη
μερική πίεση του διοξειδίου στο αρτηριακό αίμα (PaCO2) να αντιρροπείται
ενδεχόμενη μεταβολική εκτροπή του pH. Η λειτουργία αυτή εξασφαλίζεται
με την προσκόμιση πληροφοριών διαμέσου ειδικών υποδοχέων, που διακρίνονται στους κεντρικούς και περιφερικούς χημειοϋποδοχείς, καθώς και
στους υποδοχείς των πνευμόνων, του θωρακικού τοιχώματος, των μυών,
των τενόντων και των αρθρώσεων.
Οι κεντρικοί υποδοχείς (στον προμήκη) διεγείρονται από αλλαγές του
pH του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και του διάμεσου ιστού. Οι περιφερικοί
χημειοϋποδοχείς (στο αορτικό τόξο και τα καρωτιδικά σωμάτια) διεγείρονται από μεταβολές της μερικής πίεσης του Ο2 και του pH.
Οι υποδοχείς των πνευμόνων βρίσκονται στους αεραγωγούς (στο επιθήλιο αεραγωγών και στις λείες μυϊκές ίνες του τραχειοβρογχικού δένδρου)
και το πνευμονικό παρέγχυμα. Οι εξωπνευμονικοί υποδοχείς έχουν ρόλο
σε συνθήκες άσκησης και γενικά συνθήκες με αυξημένο έργο αναπνοής.
Ακολουθεί η επεξεργασία και ολοκλήρωση των πληροφοριών στο κέντρο
ελέγχου του εγκεφάλου, απ’ όπου αποστέλλονται οι κατάλληλες εντολές
- ώσεις προς τους αναπνευστικούς μύες, που ενεργούν ως εκτελεστικά
όργανα και τροποποιούν ανάλογα τον κυψελιδικό αερισμό (Εικ. 1).
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Εικόνα 1: Πληροφορίες από κεντρικούς και περιφερικούς υποδοχείς μεταφέρονται στο ΚΝΣ. Μετά την επεξεργασία τους, το αναπνευστικό κέντρο αποστέλλει
εντολές - ώσεις διαμέσου του νωτιαίου μυελού στο φρενικό και στα μεσοπλεύρια
νεύρα των αναπνευστικών μυών για την ανάλογη τροποποίηση του αερισμού

Το νευρικό σύστημα ρυθμίζει τον κατά λεπτό αερισμό, με τρόπο ώστε
η μερική πίεση του CO2 στο αίμα να μεταβάλεται ελάχιστα σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος ρύθμισης της αναπνοής αποτελεί κλασικό παράδειγμα αρνητικού ανατροφοδοτικού μηχανισμού. Δηλαδή κάθε εκτροπή στις ρυθμιζόμενες μεταβλητές, δημιουργεί
την κατάλληλη δραστηριότητα στο κέντρο της αναπνοής, το οποίο τείνει,
διαμέσου των εντολών προς τα εκτελεστικά όργανα, να επανορθώσει την
εκτροπή.

3. Αναπνευστική αλκάλωση
3.1. Γενικά
Αναπνευστική αλκάλωση είναι διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας,
η οποία χαρακτηρίζεται από πρωτοπαθή μείωση της μερικής πίεσης του
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CO2 (PaCO2<35 mmHg) και αύξηση του pH>7,45 στο αρτηριακό αίμα. Η
μείωση της PaCO2 στο αρτηριακό αίμα οφείλεται στο ότι πρωτοπαθώς η
αποβολή του CO2 είναι μεγαλύτερη από την παραγωγή του στον οργανισμό.
Η αναπνευστική αλκάλωση αποτελεί τη συνηθέστερη διαταραχή της
οξεοβασικής ισορροπίας, που συναντάται ενδονοσοκομειακά, ιδιαίτερα σε
βαριά πάσχοντες ασθενείς. Συνοδεύει σοβαρές υποκείμενες παθολογικές
καταστάσεις, όπως σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια ή πνευμονικά νοσήματα,
σήψη και σηπτική καταπληξία, κρανιοεγκαφαλικές κακώσεις και ηπατική
ανεπάρκεια.
Η πρωτοπαθής αναπνευστική αλκάλωση είναι πάντοτε αποτέλεσμα
κυψελιδικού υπεραερισμού. Κυψελιδικό υπεραερισμό και ανάπτυξη υποκαπνίας προκαλεί η διέγερση του κέντρου της αναπνοής, διαμέσου της
διέγερσης των κεντρικών και περιφερικών χημειοϋποδοχέων ή και της διέγερσης των υποδοχέων του αναπνευστικού από διάφορα αίτια (Εικ. 2).
Αίτια αναπνευστικής αλκάλωσης
Διέγερση του κέντρου της αναπνοής
Εκούσια αύξηση αερισμού
Ψυχογενής υπεραερισμός
Άγχος
Πόνος
Θερμοπληξία
Βλάβες/νοσήματα του ΚΝΣ (ΑΕΕ, αιμορραγία, νεοπλάσματα, λοιμώξεις, τραύμα, φάρμακα)
Διέγερση των περιφερικών χημειοϋποδοχέων
Υποξυγοναιμία
Μείωση του εισπνεόμενου οξυγόνου-Μεγάλο υψόμετρο
Νοσήματα με διαταραχές αερισμού αιμάτωσης λ.χ. εισρόφηση,
πνευμονία, πνευμονικό οίδημα
Διαφυγή αίματος από δεξιά προς τα αριστερά
Ιστική υποξία
Κυκλοφορική καταπληξία
Σοβαρή αναιμία
Δηλητηριάσεις (μονοξείδιο του άνθρακα, κυανίδια, υδρόθειο, μεθαιμοσφαιριναιμία)
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Διέγερση των μηχανοϋποδοχέων του αναπνευστικού
Πνευμονικό οίδημα
Πνευμονία
Βρογχικό άσθμα
Πνευμονική εμβολή
Διάμεσα νοσήματα - Πνευμονική ίνωση
Πνευμοθώρακας - Αιμοθώρακας
Ασταθής θώρακας
Ασκίτης
Διάφορα
Εγκυμοσύνη
Μηχανικός αερισμός
Σήψη
Ηπατική ανεπάρκεια
Ταχεία διόρθωση μεταβολικής οξέωσης
Εικόνα 2: Αίτια αναπνευστικής αλκάλωσης

Τα συνηθέστερα αίτια αναπνευστικής αλκάλωσης στην κλινική πράξη
είναι η υποξυγοναιμία και η ιστική υποξία, που προκαλούν διέγερση των
περιφερικών χημειοϋποδοχέων. Η υποξυγοναιμία (δηλαδή η πτώση της
μερικής πίεσης του οξυγόνου-PaO2 στο αρτηριακό αίμα) αποτελεί το κύριο
ερέθισμα για τη διέγερση των περιφερικών χημειοϋποδοχέων (κυρίως στα
καρωτιδικά σωμάτια), οπότε αυξάνεται ο κατά λεπτό και κατά συνέπεια ο
κυψελιδικός αερισμός.
Η απάντηση του αναπνευστικού συστήματος στην οξεία υποξαιμία συμβαίνει σε δύο φάσεις. Αρχικά διεγείρονται οι περιφερικοί χημειοϋποδοχείς
και αυξάνεται ο κατά λεπτό αερισμός. Ο υπεραερισμός, με την ακόλουθη
υποκαπνία και την αύξηση του εξωκυττάριου pH (αναπνευστική αλκάλωση), καταστέλλει την αναπνοή και αμβλύνει το υποξαιμικό ερέθισμα. Έτσι
η υποξαιμία δεν προκαλεί σημαντική αύξηση του αερισμού μέχρις ότου η
PaO2 γίνει μικρότερη από 50-60 mmHg, εκτός και αν εξαιτίας υποκείμενης
νόσου δεν αναπτυχθεί υποκαπνία. Στην περίπτωση αυτή, ο αερισμός αυξάνει γρήγορα, όταν η PaO2 γίνει μικρότερη από 70-80 mmHg.
Στη χρόνια υποξαιμία η αύξηση του αερισμού είναι μεγαλύτερη και παραμένει για αρκετές ημέρες έως εβδομάδες. Πιθανή εξήγηση του φαινομένου είναι η μεταβολή της ευαισθησίας των περιφερικών χημειοϋποδοχέων
στην υποξυγοναιμία.
Σε διάφορα πνευμονικά νοσήματα, παρά τη διόρθωση της υποξυγοναι-
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μίας με τη χορήγηση O2, ο υπεραερισμός συνεχίζεται, γεγονός που οφείλεται στη διέγερση ενδοπνευμονικών μηχανοϋποδοχέων. Καταστάσεις που
προκαλούν άμεση ενεργοποίηση ενδοπνευμονικών τασεοϋποδοχέων είναι το διάμεσο οίδημα, η ίνωση, η εισπνοή ερεθιστικών ουσιών, η τοπική
φλεγμονώδης αντίδραση, η πνευμονία. Επίσης καταστάσεις ή νοσήματα
που περιορίζουν την έκπτυξη του θωρακικού τοιχώματος (όπως ασκίτης,
αιμοθώρακας, πνευμοθώρακας, σκολίωση ή και δυσμορφίες θωρακικού
τοιχώματος) προκαλούν υπεραερισμό και υποκαπνία, διαμέσου διέγερσης
υποδοχέων του θωρακικού τοιχώματος.
3.2. Φαρμακευτικά αίτια
Διάφορα φάρμακα και τοξικές ουσίες είναι δυνατό να προκαλέσουν
πρωτοπαθή αναπνευστική αλκάλωση, είτε εξαιτίας άμεσης διέγερσης του
κέντρου της αναπνοής, είτε λόγω διέγερσης των περιφερικών χημειοϋποδοχέων, εξαιτίας υποξαιμίας ή και ιστικής υποξίας ή και λόγω ερεθισμού
των περιφερικών μηχανοϋποδοχέων του αναπνευστικού συστήματος.
3.2.1. Διέγερση του κέντρου της αναπνοής

Διάφορες φαρμακευτικές και τοξικές ουσίες διεγείρουν το αναπνευστικό κέντρο με αποτέλεσμα την ανάπτυξη κυψελιδικού υπεραερισμού και
υποκαπνίας, όπως θυρεοειδικές ορμόνες, αναληπτικά φάρμακα, κοκαΐνη,
νικοτίνη, καφεΐνη, θεοφυλλίνη κ.ά (Εικ. 3).
Σαλικυλικά: Στη δηλητηρίαση με σαλικυλικά, η αναπνευστική αλκάλωση αποτελεί την πρωϊμότερη διαταραχή και οφείλεται σε απευθείας διέγερση του αναπνευστικού κέντρου από αυτά. Η αλκάλωση δρα προστατευτικά,
καθώς το αλκαλικό pH δεν επιτρέπει τη δίοδο των σαλικυλικών στον εγκέφαλο δια του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, περιορίζοντας την τοξικότητά
τους στο ΚΝΣ. Στη συνέχεια, η απορρόφηση των σαλικυλικών ευθύνεται
για την εκδήλωση μεταβολικής οξέωσης και αντιρροπιστικού-δευτεροπαθή
υπεραερισμού.
Ηπατική ανεπάρκεια από φάρμακα ή δηλητηρίαση από μανιτάρια:
Η αύξηση της αμμωνίας στο αίμα, σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια φαρμακευτικής αιτιολογίας ή εξαιτίας δηλητηρίασης από μανιτάρια, προκαλεί
επίσης διέγερση του αναπνευστικού κέντρου με επακόλουθο την ανάπτυξη
υπεραερισμού και αναπνευστικής αλκάλωσης.
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Άμεση διέγερση του αναπνευστικού κέντρου
Συμπαθητικομιμητικά
•
Αμφεταμίνες
•
Κοκαΐνη
•
Καφεΐνη
•
Θεοφυλλίνη
•
Νικοτίνη
Παραισθησιογόνα κεντρικώς δρώντα
Αντιχολινεργικά
Στερητικό σύνδρομο
Σαλικυλικά
Αναληπτικά
Προγεστερόνη
Θυρεοειδικές ορμόνες
Φάρμακα που προκαλούν ηπατική ανεπάρκεια
•
Παρακεταμόλη
•
Μανιτάρια amanita
Εικόνα 3: Φάρμακα και τοξικές ουσίες που προκαλούν υποκαπνία, εξαιτίας άμεσης διέγερσης του κέντρου της αναπνοής

Χορήγηση NaHCO3: Μία ιδιαίτερη περίπτωση αναπνευστικής αλκάλωσης, διαμέσου διέγερσης των κεντρικών χημειοϋποδοχέων, είναι δυνατό
να προκληθεί από τη χορήγηση διττανθρακικών (NaHCO3) για τη διόρθωση της μεταβολικής οξέωσης. Η ταχεία διόρθωση της μεταβολικής οξέωσης με χορήγηση NaHCO3 προκαλεί αύξηση του pH στο αίμα, ενώ το pH
του ΕΝΥ εξακολουθεί να παραμένει οξεωτικό. Η αύξηση του pH στο αίμα
έχει αποτέλεσμα τη μείωση του αντιρροπιστικού υπεραερισμού από τη διέγερση των περιφερικών χημειοϋποδοχέων και την αύξηση της PaCO2 στο
αίμα, που με τη σειρά της προκαλεί πτώση του pH στο ΕΝΥ, που διεγείρει
τους κεντρικούς χημειοϋποδοχείς για υπεραερισμό. Κατά συνέπεια ο κυψελιδικός υπεραερισμός συνεχίζεται παρά τη διόρθωση του pH στο αίμα
μέχρι τα HCO3- να διέλθουν από τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και να εξισορροπήσουν το pH του ΕΝΥ.
3.2.2. Διέγερση περιφερικών χημειοϋποδοχέων και μηχανοϋποδοχέων του
αναπνευστικού συστήματος

Φάρμακα και τοξικές ουσίες είναι δυνατό να έχουν σημαντικές επιδράσεις στο αναπνευστικό σύστημα, προκαλώντας υποξαιμία και αναπνευστι414
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κή αλκάλωση. Σημαντικά κλινικά σύνδρομα, που σχετίζονται με τη λήψη
φαρμάκων και την εκδήλωση υπεραερισμού και αναπνευστικής αλκάλωσης, είναι ο βρογχόσπασμος, η κυψελιδίτιδα - η πνευμονική ίνωση, το μη
καρδιογενές πνευμονικό οίδημα, η πνευμονική αγγειακή νόσος, η κυψελιδική αιμορραγία (Εικ. 4). Στις περιπτώσεις λήψης φαρμάκων, που προκαλούν βρογχόσπασμο και κυψελιδική αιμορραγία, η συμπτωματολογία
συνήθως είναι οξεία με αιφνίδια έναρξη. Αντίθετα, σε ασθενείς, που λαμβάνουν φάρμακα, που οδηγούν στην ανάπτυξη διάμεσης πνευμονίτιδας και
ίνωσης, η εκδήλωση των συμπτωμάτων είναι προοδευτική και ύπουλη.
Διέγερση των περιφερικών χημειοϋποδοχέων και των μηχανοϋποδοχέων
του αναπνευστικού συστήματος
Βρογχόσπασμος
β-αναστολείς
Ακετυλοκυστεΐνη
Ασπιρίνη
Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
Κοκαΐνη
Αμφεταμίνες
Μπλεομυκίνη εισπνεόμενη
Κολιστίνη
Προωθητικά αερολυμάτων
Πρωταμίνη
Πνευμονικό Οίδημα
Καρδιογενές
Αντιαρρυθμικά
β-αναστολείς
Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (υπερδοσολογία)
Βεραπαμίλη
Μη καρδιογενές
Σαλικυλικά
Κοκαΐνη
Οπιοειδή
Αμφεταμίνες
Αιθυλενογλυκόλη
Υδρογονάνθρακες
Εισπνευστική βλάβη (τοξικά αέρια)
Paraquat
Φωσγένιο
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Πνευμονίτιδα/κυψελιδίτιδα
Αμιοδαρόνη
Κοκαΐνη
Νιτροφουραντοΐνη
Πενικιλλαμίνη
Αζαθειοπρίμη
Μπλεομυκίνη
Κυκλοφωσφαμίδη
Μεθοτρεξάτη
Χρυσός
Ακτινοβολία
Αντιβιοτικά (εωζινοφιλική πνευμονία)
Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (εωζινοφιλική πνευμονία)
Κυψελιδική αιμορραγία
Αντιπηκτικά
Θρομβολυτικά
Κοκαΐνη
Αμιοδαρόνη
Παραλδεϋδη
Νιτροφουραντοΐνη
Τολουένιο
Ανορεξιογόνα
Συνδυασμός χημειοθεραπευτικών σε υψηλές δόσεις
Μιτομυκίνη C
Πενικιλλαμίνη
Πνευμονική εμβολή
Προκαϊναμίδη
Χλωροπρομαζίνη
Πνευμονική υπέρταση
Φαινφορμίνη
Φαινφλουραμίνη
Βαρότραυμα-Πνευμοθώρακας
Αμφεταμίνες
Κοκαΐνη
Μαριχουάνα
Κηροζίνη
Κυτταρική υποξία
Μονοξείδιο του άνθρακα
Κυανίδια
Υδρόθειο
Μεθαιμοσφαιριναιμία
Εικόνα 4: Φαρμακευτικά και τοξικά αίτια πρωτοπαθούς αναπνευστικής αλκάλωσης, διαμέσου διέγερσης των περιφερικών χημειοϋποδοχέων, των ενδοπνευμονικών μηχανοϋποδοχέων ή και των υποδοχέων του θωρακικού τοιχώματος
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Βρογχόσπασμος: Ποικίλα φάρμακα είναι δυνατό να προκαλέσουν
βρογχόσπασμο με διάφορους μηχανισμούς. Οι εκδηλώσεις συνήθως εμφανίζονται μέσα σε λεπτά ή ώρες από τη λήψη του υπεύθυνου παράγοντα.
Επίσης, βρογχόσπασμος, που μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, είναι
δυνατό να εκδηλωθεί στο πλαίσιο αναφυλακτικής αντίδρασης σε φάρμακα
(λ.χ. πενικιλλίνη).
Οι β-αναστολείς επιδρούν άμεσα στις λείες μυϊκές ίνες των βρόγχων,
προκαλώντας τη σύσπασή τους. Επίσης, σε ασθενείς με αποφρακτικά
νοσήματα του αναπνευστικού, η συγχορήγηση β-αναστολέα με βρογχοδιασταλτικά σκευάσματα μειώνει τη βρογχοδιασταλτική ικανότητα των τελευταίων, με αποτέλεσμα την επιδείνωση του βρογχόσπασμου. Ακόμη και
οι νεώτεροι β1-αποκλειστές, παρά το ότι είναι εκλεκτικοί, είναι δυνατό να
προκαλέσουν βρογχόσπασμο, ιδιαίτερα σε άτομα με ιστορικό βρογχικού
άσθματος ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).
Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι φαρμακευτικές ουσίες, που προκαλούν καταστολή του μυοκαρδίου (όπως και οι β-αποκλειστές), είναι δυνατό
να προκαλέσουν βρογχόσπασμο στο πλαίσιο ανάπτυξης καρδιακής κάμψης (καρδιακό άσθμα).
Η ασπιρίνη και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη προκαλούν βρογχόσπασμο σε ασθενείς με βρογχικό άσθμα, με μηχανισμό που δεν είναι πλήρως κατανοητός και σχετίζεται με το μεταβολισμό των προσταγλανδινών.
Προωθητικά, που χρησιμοποιούνται σε δοσιμετρικές συσκευές εισπνεόμενων φαρμάκων, μπορεί να είναι η αιτία ανάπτυξης βρογχόσπασμου σε
ορισμένους ασθενείς.
Εισπνεόμενα φάρμακα, όπως η πενταμιδίνη (σε ασθενείς με AIDS για
την αποφυγή νόσησης από P. Carinii) και η κολιστίνη, σχετίζονται με την
εμφάνιση βρογχόσπασμου. Η εισπνεόμενη κολιστίνη χρησιμοποιείται αρκετά συχνά σε συνδυασμό με ενδοφλέβια χορηγούμενα αντιβιοτικά, για την
αντιμετώπιση νοσοκομειακών λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού
από πολυανθεκτικά Gram (-) μικρόβια, ιδιαίτερα στη μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Για την αποφυγή εκδήλωσης βρογχόσπασμου σ’ αυτούς
τους ασθενείς συστήνεται να προηγείται της χορήγησης κολιστίνης η χορήγηση βρογχοδιασταλτικών.
Η κωδεΐνη και η μορφίνη είναι δυνατό να προκαλέσουν βρογχόσπασμο,
πιθανά διαμέσου της απελευθέρωσης ουσιών, που προκαλούν σύσπαση
των λείων μυϊκών ινών των βρόγχων.
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Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου, παρά το ότι συχνά (10-20%)
προκαλούν έντονο ξηρό βήχα, σπάνια προκαλούν βρογχόσπασμο σε
ασθματικούς ασθενείς.
Τέλος, στο πλαίσιο των δηλητηριάσεων, κάθε φάρμακο ή τοξική ουσία,
που είναι δυνατό να επηρεάσει το επίπεδο συνείδησης και να προκαλέσει
εισρόφηση, μπορεί να ευθύνεται για την ανάπτυξη βρογχόσπασμου.
Πνευμονία: Φάρμακα, που προκαλούν μείωση του επιπέδου συνείδησης, είναι δυνατό να οδηγήσουν στην ανάπτυξη πνευμονίας από εισρόφηση. Επίσης, η εισπνοή τοξικών αερίων μπορεί να επιπλακεί με την
ανάπτυξη πνευμονίας, επηρεάζοντας τους αμυντικούς μηχανισμούς των
πνευμόνων.
Πνευμονικό οίδημα: Μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα Τα συχνότερα φαρμακευτικά αίτια ανάπτυξης μη καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος, δηλαδή πνευμονικού οιδήματος αυξημένης διαπερατότητας της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης, είναι η δηλητηρίαση από σαλικυλικά (ιδιαίτερα σε μεγάλη ηλικία) και τα οπιοειδή (ιδιαίτερα υπερβολική δόση ηρωΐνης)
(Εικ. 4). Επίσης, μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα, έχει σημειωθεί μετά
από χορήγηση β2-αδρενεργικών αγωνιστών (σαλβουταμόλη) και θειικού
Mg2+ σε υψηλές δόσεις.
Καρδιογενές πνευμονικό οίδημα: Φάρμακα, όπως αντιαρρυθμικά,
β-αναστολείς, ανταγωνιστές ασβεστίου, δακτυλίτιδα, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, είναι δυνατό να προκαλέσουν μείωση του όγκου παλμού και της
καρδιακής συχνότητας, προκαλώντας καρδιογενές πνευμονικό οίδημα, ιδιαίτερα σε ασθενείς με επιβαρυμένη καρδιακή λειτουργία.
Διάμεση πνευμονίτιδα/κυψελιδίτιδα: Η φαρμακευτική αυτή αντίδραση μπορεί να εκδηλωθεί ημέρες ή και μήνες μετά τη λήψη της υπεύθυνης
ουσίας με δύσπνοια, υποξαιμία και υποκαπνία, ενώ είναι δυνατό να συνοδεύεται και από εξωπνευμονικές εκδηλώσεις. Διάφορα φάρμακα έχουν
σχετιστεί με την ανάπτυξη οξείας ή υποξείας πνευμονίτιδας (Εικ. 4), όπως
αντιαρρυθμικά (λ.χ. αμιοδαρόνη, προκαϊναμίδη), αντιβιοτικά (λ.χ. νιτροφουραντοΐνη), αντιφλεγμονώδη (λ.χ. πενικιλλαμίνη, χρυσός), αντιεπιληπτικά (λ.χ. φαινυντοΐνη, καρβαμαζεπίνη).
Κυτταροστατικά φάρμακα σχετίζονται επίσης με την ανάπτυξη πνευμονίτιδας (κυτταροτοξική πνευμονίτιδα) (λ.χ. μπλεομυκίνη, μεθοτρεξάτη, κυκλοφωσφαμίδη), ιδιαίτερα όταν χορηγούνται σε υψηλές δόσεις, όταν χορηγείται συνδυασμός χημειοθεραπευτικών ή σε συνδυασμό με ακτινοβολία.
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Η αμιοδαρόνη και η μπλεομυκίνη αποτελούν τα συχνότερα αίτια, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που χορηγούνται υψηλές δόσεις για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Η χορήγηση αμιοδαρόνης έως 200 mg την ημέρα σχετίζεται με
μικρό κίνδυνο ανάπτυξης πνευμονίτιδας (έως 2%), ενώ αντίθετα σε χορήγηση >1.200 mg αμιοδαρόνης/24ωρο, ο κίνδυνος τοξικότητας είναι σημαντικά αυξημένος (έως 50%). Επίσης, όσο μεγαλύτερη είναι η χορηγούμενη
δοσολογία, τόσο πιο σύντομα εκδηλώνεται η τοξικότητα.
Αποφρακτική βρογχιολίτιδα με οργανούμενη πνευμονία (ΒΟΟΡ):
Αποτελεί παθολογική οντότητα που διαπιστώνεται μετά από λοιμώξεις του
κατώτερου αναπνευστικού, αλλά μπορεί να προκληθεί και από φάρμακα
(λ.χ. αμιοδαρόνη, κοκαΐνη, κυτταροστατικά, ακτινοβολία) ή και μετά από
έκθεση σε εισπνεόμενους βλαπτικούς παράγοντες.
Πνευμονική ίνωση: Αποτελεί χρόνια επιπλοκή με βραδέως εξελισσόμενη συμπτωματολογία, που μπορεί να προκληθεί από τη χρόνια λήψη
αμιοδαρόνης και νιτροφουραντοΐνης, αλλά και από ορισμένα χημειοθεραπευτικά και ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Η πνευμονική ίνωση οδηγεί
στην ανάπτυξη υποξαιμίας και υποκαπνίας, μπορεί να επιπλακεί από την
ανάπτυξη πνευμονικής υπέρτασης και χρόνιας πνευμονικής καρδίας και
συχνά έχει κακή πρόγνωση.
Πνευμονική αιμορραγία: Η πνευμονική αιμορραγία αποτελεί σπάνια
επιπλοκή από χορήγηση φαρμάκου. Υπεύθυνοι φαρμακευτικοί παράγοντες είναι θρομβολυτικά, αντιπηκτικά και αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα, η
κοκαΐνη και χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Φάρμακα που προκαλούν θρομβοπενία είναι δυνατό να προκαλέσουν και ενδοπνευμονική αιμορραγία.
Επίσης, δηλητηριάσεις από διάφορους παράγοντες έχουν σχετιστεί με την
ανάπτυξη της σοβαρής αυτής κατάστασης, όπως η αμιοδαρόνη, η νιτροφουραντοΐνη, η παραλδεΰδη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντικό ποσοστό ασθενών με πνευμονική αιμορραγία δεν εμφανίζει αιμόπτυση.
Πνευμονική εμβολή: Διαταραχές των αγγείων της πνευμονικής κυκλοφορίας, όπως η πνευμονική εμβολή, είναι δυνατό να προκαλέσουν
κυψελιδικό υπεραερισμό, με μηχανισμό που δεν είναι πλήρως γνωστός.
Πιθανολογείται ότι υποδοχείς των πνευμονικών αγγείων ευθύνονται για τη
διέγερση του αναπνευστικού κέντρου. Τα οιστρογόνα, που χορηγούνται,
είτε στο πλαίσιο αντισύλληψης, είτε για άλλους λόγους, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο θρομβοεμβολικής νόσου, διαμέσου της δράσης τους στην
αντιθρομβίνη. Υποξεία μορφή θρομβοεμβολικής νόσου προκαλούν η προ419
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καϊναμίδη και η χλωροπρομαζίνη.
Πνευμονική υπέρταση: Αποτελεί σπάνια επιπλοκή που έχει σχετιστεί
με τη λήψη ανορεξιογόνων, καθώς και τη χρόνια χρήση κοκαΐνης.
Υπεζωκοτική συλλογή: Αυτή μπορεί να αναπτυχθεί σε περιπτώσεις
πνευμονίτιδας φαρμακευτικής αιτιολογίας. Τα περισσότερα φάρμακα που
προκαλούν συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ), όπως ισονιαζίδη,
υδραλαζίνη, καπτοπρίλη, μεθυλντόπα, σουλφασαλαζίνη, ευθύνονται και
για την εμφάνιση υπεζωκοτικής και περικαρδιακής συλλογής. Άλλα φάρμακα, που σχετίζονται με την ανάπτυξη υπεζωκοτικής συλλογής, είναι τα
παράγωγα της εργοταμίνης και σπάνια η δανδρολένη, η προπυλοθυουρακίλη και η μεθοτρεξάτη.
Βαρότραυμα-πνευμοθώρακας: Η ανάπτυξη πνευμοθώρακα, που
συνήθως σχετίζεται με τη χρήση κοκαΐνης, δε φαίνεται να οφείλεται στην
υπεύθυνη ουσία καθαυτή, αλλά στον τρόπο λήψης της. Πιθανότερος μηχανισμός είναι η ανάπτυξη υψηλής ενδοκυψελιδικής πίεσης, που είναι αποτέλεσμα δοκιμασίας Valsalva με βήχα, μετά από βαθιά εισπνοή.

4. Αναπνευστική οξέωση
4.1. Γενικά
Αναπνευστική οξέωση είναι διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας,
κατά την οποία πρωτοπαθώς η αποβολή του CO2 υπολείπεται της παραγωγής του στον οργανισμό, με αποτέλεσμα την αύξηση της μερικής πίεσής
του (PaCO2>45 mmHg) και τη μείωση του pH<7,35 στο αρτηριακό αίμα.
Το αναπνευστικό σύστημα για λόγους απλοποίησης διακρίνεται σε δύο
λειτουργικά τμήματα, τους πνεύμονες, όπου γίνεται η ανταλλαγή των αερίων και την αναπνευστική αντλία, που περιλαμβάνει το αναπνευστικό κέντρο στο ΚΝΣ, νευρικές οδούς, τους αναπνευστικούς μύες και το θωρακικό
τοίχωμα.
Η ανεπάρκεια των πνευμόνων οδηγεί αρχικά σε υποξαιμία και υποκαπνία. Ωστόσο η μη αντιμετώπιση ή επιδείνωση της ανεπάρκειας των πνευμόνων θα προκαλέσει κόπωση των αναπνευστικών μυών και υπερκαπνία
(Εικ. 5). Βλάβη σε οποιοδήποτε σημείο της αναπνευστικής αντλίας μπορεί
να οδηγήσει σε ανεπάρκειά της, κυψελιδικό υποαερισμό και υπερκαπνία,
ανεξάρτητα από την παρουσία πνευμονικής νόσου (Εικ. 5).
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Εικόνα 5: Η ισορροπία ανάμεσα στο έργο της αναπνοής και την νευρομυική
επάρκεια είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ομοιόστασης

Βλάβες του ΚΝΣ, που καταστέλλουν το αναπνευστικό κέντρο, παθήσεις
του νωτιαίου μυελού και του κινητικού νευρώνα, διαταραχές της νευρομυικής σύναψης και των νεύρων ή μείωση της ισχύος των αναπνευστικών
μυών ευθύνονται για την ανάπτυξη αμιγώς κυψελιδικού υποαερισμού και
υπερκαπνίας (Εικ. 6).
Νοσήματα ή καταστάσεις, που αυξάνουν τις αντιστάσεις των αεραγωγών ή το ελαστικό φορτίο των πνευμόνων ή και του θωρακικού τοιχώματος, αυξάνουν το έργο της αναπνοής και μπορεί να οδηγήσουν σε κόπωση
των αναπνευστικών μυών, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη αναπνευστικής
οξέωσης (Εικ. 5, 6).
ΚΝΣ
Φάρμακα (λ.χ. αλκοόλ, οπιοειδή, βαρβιτουρικά, βενζοδιαζεπίνες)
Βλάβες εγκεφαλικού στελέχους (τραύμα, ΑΕΕ, υπαραχνοειδής αιμορραγία, ICP)
Μεταβολική εγκεφαλοπάθεια (ανοξία, σήψη, υπογλυκαιμία κ.ά.)
Τοξική εγκεφαλοπάθεια (CO, φάρμακα)
Λοιμώξεις του ΚΝΣ (μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα κ.ά)
Μυξοίδημα
Σύνδρομο παχυσαρκίας-υποαερισμού
Κινητικός νευρώνας
Λ.χ. κακώσεις ΝΜ, οξεία πλάγια μυατροφική σκλήρυνση, πολλαπλή
σκλήρυνση, οξεία πολιομυελίτιδα
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Νεύρα
Λ.χ. Guillain Barre, πολυνευροπάθεια βαρέως πάσχοντα, βλάβες του
φρενικού νεύρου
Νευρομυϊκή σύναψη
Λ.χ. φαρμακευτικός νευρομυϊκός αποκλεισμός, Eaton-Lambert, μυασθένεια gravis, δηλητηριάσεις
Αναπνευστικοί μύες
Λ.χ. μυϊκές δυστροφίες, μυοσίτιδα, μυοπάθεια στεροειδών, συγγενείς
μεταβολικές διαταραχές, κακή θρέψη, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, υποξία, οξέωση, shock
Θωρακικό τοίχωμα
Λ.χ. κυφοσκολίοση, παχυσαρκία, πολλαπλά κατάγματα πλευρών
Υπεζωκότας
Λ.χ. μεγάλη συλλογή, αιμοθώρακας, πνευμοθώρακας
Πνευμόνες & Αεραγωγοί
Λ.χ. ανώτεροι αεραγωγοί (αλλεργικό οίδημα, λαρυγγόσπασμος, ξένο
σώμα, μάζα), βρογχικό άσθμα, ΧΑΠ, πνευμονικό οίδημα
Εικόνα 6: Αίτια αναπνευστικής οξέωσης (ΚΝΣ=κεντρικό νευρικό σύστημα,
ΑΕΕ=αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ICP=ενδοκράνια πίεση, ΧΑΠ=χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια)

4.2. Φαρμακευτικά αίτια
Τα φάρμακα και οι τοξικές ουσίες, που προκαλούν πρωτοπαθώς αμιγώς
κυψελιδικό υποαερισμό και αναπνευστική οξέωση, μπορούν να διακριθούν
ανάλογα με το σημείο δράσης τους σ’ εκείνα που προκαλούν καταστολή
του ΚΝΣ και σ’ εκείνα που οδηγούν σε πλήρη ή μερική παράλυση των
αναπνευστικών μυών (Εικ. 7). Επίσης, φαρμακευτικά αίτια υποξυγοναιμίας
είναι δυνατό να οδηγήσουν σε ανάπτυξη υπερκαπνίας και αναπνευστικής
οξέωσης, εξαιτίας κόπωσης των αναπνευστικών μυών.
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Υποαερισμός/υπερκαπνία
Α. Καταστολή του αναπνευστικού κέΒ. Παράλυση των αναπνευστιντρου
κών μυών
Μη ελεγχόμενη οξυγονοθεραπεία σε ασθε- Οργανοφωσφωρικά εντομοκτόνα
νείς με ΧΑΠ & χρόνια υπερκαπνία
Καρβαμιδικά εντομοκτόνα
Οπιοειδή
Μυοχαλαρωτικά-νευρομυικοί αποΚατασταλτικά-υπνωτικά
κλειστές
•
Βενζοδιαζεπίνες
Αμινογλυκοσίδες
•
Βαρβιτουρικά
•
Αλκοόλες
•
Αντιεπιληπτικά
Αντιχολινεργικά
•
Αντικαταθλιπτικά
•
Αντιψυχωσικά
Χολινεργικά
•
Οργανοφωσφορικά

Πολυμυξίνες
Τετρακυκλίνες
Στρυχνίνη
Αλλαντίαση
Τέτανος
Δήγμα φιδιού (νευροτοξίνη)

Εικόνα 7: Φάρμακα και τοξικές ουσίες που προκαλούν αμιγώς κυψελιδικό υποαερισμό και υπερκαπνία
4.2.1. Καταστολή του αναπνευστικού κέντρου

Η λήψη διαφόρων φαρμάκων, όπως τα οπιοειδή αναλγητικά, τα υπνωτικά-κατασταλτικά, τα αναισθητικά, προκαλούν καταστολή του αναπνευστικού κέντρου και κυψελιδικό υποαερισμό (Εικ. 7).
Οπιοειδή: Αυτά μειώνουν τον αερισμό κυρίως μειώνοντας τον αναπνεόμενο όγκο, ενώ μείωση της συχνότητας των αναπνοών προκαλείται από
μεγάλες δόσεις. Τα οπιοειδή μειώνουν την ευαισθησία των κεντρικών χημειοϋποδοχέων στο CO2, αλλά επιδρούν και στους περιφερικούς χημειοϋποδοχείς, μειώνοντας την απάντησή τους στην υποξυγοναιμία.
Υπνωτικά-κατασταλτικά φάρμακα: Αυτά, όπως τα βαρβιτουρικά και
οι βενζοδιαζεπίνες όταν χορηγούνται σε φυσιολογικά άτομα και σε μικρές
δόσεις επιδρούν ελάχιστα στον κατά λεπτό αερισμό. Ιδιαίτερη σημασία έχει
η χορήγησή τους σε ασθενείς με υποκείμενη αναπνευστική ανεπάρκεια
(ΑΑ), που δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο και εκθέτει τους ασθενείς αυτούς σε σοβαρό κίνδυνο. Η χορήγησή τους σε ασθενείς με χρόνια υπερκαπνική ΑΑ μπορεί να επιδεινώσει τον χρόνιο κυψελιδικό υποαερισμό και
να οδηγήσει σε επιδείνωση της υπερκαπνίας και σε οξεία αναπνευστική
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οξέωση σε έδαφος χρόνιας. Επίσης, συχνά οι ασθενείς με υποξαιμία, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι, εμφανίζουν ανησυχία, αϋπνία ή και διέγερση εξαιτίας
της υποξαιμίας. Η μη αναγνώριση της υποκείμενης υποξυγοναιμίας και η
ακατάλληλη χορήγηση ηρεμιστικών για την αντιμετώπιση της διέγερσης
σ’ αυτούς τους ασθενείς είναι επικίνδυνη, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε
επιδείνωση της ΑΑ, ανάπτυξη οξείας υπερκαπνίας μέχρι και την εκδήλωση
υπερκαπνικού κώματος.
Αλκοόλ: Η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών αποτελεί κοινωνικά αποδεκτή συνήθεια. Ωστόσο, είναι ευρέως γνωστή η κατασταλτική δράση της
αιθυλικής αλκοόλης στο ΚΝΣ. Η αιθανόλη (όπως και οι βενζοδιαζεπίνες)
μειώνει τον τόνο των μυών του φάρυγγα, προκαλώντας ή επιδεινώνοντας
αποφρακτικά φαινόμενα της αναπνοής (άπνοιες - υπόπνοιες) κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η αιθανόλη (υπνωτικό-κατασταλτικό) σε υψηλές συγκεντρώσεις προκαλεί καταστολή του ΚΝΣ, κώμα και καταστολή του αναπνευστικού κέντρου. Οι περισσότερες θανατηφόρες περιπτώσεις οξείας μέθης
οφείλονται σε καταστολή του αναπνευστικού κέντρου και αναπνευστική
ανακοπή, εξαιτίας πρόσληψης υπερβολικής ποσότητας αιθανόλης σε μικρό χρονικό διάστημα (για τους ενήλικες 300-400 ml καθαρού οινοπνεύματος σε λιγότερο από μία ώρα).
Υψηλά μίγματα Ο2: Ιδιαίτερη περίπτωση κυψελιδικού υποαερισμού
παρατηρείται σε ασθενείς με χρόνια υπερκαπνία σε έδαφος ΧΑΠ μετά τη
χορήγηση Ο2 σε υψηλές συγκεντρώσεις. Η ακατάλληλη χορήγηση υψηλών μιγμάτων Ο2 (μη ελεγχόμενη οξυγονοθεραπεία) σ’ αυτούς τους ασθενείς μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση οξείας κατακράτησης του CO2 (οξεία
υπερκαπνία) και εμφάνισης οξείας αναπνευστικής οξέωσης. Η επιδείνωση
της υπερκαπνίας σ’ αυτές τις περιπτώσεις, παρά το ότι παραδοσιακά αποδίδεται σε καταστολή του αναπνευστικού κέντρου, φαίνεται να είναι πολυπαραγοντική και σχετίζεται με την άρση του υποξαιμικού ερεθίσματος, την
άρση της υποξικής αγγειοσύσπασης των πνευμονικών αγγείων σε κυψελιδικές περιοχές με χαμηλό αερισμό (με αποτέλεσμα την επιδείνωση των
διαταραχών αερισμού-αιμάτωσης και την αύξηση του νεκρού χώρου) και
την απελευθέρωση CO2 από την αιμοσφαιρίνη (φαινόμενο Haldane).
4.2.2. Παράλυση ή και κόπωση των αναπνευστικών μυών

Φαρμακευτικοί ή τοξικοί παράγοντες που επιδρούν στη νευρομυική σύ424
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ναψη είναι δυνατό να προκαλέσουν παράλυση των αναπνευστικών μυών
και ανάπτυξη αναπνευστικής οξέωσης, όπως τα μυοχαλαρωτικά και διάφορα αντιβιοτικά (Εικ. 7).
Οι αμινογλυκοσίδες πρέπει να χορηγούνται με προσοχή ιδιαίτερα σε
ασθενείς με μυϊκές διαταραχές, όπως μυασθένεια gravis ή παρκινσονισμό,
καθώς ενδέχεται να επιδεινώσουν τη μυϊκή αδυναμία, εξαιτίας της πιθανής
πρόκλησης νευρομυικού αποκλεισμού. Πιο συχνά νευρομυικό αποκλεισμό
προκαλεί η νεομυκίνη και ακολουθούν η καναμυκίνη, η αμικασίνη, η γενταμυκίνη και η τομπραμυκίνη.
Επίσης νευρομυικό αποκλεισμό μπορεί να προκαλέσει και η κολιστίνη,
που χρησιμοποιείται ευρέως για την αντιμετώπιση λοιμώξεων από Gram
(-) πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς. Τα επεισόδια αυτά συνήθως σχετίζονται με τη σύγχρονη χορήγηση και άλλων φαρμάκων, που προκαλούν
νευρομυικό αποκλεισμό (λ.χ. φάρμακα τύπου κουραρίου, κινιδίνη, τοπικά
αναισθητικά, συγχορήγηση αμινογλυκοσίδης και κολιστίνης).
Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι όλα τα αίτια, που αυξάνουν το
έργο της αναπνοής, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα αίτια της υποξυγοναιμικής ΑΑ, μπορεί να προκαλέσουν κόπωση των αναπνευστικών μυών,
που οδηγεί σε υποαερισμό και υπερκαπνία. Κατά συνέπεια φάρμακα που
επηρεάζουν το αναπνευστικό σύστημα και προκαλούν αύξηση του ελαστικού φορτίου των πνευμόνων ή αυξάνουν τις αντιστάσεις των αεραγωγών ή
τέλος αυξάνουν το ελαστικό φορτίο του θωρακικού τοιχώματος, προκαλώντας υποξαιμία και υποκαπνία αρχικά, είναι δυνατό να οδηγήσουν τελικά
σε υπερκαπνικού τύπου ΑΑ και αναπνευστική οξέωση.
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Ερωτήσεις
1. Κυψελιδικό υπεραερισμό και υποκαπνία προκαλεί (ένα σωστό):
α) Η διέγερση του αναπνευστικού κέντρου;
β) Ο ερεθισμός των ενδοπνευμονικών μηχανοϋποδοχέων, ακόμη και χωρίς
την παρουσία υποξαιμίας;
γ) Η μεταβολική οξέωση;
δ) Η υποξαιμία;
ε) Όλα τα παραπάνω;
2. Καταστολή της αναπνοής προκαλούν όλα εκτός από (ένα σωστό):
α) Τα βαρβιτουρικά;
β) ΟΙ βενζοδιαζεπίνες;
γ) Τα οπιοειδή;
δ) Η θεοφυλλίνη;
ε) Όλα τα παραπάνω;
3. Υπεραερισμό προκαλούν όλα εκτός από (ένα σωστό):
α) Δηλητηρίαση με σαλικυλικά;
β) Οξεία σοβαρή μέθη;
γ) Πόνος;
δ) Τα β και γ;
ε) Όλα τα παραπάνω;
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4. Κυψελιδικό υποαερισμό και υπερκαπνία προκαλεί (ένα σωστό):
α) Η καταστολή του αναπνευστικού κέντρου;
β) Ο αποκλεισμός της νευρομυικής σύναψης;
γ) Η παράλυση των αναπνευστικών μυών;
δ) Δυνητικά η υποξαιμία;
ε) Όλα τα παραπάνω;
5. Βρογχόσπασμο μπορούν να προκαλέσουν όλα εκτός από (ένα
σωστό):
α) Τους β-αναστολείς;
β) Την ακετυλοκυστεΐνη;
γ) Την ασπιρίνη;
δ) Την κολιστίνη;
ε) Τους β-αγωνιστές;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.

ε
δ
γ
ε
ε
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Επίδραση της υποκαπνίας στα υγρά και τους
ηλεκτρολύτες - Συστηματικές και κλινικές εκδηλώσεις της αναπνευστικής αλκάλωσης
Κώστα Ναταλία
Παθολόγος, Εξειδικευόμενη Εντατικολογίας
Φιλντίσης Γεώργιος
Καθηγητής Εντατικολογίας και Υπερβαρικής Ιατρικής

Κύρια σημεία
- Ο βασικότερος μηχανισμός πρόκλησης της πρωτοπαθούς υποκαπνίας είναι ο
αυξημένος κυψελιδικός αερισμός
- Η υποξαιμία αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία αναπνευστικής αλκάλωσης
- Η υποκαπνική αλκάλωση διαταράσσει την ισορροπία μεταξύ προσφοράς-ζήτησης Ο2 σε κυτταρικό και ιστικό επίπεδο, μειώνοντας την παροχή και αυξάνοντας
την κατανάλωση
- Η αγγειοσύσπαση των εγκεφαλικών αγγείων που προκαλείται από την υποκαπνία και η συνοδός ελάττωση της εγκεφαλικής αιματικής ροής και της μεταφοράς Ο2
έχουν ως συνέπεια την εμφάνιση εγκεφαλικής ισχαιμίας/υποξίας
- Η υποκαπνία μπορεί να προκαλέσει διαταραχή της σχέσης αερισμού/αιμάτωσης και να επιδεινώσει την ανταλλαγή των αερίων διαμέσου πρόκλησης βρογχόσπασμου, μείωσης της πνευμονικής διατασιμότητας και περιορισμού της υποξικής
πνευμονικής αγγειοσύσπασης με παράλληλη αύξηση της διαπνευμονικής παράκαμψης
- Η οξεία υποκαπνία συνδέεται ξεκάθαρα με την ανάπτυξη καρδιακών αρρυθμιών και μυοκαρδιακής ισχαιμίας, προδιαθέτει σε εμφάνιση στεφανιαίου αγγειόσπασμου και δυνατόν να επιβαρύνει την εξέλιξη των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων
- Οι περισσότερες εκδηλώσεις της αναπνευστικής αλκάλωσης παρατηρούνται
στην οξεία μορφή, οφείλονται συνήθως σε έντονη αλκαλαιμία και σχετίζονται κυρίως
με το ΚΝΣ
- Η ανεύρεση PaCO2<20-25 mmHg σχετίζεται συνήθως με σοβαρή νόσο και
αποτελεί κακό προγνωστικό σημείο
- Η αναπνευστική αλκάλωση αυξάνει σημαντικά τη νοσηρότητα και θνητότητα
- Η σοβαρή αναπνευστική αλκάλωση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επείγουσα κατάσταση με έμφαση πρωταρχικά στην αναγνώριση και απομάκρυνση του
υποκείμενου αιτιολογικού παράγοντα
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1. Εισαγωγή
Το CO2 αποτελεί παραπροϊόν του αερόβιου κυτταρικού μεταβολισμού σ’
όλες τις αερόβιες μορφές ζωής. Η PaCO2 αντανακλά ουσιαστικά την ισορροπία μεταξύ παραγόμενου (~15.000 mmol/24ωρο) και αποβαλλόμενου
CO2.
PaCΟ2 ~ παραγόμενο CΟ2 / αποβαλλόμενο CΟ2 + εισπνεόμενο CΟ2
Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ρυθμός παραγωγής του CO2 είναι
σχετικά σταθερός. Η ελαττωμένη παραγωγή αποτελεί ασυνήθη αιτία εμφάνισης υποκαπνίας, μπορεί όμως να παρατηρηθεί σε ασθενείς με σοβαρή
μείωση του βασικού μεταβολισμού (υποθερμία, σοβαρός υποθυρεοειδισμός). Η ποσότητα του εισπνεόμενου CO2 είναι συνήθως αμελητέα. Επομένως, πρακτικά η πτώση της PaCO2 αντανακλά το ρυθμό απομάκρυνσης
του CO2. Σε φυσιολογικά άτομα η PaCO2 διατηρείται μέσα σε στενά φυσιολογικά όρια: 35-45 mmHg, στο επίπεδο της θάλασσας. Οι μεταβολές του
CO2 γίνονται αισθητές από χημειοευαίσθητους κεντρικούς (προμήκης) και
περιφερικούς νευρώνες (καρωτιδικό σωμάτιο). Δεν είναι ξεκάθαρο εάν οι
προαναφερθέντες νευρώνες είναι πιο ευαίσθητοι στις μεταβολές του pH ή
του CO2. Το μόριο του CO2 είναι περισσότερο λιποδιαλυτό συγκριτικά με τα
ιόντα υδρογόνου (Η+) και διαχέεται ευκολότερα διαμέσου των κυτταρικών
μεμβρανών (μεταξύ εξωκυττάριου και ενδοκυττάριου υγρού). Για το λόγο
αυτό οι αναπνευστικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας που προέρχονται από μεταβολές της PaCO2 αναπτύσσονται γρηγορότερα και είναι
περισσότερο έκδηλες σε κυτταρικό επίπεδο σε σχέση με τις μεταβολικές. Η
πρωτοπαθής υποκαπνία αναφέρεται στην ελαττωμένη κατακράτηση CO2
και την συνεπακόλουθη αλκαλοποίηση των σωματικών υγρών και είναι συνώνυμη της αναπνευστικής αλκάλωσης (ΑΑ). Οφείλει να διαφοροποιείται
από την δευτεροπαθή υποκαπνία η οποία αποτελεί αντιρροπιστική απάντηση στη μεταβολική οξέωση.

2. Αίτια
Ο βασικότερος μηχανισμός πρόκλησης υποκαπνίας είναι ο αυξημένος
κυψελιδικός αερισμός. Η αύξηση του κυψελιδικού αερισμού μπορεί να
προέλθει από υποξαιμία, μείωση του pH του ΕΝΥ ή από μη φυσιολογική
διέγερση της αναπνοής (πνευμονική νόσος, διέγερση αναπνευστικού κέ429
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ντρου). Η υποξαιμία αποτελεί την κυριότερη αιτία πρωτοπαθούς AA. Για
να αυξηθεί όμως ο κυψελιδικός αερισμός απαιτούνται επίπεδα PaO2<60
mmHg. Σε βαριά πάσχοντες ασθενείς η υποκαπνία μπορεί να είναι αποτέλεσμα υπερβολικού μηχανικού ή υψηλής συχνότητας αερισμού ή να οφείλεται στην εφαρμογή εξωσωματικών μεθόδων απομάκρυνσης του CO2
(καρδιοπνευμονική παράκαμψη, εξωσωματική μεμβράνη οξυγόνωσης)
(Εικ. 1).
Υποξαιμία ή ιστική υποξία
Ελαττωμένη τάση Ο2 στον ατμοσφαιρικό αέρα
Υψηλό υψόμετρο
Βακτηριδιακές ή ιογενείς λοιμώξεις
Λαρυγγόσπασμος
Πνιγμονή
Εισρόφηση τροφής, ξένου σώματος, εμεσμάτων
Σοβαρή αναιμία
Αιμοσφαιρινοπάθειες / αυξημένη συγγένεια Ο2 με αιμοσφαιρίνη
Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
Κυανωτικές καρδιοπάθειες
Πνευμονικό οίδημα (καρδιογενές ή μη καρδιογενές)
Υπόταση
Σοβαρή κυκλοφορική ανεπάρκεια
Πνευμονικά νοσήματα
Πνευμονία
Διάμεση πνευμονίτιδα
Πνευμονική ίνωση
Πνευμονική εμβολή
Βρογχικό άσθμα
ARDS
Πνευμοθώρακας/αιμοθώρακας
Κακώσεις θώρακα
Διέγερση κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ)
Ψυχογενής/εκούσιος/αγχώδης υπεραερισμός
Λοιμώξεις ΚΝΣ: εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα
Όγκοι ΚΝΣ
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Υπαραχνοειδής αιμορραγία
Τραύμα
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Μεταβολικές διαταραχές
Οξέωση: διαβητική, νεφρική, γαλακτική
Ηπατική ανεπάρκεια
Φάρμακα - Ορμόνες
Νικοτίνη
Σαλικυλικά
Προγεστερόνη
β-αδρενεργικοί αγωνιστές
Μεθυλοξανθίνες
Κατεχολαμίνες
Αγγειοτενσίνη-ΙΙ
Διάφορα
Υψηλός πυρετός
Σήψη [οφειλόμενη ιδίως σε gram (-) βακτήρια]
Πόνος
Κύηση
Έκθεση σε θερμό περιβάλλον
Διόρθωση μεταβολικής οξέωσης
Μηχανική υποστήριξη αναπνοής (υπεραερισμός)
Εξωσωματική απομάκρυνση CO2
Ελαττωμένη παραγωγή CO2
Υποθερμία
Μυξοίδημα
Ελαττωμένη φυσική δραστηριότητα (καταστολή ΚΝΣ, παράλυση σκελετικών μυών)
Εικόνα 1: Κυριότερα αίτια υποκαπνίας - αναπνευστικής αλκάλωσης

3. Επιπτώσεις
3.1. Επιδράσεις σε κυτταρικό επίπεδο
Κυριότερη διαταραχή που παρατηρείται σε επίπεδο κυττάρων-ιστών
αποτελεί η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης Ο2. Η υποκαπνία
μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει την κυτταρική και ιστική ισχαιμία
μειώνοντας την παροχή και παράλληλα αυξάνοντας τις κυτταρικές απαιτήσεις σε Ο2. Η επίδραση της υποκαπνικής αλκάλωσης (ΥΑ) στον πνεύμονα έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βρογχόσπασμου, όπως επίσης τον
περιορισμό της υποξικής πνευμονικής αγγειοσύσπασης, με συνέπεια την
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αυξημένη διαπνευμονική παράκαμψη, παρά τον υπεραερισμό και την αυξημένη τάση του κυψελιδικού Ο2. Τόσο η υποκαπνία, όσο και η αλκάλωση
προκαλούν αριστερή στροφή στην καμπύλη αποδέσμευσης του Ο2 από
την οξυαιμοσφαιρίνη (αύξηση της συγγένειας του Ο2 με την Hb), οδηγώντας τελικά σε περιορισμένη αποδέσμευση Ο2 στους ιστούς. Επιπλέον η
οξεία υποκαπνία και η συνοδός αύξηση του pH προκαλούν συστηματική
αρτηριακή αγγειοσύσπαση μειώνοντας περαιτέρω τη συνολική και τοπική
διάχυση του Ο2 σε κυτταρικό και ιστικό επίπεδο. Παράλληλα η υποκαπνία
μπορεί να επιτείνει τις μεταβολικές απαιτήσεις και την κατανάλωση Ο2 διαμέσου αύξησης της κυτταρικής διέγερσης και συστολής.
3.2. Επιδράσεις σε υγρά και ηλεκτρολύτες
Η οξεία υποκαπνία οδηγεί στην άμεση ανάπτυξη ΑΑ. Η απάντηση στη
διαταραχή είναι διφασική. Αρχικά η οξεία μείωση της PaCO2 προκαλεί
ελάττωση της συγκέντρωσης του CO2 του πλάσματος και των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Ως αποτέλεσμα ιόντα Η+ μετακινούνται από τον ενδοκυττάριο
χώρο στο εξωκυττάριο υγρό, ώστε να ελαττωθεί η συγκέντρωση των διττανθρακικών (HCO3-) στο πλάσμα. Τα ιόντα Η+ προέρχονται κατά κύριο λόγο
από τα μη δικαρβονικά ενδοκυττάρια ρυθμιστικά συστήματα των πρωτεϊνών, των φωσφορικών και της Hb, καθώς και από την προκαλούμενη εξαιτίας της αλκαλαιμίας αυξημένη κυτταρική παραγωγή γαλακτικού οξέος από
τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Η ελάττωση των HCO3- οφείλεται σε μεγαλύτερο
βαθμό στην έξοδο Cl- από τα κύτταρα σε ανταλλαγή με HCO3- και στην έξοδο κατιόντων (ιόντων Νa+) κατά την είσοδο Η+. Έτσι η μέτρια μείωση των
HCO3- που διαπιστώνεται στην οξεία AA εξισορροπείται από την αύξηση
των χλωριούχων, των γαλακτικών και των μη μετρήσιμων ανιόντων στον
ορό. Αυτή η αρχική φάση, η οποία αρχίζει και ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα
λεπτά, οδηγεί σε ελάττωση των HCO3- κατά 2 mEq/L για κάθε 10 mmHg
πτώση της PaCO2. Εφόσον η αιτία της υποκαπνίας εμμένει (για ≥8 ώρες)
τον κύριο ρόλο αντιρρόπησης αναλαμβάνουν οι νεφροί. Η νεφρική αντιρρόπηση αρχίζει μέσα σε 2 ώρες και ολοκληρώνεται σε 36-72 ώρες μειώνοντας τα HCO3- κατά 5 mEq/L περίπου για κάθε 10 mmHg ελάττωση της
PaCO2. Σ’ αυτή τη φάση παρατηρείται αναστολή της σωληναριακής επαναρρόφησης των HCO3- και επομένως απώλεια στα ούρα, ενώ παράλληλα
μειώνεται η αποβολή αμμωνίου (ΝΗ4+), με αποτέλεσμα την κατακράτηση
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ιόντων Η+. Εξαιτίας της απώλειας των HCO3- με τα ούρα και προκειμένου
να διατηρηθεί η ηλεκτραρνητικότητα του εξωκυττάριου χώρου, ο νεφρός
κατακρατά Cl- οδηγώντας έτσι στην χαρακτηριστική εμφάνιση υπερχλωραιμίας που παρατηρείται στη χρόνια υποκαπνία. Επιπλέον η αντιρροπιστική
ελάττωση της αποβολής οξέων κατά τη διάρκεια της χρόνιας AA συνοδεύεται από νεφρική απώλεια Νa+ και απώλεια του εξωκυττάριου όγκου υγρών
έως και 25%. Αυτό οδηγεί σε ήπια ελάττωση του Νa+ πλάσματος (κατά 1-3
mEq/L) το οποίο απομακρύνεται δια των ούρων μαζί με τα HCO3-.
Άλλο χαρακτηριστικό εύρημα αποτελεί η μέτρια αύξηση του χάσματος
ανιόντων κατά 3-5 mEq/L, οφειλόμενη κυρίως στο μεγαλύτερο αρνητικό
φορτίο της αλβουμίνης ορού. Σε μικρότερο βαθμό είναι δυνατό να αυξηθούν
τα επίπεδα του γαλακτικού οξέος-εξαιτίας αυξημένης παραγωγής-διαμέσου
διέγερσης της φωσφοφρουκτοκινάσης και επομένως της γλυκόλυσης από
την ενδοκυττάρια αλκάλωση. Η αυξημένη γλυκόλυση οδηγεί παράλληλα σε
κυτταρική πρόσληψη PΟ43- για τη δημιουργία φωσφορυλιωμένων παραγώγων, με συνέπεια την εμφάνιση υποφωσφαταιμίας (PΟ43-<0,5-1,5 mg/
dl). Η υποφωσφαταιμία στην περίπτωση αυτή δεν προκαλεί συμπτώματα
και δεν είναι απαραίτητη η αντιμετώπισή της. Η οξεία AA επάγει επίσης
την είσοδο Κ+ στα κύτταρα για τη διατήρηση της ηλεκτρικής ισορροπίας
(από την απελευθέρωση ιόντων Η+ στον εξωκυττάριο χώρο), με αποτέλεσμα την πρόκληση υποκαλιαιμίας (πτώση Κ+ κατά 0,2 mEq/L για κάθε 0,1
μονάδες μεταβολή του pH). Επιπλέον η αυξημένη ενδοκυττάρια μεταφορά
Mg2+ οδηγεί στην εμφάνιση υπομαγνησιαιμίας. Επιπρόσθετα η οξεία AA
ελαττώνει το ιονισμένο Ca2+ διαμέσου αυξημένης πρωτεϊνικής σύνδεσης με
τη λευκωματίνη, ενώ το ολικό Ca2+ παραμένει φυσιολογικό (Εικ. 2).
Αναπνευστικό σύστημα
Βρογχόσπασμος
Αυξημένες αντιστάσεις αεραγωγών
Περιορισμός υποξικής πνευμονικής αγγειοσύσπασης
Αυξημένη διαπνευμονική παράκαμψη
Διαταραχές αερισμού/αιμάτωσης
Αυξημένη μικροαγγειακή διαπερατότητα
Ελαττωμένη πνευμονική διατασιμότητα
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Καρδιαγγειακό σύστημα
Αγγειοσύσπαση στεφανιαίων αρτηριδίων
Ελαττωμένη ροή αίματος στα στεφανιαία αγγεία
Στηθάγχη
Προδιάθεση σε ανθεκτικές καρδιακές αρρυθμίες
Αυξημένη καρδιακή συσταλτικότητα (αρχικά κι εν συνεχεία ελαττωμένη)
Αυξημένες συστηματικές αγγειακές αντιστάσεις
Μυοκαρδιακή ισχαιμία
Νευρικό σύστημα
Αγγειοσύσπαση εγκεφαλικών αγγείων
Ελαττωμένη εγκεφαλική αιματική ροή
Ελάττωση ενδοκράνιας πίεσης
Εγκεφαλική ισχαιμία/υποξία
Αυξημένη ερεθισιμότητα/διεγερσιμότητα νευρικών κυττάρων
Διαταραχές προσωπικότητας/διαταραχές επιπέδου συνείδησης
Μεταβολικές
Ελαττωμένη συγκέντρωση HCO3- στο πλάσμα
Υπερχλωραιμία (χαρακτηριστική σε χρόνια υποκαπνία)
Μετρίως αυξημένο χάσμα ανιόντων
Διέγερση αναερόβιας γλυκόλυσης
Αυξημένη παραγωγή γαλακτικού οξέος
Υποκαλιαιμία
Υπομαγνησιαιμία
Υποφωσφαταιμία
Υπονατριαιμία
Ελάττωση ιονισμένου Ca2+
Εικόνα 2: Φυσιολογικές επιδράσεις της υποκαπνίας σε όργανα και συστήματα

3.3. Επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ)
Το CO2 αυξάνει την εγκεφαλική αιματική ροή κατά 1-2 ml/100 g/min για
κάθε 1 mmHg μεταβολή της PaCO2 και η επίδραση αυτή διαμεσολαβείται κυρίως από το pH παρά από την ίδια την PaCO2. H οξεία υποκαπνία
(PaCO2~20-25 mmHg) ελαττώνει την εγκεφαλική αιματική ροή κατά 4050% διαμέσου αγγειοσύσπασης των εγκεφαλικών αγγείων. Έτσι η συστηματική υποκαπνία και η συνοδός αλκάλωση προκαλεί την εμφάνιση αλκαλικού pH στο ΕΝΥ, με αποτέλεσμα την ελάττωση της εγκεφαλικής αιματικής
ροής, της μεταφοράς O2 και σε μικρότερο βαθμό του εγκεφαλικού αιματι434
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κού όγκου (Εικ. 2). Η μείωση της ενδοκράνιας πίεσης που επιτυγχάνεται
βάσει των προηγούμενων μηχανισμών, μπορεί να αποβεί ωφέλιμη και είναι επιθυμητή σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών με εγκεφαλικό οίδημα,
όπως σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νευροχειρουργικές επεμβάσεις,
μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα. Όμως η θεραπευτική πρόκληση υποκαπνίας
αμφισβητείται, αν και συχνά χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη, καθόσον
δεν έχει φανεί να βελτιώνει την επιβίωση, αντίθετα την επιβαρύνει. Ιδίως
σε περιπτώσεις εγκεφαλικού τραύματος θα πρέπει να αποφεύγεται ο προφυλακτικός υπεραερισμός σε επίπεδα PaCO2<25 mmHg και ειδικά κατά τη
διάρκεια του 1ου 24ώρου. Η εφαρμογή του (ώστε επίπεδα PaCO2=30-35
mmHg) συστήνεται μόνο ως προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση της
οξείας νευρολογικής σημειολογίας, απότοκης της ενδοκράνιας υπέρτασης
και για περιορισμένο χρονικό διάστημα 15-30 λεπτών. Μεγαλύτερα διαστήματα προφυλακτικού υπεραερισμού μπορεί να χρειαστούν σε περιπτώσεις
αυξημένης ενδοκρανιακής πίεσης ανθεκτικής στα υπόλοιπα θεραπευτικά
μέτρα.
Η προκαλούμενη νευρωνική ισχαιμία από την αγγειοσύσπαση των
εγκεφαλικών αγγείων, τη διαταραγμένη διάχυση αλλά και την ελαττωμένη
απελευθέρωση Ο2 από την Hb μπορεί να επιτείνει τη νευρική διεγερσιμότητα και να διεγείρει την επιληπτογόνο δραστηριότητα, αυξάνοντας περαιτέρω τις απαιτήσεις σε Ο2 και τον αναερόβιο μεταβολισμό. Η συμπτωματολογία ποικίλλει από την εμφάνιση ήπιας κεφαλαλγίας, ευερεθιστότητας,
σύγχυσης μέχρι την πρόκληση σπασμών (Εικ. 3). Εφ’ όσον η υποκαπνία
παρατείνεται, παρατηρείται σταδιακά ομαλοποίηση του αρτηριακού και
του pH του ΕΝΥ (με τη διαμεσολάβηση των ρυθμιστικών συστημάτων και
την ελάττωση της συγκέντρωσης των HCO3- στο εξωκυττάριο υγρό) και
αποκατάσταση της εγκεφαλικής αιματικής ροής σε φυσιολογικά επίπεδα.
Για το λόγο αυτό το θεραπευτικό αποτέλεσμα της προκλητής υποκαπνίας
στην ελάττωση της ενδοκράνιας πίεσης έχει περιορισμένη διάρκεια (4-6
ώρες). Η ομαλοποίηση της PaCO2 οδηγεί επακόλουθα σε αγγειοδιαστολή
και εγκεφαλική υπεραιμία και μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση βλαβών
λόγω επανάρδευσης στις προηγούμενα ισχαιμούσες περιοχές του εγκεφάλου.
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Αναπνευστικό σύστημα
Ταχύπνοια
Υποξαιμία
Καρδιαγγειακό σύστημα
Συσφικτικό αίσθημα στο στήθος
Στηθάγχη
Ισχαιμικές ΗΚΓ/κές αλλοιώσεις
Φυσιολογική ή χαμηλή αρτηριακή πίεση
Αρρυθμίες (υπερκοιλιακές/κοιλιακές)
Περιφερική αγγειοσύσπαση
Κεντρικό νευρικό σύστημα
Ζάλη
Ελαφρά κεφαλαλγία/αίσθημα κενού στο κεφάλι
Ευερεθιστότητα
Σύγχυση
Delirium
Stupor (κατατονία)
Λήθαργος
Σπασμοί
Αύξηση των εν τω βάθει τενόντιων αντανακλαστικών
Νευρομυϊκό σύστημα
Αιμωδίες/Παραισθησίες των άκρων
Περιστοματικές αιμωδίες
Λαρυγγόσπασμος
Τετανία
Μυϊκός σπασμός-κράμπες
Καρποποδικός σπασμός (θετικά σημεία Chvostek, Trousseau)

-

Εικόνα 3: Κλινικά σημεία και συμπτώματα υποκαπνίας

3.4. Επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα
Οι κυριότερες επιπτώσεις της YA στο καρδιαγγειακό σύστημα είναι αποτέλεσμα της ανισορροπίας μεταξύ μυοκαρδιακής προσφοράς και ζήτησης
Ο2, αλλά και των προκαλούμενων αρρυθμιών. Η υποκαπνία προκαλεί αγγειοσύσπαση των στεφανιαίων αρτηριδίων μειώνοντας έτσι τη μεταφορά
Ο2 στο μυοκάρδιο, ενώ παράλληλα αυξάνει τις μυοκαρδιακές απαιτήσεις
σε Ο2 διαμέσου αύξησης της καρδιακής συσταλτικότητας και των συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων. Επιπλέον μπορεί να επισπεύσει τη δη436
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μιουργία θρόμβωσης αυξάνοντας τον αριθμό ή τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Βάσει των προηγούμενων μηχανισμών η οξεία υποκαπνία
προδιαθέτει στην εμφάνιση ισχαιμικών ΗΚΓ/κών διαταραχών (παράταση
Q-T, επιπέδωση Τ, κατάσπαση S-T) και κλινικά έκδηλης στηθάγχης, ιδίως
σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, αλλά και σε φυσιολογικά άτομα. Ειδικότερα επί παρουσίας υποκείμενης προδιάθεσης, ο υπεραερισμός μπορεί να
προκαλέσει σπασμό των στεφανιαίων αρτηριών με συνοδό ανάσπαση του
ST και εμφάνιση θωρακικού άλγους και επίσης να επιβαρύνει την εξέλιξη
των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων. Παράλληλα η υποκαπνία συνδέεται
με την εμφάνιση ανθιστάμενων στη φαρμακευτική αγωγή καρδιακών αρρυθμιών (υπερκοιλιακών και κοιλιακών), είτε δευτεροπαθώς στα πλαίσια
της προκαλούμενης ισχαιμίας, είτε διαμέσου απευθείας μυοκαρδιακής
δράσης (Εικ. 2). Τα παραπάνω ευρήματα διαπιστώνονται κυρίως σε οξεία
AA όταν η PaCO2 είναι κατώτερη από 25-30 mmHg. Σε χρόνια AA παρατηρούνται σπανιότερα, αφού το pH του αίματος αποκαθίσταται σχεδόν σε
φυσιολογικά επίπεδα.
3.5. Επιδράσεις στο αναπνευστικό σύστημα
Οι δυσμενείς επιδράσεις της υποκαπνίας στον πνεύμονα ασκούνται
διαμέσου διαφορετικών διακριτών μηχανισμών. Στο επίπεδο των αεραγωγών αυξάνει τις αντιστάσεις με την πρόκληση βρογχόσπασμου και την
εμφάνιση οιδήματος εξαιτίας αύξηση της μικροαγγειακής διαπερατότητας.
Ο βρογχόσπασμος σε συνδυασμό με την περιορισμένη υποξική πνευμονική αγγειοσύσπαση αυξάνουν τη διαπευμονική παράκαμψη και επιδεινώνουν τη συστηματική οξυγόνωση. Περαιτέρω, η αυξημένη μικροαγγειακή
διαπερατότητα παράλληλα με τη διαταραγμένη κυψελιδική επαναρρόφηση
υγρού μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη πνευμονικού οιδήματος. Η
YA ελαττώνει επίσης την πνευμονική διατασιμότητα πιθανά εξαιτίας δυσλειτουργίας του επιφανειοδραστικού παράγοντα ή διαμέσου αυξημένης
απόπτωσης των κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων τύπου ΙΙ (Εικ. 2). Αξιοσημείωτο είναι ότι ο υπεραερισμός και η υποκαπνική AA συνυπάρχουν
συχνά σε ασθενείς με πνευμονική βλάβη. Ο υπεραερισμός μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει την εμφάνιση οξείας πνευμονικής βλάβης διαμέσου μηχανικής υπερδιάτασης. Ο ρόλος της YA φαίνεται να είναι διττός και
συναρτάται με το βαθμό της υποκαπνίας. Η εμφάνιση οξείας πνευμονικής
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βλάβης σ’ αυτή την περίπτωση είναι δυνατό να οφείλεται σε άμεση τοξική
επίδραση στον πνεύμονα ή να είναι απότοκος της προκαλούμενης ισχαιμίας-επανάρδευσης. Η εφαρμογή νεότερων μεθόδων προφυλακτικού αερισμού με χαμηλούς αναπνεόμενους όγκους και η επιτρεπτή υπερκαπνία
σε μηχανικά αεριζόμενους ασθενείς με ARDS φάνηκε να μειώνει σημαντικά
τη θνητότητα. Η επακόλουθη υπερκαπνική οξέωση θεωρείται αποδεκτή
σ’ αυτή την περίπτωση και είναι γενικά καλά ανεκτή. Παρά το γεγονός ότι
μπορεί να διαταράξει τη βακτηριοκτόνο ικανότητα των ουδετερόφιλων-μακροφάγων και να αναστείλει την επούλωση του πνευμονικού επιθηλίου,
εντούτοις φαίνεται να έχει προστατευτικό ρόλο στην εμφάνιση οξείας πνευμονικής βλάβης, μειώνοντας την παραγωγή φλεγμονωδών μεσολαβητών
και ελεύθερων ριζών Ο2 και βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα του επιφανειοδραστικού παράγοντα.

4. Κλινικές εκδηλώσεις
Η ήπια υποκαπνία συνοδεύεται από ελάχιστες διαταραχές και είναι συνήθως καλά ανεκτή σε υγιή άτομα. Η σοβαρή όμως ή παρατεινόμενη υποκαπνία προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις σε διάφορα όργανα και συστήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες κλινικές εκδηλώσεις απορρέουν
από την προκαλούμενη αλκάλωση παρά από την ελάττωση της PaCO2. Τα
κλινικά χαρακτηριστικά της AA επισκιάζονται συχνά από εκείνα της υποκείμενης νόσου και εξαρτώνται από την ταχύτητα εγκατάστασης και τη διάρκεια της υποκαπνίας.
Στην κλινική σημειολογία συμβάλλει σημαντικά η παρουσία υποξαιμίας καθώς και οι διαπιστούμενες ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υποκαλιαιμία,
υπομαγνησιαιμία, υπονατριαιμία, ελαττωμένο ιονισμένο Ca2+). Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η αγγειοσύσπαση, ιδίως των εγκεφαλικών αγγείων. Οι χαρακτηριστικές κλινικές εκδηλώσεις της αγγειοσύσπασης παρατηρούνται κυρίως στην οξεία υποκαπνία και εξαφανίζονται εφόσον αυτή
παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ανεξαρτήτως αιτιολογίας, οι ασθενείς με AA παρουσιάζουν έντονη ταχύπνοια με συχνές και βαθιές αναπνοές (έως 40/λεπτό) σε συνδυασμό
με διαταραχές προσωπικότητας και επιπέδου συνείδησης. Μπορεί να παρατηρηθούν εφιδρώσεις, αίσθημα παλμών, εμβοές ώτων, όπως επίσης
έντονη επιγαστραλγία με ναυτία, εμέτους και διάρροιες. Η έκπτωση των
438

Αναπνευστικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας

πνευματικών λειτουργιών καθώς και η ναυτία ή οι εμετοί προκαλούνται σε
κάποιο βαθμό από την αγγειοσύσπαση των εγκεφαλικών αγγείων και την
προκαλούμενη εγκεφαλική ισχαιμία-υποξία (Εικ. 3).

5. Συμπεράσματα
Η AA είναι μία συχνή διαταραχή, ειδικά σε βαριά πάσχοντες ασθενείς.
Αποτελεί σημαντικό κριτήριο και χαρακτηριστικό εύρημα στο σύνδρομο
συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης και στη σηπτική καταπληξία.
Η σημασία της υποεκτιμάται και θεωρείται γενικά καλοήθης, εξαιτίας της
λανθασμένης αντίληψης ότι είναι ασφαλέστερη ή τουλάχιστον προτιμότερη
από την υπερκαπνία. Συνοδεύεται όμως από την εμφάνιση σημαντικών
φυσιολογικών επιπτώσεων σε διάφορα όργανα-συστήματα και είναι ιδιαίτερα βλαπτική όταν είναι σοβαρή ή παρατεινόμενη αυξάνοντας σημαντικά
τη νοσηρότητα και θνητότητα. Ειδικότερα η PaCO2<20-25 mmHg σχετίζεται συνήθως με σοβαρή νόσο και αποτελεί κακό προγνωστικό σημείο.
Ιδίως σε ασθενείς με pH>7,48 έχει παρατηρηθεί απευθείας συσχέτιση της
αύξησης του pH με τη νοσοκομειακή θνητότητα. Η δυσμενής έκβαση πιθανότατα οφείλεται στη βαρύτητα της υποκείμενης νόσου (υποξαιμία, σήψη)
παρά στην ίδια την αλκάλωση. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η σοβαρή AA
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επείγουσα κατάσταση, δίδοντας έμφαση
πρωταρχικά στην αναγνώριση και απομάκρυνση του υποκείμενου αιτιολογικού παράγοντα.
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Ερωτήσεις
1. Η υποκαπνία είναι συνηθέστερα αποτέλεσμα (μία σωστή):
α) Ελαττωμένης παραγωγής CO2;
β) Αυξημένης εισπνοής CO2;
γ) Ελαττωμένης κατακράτησης CO2;
δ) Όλα τα παραπάνω είναι σωστά;
2. Χαρακτηριστική ηλεκτρολυτική διαταραχή σε χρόνια αναπνευστική αλκάλωση αποτελεί (μία σωστή):
α) Υποκαλιαιμία;
β) Υπομαγνησιαιμία;
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γ) Υποφωσφαταιμία;
δ) Υπερχλωραιμία;
3. Ποια είναι η συνηθέστερη αιτία πρόκλησης υποκαπνίας (μία σωστή);
α) Υποξαιμία;
β) Σήψη;
γ) Διέγερση ΚΝΣ;
δ) Φάρμακα;
4) Όλα τα παρακάτω αποτελούν φυσιολογικές επιδράσεις της υποκαπνίας στον πνεύμονα ΕΚΤΟΣ (μία σωστή):
α) Αύξηση των αντιστάσεων των αεραγωγών;
β) Ελάττωση των πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων;
γ) Αυξημένη πνευμονική διατασιμότητα;
δ) Αυξημένη διαπνευμονική παράκαμψη;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.

γ
δ
α
γ
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Οξεοβασικές διαταραχές σε χρόνιες
πνευμονοπάθειες
Γεωργουλίδου Αναστασία
Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β´,
Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝ Κομοτηνής

Κύρια σημεία
- Οι πνεύμονες συμμετέχουν στη ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας διατηρώντας την ευκαπνία, που επιτυγχάνεται με την απομάκρυνση του CO2, προσαρμόζοντας τον κυψελιδικό αερισμό στο ρυθμό παραγωγής του
- Οι χρόνιες πνευμονοπάθειες διακρίνονται σε αποφρακτικές και περιοριστικές
- Η συχνότερη οξεοβασική διαταραχή σε χρόνια πνευμονική νόσο είναι η χρόνια
αναπνευστική οξέωση, με την υποξαιμία να είναι σοβαρότερη της υπερκαπνίας
- Στην αντιμετώπιση της χρόνιας αναπνευστικής οξέωσης χορηγείται O2 μόνο σε
σοβαρή υποξαιμία, έτσι ώστε η PaO2 να μην ξεπερνά τα 60 mmHg
- Παρόξυνση χρόνιας πνευμονοπάθειας προκαλεί οξεία αναπνευστική οξέωση
- Σε μέτρια ασθματική κρίση διαπιστώνεται οξεία αναπνευστική αλκάλωση
- Οι μικτές οξεοβασικές διαταραχές των ασθενών με χρόνια πνευμονοπάθεια
οφείλονται σε συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις και σε ανεπιθύμητες ενέργειες ορισμένων φαρμάκων

1. Εισαγωγή
Η κύρια λειτουργία των πνευμόνων είναι η παροχή οξυγόνου (O2) στους
ιστούς για τις ανάγκες του μεταβολισμού και η απομάκρυνση του παραγόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Επιτυγχάνεται με την επαρκή παροχή
νέου (καθαρού) αέρα προς τις κυψελίδες (αερισμός), την επαρκή κυκλοφορία του αίματος στα αγγεία των πνευμόνων (αιμάτωση) και τη διακίνηση
αερίων μεταξύ κυψελίδων και πνευμονικών τριχοειδών (διάχυση). Η ανταλλαγή των αερίων γίνεται με προσαρμογή του αερισμού στην αιμάτωση των
πνευμόνων.
Το αναπνευστικό σύστημα συμμετέχει στη ρύθμιση της οξεοβασικής
ισορροπίας, με τη συμβολή του στη διατήρηση σταθερών των επιπέδων
της μερικής πίεσης CO2 στο αρτηριακό αίμα (PaCO2) (ευκαπνία), που επιτυγχάνεται με την απομάκρυνση του CO2, προσαρμόζοντας τον κυψελιδικό
442

Αναπνευστικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας

αερισμό στο ρυθμό παραγωγής του (Εξίσωση 1).
(Εξίσωση 1)
PaCO2 = k x VCO2/VA
[όπου, (VA) είναι ο κυψελιδικός αερισμός, (VCO2) η συνολική παραγωγή
CO2 του οργανισμού, ενώ η k είναι σταθερά ίση με 0,863]
Το CO2 μεταφέρεται διαμέσου των ερυθροκυττάρων στους πνεύμονες
και καθώς αντιδρά με το H2O, παρέχει υδρογονοϊόντα (H+) (Εξίσωση 2).
Κάθε μεταβολή της αποβολής του CO2 ρυθμίζει το pH των υγρών του οργανισμού.
CO2 + Η2Ο ↔ Η2CΟ3 ↔ H+ + HCO3-

(Εξίσωση 2)

Η ομαλή λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος μπορεί να διαταραχθεί, όταν προκληθεί βλάβη σε κάποιο τμήμα του. Οι πνευμονικές νόσοι
διακρίνονται σε αποφρακτικές και περιοριστικές, ανάλογα με την εντόπιση
της βλάβης σε αεραγωγούς ή στο πνευμονικό παρέγχυμα αντίστοιχα.
Σε χρόνιες πνευμονοπάθειες οι οξεοβασικές διαταραχές συνήθως σχετίζονται άμεσα με την πνευμονική βλάβη (χρόνια αναπνευστική οξέωση)
ή οφείλονται σε συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις (μικτές διαταραχές). Η χρόνια αναπνευστική οξέωση αποτελεί τη συχνότερη οξεοβασική διαταραχή ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)(1),
ενώ διαπιστώνεται και σε άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες. Καθώς οι πνεύμονες αδυνατούν να αποβάλουν τις φυσιολογικά παραγόμενες καθημερινά
ποσότητες CO2, αυτό κατακρατείται με αποτέλεσμα τη χρόνια υπερκαπνία
και υποξαιμία. Η υπερκαπνία προκαλείται από ελάττωση του κυψελιδικού
αερισμού σε τέτοιο βαθμό ώστε η παραγωγή CO2 να υπερβαίνει την αποβολή του. Οξεία υπερκαπνία παρατηρείται σε παρόξυνση ΧΑΠ και σε σοβαρό ανθεκτικό παροξυσμικό άσθμα. Σε ασθματική κρίση μέτριου βαθμού
διαπιστώνεται οξεία αναπνευστική αλκάλωση. Οι ασθενείς με χρόνια πνευμονοπάθεια εμφανίζουν συχνά μικτές οξεοβασικές διαταραχές, που οφείλονται σε συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις και στις ανεπιθύμητες
ενέργειες ορισμένων φαρμάκων(2).
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2. Φυσιολογία της αναπνοής
Σε κατάσταση ηρεμίας οι πνεύμονες δέχονται ανά λεπτό 4 L αέρα. Με
κάθε αναπνευστική κίνηση περίπου το 30% του εισπνεόμενου αέρα παραμένει στις αεροφόρες οδούς (ανατομικός νεκρός χώρος). Το υπόλοιπο
70% φτάνει στις κυψελίδες, αναμιγνύεται με τον υπάρχοντα αέρα, συμμετέχοντας στην ανταλλαγή των αερίων, που γίνεται με προσαρμογή του
αερισμού στην αιμάτωση των πνευμόνων. Ο αερισμός αποτελεί τη διαδικασία διαμέσου της οποίας αντικαθίσταται ο αέρας που περιέχεται στις
κυψελίδες και εξαρτάται από τη λειτουργικότητα των αναπνευστικών μυών,
τη φυσιολογική κινητικότητα του θωρακικού τοιχώματος, του πνευμονικού
παρεγχύματος και από τη βατότητα των αεροφόρων οδών. Η διαταραχή
του αερισμού διακρίνεται σε αποφρακτική και περιοριστική. Η αιμάτωση
αποσκοπεί στη μεταφορά του CO2 διαμέσου των κυψελιδικών τριχοειδών
προς το περιβάλλον και στην οξυγόνωση του αίματος.
Με το μηχανισμό της αναπνοής το O2 διαχέεται στους πνεύμονες διαμέσου της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης και διέρχεται στο πλάσμα. Στα
ερυθροκύτταρα η Hb συνδέεται στους πνεύμονες με το O2 και σχηματίζει
οξυαιμοσφαιρίνη (HbO2) (οξυγονώνεται), όπου απελευθερώνει H+ και σχηματίζεται H2O και CO2. Στη συνέχεια το CO2 διαχέεται στις κυψελίδες και
απομακρύνεται. Στους ιστούς η οξυγονωθείσα Hb αποδίδει O2 και μετατρέπεται σε αναχθείσα, που έχει δραστικότερη σύνδεση με το CO2(3,4).
Σε φυσιολογικές συνθήκες κατά τον οξειδωτικό μεταβολισμό παράγονται καθημερινά περίπου 16.000-22.000 mEq CO2, τα οποία μεταφέρονται
με τα ρυθμιστικά συστήματα των ερυθροκυττάρων στους πνεύμονες, αποβάλλονται και διατηρείται έτσι η οξεοβασική ισορροπία. Στα ερυθροκύτταρα το CO2 αντιδρά με το H2O παρέχοντας H+ με τη βοήθεια της καρβονικής
ανυδράσης, όπως φαίνεται στην εξίσωση 2.
Η μεταφορά CO2 από τους ιστούς στους πνεύμονες γίνεται ως εξής: α)
το μεγαλύτερο μέρος του CO2 (85-90%) μεταφέρεται με τα ερυθροκύτταρα
ως HCO3-, β) το 5% είναι συνδεμένο με τις καρβαμινο-ομάδες της Hb ως
καρβαμινο-αιμοσφαιρίνη ή αναχθείσα Hb και γ) το υπόλοιπο 5% είναι διαλυμένο στο πλάσμα.
Σύμφωνα με το φαινόμενο Haldane, η Hb μεταφέρει ταυτόχρονα O2 και
CO2, αλλά η παρουσία του ενός αερίου μειώνει τη δύναμη σύνδεσης με το
άλλο. Άρα η ποσότητα CO2, που μεταφέρεται με την Hb επηρεάζεται από
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την PaO2, διευκολύνοντας την απελευθέρωση CO2 από την Hb. Σε ΧΑΠ η
υποξαιμία είναι υπεύθυνη, ώστε μεγαλύτερο μέρος του CO2 να παραμένει
συνδεμένο με την Hb, μειώνοντας τον κορεσμό της Hb με το O2 (δεξιά μετατόπιση)(5).
Η αναπνευστική λειτουργία συμμετέχει στη ρύθμιση της οξεοβασικής
ισορροπίας, με διατήρηση της ευκαπνίας, που επιτυγχάνεται με την απομάκρυνση CO2 διαμέσου των πνευμόνων, προσαρμόζοντας τον κυψελιδικό
αερισμό στο ρυθμό παραγωγής του CO2, όπως φαίνεται στην εξίσωση 1.
Ο μηχανισμός της αναπνοής ελέγχεται από το αναπνευστικό κέντρο,
περιφερικούς (καρωτιδικά, αορτικά σωμάτια) και κεντρικούς χημειοϋποδοχείς. Το αναπνευστικό κέντρο ρυθμίζει τον κυψελιδικό αερισμό και είναι ευαίσθητο στις μεταβολές του pH και της PaCO2, ενώ τα καρωτιδικά σωμάτια
είναι ευαίσθητα στις μεταβολές της PaO2. Έτσι, οι ανάγκες του οργανισμού
τροποποιούν την αναπνοή, εξασφαλίζοντας την αποβολή CO2, με διατήρηση της PaCO2. Οι κύριοι φυσιολογικοί διεγέρτες της αναπνοής είναι η
υπερκαπνία και η υποξαιμία. Αύξηση της PaCO2 κατά 1 mmHg πάνω από
τα φυσιολογικά επίπεδα, αυξάνει τον κυψελιδικό αερισμό κατά 1-5 L ανά
λεπτό.
Τα κύρια μέρη του αναπνευστικού συστήματος είναι: α) η αναπνευστική
αντλία, που δημιουργεί μία κλίση πίεσης υπεύθυνη για τη ροή αέρα και β)
τα φορτία, που αντιτίθενται στην προηγούμενη δράση. Η αναπνευστική
αντλία περιλαμβάνει τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, το εγκεφαλικό στέλεχος,
το νωτιαίο μυελό, το φρενικό και τα μεσοπλεύρια νεύρα, καθώς και τους
αναπνευστικούς μύες. Στα αντίθετα φορτία περιλαμβάνονται οι αντιστάσεις
των αεραγωγών και οι ελαστικές δυνάμεις επαναφοράς του θωρακικού
κλωβού και των πνευμόνων. Οι ανάγκες τροποποίησης του αερισμού διαφοροποιούν τα αντίστοιχα φορτία.

3. Οξεοβασικές διαταραχές σε χρόνιες πνευμονοπάθειες
Οι χρόνιες πνευμονικές νόσοι συνοδεύονται από ποικίλες οξεοβασικές
διαταραχές, οι οποίες συνήθως σχετίζονται άμεσα με την πνευμονική βλάβη (αναπνευστική οξέωση)(6) ή οφείλονται σε συνυπάρχουσες παθολογικές
καταστάσεις (μικτές οξεοβασικές διαταραχές)(2).
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3.1. Αναπνευστική οξέωση
Η χρόνια αναπνευστική οξέωση αποτελεί τη συχνότερη οξεοβασική διαταραχή των ασθενών με ΧΑΠ(1), ενώ παρατηρείται και σε άλλες χρόνιες
πνευμονοπάθειες, όπως η χρόνια διάμεση πνευμονική ίνωση, το χρόνιο
βρογχικό άσθμα κ.ά. Συνώνυμος όρος είναι η χρόνια υπερκαπνία. Οξεία
αναπνευστική οξέωση παρατηρείται σε σοβαρή ανθεκτική ασθματική κρίση και σε παρόξυνση ΧΑΠ.
3.1.1. Παθοφυσιολογία αναπνευστικής οξέωσης

Η αναπνευστική οξέωση είναι το αποτέλεσμα κάθε διαταραχής, που
παρεμποδίζει τον φυσιολογικό κυψελιδικό αερισμό σε τέτοιο βαθμό, ώστε
η παραγωγή CO2 να υπερβαίνει την αποβολή του(7,8). Χαρακτηρίζεται από
υπερκαπνία (PaCO2>45 mmHg), που προκαλεί αυξημένη συγκέντρωση
των H+ και αντιρροπιστική αύξηση των HCO3- του αίματος (Εξίσωση 2).
Η υπερκαπνία υποδηλώνει διαταραχή, είτε στο μηχανικό μέρος, είτε στο
μηχανισμό ελέγχου της αναπνευστικής αντλίας. Σύμφωνα με τους Μαδιά
και Adrogue(9), η χρόνια υπερκαπνία των ασθενών με χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια οφείλεται σε διαταραχή της σχέσης αερισμού-αιμάτωσης
από αυξημένες αντιστάσεις των αεροφόρων οδών και από αύξηση του
νεκρού χώρου (χρόνια βρογχίτιδα, εμφύσημα, βρογχεκτασία), ενώ σε χρόνιες περιοριστικές παρεγχυματικές πνευμονοπάθειες οφείλεται σε μειωμένη ευενδοτότητα των πνευμόνων (χρόνια διάμεση πνευμονική ίνωση). Η
οξεία υπερκαπνία οφείλεται σε αυξημένη αντίσταση των αεροφόρων οδών
και παρατηρείται σε σοβαρή ανθεκτική ασθματική κρίση και σε παρόξυνση
ΧΑΠ.
Η αναπνευστική οξέωση των ασθενών με χρόνια πνευμονοπάθεια συνδυάζεται με υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια, όπου η υποξαιμία είναι σοβαρότερη της υπερκαπνίας. Η αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου ΙΙ
οφείλεται σε συνδυασμό ανεπάρκειας ανταλλαγής αερίων και ανεπαρκούς
κυψελιδικού αερισμού και χαρακτηρίζεται από υποξαιμία, υπερκαπνία και
υψηλή P(Α-a) κλίση Ο2(10) (Εξισώσεις 3-4):
P(A-a)O2 = 150 - 1,25 x (PaCΟ2) - PaΟ2
P(Α-a)Ο2 = 2,5 + 0,21 x Ηλικία
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(όπου, η P(Α-a)Ο2 αποτελεί τη διαφορά της μερικής πίεσης Ο2 μεταξύ
κυψελίδων και πνευμονικών τριχοειδών, που φυσιολογικά κυμαίνεται από
5-15 mmHg (συνήθως <10 mmHg), όταν αναπνέει κανείς ατμοσφαιρικό αέρα δωματίου στην επιφάνεια της θάλασσας, ενώ αυξάνεται κατά 1
mmHg για κάθε 10ετία της ζωής)
Διευκρινίζει εάν η αιτία υποξαιμίας είναι εξωπνευμονική ή ενδοπνευμονική. Σε ενδοπνευμονική υποξαιμία από διαταραχή διάχυσης διαπιστώνεται αυξημένη P(Α-a)Ο2.
Η αντιρρόπηση της οξείας αναπνευστικής οξέωσης αρχίζει 5-10 λεπτά από την αύξηση της PaCO2 με ενδοκυττάρια εξουδετέρωση των H+,
ολοκληρώνεται σε 15 λεπτά και συνίσταται στην αύξηση των HCO3-, που
παραμένουν σταθερά για 8 ώρες. Για κάθε αύξηση της PaCO2 κατά 10
πάνω από 40 mmHg, αυξάνεται η συγκέντρωση των HCO3- κατά 1 mEq/L,
(με μέγιστα επίπεδα HCO3-=28-30 mEq/L)(11). Σε οξεία αναπνευστική οξέωση είναι ενδεικτικός ο συνδυασμός πολύ όξινου pH με ήπια αύξηση των
HCO3-. Η νεφρική αντιρρόπηση της χρόνιας αναπνευστικής οξέωσης αρχίζει 1-2 ώρες από την εγκατάσταση της υπερκαπνίας και ολοκληρώνεται τις
επόμενες 3-5 ημέρες. Έτσι δημιουργείται μία νέα κατάσταση ισορροπίας,
όπου για κάθε αύξηση της PaCO2 κατά 10 πάνω από 40 mmHg, αυξάνεται
η συγκέντρωση των HCO3- κατά 3,5-4 mEq/L (μέγιστα επίπεδα HCO3- είναι
45 mEq/L)(12). Στη χρόνια αναπνευστική οξέωση η εμμένουσα αύξηση της
PaCO2 διεγείρει τη νεφρική απέκκριση των H+ στα εγγύς και άπω σωληνάρια, έως την αυξημένη παραγωγή και επαναρρόφηση HCO3-. Συνοδεύεται
από παροδική αύξηση παραγωγής και έκκρισης αμμωνίου (NH4+), με ταυτόχρονη παραγωγή νέων HCO3-, υποχλωραιμία και αυξημένη απέκκριση
τιτλοποιήσιμης οξύτητας. Έτσι η αυξημένη διήθηση των HCO3- εξισορροπείται από αυξημένη επαναρρόφηση, τα HCO3- αυξάνονται σταδιακά και
διατηρούνται υψηλά για δεδομένο επίπεδο υπερκαπνίας, μέχρι την αποκατάσταση του ισοζυγίου των H+. Το αποτέλεσμα είναι η πλήρης χρόνια
αντιρρόπηση, που χαρακτηρίζεται από υψηλά αλλά σταθερά επίπεδα
PaCO2 και HCO3- με μικρή μείωση του pH, η οποία παραμένει μέχρι να
βελτιωθεί ο κυψελιδικός αερισμός, ώστε η αποβολή CO2 και η μείωση των
HCO3- να έχουν αποκαταστήσει πλήρως την οξεοβασική ισορροπία. Κατά
την αποκατάσταση της χρόνιας αναπνευστικής οξέωσης μπορεί να εμφανιστεί υπεραντιρροπιστική μεταβολική αλκάλωση από υποχλωραιμία(13,14).
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3.1.2. Κλινικές εκδηλώσεις αναπνευστικής οξέωσης

Στην κλινική εικόνα της αναπνευστικής οξέωσης επικρατούν συχνά οι
εκδηλώσεις της υπεύθυνης παθολογικής κατάστασης, ενώ συνοδεύεται
από τις εκδηλώσεις της υπερκαπνίας και υποξαιμίας(16). Έτσι οι ασθενείς με
χρόνια πνευμονοπάθεια εμφανίζουν υπέρπνοια, υποξαιμία, χρόνιο παραγωγικό βήχα ή κυάνωση (σε PaO2<50 mmHg). Η υπερκαπνία εκδηλώνεται
με νευρολογικά, καρδιαγγειακά και νεφρολογικά συμπτώματα.
Οι νευρολογικές εκδηλώσεις της χρόνιας υπερκαπνίας περιλαμβάνουν
τη νωθρότητα, αδυναμία συγκέντρωσης, απάθεια, απώλεια μνήμης, σύγχυση, υπνηλία και κινητικές διαταραχές με τρόμο, μυοκλονίες ή επιληπτικούς σπασμούς. Ιδιαίτερα συχνή είναι η κεφαλαλγία. Σε ασθενείς με οξεία
παρόξυνση χρόνιας αναπνευστικής οξέωσης μετά από χορήγηση O2(17)
διαπιστώνεται νάρκωση από CO2, η οποία εκδηλώνεται με μεταβολή του
επιπέδου συνείδησης, ψυχικές διαταραχές, θόλωση της όρασης, συμπτώματα αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης, υπνηλία έως κώμα. Όταν η νάρκωση
από CO2 αναπτύσσεται σταδιακά, δεν εμφανίζεται κώμα ακόμη και σε αύξηση PaCO2 έως 110 mmHg, με την προϋπόθεση να απουσιάζει η υποξαιμία, καθώς η νεφρική αντιρρόπηση της χρόνιας αναπνευστικής οξέωσης
επιτρέπει σε ορισμένους ασθενείς να ανέχονται επίπεδα PaCO2 90-110
mmHg για όσο διάστημα διατηρείται ικανοποιητική η οξυγόνωση του αίματος, χωρίς μείωση του pH κάτω από 7,25 και χωρίς κλινικές εκδηλώσεις(18).
Ωστόσο, η γρήγορη νάρκωση από CO2 προκαλεί κώμα ακόμη και σε επίπεδα PaCO2 ~60 mmHg.
Οι καρδιαγγειακές εκδηλώσεις της σοβαρής υπερκαπνίας περιλαμβάνουν τη μειωμένη καρδιακή παροχή και αρτηριακή πίεση (υπόταση), ενώ
είναι συχνές οι καρδιακές αρρυθμίες.
Οι νεφρολογικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν τη νεφρική αγγειοδιαστολή
σε ήπια έως μέτρια υπερκαπνία, αλλά η οξεία αύξηση της PaCO2 σε επίπεδα πάνω από 70 mmHg μπορεί να προκαλέσει νεφρική αγγειοσύσπαση.
Διαπιστώνεται διέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και του
άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης, αύξηση των νεφρικών αγγειακών αντιστάσεων και των επιπέδων της αντιδιουρητικής ορμόνης και
κορτιζόλης. Σε χρόνια υπερκαπνία συνήθως εμφανίζεται πνευμονικό και
περιφερικό οίδημα.
Σε χρόνια αναπνευστική οξέωση μπορεί να εμφανιστεί το σύνδρομο
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άπνοιας κατά τον ύπνο, που χαρακτηρίζεται από πολλαπλά επεισόδια
άπνοιας τη νύχτα, με περιόδους διέγερσης της αναπνοής και υποξαιμία.
Εκδηλώνεται με κεφαλαλγία, υπνηλία κατά την ημέρα, κόπωση, δυσκολία
συγκέντρωσης, πνευμονική και συστηματική υπέρταση και καρδιακές αρρυθμίες.
3.1.3. Αντιμετώπιση χρόνιας αναπνευστικής οξέωσης

Η θεραπεία αποσκοπεί στην επαρκή οξυγόνωση και στην αύξηση του
κυψελιδικού αερισμού. Περιλαμβάνει: α) γενικά μέτρα, β) βελτίωση της
αναπνευστικής λειτουργίας, γ) χορήγηση O2 σε χαμηλή ροή μόνο σε σοβαρή υποξαιμία (PaO2<45-50 mmHg), ώστε η PaO2 να μην ξεπερνά τα 60
mmHg, δ) υποβοήθηση αναπνοής και ε) διουρητικά και αλκαλοποιητικά
μέσα(19).
Στα γενικά μέτρα περιλαμβάνονται η διακοπή καπνίσματος, η μείωση
του σωματικού βάρους (ΣΒ) σε παχύσαρκους, η αποφυγή αντιισταμινικών,
ηρεμιστικών και καταπραϋντικών φαρμάκων.
Η βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας επιτυγχάνεται με τη χορήγηση βρογχοδιασταλτικών και επί ενδείξεως κορτικοειδών, με την απομάκρυνση των παχύρρευστων εκκρίσεων με υγροποίηση του εισπνεόμενου
αέρα και με την αντιβιοτική θεραπεία των λοιμώξεων του αναπνευστικού
συστήματος.
Γενικός κανόνας είναι η αποφυγή χορήγησης O2 επειδή μειώνει τον
κυψελιδικό αερισμό. Μόνο σε σοβαρή υποξαιμία με PaO2<45-50 mmHg
χορηγείται O2 σε χαμηλή ροή, ώστε η PaO2 να μη ξεπερνά τα 60 mmHg.
Το O2 χορηγείται με ρινικές κάνουλες (ροή 1-2 L/min), με μάσκα Venturi ή
με μάσκες μη επανεισπνοής. Οι μάσκες Venturi με διαβαθμίσεις της παροχής FiO2 από 24-50% είναι χρησιμότερες σε ασθενείς με ΧΑΠ, επειδή
μπορεί να τιτλοποιηθεί η PaO2, περιορίζοντας την κατακράτηση CO2. Σε
εμμένουσα υποξαιμία και σε αιμοδυναμικά σταθερό ασθενή, που διατηρεί
τις αισθήσεις του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία μέθοδος μη επεμβατικού
αερισμού με μάσκα BiPAP (συσκευή παροχής διφασικής θετικής πίεσης σε
αεραγωγούς).
Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση και η μηχανική υποστήριξη της αναπνοής αποτελούν τις θεραπευτικές παρεμβάσεις υποβοήθησης της αναπνοής
σε προοδευτική υπερκαπνία ή σοβαρή υπερκαπνική εγκεφαλοπάθεια,
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όταν δεν εξασφαλίζεται επαρκής οξυγόνωση με μη επεμβατικά μέτρα.
Τα διουρητικά χορηγούνται στην αντιμετώπιση του διάμεσου κυψελιδικού οιδήματος. Η ακεταζολαμίδη μειώνει την PaCO2 και προκαλεί απώλεια
HCO3-, όταν χορηγείται σε ασθενείς με χρόνια πνευμονική καρδία και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, σε δόση 250-500 mg μία ή δύο φορές την
ημέρα. Η μεταϋπερκαπνική αλκάλωση αντιμετωπίζεται με άλατα KCl.
3.2. Οξεία αναπνευστική αλκάλωση
Σε μέτρια ασθματική κρίση διαπιστώνεται οξεία αναπνευστική αλκάλωση, η οποία χαρακτηρίζεται από πρωτοπαθή υποκαπνία, που προκαλεί
αλκαλαιμία και αντιρροπιστική μείωση των HCO3-. Η υποκαπνία του παροξυσμικού βρογχικού άσθματος οφείλεται σε κυψελιδικό υπεραερισμό από
διέγερση των θωρακικών υποδοχέων(9).
Η αντιρρόπηση της οξείας αναπνευστικής αλκάλωσης αρχίζει 5-10 λεπτά από την ελάττωση της PaCO2 με απελευθέρωση H+ από ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια ρυθμιστικά συστήματα, τα οποία εξουδετερώνουν τα
HCO3-, με αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων τους. Κάθε μείωση της
PaCO2 κατά 10 κάτω από 40 mmHg, μειώνει τη συγκέντρωση των HCO3κατά 2 mEq/L (κατώτερα επίπεδα HCO3- 18-20 mEq/L)(8).
Συνήθως οι κλινικές εκδηλώσεις της οξείας αναπνευστικής αλκάλωσης
επισκιάζονται από εκείνες της υποκείμενης νόσου. Η αντιμετώπισή της συνίσταται στην αποκατάσταση της υποξαιμίας και στη θεραπεία της υπεύθυνης νόσου.
3.3. Μικτές οξεοβασικές διαταραχές
Σε χρόνιες πνευμονοπάθειες διαπιστώνονται μικτές οξεοβασικές διαταραχές, που οφείλονται σε συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις
και στις ανεπιθύμητες ενέργειες ορισμένων φαρμάκων, που χορηγούνται
στους συγκεκριμένους ασθενείς(2). Έτσι παρατηρείται: α) αναπνευστική
οξέωση και μεταβολική αλκάλωση, β) αναπνευστική και μεταβολική οξέωση, γ) οξεία και χρόνια αναπνευστική οξέωση, δ) οξεία αναπνευστική
οξέωση επί χρόνιας και μεταβολική οξέωση, ε) οξεία αναπνευστική οξέωση
επί χρόνιας και μεταβολική αλκάλωση και στ) αναπνευστική οξέωση, μεταβολική οξέωση και μεταβολική αλκάλωση (Εικ. 1).
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Μικτές οξεοβασικές διαταραχές σε χρόνιες πνευμονοπάθειες
Αναπνευστική οξέωση και Οξεία και χρόνια αναΑναπνευστική και μεταμεταβολική αλκάλωση
πνευστική οξέωση
βολική οξέωση
Ασθενείς με ΧΑΠ και:
Οξεία επιδείνωση της
Ασθενείς με ΧΑΠ και:
αναπνευστικής λειτουρ- − Ιστική υποξία
− Υπογκαιμία
γίας σε ασθενείς με ΧΑΠ − Νεφρική ανεπάρκεια
− Διουρητικά
από:
− Έμετοι
− Σήψη
− Κορτικοειδή
− Λοίμωξη αναπνευ- − Κυκλοφορική κατα− Υποκαλιαιμία
στικού
πληξία
− Μεταϋπερκαπνική
− Καρδιακή ανεπάρ- − Οξύ πνευμονικό οίαλκάλωση
κεια
δημα
− Κατασταλτικά φάρ- − Σακχαρώδης διαβήμακα
της
− Εισπνοή μίγματος
− Δηλητηρίαση
αέρα O2
Οξεία αναπνευστική οξέ- Οξεία αναπνευστική
Αναπνευστική οξέωση,
ωση επί χρόνιας και μετα- οξέωση επί χρόνιας και
μεταβολική οξέωση και
βολική οξέωση
μεταβολική αλκάλωση
μεταβολική αλκάλωση
Οξεία επιδείνωση της
Ασθενείς με ΧΑΠ, νεΟξεία επιδείνωση της
αναπνευστικής λειτουρ- φρική ανεπάρκεια και
αναπνευστικής λειτουργίας σε ασθενείς με ΧΑΠ γίας σε ασθενείς με ΧΑΠ εμέτους
και:
Ασθενείς με ΧΑΠ, ιστική
και:
− Γαλακτική οξέωση
− Διουρητικά
υποξία και υπογκαιμία
− Νεφρική ανεπάρκεια − Έμετοι
Ασθενείς με ΧΑΠ, σήψη
− Διάρροιες
και υποκαλιαιμία
Εικόνα 1: Μικτές οξεοβασικές διαταραχές σε χρόνιες πνευμονοπάθειες
3.3.1. Αναπνευστική οξέωση και μεταβολική αλκάλωση

Αποτελεί τη συχνότερη μικτή οξεοβασική διαταραχή(20). Διαπιστώνεται
κυρίως σε ασθενείς με αποφρακτική πνευμονοπάθεια, που λαμβάνουν διουρητικά, αλλά μπορεί να προκληθεί και από εμέτους, χορήγηση κορτικοειδών και παροχέτευση γαστρικού υγρού. Παρατηρείται αύξηση της PaCO2,
που συνοδεύεται από μη αναμενόμενη αύξηση των HCO3-, σε μεγαλύτερα
για την αναμενόμενη αντιρρόπηση επίπεδα, ενώ η συγκέντρωση των H+
βρίσκεται κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα, εξαιτίας της αυξημένης PaCO2
και HCO3-(21). Παράδειγμα αποτελεί ο ασθενής με pH=7,40, PaCO2=67
mmHg και HCO3-=40 mEq/L. Τα επίπεδα του Cl- και του K+ είναι συνήθως
451

Αναπνευστικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας

χαμηλά. Η μεταβολική αλκάλωση οφείλεται σε απώλεια H+ με τους εμέτους
και σε νεφρική απώλεια K+.
Η θεραπεία συνίσταται στην αντιμετώπιση της χρόνιας αναπνευστικής
οξέωσης, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζεται η μεταβολική αλκάλωση με
διόρθωση της εξωκυττάριας αφυδάτωσης και χορήγηση ισότονων διαλυμάτων, διακοπή των διουρητικών, διόρθωση της υποκαλιαιμίας, ενώ σε
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια η μείωση των HCO3- επιτυγχάνεται με
χορήγηση ακεταζολαμίδης και την εφαρμογή υπερδιήθησης, με ταυτόχρονη χορήγηση ισότονου διαλύματος NaCI. Επιβάλλεται η σταδιακή μείωση
της PaCO2.
3.3.2. Αναπνευστική οξέωση και μεταβολική οξέωση

Παρατηρείται σε ασθενείς με ΧΑΠ και κυκλοφορική ανεπάρκεια, σε
υπερκαπνική αναπνευστική και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, σε υπερκαπνικούς ασθενείς με διάρροια ή με δηλητηρίαση. Οι ασθενείς με ΧΑΠ και
ιστική υποξία εμφανίζουν συστηματική προσαρμογή στην υποξία, με αποτέλεσμα τα επίπεδα γαλακτικού οξέος να αυξάνονται μόνο σε υποξαιμία
με PaO2=50-62 mmHg. Διαπιστώνεται έντονη μείωση του pH του αίματος,
όταν μία μέτρια αύξηση της PaCO2 προστίθεται σε μία μέτρια ή σοβαρή
μείωση των HCO3-. Η έντονη οξυαιμία οφείλεται στην έλλειψη αντιρρόπησης της αναπνευστικής και της μεταβολικής οξέωσης. Παράδειγμα αποτελεί ο ασθενής με pH=7,18, PaCO2=44 mmHg, HCO3-=16 mEq/L και χάσμα
ανιόντων (ΧΑ)=18 mEq/L.
Σε ασθενείς με ΧΑΠ και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια η νεφρική αντιρρόπηση της χρόνιας αναπνευστικής οξέωσης δεν είναι αποτελεσματική,
προκαλώντας σοβαρή οξυαιμία(22,23).
Η θεραπεία συνίσταται στην αντιμετώπιση της αναπνευστικής και μεταβολικής οξέωσης, με διόρθωση του pH σε ασφαλή επίπεδα. Ειδικότερα
σε pH<7,1 χορηγούνται διττανθρακικά, που εξουδετερώνουν τα H+, αλλά
η αποβολή του CO2, επιτυγχάνεται μόνο σε αποκατάσταση της αναπνευστικής διαταραχής. Η αποκατάσταση της PaO2 και της ιστικής οξυγόνωσης
περιορίζει την ανάγκη χορήγησης διττανθρακικών. Η νεφρική ανεπάρκεια
και η υπερογκαιμία αντιμετωπίζονται με αιμοκάθαρση ή υπερδιήθηση με
παράλληλη χορήγηση διττανθρακικών.
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3.3.3. Οξεία και χρόνια αναπνευστική οξέωση

Παρατηρείται σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική οξέωση εξαιτίας
χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και αιφνίδια επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας με οξεία υπερκαπνία από λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, καρδιακή ανεπάρκεια, λήψη κατασταλτικών φαρμάκων, εισπνοή μίγματος αέρα O2 (νάρκωση από CO2) και σοβαρή ανθεκτική
ασθματική κρίση(17,24). Διαπιστώνεται απότομη αύξηση της PaCO2 κατά 5
mmHg πάνω από τα προηγούμενα σταθερά επίπεδα της χρόνιας υπερκαπνίας. Παράδειγμα αποτελεί ασθενής με ΧΑΠ και pH=7,22, PaCO2=80
mmHg και HCO3-=32 mEq/L.
Η θεραπεία συνίσταται στην αντιμετώπιση της αναπνευστικής οξέωσης με βελτίωση του κυψελιδικού αερισμού και διατήρηση επαρκούς
οξυγόνωσης(25).
3.3.4. Οξεία αναπνευστική οξέωση επί χρόνιας και μεταβολική οξέωση

Παρατηρείται σε ασθενείς με ΧΑΠ και οξεία επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας, με παράλληλη μεταβολική οξέωση εξαιτίας γαλακτικής
οξέωσης, νεφρικής ανεπάρκειας ή διαρροϊκού συνδρόμου.
3.3.5. Οξεία αναπνευστική οξέωση επί χρόνιας και μεταβολική αλκάλωση

Παρατηρείται σε ασθενείς με ΧΑΠ και οξεία επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας, με παράλληλη μεταβολική αλκάλωση από λήψη διουρητικών ή εμέτους.
3.3.6. Αναπνευστική οξέωση, μεταβολική οξέωση με μεταβολική αλκάλωση

Πρόκειται για τριπλή διαταραχή, που παρατηρείται σε σοβαρά πάσχοντες ασθενείς με χρόνια υπερκαπνία και ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων. Παραδείγματα αποτελούν οι ασθενείς με ΧΑΠ και μεταβολική οξέωση
από νεφρική ανεπάρκεια, γαλακτική οξέωση από ιστική υποξία ή σήψη, με
παράλληλη μεταβολική αλκάλωση από υπογκαιμία, εμέτους, διουρητικά.

453

Αναπνευστικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας

4. Χρόνιες πνευμονοπάθειες
Οι χρόνιες πνευμονοπάθειες ανάλογα με την εντόπιση της βλάβης διακρίνονται σε: α) αποφρακτικές και β) περιοριστικές. Οι περιοριστικές πνευμονοπάθειες διακρίνονται σε παρεγχυματικές και εξωπαρεγχυματικές (Εικ.
2). Ακολουθεί η περιγραφή των αποφρακτικών και περιοριστικών παρεγχυματικών πνευμονικών νόσων και οι αντίστοιχες οξεοβασικές διαταραχές.
Οι εξωπαρεγχυματικές πνευμονοπάθειες, που οφείλονται σε νόσους του
θωρακικού τοιχώματος (κυφοσκολίωση, παχυσαρκία) ή σε νευρομυϊκές
διαταραχές, έχουν φυσιολογικό πνευμονικό παρέγχυμα και δεν περιγράφονται παρακάτω. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις διαπιστώνεται χρόνια
υπερκαπνία εξαιτίας ελαττωμένης ευενδοτότητας του θωρακικού τοιχώματος ή καταστολής της αναπνευστικής αντλίας(9).
Αποφρακτικές πνευμονοπάθειες
(βλάβη στους αεραγωγούς)
ΧΑΠ

− Χρόνια βρογχίτιδα
− Εμφύσημα
Βρογχικό άσθμα

Περιοριστικές πνευμονοπάθειες
Παρεγχυματικού τύπου
(παρεγχυματική βλάβη)

Περιοριστικές
Εξωπαρεγχυματικού
τύπου
(εξωπαρεγχυματική
βλάβη)
Ιδιοπαθής πνευμονική
Παθήσεις θωρακικού
ίνωση
τοιχώματος
− Κυφοσκολίωση
− Παχυσαρκία
Διάμεση πνευμονοπάθεια Νευρομυϊκές διαταραχές
από φάρμακα (κυτταρο− Παράλυση διαφράγστατικά, αντιβιοτικά, αμιματος
ωδαρόνη)
− Μυασθένεια

Βρογχεκτασία

Πνευμοκονίωση

Βρογχιολίτιδα

Σαρκοείδωση

Εικόνα 2: Ταξινόμηση των αναπνευστικών παθήσεων ανάλογα με την εντόπιση
της βλάβης

4.1. Αποφρακτικές πνευμονοπάθειες
Η βλάβη εντοπίζεται στους αεραγωγούς. Η κύρια παθοφυσιολογική διαταραχή είναι η αυξημένη αντίσταση στη ροή του αέρα, που προκαλείται
από μειωμένη διάμετρο των αεραγωγών. Οφείλεται σε διαταραχές των αε454
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ραγωγών: α) ενδοαυλικές, β) τοιχωματικές ή γ) των υποστηρικτικών δομών τους.
4.1.1. ΧΑΠ (χρόνια βρογχίτιδα και εμφύσημα)

Σύμφωνα με την παγκόσμια πρωτοβουλία για την αποφρακτική πνευμονική νόσο(26), η ΧΑΠ ορίζεται ως μία συχνή νόσος, που χαρακτηρίζεται
από εμμένουσα προοδευτική απόφραξη των αεραγωγών, που δεν είναι
πλήρως αναστρέψιμη και σχετίζεται με χρόνια φλεγμονώδη αντίδραση σε
επιβλαβή σωματίδια ή αέρια. Περιλαμβάνει τη χρόνια βρογχίτιδα και το
εμφύσημα. Η ΧΑΠ ταξινομείται ανάλογα με τη βαρύτητά της στα εξής στάδια:

−
−
−
−

Στάδιο Ι: Ήπια
Στάδιο ΙΙ: Μέτρια
Στάδιο ΙΙΙ: Σοβαρή
Στάδιο IV: Πολύ σοβαρή με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια
Στο στάδιο Ι οι ασθενείς εμφανίζουν υποξαιμία, χωρίς υπερκαπνία, ενώ
στα επόμενα στάδια επιδεινώνεται η υποξαιμία, με pH συνήθως γύρω στα
φυσιολογικά επίπεδα και εμφανίζεται υπερκαπνία, με αποτέλεσμα τη χρόνια αναπνευστική οξέωση. Η οξεία αναπνευστική οξέωση χαρακτηρίζει την
παρόξυνση της νόσου. Οι μικτές διαταραχές σε ασθενείς με ΧΑΠ οφείλονται σε συνυπάρχουσες καταστάσεις, όπως εμέτους, διάρροιες, νεφρική
ανεπάρκεια, κυκλοφορική ανεπάρκεια, σήψη ή προκαλούνται από φάρμακα κυρίως διουρητικά, κορτικοειδή και κατασταλτικά.
4.1.2. Βρογχικό άσθμα

Σύμφωνα με την παγκόσμια πρωτοβουλία για το άσθμα(27), αυτό αποτελεί χρόνια φλεγμονώδη νόσο, που χαρακτηρίζεται από αναστρέψιμη απόφραξη των αεραγωγών και σχετίζεται με χρόνια φλεγμονώδη αντίδραση
και υπεραντιδραστικότητα σε ερεθίσματα. Διακρίνεται σε παροξυσμικό και
χρόνιο άσθμα. Ταξινομείται ανάλογα με τη βαρύτητα ως εξής:
− Στάδιο Ι: Ήπιο
− Στάδιο ΙΙ: Μέτριο
− Στάδιο ΙΙΙ: Σοβαρό
− Στάδιο IV: Σοβαρό ανθεκτικό με αναπνευστική ανεπάρκεια
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Οι ασθενείς με παροξυσμικό άσθμα σταδίου Ι εμφανίζουν φυσιολογικά επίπεδα pH, PaO2 και PaCO2. Στο στάδιο ΙΙ διαπιστώνεται οξεία αναπνευστική αλκάλωση με PaO2 από 55-65 mmHg. Στο στάδιο ΙΙΙ μειώνεται
η PaO2 από 45-55 mmHg, ενώ οι τιμές pH και PaCO2 επιστρέφουν στα
φυσιολογικά επίπεδα. Τέλος, σε σοβαρό ανθεκτικό παροξυσμικό άσθμα
επιδεινώνεται η υποξαιμία με PaO2<45 mmHg, με παράλληλη υπερκαπνία
και οξυαιμία, με αποτέλεσμα την οξεία αναπνευστική οξέωση και αναπνευστική ανεπάρκεια(28). Η συχνότερη μικτή διαταραχή των ασθενών με παροξυσμικό άσθμα σταδίου IV είναι η αναπνευστική και μεταβολική οξέωση
(γαλακτική)(29). Σε χρόνιο βρογχικό άσθμα διαπιστώνεται χρόνια αναπνευστική οξέωση, καθώς και μικτές οξεοβασικές διαταραχές, όπως σε ΧΑΠ.
4.2. Περιοριστικές πνευμονοπάθειες παρεγχυματικού τύπου
Περιλαμβάνονται οι διάμεσες πνευμονοπάθειες που προκαλούν μειωμένη πνευμονική ευενδοτότητα. Συχνότερη η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση.
4.2.1. Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση

Ο όρος αποδίδεται σε μία χρόνια ινωτική διάμεση πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας, που περιορίζεται στον πνεύμονα, με παθολογανατομική
εικόνα συνήθους διάμεσης πνευμονίας(30). Προκαλεί περιοριστικού τύπου
διαταραχή του αερισμού και σοβαρή διαταραχή στην αιμάτωση και στην
ανταλλαγή των αερίων.
Η υποξαιμία είναι συχνή, ενώ η άσκηση προκαλεί υπεραερισμό με οξεία
αναπνευστική αλκάλωση. Σε προχωρημένα στάδια της νόσου η υποξαιμία
διαπιστώνεται κατά την ηρεμία και παρατηρείται χρόνια αναπνευστική οξέωση.
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Ερωτήσεις
1. Ο συνδυασμός σοβαρής οξυαιμίας, υπερκαπνίας με ήπια αύξηση
HCO3- είναι ενδεικτικός (μία σωστή):
α) Οξείας αναπνευστικής οξέωσης;
β) Χρόνιας αναπνευστικής οξέωσης;
γ) Αναπνευστικής οξέωσης και μεταβολικής αλκάλωσης;
2. Ο συνδυασμός ήπιας οξυαιμίας, υπερκαπνίας και αυξημένης συγκέντρωσης HCO3- είναι ενδεικτικός (μία σωστή):
α) Οξείας αναπνευστικής οξέωσης;
β) Χρόνιας αναπνευστικής οξέωσης;
γ) Αναπνευστικής οξέωσης και μεταβολικής οξέωσης;
3. Σε ασθενή με ΧΑΠ η απότομη αύξηση της PaCO2 κατά 5 mmHg
πάνω από τα προηγούμενα σταθερά επίπεδα υπερκαπνίας προκαλείται από (μία σωστή):
α) Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια;
β) Λήψη διουρητικών;
γ) Λοίμωξη αναπνευστικού συστήματος;
4. Σε ασθενή με ΧΑΠ, που λαμβάνει διουρητικά διαπιστώνεται (μία
σωστή):
α) Αναπνευστική οξέωση και μεταβολική οξέωση;
β) Αναπνευστική οξέωση και μεταβολική αλκάλωση;
γ) Οξεία αναπνευστική οξέωση επί χρόνιας;
5. Σε μέτρια ασθματική κρίση διαπιστώνεται (μία σωστή):
α) Οξεία αναπνευστική αλκάλωση;
β) Χρόνια αναπνευστική οξέωση;
γ) Οξεία αναπνευστική οξέωση;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.

α
β
γ
β
α
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Επικίνδυνες για τη ζωή αναπνευστικές
διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας
Μπούτου Αφροδίτη
Research Clinical Fellow, NIHR Respiratory Biomedical Research Unit at
Royal Brompton and Harefield NHS Foundation Trust, London, UK

Κύρια σημεία
- Η αναπνευστική οξέωση (πρωτοπαθής υπερκαπνία) μπορεί να οφείλεται: α)
σε αύξηση της παραγωγής CO2, β) σε μείωση του κυψελιδικού αερισμού ή γ) σε
συνδυασμό των δύο. Η συνηθέστερη αιτία είναι ο κυψελιδικός υποαερισμός
- Καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, οξεία νευρομυϊκή νόσος, περιοριστικές διαταραχές του θωρακικού κλωβού, οξεία νόσος των αεραγωγών, νοσήματα των πνευμονικών κυψελίδων και διαταραχές της πνευμονικής άρδευσης
μπορούν να οδηγήσουν σε αναπνευστική οξέωση
- Η υπερκαπνία συνοδεύεται από υποχρεωτική υποξυγοναιμία, όταν το άτομο
αναπνέει ατμοσφαιρικό αέρα. Σ’ αυτή την περίπτωση δυνητικά θανατηφόρα είναι η
υπερκαπνία με επίπεδα CO2 περίπου 80-90 mmHg
- Οι πλέον επικίνδυνες επιπλοκές της σοβαρής υπερκαπνίας οφείλονται στη
βαριά υποξυγοναιμία, στην καταστολή του μυοκαρδίου με πτώση της καρδιακής
παροχής και εμφάνιση ανθεκτικής υπότασης και στην εκδήλωση κώματος (όταν
PaCO2>70-100 mmHg)
- Η αναπνευστική αλκάλωση (πρωτοπαθής υποκαπνία) οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στον κυψελιδικό υπεραερισμό
- Το ανώτερο pH που θεωρείται συμβατό με τη ζωή είναι 7,8. Στις περισσότερες
περιπτώσεις αναπνευστικής αλκάλωσης το pH του αίματος δεν ξεπερνά το 7,55.
Ωστόσο, σε ασθενείς υπό ακατάλληλο μηχανικό αερισμό, σε ψυχιατρικές καταστάσεις και σε βλάβες του ΚΝΣ μπορεί να παρατηρηθεί βαριά υποκαπνία
- Οι πλέον επικίνδυνες επιπλοκές της βαριάς υποκαπνίας προέρχονται από το
καρδιαγγειακό σύστημα (ταχυκαρδία, κοιλιακές και κολπικές αρρυθμίες και καρδιακή ισχαιμία)
- Σημαντικές επιπλοκές από το ΚΝΣ εμφανίζονται όταν η PaCO2≤20 mmHg και
οφείλονται στη μείωση της ροής του αίματος στα εγκεφαλικά αγγεία
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1. Εισαγωγή
Με τον όρο αναπνευστικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας γίνεται αναφορά σε δύο παθολογικές καταστάσεις, την αναπνευστική οξέωση
και την αναπνευστική αλκάλωση. Και οι δύο μπορούν να παρουσιαστούν
ως οξείες ή χρόνιες διαταραχές και μπορούν να εκδηλωθούν στα πλαίσια μιας πληθώρας παθολογικών καταστάσεων, οι οποίες δεν αφορούν
αποκλειστικά στο αναπνευστικό σύστημα. Στο άρθρο αυτό παρατίθεται σε
συντομία ο ορισμός, η παθοφυσιολογία και οι μηχανισμοί πρόκλησης αναπνευστικής οξέωσης και αναπνευστικής αλκάλωσης και περιγράφονται οι
συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο αυτές διαταραχές μπορούν να αποβούν επικίνδυνες για τη ζωή.

2. Αναπνευστική οξέωση
2.1. Ορισμός
Αναπνευστική οξέωση ή πρωτοπαθής υπερκαπνία ονομάζεται η οξεοβασική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αύξηση της μερικής πίεσης
του διοξειδίου του άνθρακα στο αρτηριακό αίμα (PaCO2) σε επίπεδα πάνω
από τα 40 mmHg, προκαλώντας μείωση του αρτηριακού pH σε επίπεδο
χαμηλότερο από 7,35. Η αναπνευστική οξέωση χαρακτηρίζεται ως οξεία
ή χρόνια. Η οξεία αναπνευστική οξέωση μπορεί οφείλεται σε οποιαδήποτε
διαταραχή, η οποία αφορά στο πνευμονικό παρέγχυμα, στους αεραγωγούς, στο θωρακικό κλωβό, στη μυϊκή αντλία ή στο περιφερικό και κεντρικό
νευρικό σύστημα και οδηγεί σε αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου ΙΙ. Επέρχεται οξέως (σε διάστημα <48 ωρών) και χαρακτηρίζεται από ταχεία αύξηση της PaCO2, με μικρή μόνο αντιρρόπηση από τα HCO3- του πλάσματος.
Η χρόνια αναπνευστική οξέωση χαρακτηρίζεται από επίμονη κατακράτηση
CO2 και συνοδεύεται, εξαιτίας της νεφρικής αντιρρόπησης, από υψηλότερη
συγκέντρωση HCO3- στο πλάσμα. Οι αιτίες που οδηγούν σε οξεία και χρόνια αναπνευστική οξέωση περιγράφονται στην εικόνα 1.
2.2. Παθοφυσιολογία
Σε φυσιολογικές συνθήκες, η χημική ισορροπία που διέπει τη συγκέ461
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ντρωση των HCO3- και του ανθρακικού οξέως περιγράφεται από την εξίσωση:
CO2 + H2O ' H2CO3- ' HCO3- + H+

(1)

Στην αναπνευστική οξέωση, η παραπάνω χημική ισορροπία διαταράσσεται, με αποτέλεσμα την οξινοποίηση των σωματικών υγρών εξαιτίας της
εκσημασμένης παραγωγής ή της μειωμένης απομάκρυνσης του CO2. Η
σχέση ανάμεσα στην PaCO2, στο pH και τα HCO3- μπορεί να περιγραφεί
χρησιμοποιώντας την εξίσωση Henderson-Hasselbalch:
pH = 6,1 + log[HCO3-]/(0,03 x PaCO2)

(2)

Σε φυσιολογικές συνθήκες: PaCO2=40 mmHg, HCO3-=24 mEq/L και
pH=7,4. Με βάση την παραπάνω εξίσωση γίνεται αντιληπτό ότι οποιαδήποτε αύξηση της PaCO2, χωρίς αντίστοιχη αύξηση των HCO3- οδηγεί σε
πτώση του pH (οξέωση). Οι παθοφυσιολογικές μεταβολές που ακολουθούν την αναπνευστική οξέωση είναι οι εξής:
 Η οξεία αναπνευστική οξέωση, η οποία συνοδεύεται από ταχεία
(εντός 5-10 λεπτών) αλλά μικρή αύξηση των HCO3- του πλάσματος εξαιτίας της τιτλοποίησης των μη-καρβονικών ρυθμιστικών
συστημάτων (αιμοσφαιρίνη, φωσφορικά, πρωτεΐνες πλάσματος,
ενδοκυττάριες πρωτεΐνες), τα οποία συνδέονται με την περίσσεια
των H+. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των HCO3- κατά 0,1
mEq/L για κάθε 1 mmHg αύξησης του PaCO2. Ωστόσο, αυτός ο
ρυθμιστικός μηχανισμός δεν επαρκεί μόνος, με συνέπεια να παρατηρείται σημαντική πτώση του pH. Η πλήρης αντιρρόπηση απαιτεί περίπου 3-5 ημέρες και οφείλεται σε νεφρικούς ρυθμιστικούς
μηχανισμούς. Πραγματοποιείται διαμέσου αύξησης της νεφρικής
αποβολής H+ και επαναρρόφησης HCO3- με αποτέλεσμα την αύξηση των HCO3- κατά 0,4 mEq/L για κάθε 1 mmHg αύξησης της
PaCO2.
 Η αναπνευστική οξέωση συνοδεύεται από υποξυγοναιμία η οποία
μπορεί να είναι σημαντική, καθώς η PaCO2 είναι o βασικός ρυθμιστής της μερικής πίεσης του κυψελιδικού οξυγόνου (PAO2), όπως
φαίνεται από την εξίσωση του κυψελιδικού αερισμού:
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PAO2 = FiO2 x (PB-PH2O) - (PaCO2/R),
(όπου FiO2 το κλάσμα του εισπνεόμενου οξυγόνου, PB η βαρομετρική
πίεση, PH2O η μερική πίεση των υδρατμών και R το αναπνευστικό πηλίκο)



Η υποξυγοναιμία οδηγεί σε ανάπτυξη γαλακτικής οξέωσης, η
οποία προκαλεί περαιτέρω πτώση του pH του αίματος.

2.3. Μηχανισμοί πρόκλησης αναπνευστικής οξέωσης
Η μερική πίεση του CO2 είναι ανάλογη προς την παραγωγή CO2 (VCO2)
και αντιστρόφως ανάλογη προς τον κυψελιδικό αερισμό (VA), όπως φαίνεται και από την εξίσωση:
PaCO2 = k x VCO2/VA

(3)

Όπου k είναι σταθερά. O κυψελιδικός αερισμός αποτελεί το κλάσμα του
συνολικού αερισμού (VE) το οποίο παίρνει μέρος στην ανταλλαγή των αερίων. Το εναπομείναν κλάσμα το οποίο δεν συμμετέχει στην ανταλλαγή
αερίων καλείται αερισμός νεκρού χώρου (VD/VΤ). Επομένως, η παραπάνω
εξίσωση μπορεί να τροποποιηθεί ως εξής:
PaCO2 =k x VCO2 / VE (1-VD/VT)

(4)

Με βάση την παραπάνω εξίσωση γίνεται αντιληπτό ότι υπερκαπνία
μπορεί να προκληθεί σε οποιαδήποτε κατάσταση, η οποία οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής CO2, σε μείωση του κυψελιδικού αερισμού (με μείωση
του συνολικού αερισμού ή αύξηση του νεκρού χώρου) ή σε συνδυασμό
των δύο. Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, η υπερκαπνία προκαλείται από κυψελιδικό υποαερισμό.
2.3.1. Αυξημένη παραγωγή CO2

Το CO2 ως παραπροϊόν του ανθρώπινου μεταβολισμού μπορεί να αυξηθεί σε πολυάριθμες καταστάσεις, όπως είναι η έντονη φυσική άσκηση, ο
πυρετός, η σήψη, τα εγκαύματα, η θυρεοτοξίκωση καθώς και σε καταβολικές καταστάσεις, όπως σε πολυ-οργανική ανεπάρκεια. Έτσι για παράδειγ463
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μα για κάθε βαθμό αύξησης της θερμοκρασίας πάνω από τα φυσιολογικά
όρια επέρχεται αύξηση της παραγωγής CO2 κατά 13%, επομένως για να
διατηρηθεί η PaCO2 σε φυσιολογικά πλαίσια σε περίπτωση πυρετού 40°C
θα πρέπει ο αερισμός να αυξηθεί κατά 40%. Η διατροφή επηρεάζει επίσης
την παραγωγή CO2, τόσο διαμέσου του αναπνευστικού πηλίκου (δηλαδή
του πηλίκου της παραγωγής CO2 προς την κατανάλωση Ο2, που είναι διαφορετικό για κάθε κατηγορία τροφής), όσο και με τη συνολική θερμιδική
πρόσληψη.
Παρά το γεγονός ότι η αυξημένη παραγωγή CO2 μπορεί να προκαλέσει
υπερκαπνία, σπάνια αποτελεί από μόνη της αιτία αναπνευστικής οξέωσης
και ακόμη σπανιότερα μπορεί να λάβει επικίνδυνες διαστάσεις. Σ’ ένα άτομο με φυσιολογικό αναπνευστικό σύστημα, η αύξηση του αερισμού είναι
επαρκής για να εξαλείψει την περίσσεια του παραγόμενου CO2. Το αντίθετο συμβαίνει σε ασθενείς με αναπνευστικές διαταραχές, στους οποίους η
περιορισμένη δυνατότητα αύξησης του αερισμού μπορεί να συμβάλει στην
πρόκληση αναπνευστικής οξέωσης.
2.3.2. Κυψελιδικός υποαερισμός

Αποτελεί την κυριότερη αιτία αναπνευστικής οξέωσης σοβαρού βαθμού, δυνητικά απειλητικής για τη ζωή. Ο κυψελιδικός υποαερισμός μπορεί να οφείλεται: α) στη μείωση του συνολικού αερισμού (υποαερισμός),
ο οποίος αποτελεί το γινόμενο του αναπνεόμενου κατά λεπτό όγκου αέρα
επί την αναπνευστική συχνότητα, β) στις διαταραχές αερισμού-αιμάτωσης
(V/Q) στον πνεύμονα ή γ) σε συνδυασμό των παραπάνω διαταραχών. Η
μείωση του συνολικού αερισμού με τη σειρά της προκαλείται, είτε εξαιτίας
ανεπάρκειας της αναπνευστικής ώσης (“won’t” breath) ή εξαιτίας διαταραχών της νευρομυϊκής αντλίας ή του θωρακικού κλωβού (“can’t” breath)
(Εικ. 1).
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Αιτίες οξείας αναπνευστικής
οξέωσης
Α. Καταστολή του Κεντρικού
Νευρικού Συστήματος
-Υπερδοσολογία φαρμάκων
(βενζοδιαζεπίνες,
βαρβιτουρικά, προποφόλη,
μείζονα κατασταλτικά)
-Κρανιοεγκεφαλική κάκωση
-Λοίμωξη ΚΝΣ (εγκεφαλίτιδα)
-Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
-Εγκεφαλικο οίδημα
-Κακοήθεις όγκοι ΚΝΣ

Αιτίες χρόνιας αναπνευστικής
οξέωσης
-Σύνδρομο κεντρικών απνοιών
-Χρόνια χρήση ναρκωτικών και άλλων
κατασταλτικών ουσιών
-Πρωτοπαθής κυψελιδικός
υποαερισμός
-Σύνδρομο παχυσαρκίας-υποαερισμού
-Τραύμα νωτιαίου μυελού
-Διαφραγματική παράλυση
-Πλάγια αμυατροφική σκλήρυνση
-Μυασθένεια gravis
-Μυική δυστροφία/μυοτονική
δυστροφία
Β. Οξεία νευρομυική νόσος
-Πολλαπλή σκλήρυνση
-Guillain-Barre syndrome
-Πολυομυελίτιδα
-Βλάβες νωτιαίου μυελού
-Υποθυρεοειδισμός/μυξοίδημα
-Μυασθενική κρίση
-Κυφοσκολίωση
-Αλαντίαση, τέτανος
-Ινοθώρακας
-Υποκαλιαιμική μυοπάθεια
-Εκτεταμένη αρθρίτιδα της
-Οικογενής περιοδική παράλυση
σπονδυλικής στήλης
-Φάρμακα ή τοξικοί παράγοντες -Σύνδρομο αποφρακτικών απνοιών
(κουράριο, σουκινιλοχολίνη, -Χρόνια στένωση ανώτερων
οργανοφωσφορικά)
αεραγωγών (από κακοήθεια/
μετατραυματική)
Γ. Περιοριστικές διαταραχές
-Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
-Πνευμοθώρακας
-Βαριά χρόνια διάμεση
-Αιμοθώρακας
πνευμονοπάθεια
-Κατάγματα πλευρών με ασταθή
θώρακα
Δ. Οξεία νόσος των αεραγωγών
-Βαριά παρόξυνση βρογχικού
άσθματος
-Βρογχιολίτιδα
-Παρόξυνση χρόνιας
αποφρακτικής
πνευμονοπάθειας
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-Απόφραξη ανώτερων
αεραγωγών (εισρόφηση
ξένου σώματος, σοβαρή
στένωση τραχείας
κακοήθους αιτιολογίας
ή μετατραυματική,
λαρυγγόσπασμος/
αγγειοοίδημα)
E. Νοσήματα που προσβάλλουν τις
πνευμονικές κυψελίδες
-Βαριά πολυλοβώδης πνευμονία
-Σύνδρομο οξείας
αναπνευστικής δυσχέρειας
(ARDS)/οξεία πνευμονική
βλάβη (ALI)
-Καρδιογενές πνευμονικό
οίδημα
ΣΤ. Διαταραχές της πνευμονικής
άρδευσης
-Καρδιογενές shock
-Μαζική πνευμονική εμβολή
-Εκτεταμένη εμβολή αέρα ή
λίπους
Εικόνα 1: Αιτίες οξείας και χρόνιας αναπνευστικής οξέωσης

Διαταραχή της αναπνευστικής ώσης: Το αναπνευστικό κέντρο συγκροτείται από δύο επιμέρους λειτουργικά αλληλένδετα συστήματα, το
βουλητικό, που εδράζεται στο φλοιό και τον πρόσθιο εγκέφαλο και το
μεταβολικό που εδράζεται στη γέφυρα και τον προμήκη. Το μεταβολικό
κέντρο αποτελεί τον τελικό σταθμό ερεθισμάτων που προέρχονται από
τους κεντρικούς και περιφερικούς χημειοϋποδοχείς, καθώς και από τους
λοιπούς περιφερικούς υποδοχείς (μηχανοϋποδοχείς, τασεοϋποδοχείς κ.ά)
των πνευμόνων, των αναπνευστικών μυών και του θωρακικού τοιχώματος,
οδηγώντας σε τροποποίηση του ρυθμού και του βάθους της αναπνοής. Οι
κεντρικοί χημειοϋποδοχείς, οι οποίοι βρίσκονται στη γέφυρα διαδραματίζουν τον πλέον σημαντικό ρόλο για τη ρύθμιση του αερισμού. Φυσιολογι466
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κά, αύξηση του CO2 και επακόλουθη αύξηση των Η+ στο εγκεφαλονωτιαίο
υγρό διεγείρει τους κεντρικούς χημειοϋποδοχείς, προκαλώντας ανάλογη
αύξηση του αερισμού για την αποβολή της περίσσειας του CO2.
Αντίθετα, στον κεντρικό υποαερισμό η διαταραχή του ελέγχου της αναπνοής εκφράζεται με μειωμένη αναπνευστική ώση, παρά την παρουσία
αυξημένου CO2. Σημαντική επίδραση στη λειτουργία του μεταβολικού κέντρου ασκεί και ο βαθμός εγρήγορσης του κεντρικού νευρικού συστήματος. Για το λόγο αυτό συχνά η αναπνευστική οξέωση επιδεινώνεται κατά τη
διάρκεια του ύπνου REM, ιδιαίτερα σε ασθενείς με προϋπάρχουσα υπερκαπνία (Εικ. 1, ομάδα Α)
Διαταραχές της νευρομυϊκής αντλίας ή του θωρακικού κλωβού: Ο
υποαερισμός μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα διαταραχών της νευρομυϊκής αντλίας. Ο έλεγχος της λειτουργίας των αναπνευστικών μυών γίνεται
εκούσια και ακούσια από πυρήνες του κινητικού φλοιού, από προκινητικές
περιοχές του εγκεφάλου και από τους αναπνευστικούς πυρήνες της γέφυρας και του προμήκη. Στη συνέχεια τα απαγωγά ερεθίσματα φέρονται στο
πλάγιο φλοιονωτιαίο δεμάτιο και στους κινητικούς πυρήνες του νωτιαίου
μυελού και καταλήγουν διαμέσου του φρενικού και των νωτιαίων νεύρων
στο διάφραγμα και τους μεσοπλεύριους μύες, στους οποίους εισέρχονται
στο σημείο της νευρομυικής σύναψης. Επομένως βλάβη σε οποιοδήποτε
σημείο της διαδρομής της νευρικής ώσης ή και δυσλειτουργία κατ’ εξοχήν
των αναπνευστικών μυών οποιαδήποτε αιτιολογίας (λ.χ. κάματος) μπορεί
να προκαλέσει αναπνευστική οξέωση (Εικ. 1, ομάδα Β).
Νοσήματα του θωρακικού κλωβού συνιστούν αιτία οξείας ή χρόνιας
αναπνευστικής οξέωσης εξαιτίας υποαερισμού. Στις περιπτώσεις αυτές η
αναπνευστική ώση μπορεί να είναι αυξημένη, ωστόσο παραμένει αναποτελεσματική, επειδή ο παραγόμενος αερισμός δεν επαρκεί για να υπερκεράσει τις αυξημένες ελαστικές δυνάμεις του αναπνευστικού συστήματος
ή επειδή οδηγεί σε ταχεία ρηχή αναπνοή που επιδεινώνει τον VA (Εικ. 1,
ομάδα Γ).
Διαταραχές αερισμού-αιμάτωσης/αύξηση νεκρού χώρου: Οι διαταραχές αερισμού-αιμάτωσης (V/Q) έχουν σημαντικές επιπτώσεις, όχι μόνο
στην οξυγόνωση, αλλά και στη διατήρηση φυσιολογικής της PaCO2. Το
CO2 πρέπει να μεταφερθεί προς τους πνεύμονες (αιμάτωση, Q), για να
απομακρυνθεί αποτελεσματικά με τον αερισμό (V). Επομένως, η απομάκρυνση του CO2 από τον οργανισμό ελαττώνεται όταν η αιμάτωση των
467
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κυψελίδων περιορίζεται. Σε παθολογικές καταστάσεις όπου υπάρχει διαταραχή αερισμού-αιμάτωσης μπορεί να υπάρχουν κυψελίδες που αιματώνονται ελάχιστα ή καθόλου και επομένως είναι αναποτελεσματικές στην
απομάκρυνση του CO2. Αν οι εναπομείνασες κυψελίδες μπορούν να υπεραεριστούν, τότε η περίσσεια CO2 απομακρύνεται. Αν όμως δεν μπορούν
να υπεραεριστούν, τότε προκαλείται αύξηση της PaCΟ2 και αναπνευστική
οξέωση. Τα νοσήματα στις ομάδες Δ, Ε και ΣΤ της εικόνας 1 προκαλούν
συχνά διαταραχή αερισμού-αιμάτωσης, η οποία, κατά περίπτωση, συνδυάζεται και με ανεπάρκεια αερισμού.
2.4. Αναπνευστική οξέωση επικίνδυνη για τη ζωή
Επικίνδυνη για τη ζωή υπερκαπνία μπορούν να προκαλέσουν όλες οι
αιτίες οξείας αναπνευστικής οξέωσης. Επίσης και οι ασθενείς με χρόνια
αναπνευστική οξέωση μπορούν να εμφανίζουν απειλητική υπερκαπνία σε
περιπτώσεις οξείας απορρύθμισής της (λ.χ. μετά από σοβαρή λοίμωξη).
Το κατώτερο όριο pH που θεωρείται συμβατό με τη ζωή είναι 6,8 και αντιστοιχεί σε αύξηση των H+ στο πλάσμα περίπου κατά 160 nEq/L.
Η πλέον επικίνδυνη επιπλοκή της σοβαρής υπερκαπνίας είναι η πρόκληση βαριάς υποξυγοναιμίας. Όπως φαίνεται από την εξίσωση 4 σε περιπτώσεις υπερκαπνίας το άτομο θα έχει υποχρεωτική υποξυγοναιμία. Επειδή η πτώση της μερικής πίεσης του Ο2 του αίματος κάτω από 40 mmHg είναι άμεσα απειλητική για τη ζωή, δυνητικά θανατηφόρα είναι η υπερκαπνία
με επίπεδα CO2 περίπου 80-90 mmHg, όταν το άτομο αναπνέει ατμοσφαιρικό αέρα (FiO2=0,21). Αντίθετα όταν στο άτομο χορηγείται Ο2 (FiO2>0,21)
τότε μπορούν να παρατηρηθούν και υψηλότερα επίπεδα CO2.
Σημαντικές είναι οι επιπτώσεις της υπερκαπνίας και στο καρδιαγγειακό σύστημα. Η αναπνευστική οξέωση περιορίζει τη συσταλτικότητα του
μυοκαρδίου, προκαλεί περιφερική αγγειοδιαστολή και διέγερση των βαδρενεργικών υποδοχέων. Έτσι, ενώ αρχικά η ήπια και η μέσου βαθμού
υπερκαπνία προκαλεί υπερδυναμική κυκλοφορία με αυξημένη καρδιακή
παροχή, αυξημένο καρδιακό ρυθμό και φυσιολογική ή αυξημένη συστηματική πίεση, η βαριά οξεία υπερκαπνία οδηγεί σε περαιτέρω μείωση της
καρδιακής συσταλτικότητας με ανθεκτική υπόταση και πτώση της καρδιακής παροχής. Επιπλέον, εξαιτίας της συνοδού βαριάς υποξυγοναιμίας και
της διέγερσης του συμπαθητικού τόνου, αυξάνεται η συχνότητα των καρδι468
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ακών αρρυθμιών (συνήθως υπερκοιλιακές και ταχυαρρυθμίες), καθώς και
η συχνότητα και βαρύτητα των στηθαγχικών επεισοδίων.
Τέλος σημαντικές είναι και οι εκδηλώσεις της αναπνευστικής οξέωσης
από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η οξεία υπερκαπνία προκαλεί αγγειοδιαστολή των εγκεφαλικών αγγείων και αύξηση στην εγκεφαλική αιματική
ροή και ενδοκράνια πίεση. Τα συμπτώματα συνίστανται σε ανησυχία, ακαθησία, σύγχυση, αποπροσανατολισμό και λήθαργο, ενώ σε απειλητικές
για τη ζωή καταστάσεις όπου η άνοδος του CO2 φτάνει τα 70-100 mmHg,
εκδηλώνεται κώμα.

3. Αναπνευστική αλκάλωση
Αναπνευστική αλκάλωση ή πρωτοπαθής υποκαπνία ονομάζεται η οξεοβασική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μείωση της PaCO2 σε επίπεδα κάτω των 40 mmHg, προκαλώντας αύξηση του αρτηριακού pH πάνω
από 7,45. Η αναπνευστική αλκάλωση χαρακτηρίζεται ως οξεία ή χρόνια.
Η οξεία αναπνευστική αλκάλωση μπορεί να οφείλεται σε οποιαδήποτε διαταραχή προκαλεί εκσημασμένη αποβολή CO2 σε σχέση με την παραγωγή
του, επέρχεται οξέως και χαρακτηρίζεται από μείωση της PaCO2, η οποία
συνοδεύεται από ταχεία αλλά μικρή μόνο μείωση των HCO3- του πλάσματος. Η χρόνια αναπνευστική αλκάλωση χαρακτηρίζεται από επίμονη
υποκαπνία η οποία διεγείρει τους νεφρικούς μηχανισμούς αντιρρόπησης
και συνοδεύεται από περαιτέρω πτώση της συγκέντρωσης των HCO3- στο
πλάσμα. Οι αιτίες που οδηγούν σε οξεία και χρόνια αναπνευστική αλκάλωση περιγράφονται στον Εικόνα 2.
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Α. Συνθήκες υποξίας
-Μεγάλο υψόμετρο
-Μειωμένο κλάσμα εισπνεόμενου οξυγόνου (FiO2)
-Βαριά αναιμία
-Υπόταση/κυκλοφοριακή ανεπάρκεια
-Κυανωτική καρδιοπάθεια
Β. Νόσος του πνεύμονα
-Πνευμονία
-Βρογχικό άσθμα
-Διάμεση πνευμονική ίνωση
-Πνευμονική εμβολή
-Πνευμονικό οίδημα (καρδιογενές και μη καρδιογενές)
Γ. Φάρμακα
-Σαλικυλικά
-Νικοτίνη
-Ξανθίνες
-Κατεχολαμίνες/αγγειοσυσπαστικά
-Παράγωγα προγεστερόνης
-Αναληπτικά
Δ. Διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος
-Εθελούσιος υπεραερισμός
-Πόνος
-Άγχος
-Ψύχωση
-Μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα
-Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
-Κρανιοεγκεφαλική κάκωση
-Κακοήθεις εξεργασίες
Ε. Μεταβολικά και άλλα
-Σήψη
-Ηπατικές διαταραχές
-Εγκυμοσύνη
-Πυρετός
-Μηχανικός αερισμός
Εικόνα 2: Αιτίες αναπνευστικής αλκάλωσης
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3.1. Παθοφυσιολογία
Με βάση την εξίσωση Henderson-Hasselbalch η οποία περιγράφηκε
παραπάνω, οποιαδήποτε πτώση της PaCO2, χωρίς να συνοδεύεται από
αντίστοιχη πτώση των HCO3- οδηγεί σε αύξηση του pH του αίματος. Οι παθοφυσιολογικές μεταβολές που ακολουθούν την αναπνευστική αλκάλωση
είναι οι εξής:
 Η οξεία αναπνευστική αλκάλωση συνοδεύεται από ταχεία απελευθέρωση Η+ από τα ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια ρυθμιστικά συστήματα,





τα οποία τιτλοποιούν τα HCO3- περιορίζοντας την πτώση του pH. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα την πτώση των HCO3- κατά 0,2 mEq/L για κάθε 1
mmHg πτώσης της PaCO2. Η ρύθμιση αυτή συμβαίνει μέσα σε 5-10
λεπτά, το μέγεθός της όμως δεν επαρκεί προκειμένου να επαναφέρει
το pH σε φυσιολογικά όρια. Η πλήρης αντιρρόπηση αρχίζει μετά από
6 ώρες, απαιτεί περίπου 3-5 ημέρες για να ολοκληρωθεί και οφείλεται
σε νεφρικούς ρυθμιστικούς μηχανισμούς. Πραγματοποιείται διαμέσου
της καταστολής της σωληναριακής έκκρισης H+ και επαναρρόφησης
HCO3- με αποτέλεσμα τη μείωση των HCO3- κατά 0,5 mEq/L για κάθε
1 mmHg μείωσης της PaCO2. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
σε ασθενείς με μεμονωμένη χρόνια αναπνευστική αλκάλωση η συγκέντρωση των HCO3- σπάνια πέφτει κάτω από 12-14 mEq/L.
Η αναπνευστική αλκάλωση οδηγεί σε ηλεκτρολυτικές διαταραχές, με
σημαντικότερη την υποκαλιαιμία. Η υποκαλιαιμία οφείλεται στην ενεργοποίηση των νεφρικών μηχανισμών και των εξωνεφρικών ρυθμιστικών συστημάτων προκειμένου να επιτευχθεί πτώση των HCO3-. Η αυξημένη αποβολή HCO3- από τους νεφρούς συνοδεύεται από αυξημένη
έκκριση K+, ενώ σε κυτταρικό επίπεδο ιόντα Κ+ εισέρχονται στα κύτταρα σε ανταλλαγή με τα H+ που εξέρχονται απ’ αυτά. Η σχέση μεταξύ
της αύξησης του pH και της υποκαλιαιμίας είναι γραμμική: το Κ+ του
πλάσματος μειώνεται κατά 0,3 mEq/L για κάθε 0,1 μονάδα αύξησης
του pH. Επιπλέον, από την υποκαπνία επηρεάζεται οξέως και η συγκέντρωση του PO43- η οποία παρουσιάζει συνήθως μικρή και σπανιότερα
σημαντική ελάττωση. Αντίθετα, στη χρόνια υποκαπνία οι συγκεντρώσεις τόσο του Κ+ όσο και του PO43- δεν αποκλίνουν ιδιαίτερα από τις
φυσιολογικές.
-Η υποκαπνία εντείνει τη γαλακτική οξέωση, αυξάνοντας την παραγω471
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γή γαλακτικού οξέoς και μειώνοντας την κάθαρσή του από τον οργανισμό. Στον άνθρωπο οξεία υποκαπνία με μείωση της PaCO2 σε 20
mmHg και αύξηση του pH στο 7,61 συνοδεύεται από μικρή αύξηση του
γαλακτικού σε επίπεδο 1 mol/L.
3.2. Μηχανισμοί πρόκλησης αναπνευστικής αλκάλωσης
Η αύξηση του αερισμού (υπεραερισμός) είναι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η αιτία πρόκλησης αναπνευστικής αλκάλωσης. Οι
παθολογικές καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε υποκαπνία είναι
πολυάριθμες και περιγράφονται στην Εικόνα 2. Οι επιμέρους μηχανισμοί
αύξησης του αερισμού στις παραπάνω νόσους μπορούν αδρά να ομαδοποιηθούν ως εξής:
Υποξία: Η υποξυγοναιμία και η ιστική υποξία διεγείρουν τους περιφερικούς καρωτιδικούς χημειοϋποδοχείς άμεσα και έμμεσα, οδηγώντας σε υπεραερισμό. Τα καρωτιδικά σωμάτια, που βρίσκονται στο ύψος του διχασμού
των καρωτιδικών αρτηριών, είναι υπεύθυνα για το 90% της απάντησης του
οργανισμού στην υποξυγοναιμία, ανιχνεύουν μεταβολές της αρτηριακής
μερικής πίεσης του Ο2 και τροποποιούν ανάλογα τον αερισμό. Επιπλέον, σε καταστάσεις ιστικής υποξίας (καρδιογενές shock, βαριά αναιμία) τα
καρωτιδικά σωμάτια διεγείρονται από την αυξανόμενη συγκέντρωση H+,
απαντώντας με αύξηση του αερισμού (Εικ. 2, ομάδα Α).
Παρεγχυματικές νόσοι του πνεύμονα: Παρά το γεγονός ότι οι παρεγχυματικές νόσοι του πνεύμονα οδηγούν, αρχικά διαμέσου της υποξυγοναιμίας, σε υπεραερισμό, η αποκατάσταση της μερικής πίεσης του Ο2 στο
αίμα δεν επιφέρει πάντοτε λύση της δύσπνοιας και της ταχύπνοιας, υποδεικνύοντας την παρουσία επιπλέον μηχανισμών για την πρόκλησή τους.
Αυτός δεν είναι άλλος από την ενεργοποίηση των πολυάριθμων υποδοχέων μηχανικών και χημικών ερεθισμάτων που βρίσκονται στους πνεύμονες,
στους αεραγωγούς και στο θωρακικό τοίχωμα, οι οποίοι εξακολουθούν να
στέλνουν κεντρομόλες ώσεις, ακόμη και μετά την αποκατάσταση της νορμοξαιμίας (Εικ. 2, ομάδα Β).
Διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ): Διάχυτες
ή εστιακές βλάβες του ΚΝΣ οδηγούν σε πρόκληση υπεραερισμού. Με το
μηχανισμό αυτό προκαλούν αναπνευστική αλκάλωση οι εγκεφαλικές λοιμώξεις (μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα), οι τραυματικές κακώσεις, τα αγγειακά
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εγκεφαλικά επεισόδια και οι κακοήθεις εξεργασίες. Διέγερση του αναπνευστικού κέντρου και υπεραερισμός μπορεί να προκληθεί από πολυάριθμες
φαρμακευτικές ουσίες, καθώς επίσης και κατά τη διαδρομή ψυχιατρικών
διαταραχών (Εικ. 2, ομάδα Γ και Δ).
Λοιποί μηχανισμοί: Ηπατικές διαταραχές, όπως η ηπατική κίρρωση
με συνοδό πυλαιο-πνευμονική υπέρταση, το ηπατοπνευμονικό σύνδρομο
και η ηπατική ανεπάρκεια συνοδεύονται από ταχύπνοια και υποκαπνία, η
οποία εκτός από την υποξυγοναιμία, φαίνεται να προκαλείται και από την
επίδραση των αυξημένων επιπέδων της προγεστερόνης και των παραγώγων αμμωνίας. Επίσης ο μηχανικός αερισμός είναι συχνή αιτία αναπνευστικής αλκάλωσης (Εικ. 2, ομάδα Ε).
3.3. Αναπνευστική αλκάλωση επικίνδυνη για τη ζωή
H αναπνευστική αλκάλωση είναι η συχνότερα απαντώμενη διαταραχή
της οξεοβασικής ισορροπίας. Συχνά διαδράμει χωρίς να γίνει απειλητική
για τη ζωή, όμως σε αρκετές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε βαριά πάσχοντας ασθενείς, αποτελεί δυσμενή προγνωστικό δείκτη καθώς η
θνητότητα αυξάνεται ευθέως ανάλογα προς τη βαρύτητα της υποκαπνίας.
Το ανώτερο pH που θεωρείται συμβατό με τη ζωή είναι 7,8 και αντιστοιχεί
στη μείωση των Η+ του πλάσματος κατά περίπου 25 nEq/L. Στις περισσότερες περιπτώσεις αναπνευστικής αλκάλωσης το pH του αίματος δεν
ξεπερνά το 7,55 και γι’ αυτό οι σοβαρές εκδηλώσεις της υποκαπνίας είναι απούσες. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε ασθενείς υπό
ακατάλληλο μηχανικό αερισμό, σε ψυχιατρικές καταστάσεις και σε βλάβες
του ΚΝΣ μπορεί να παρατηρηθεί σοβαρή αναπνευστική αλκάλωση. Όπως
είναι φυσικό, οι κλινικές εκδηλώσεις της βαριάς αναπνευστικής αλκάλωσης
είναι πολύ περισσότερο πιθανό να εκδηλωθούν κατά την οξεία παρά κατά
τη χρόνια φάση της.
Οι πλέον απειλητικές επιπλοκές της αναπνευστικής αλκάλωσης αφορούν πιθανώς στο καρδιαγγειακό σύστημα. Η ταχυκαρδία, η οποία εκδηλώνεται δευτερογενώς ως αποτέλεσμα της υποκαλιαιμίας και επιδεινώνεται από την αυξημένη διέγερση του συμπαθητικού συστήματος είναι μία
από αυτές. Συχνές είναι οι κοιλιακές και οι κολπικές αρρυθμίες, οι οποίες
πολλές φορές είναι ανθεκτικές στη φαρμακολογική παρέμβαση. Η βαριά
αναπνευστική αλκάλωση μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ισχαιμία σε
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ασθενείς με ή χωρίς στεφανιαία νόσο εξαιτίας σπασμού των στεφανιαίων
αγγείων, αυξημένης συγγένειας της αιμοσφαιρίνης με το O2 σε υψηλό pH
(δυσκολία αποδέσμευσής του στους ιστούς) και μειωμένης ροής αίματος
στα στεφανιαία αγγεία (επιπλοκή που οφείλεται σε απ’ ευθείας δράση της
υποκαπνίας στα στεφανιαία αγγεία).
Σοβαρές μπορούν να είναι και οι επιπλοκές της αναπνευστικής αλκάλωσης και από το νευρικό σύστημα. Το όριο για να αρχίσει η εκδήλωση
συμπτωμάτων από το νευρικό σύστημα φαίνεται πως είναι η PaCO2≤20
mmHg και οφείλονται στη μείωση της ροής του αίματος στα εγκεφαλικά αγγεία. Η ζάλη, ο ίλιγγος, η ευφορία και οι διαταραχές μνήμης είναι τα πλέον
συνήθη, όμως σε περιπτώσεις βαριάς αναπνευστικής αλκάλωσης μπορούν
να εκδηλωθούν και επιληπτικοί σπασμοί. Από το περιφερικό νευρικό σύστημα χαρακτηριστική είναι η αυξημένη νευρομυϊκή διεγερσιμότητα, όμως
σε περιπτώσεις βαριάς αλκάλωσης είναι δυνατό να εκδηλωθεί τετανία, η
οποία μπορεί να προσβάλει και τους αναπνευστικούς μύες.

4. Συμπέρασμα
Η αναπνευστική οξέωση και η αναπνευστική αλκάλωση είναι δύο διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας που μπορούν να συνοδεύουν πολυάριθμες παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται στο στενό
ορίζοντα των αμιγώς αναπνευστικών νόσων. Οι καρδιαγγειακές και νευρολογικές επιπλοκές τους και στην περίπτωση της οξέωσης, η βαριά συνοδός
υποξυγοναιμία είναι οι κυριότερες αιτίες για τις οποίες είναι δυνατό η βαριά
οξεία αναπνευστική οξέωση, κυρίως, αλλά και η βαριά οξεία αναπνευστική
αλκάλωση να αποβούν απειλητικές για τη ζωή.
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Ερωτήσεις
1. Η επικίνδυνη για τη ζωή αναπνευστική οξέωση σε άτομο που αναπνέει ατμοσφαιρικό αέρα συνοδεύεται από (ένα σωστό):
α) Μερική πίεση CO2 στο αρτηριακό αίμα (PaCO2)<80-90 mmHg;
β) Μερική πίεση Ο2 στο αρτηριακό αίμα (PaO2)<80-90;
γ) PaO2<40 mmHg;
δ) PaCO2>50 mmHg;
ε) Κανένα από τα παραπάνω;
2. Η βαριά οξεία αναπνευστική αλκάλωση χαρακτηρίζεται από (ένα
σωστό):
α) PaCO2>20 mmHg;
β) HCO3-<12-14 mEq/L;
γ) PaCO2<20 mmHg;
δ) PaO2 >60 mmHg;
ε) Το β και το γ;
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3. Επιπλοκές της βαριάς αναπνευστικής οξέωσης είναι (ένα σωστό):
α) Αύξηση ενδοκράνιας πίεσης;
β) Τετανία;
γ) Ανθεκτικές στη φαρμακολογική παρέμβαση καρδιακές αρρυθμίες;
δ) Κανένα από τα παραπάνω;
4. Το μυξοίδημα προκαλεί (ένα σωστό):
α) Αναπνευστική οξέωση εξαιτίας αυξημένης παραγωγής CO2;
β) Αναπνευστική οξέωση εξαιτίας μυοπάθειας των αναπνευστικών μυών;
γ) Αναπνευστική αλκάλωση εξαιτίας διέγερσης του ΚΝΣ;
δ) Αναπνευστική οξέωση εξαιτίας διαταραχών V/Q;
ε) Κανένα από τα παραπάνω;
5. Φάρμακα και τοξικές ουσίες μπορούν να προκαλέσουν (ένα σωστό):
α) Καταστολή του αναπνευστικού κέντρου και αναπνευστική οξέωση;
β) Οξεία νευρομυϊκή προσβολή και αναπνευστική οξέωση;
γ) Διέγερση του αναπνευστικού κέντρου και αναπνευστική αλκάλωση;
δ) Το β και το γ;
ε) Όλα τα παραπάνω;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
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