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Επισημάνσεις

• Ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, που εμφανίζουν ήδη υπερκαπνία είναι 
ιδιαίτερα επιρρεπείς στις αναπνευστικές επιδράσεις των κατασταλτικών και ναρκωτικών 
φαρμάκων και παρουσιάζουν μεγαλύτερη κατακράτηση CO2

• Η υποκαλιαιμία μπορεί να αποτελέσει την αιτία ανεπιτυχούς αποσύνδεσης από τον 
αναπνευστήρα

• Στην κλινική εικόνα της αναπνευστικής οξέωσης επικρατούν συχνά εκδηλώσεις της 
παθολογικής κατάστασης που ευθύνεται γι’ αυτή και εκδηλώσεις του συνδυασμού της 
υπερκαπνίας και της υποξαιμίας

• Οι σημαντικότερες κλινικές εκδηλώσεις είναι η μεταβολή του επιπέδου συνείδησης, οι 
διαταραχές του προσανατολισμού, η κεφαλαλγία και η οξεία σύγχυση

• Η δύσπνοια δεν αποτελεί χαρακτηριστικό κλινικό εύρημα της αναπνευστικής οξέωσης

• Η υπερκαπνία προκαλεί συστηματική αγγειοδιαστολή (περιφερική και κεντρική), εξαιτίας απ’ 
ευθείας επίδρασής της στις λείες μυικές ίνες των αγγείων

• Η υπερκαπνία μπορεί να υποδυθεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή ψευδοόγκους του ΚΝΣ

• Η οξεία υπερκαπνία προκαλεί από άγχος έως οξύ οργανικό εγκεφαλικό σύνδρομο, με έκπτωση 
των διανοητικών λειτουργιών (θόλωση της διάνοιας, αδυναμία συγκέντρωσης), παθολογική 
συμπεριφορά (σύγχυση, ασυναρτησία, επιθετικότητα, ευερεθιστότητα, απάθεια), νάρκη 
(stupor) και κώμα

• Κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, το πρώτο σημείο αναπνευστικής οξέωσης μπορεί 
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να είναι η εμφάνιση κοιλιακής μαρμαρυγής, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί επιπλέον κατά την 
ταχεία διόρθωση της οξείας αναπνευστικής οξέωσης

• Αν δεν υπάρχει υποξαιμία, χρόνια αυξημένα επίπεδα PaCO2 γύρω στα 75 - 110 mmHg δεν 
προκαλούν κλινική σημειολογία

• Στη χρόνια αναπνευστική οξέωση το πνευμονικό και περιφερικό οίδημα οφείλονται μάλλον 
στην αντιρροπιστική κατακράτηση HCO3

- και Na+

• Η νάρκωση από CO2 εκδηλώνεται με ψυχικές διαταραχές και αντίστοιχα του επιπέδου 
συνειδήσεως, υπνηλία, έως κώμα

• Οι συχνότερες νευρολογικές εκδηλώσεις της νάρκωσης από το CO2 είναι οι μυικές συσπάσεις 
και ο τρόμος του προσώπου και των άκρων

• Στην οξεία αναπνευστική οξέωση τα επίπεδα του PO4
3- αυξάνονται εξαιτίας μείωσης της 

γλυκόλυσης

• Η αναπνευστική οξέωση δεν μπορεί να αποκλειστεί ακόμη κι όταν ο ασθενής έχει PaCO2 < 40 
mmHg

• Η αναπνευστική οξέωση σχεδόν πάντοτε συνοδεύεται από υποξαιμία (PaO2 < 60 mmHg), 
εκτός κι αν προκλήθηκε από εισπνοή CO2, σε ασθενή με ικανοποιητικό κυψελιδικό αερισμό

• Ο θάνατος στην οξεία αναπνευστική οξέωση οφείλεται συνήθως σε κοιλιακή μαρμαρυγή 
(πιθανά εξαιτίας υπερκαλιαιμίας)

• Υποψία οξείας αναπνευστικής οξέωσης σε χειρουργικό ασθενή επιβάλλει τη διενέργεια 
βρογχοσκόπησης, τραχειοστομίας, διασωλήνωσης και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής

• Ασθενείς με οξεία αναπνευστική οξέωση βρίσκονται σε κίνδυνο, τόσο από την υπερκαπνία 
(PaCO2 > 80 mmHg), όσο και από την υποξαιμία

• Κατά το μηχανικό αερισμό ισχύει ο γενικός κανόνας η PaCO2 να μην ελαττώνεται πάνω από 10 
mmHg ανά ώρα, διότι τότε παύει να υφίσταται η διέγερση του συμπαθητικού που υπήρχε και 
προκαλούσε περιφερική αγγειοσύσπαση, με αποτέλεσμα την απότομη εμφάνιση υπότασης

• Οξυγόνο με υψηλή τάση πρέπει να χορηγείται σ’ όλους τους ασθενείς με οξεία αναπνευστική 
οξέωση

• Θεωρείται ότι η χορηγούμενη ποσότητα Ο2 είναι ικανοποιητική όταν επιτυγχάνεται PaO2 = 60 
- 65 mmHg, με κορεσμό Hb κατά 90%

• Η χρήση των HCO3
- σε οξεία αναπνευστική οξέωση όχι μόνο δεν είναι απαραίτητη, αλλά 

περικλείει και κινδύνους

• H χρόνια αναπνευστική οξέωση μεμονωμένα δεν χρειάζεται θεραπεία, ενώ η υποξαιμία πρέπει 
πάντοτε να αντιμετωπίζεται

• Σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική οξέωση, η μείωση του κυψελιδικού αερισμού που 
παρατηρείται μετά τη χορήγηση Ο2 είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη

• Σε χρόνια αναπνευστική οξέωση είναι προτιμότερη η χορήγηση Ο2 με ρινικές κάνουλες ή 
καλύτερα με μάσκα Venturi (ροή 1 - 2 L/λεπτό), όμως οι ασθενείς που δυσπνοούν συνήθως δεν 
ανέχονται καλά την τελευταία

Εισαγωγή

Οι αναπνευστικές διαταραχές της οξεοβασι-
κής ισορροπίας προκαλούνται πάντοτε από 
μεταβολές της αποβαλλόμενης ποσότητας 
CO2 δια των πνευμόνων, με αποτέλεσμα να 
μεταβάλλεται στα υγρά του οργανισμού η με-
ρική πίεση του CO2. Η αναπνευστική οξέωση 
είναι το αποτέλεσμα κάθε διαταραχής που πα-
ρεμποδίζει τον φυσιολογικό αερισμό των πνευ-
μόνων και οδηγεί σε αύξηση της PaCO2 (> 43 

mmHg). Χαρακτηρίζεται από μείωση του pH, 
αύξηση της PaCO2 και αντιρροπιστική αύξηση 
των HCO3

- του αίματος (εξαιτίας αυξημένης 
παραγωγής τους και εξαιτίας εξουδετέρωσης 
των Η+ από τα μη διττανθρακικά ρυθμιστικά 
συστήματα του οργανισμού). Συνώνυμος όρος 
της διαταραχής αυτής είναι η υπερκαπνία. 
Τονίζεται εξ αρχής ότι η αναπνευστική οξέω-
ση δεν αποτελεί υποχρεωτικά χαρακτηριστικό 
της αναπνευστικής ανεπάρκειας, η οποία ορί-
ζεται ως κατάσταση με PaO2 < 60 mmHg.
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Αίτια

Οποιαδήποτε κατάσταση είναι ικανή να ελατ-
τώσει τον κυψελιδικό αερισμό, σε βαθμό που 
η παραγωγή του CO2 να υπερβαίνει την απο-
βολή του, προκαλεί υπερκαπνία. Οι άλλοι δύο 
μηχανισμοί αύξησης της PaCO2 είναι η αυξη-
μένη παραγωγή του και η παρουσία CO2 στον 
εισπνεόμενο αέρα. Ωστόσο στις περιπτώσεις 
αυτές το σημαντικότερο πρόβλημα δεν είναι 
η υπερκαπνία, αλλά η απειλητική για τη ζωή 
υποξαιμία. Όταν ο κυψελιδικός αερισμός δια-
κοπεί απότομα, ο θάνατος επέρχεται εξαιτίας 
ιστικής υποξίας περίπου μέσα σε 4 λεπτά, ενώ 
στο διάστημα αυτό η PaCO2 αυξάνεται μόνο 
κατά 3 - 5 mmHg ανά λεπτό. Όταν επέρχε-
ται θάνατος από υποξαιμία, η μέγιστη PaCO2 
μπορεί να φτάσει μέχρι τα 60 mmHg και το 
pH να μειωθεί στα 7,22 αν δεν έχει προκύψει 
στο διάστημα αυτό η αναπόφευκτη γαλακτική 
οξέωση (εξαιτίας της ιστικής υποξίας).

Οι καταστάσεις που προκαλούν υπερκαπνία 
και υποξαιμία σε επίπεδα που να είναι συμβα-
τά με τη ζωή για μεγάλο χρονικό διάστημα με 
ή χωρίς οξυγονοθεραπεία, καταλήγουν στη 
δημιουργία χρόνιας αναπνευστικής οξέω-
σης (συχνότερες αιτίες είναι οι αποφρακτικές 
πνευμονοπάθειες). Για την ανεπαρκή απομά-
κρυνση του CO2, είναι δυνατό να ευθύνονται 
μεταβολές, τόσο της αποβολής του (διατα-
ραχές στη σχέση αερισμού - αιμάτωσης), όσο 
και του μηχανισμού ρύθμισης της αναπνοής 
(ελαττωμένη ευαισθησία των χημειοϋποδοχέ-
ων στο CO2).

Τελικά, η αναπνευστική οξέωση μπορεί να 
προκληθεί από μη ικανοποιητική λειτουργία 
οποιουδήποτε παράγοντα συμβάλλει στον 
έλεγχο και στη ρύθμιση της αναπνοής, όπως 
είναι το κεντρικό και το περιφερικό νευρικό 
σύστημα κ.ά (Πίν. 14). Πολύ συχνά οι αιτίες 
είναι περισσότερες από μία, όμως έχει ιδιαίτε-

ρη πρακτική αξία να είναι γνωστή εκ των προ-
τέρων η κατάσταση των αεροφόρων οδών και 
των πνευμόνων, ακριβώς πριν το επεισόδιο της 
οξείας αναπνευστικής οξέωσης, σε περίπτωση 
που χρειαστεί υποβοήθηση της αναπνοής.

Πρέπει να τονιστεί ότι στην αναπνευστική 
οξέωση η αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 
στα σωληναριακά κύτταρα των νεφρών οδηγεί 
στην παρακάτω εξίσωση:

## CO2 + H2O " H2CO3  " H+ + HCO3
-

όπου φαίνεται ότι αυξάνει ταυτόχρονα η απο-
βολή Η+ στα ούρα και παράγεται HCO3

-, με 
τελικό αποτέλεσμα, κατά την αύξηση του CO2 
να αυξάνονται και τα επίπεδα των HCO3

-.
Ένα φυσιολογικό άτομο μπορεί να μειώσει 

εκούσια τον αριθμό των αναπνοών του και να 
προκαλέσει αναπνευστική οξέωση, με αποτέ-
λεσμα να επιτυγχάνει μείωση του pH του αρτη-
ριακού αίματος στα 7,10. Αντίθετα με εκούσια 
ταχύπνοια μπορεί να προκαλέσει αναπνευστι-
κή αλκάλωση αυξάνοντας το pH στα 7,80.

Η συχνότερη αιτία χρόνιας αναπνευστικής 
οξέωσης είναι οι χρόνιες αποφρακτικές πνευ-
μονοπάθειες (εμφύσημα, χρόνια βρογχίτιδα). 
Αντίθετα το βρογχικό άσθμα, όταν είναι ήπιο, 
προκαλεί αναπνευστική αλκάλωση, ενώ όταν 
είναι σοβαρό συνοδεύεται από έντονο βρογ-
χόσπασμο και αναπνευστική οξέωση. Άλλες 
αιτίες είναι η σοβαρή κυφοσκολίωση και η 
σημαντικού βαθμού παχυσαρκία (σύνδρομο 
Pickwick). Διαγραμματικά τα αίτια της ανα-
πνευστικής οξέωσης φαίνονται στην εικόνα 
41.

Όταν η αναπνευστική οξέωση συμβαίνει σε 
άτομα με φυσιολογικούς πνεύμονες, δηλα-
δή όταν υπάρχει το πρότυπο του «καθαρού 
κυψελιδικού αερισμού», στους πνεύμονες 
γίνεται φυσιολογική ανταλλαγή αερίων μετα-
ξύ κυψελίδων - αίματος, οπότε η αύξηση της 
PaCO2 συνοδεύεται από αντίστοιχη μείωση 

Πίνακας 14: Αιτίες Οξείας και Χρόνιας Αναπνευστικής Οξέωσης

Πρωτοπαθής κυψελιδικός υποαερισμός
Κατασταλτικά, αναισθητικά, οπιούχα, οινόπνευμα
Ανατομικές βλάβες (τραύματα, έμφρακτα, αιμορραγίες, όγκοι εγκεφάλου)
Βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση
Μυξοίδημα
Άπνοια κατά τον ύπνο
Οξεία καρδιοαναπνευστική ανακοπή
Αναπνοή Cheyne-Stokes (υποπνοϊκή φάση)
Χορήγηση υπερβολικών ποσοτήτων Ο2 σε χρόνια υπερκαπνία
Εισπνοή αέρα με μεγάλη περιεκτικότητα σε CO2 (αναπνοή σε τέντα O2)
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Νόσοι ή διαταραχές της λειτουργίας του θωρακικού τοιχώματος
Νευρολογικά σύνδρομα

Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (νόσος Charcot, νόσος πρόσθιου κινητικού νευρώνα)
Βλάβη νωτιαίου μυελού (υψηλή)
Σύνδρομο Guillain-Barre
Πολιομυελίτιδα
Βλάβες στελέχους
Αμφοτερόπλευρη παράλυση φρενικού νεύρου
Γενικευμένη καταληψία (αποπληξία)
Σκλήρυνση κατά πλάκας

Διαταραχές στη νευρομυική σύναψη
Μυασθένεια Gravis
Φάρμακα (κουράριο, σουκινυλοχολίνη, αμινογλυκοσίδες, οργανοφωσφορικά)
Αλλαντίαση

Μυική δυσλειτουργία
Σοβαρή υποκαλιαιμία ή υποφωσφαταιμία
Περιοδική παράλυση
Μυοσίτιδα
Μυοδυστροφία
Μυική κόπωση (σε αποφρακτική πνευμονοπάθεια)

Δομικές βλάβες (βλάβες κατασκευής)
Κυφοσκολίωση
Κάκωση θώρακα (κατάγματα πλευρών)
Σοβαρή παχυσαρκία (σύνδρομο Pickwick)
Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα
Θωρακοπλαστική
Ινοθώρακας
Σκληροδερμία
Πνευμοθώρακας ή αιμοθώρακας
Μεγάλη διάταση της κοιλιάς (ειλεός, περιτονίτιδα)
Εγχειρήσεις άνω κοιλίας
Ασκίτης
Κακή τοποθέτηση ασθενούς στο χειρουργικό κρεβάτι

Αποφρακτικές νόσοι αεροφόρων οδών
Οξείες

Αμφοτερόπλευρη παράλυση φωνητικών χορδών
Επιγλωττίτιδα
Λαρυγγόσπασμος (τετανία)
Οξύ βρογχικό άσθμα (γενικευμένος βρογχόσπασμος)
Εισρόφηση (ξένων σωμάτων, γαστρικού περιεχομένου)
Croup

Χρόνιες
Στένωση τραχείας (όγκοι τραχείας, λεμφώματα, καρκίνος θυρεοειδούς, ανευρύσματα
Τραχειομαλακία
Αποφρακτικές νόσοι πνευμόνων
Χρόνια πνευμονική καρδία

Παρεγχυματικές νόσοι πνευμόνων
Διάμεση πνευμονική ίνωση
Εμφύσημα, βρογχικό άσθμα
Βρογχιολίτιδα
Κυστική ίνωση
Σοβαρή πολυλοβώδης πνευμονία
Βαριές πνευμονικές λοιμώξεις
Ατελεκτασία
Οξύ πνευμονικό οίδημα
Μαζική πνευμονική εμβολή 
Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων (ARDS)

Ιατρογενείς αιτίες
Εμφύσηση CO2 (λαπαρασκοπήσεις)
Ενδοσκοπήσεις (βρογχοσκόπηση, γαστροσκόπηση)
Μεγάλος νεκρός χώρος
Διαφυγή, αποσύνδεση, απόφραξη τραχειοσωλήνα
Ανεπαρκής χορηγούμενος όγκος αέρα
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της PaO2. Αντίθετα σε αναπνευστική οξέωση 
ασθενών με προϋπάρχουσα βλάβη του πνευ-
μονικού παρεγχύματος, η μείωση της PaO2 
είναι ουσιαστικά μεγαλύτερη από την αύξηση 
της PaCO2.

Εικόνα 41: Διαγραμματική απεικόνιση αιτίων αναπνευστικής οξέωσης

Άλλες αιτίες
Αυξημένη παραγωγή CO2 (πυρετός, σήψη, υπερσίτιση)

Λάθος κατά την αναισθησία
Ελαττωμένη αιμάτωση (καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιακή ανακοπή)
Σοβαρή αναιμία
Αναστολείς ανταλλαγής ανιόντων στα ερυθρά αιμοσφαίρια
Πνευμονεκτομή

Πρόβλημα Ασθενής που έλαβε μεγάλη πο-
σότητα ναρκωτικών ουσιών είχε τα παρακάτω 
εργαστηριακά:
pH   7,03
PaCO2   45 mmHg
HCO3

-   14 mEq/L
Na+   138 mEq/L
K+   4 mEq/L
CI-   103 mEq/L
Ποια οξεοβασική διαταραχή είχε;
Απάντηση Βήμα 1: Ο ασθενής είχε οξυαιμία.
Βήμα 2: Αυτή εξηγείται κυρίως από τη μείω-
ση των HCO3

-, άρα επρόκειτο για μεταβολική 
οξέωση.
Βήμα 3: Η αντιρροπιστική και αναμενόμε-

νη PaCO2 = 40 - 1,2 x (24 - 14) = 40 - 1,2 x 10 
= 28 mmHg, ενώ ο ασθενής είχε PaCO2 = 45 
mmHg, δηλαδή κατά πολύ μεγαλύτερη. Άρα 
συνυπήρχε και αναπνευστική οξέωση.
Βήμα 4: Χάσμα ανιόντων = Na+ - (CI- + HCO3

-) = 
138 - (103 + 14) = 138 - 117 = 21 mEq/L, δηλα-
δή επρόκειτο για μεταβολική οξέωση με αυξη-
μένο χάσμα ανιόντων.
Βήμα 5: Δέλτα Χάσμα = Na+ - CI- - 39 = 138 
- 103 - 39 = -4, δηλαδή δεν συνυπήρχε άλλη 
μεταβολική διαταραχή.
Τελική διάγνωση Επρόκειτο για μεταβολική 
οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων μαζί με 
αναπνευστική οξέωση.

Φάρμακα
Κατασταλτικά φάρμακα του ΚΝΣ όπως είναι 
η μορφίνη, προκαλούν υπερκαπνία και ανα-
πνευστική οξέωση. Η απάντηση του κάθε ατό-
μου εξαρτάται από το ίδιο το άτομο, από το 
είδος του φαρμάκου και τη δόση του. Τα βαρ-
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βιτουρικά, τα εισπνεόμενα αναισθητικά, τα 
ναρκωτικά και τα κατασταλτικά του ΚΝΣ εί-
ναι δυνατό να ευθύνονται για οξεία αναπνευ-
στική οξέωση.

Ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμο-
νοπάθεια, που εμφανίζουν ήδη υπερκαπνία 
είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στις αναπνευστικές 
επιδράσεις των κατασταλτικών και ναρκωτι-
κών φαρμάκων και παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
κατακράτηση CO2 (μείωση κυψελιδικού αερι-
σμού), ακόμη κι όταν τα φάρμακα αυτά χορη-
γούνται σε κανονικές δόσεις.

Διαταραχές της Σχέσης Αερισμού - Αιμά-
τωσης
Η αναπνευστική οξέωση σε ασθενείς με χρό-
νια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι πολύ 
πιθανό να οφείλεται σε διαταραχή της σχέσης 
αερισμού - αιμάτωσης. Όμως αυτοί έχουν και 
αυξημένο νεκρό χώρο και συχνά μειωμένο 
κατά λεπτό κυψελιδικό αερισμό. Άσχετα με 
την παθολογική κατάσταση που ευθύνεται για 
την ύπαρξη οριακής ανταλλαγής αερίων στους 
πνεύμονες, η ικανότητά τους να αποβάλλουν 
περισσότερο CO2 είναι πολύ περιορισμένη. 
Αυτό μπορεί να συμβεί σε εκτεταμένους καρ-
κίνους πνεύμονα, σε πνευμονίες και σε άλλες 
σοβαρές πνευμονικές νόσους. Επιγραμματικά, 
κάθε σοβαρή οξεία ή χρόνια αναπνευστική 
νόσος μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστική 
οξέωση.

Άλλες καταστάσεις που χαρακτηρίζονται 
από αναπνευστική οξέωση είναι αυτές κατά 
τις οποίες δεν αιματώνονται μεγάλες περι-
οχές των πνευμόνων (λ.χ. όπως συμβαίνει σε 
πνευμονική εμβολή), περιπτώσεις με γενική 
και αξιόλογη μείωση της αιμάτωσής τους (λ.χ. 
shock) ή σοβαρές καταστάσεις με κακή κατα-
νομή του αεριζόμενου πνευμονικού παρεγχύ-
ματος, σε σχέση μ’ αυτό που αιματώνεται (λ.χ. 
σε προχωρημένες πνευμονικές νόσοι).

Εξασθένιση
Η οξεία αναπνευστική οξέωση μπορεί, επίσης, 
να προκύψει σε περιπτώσεις κόπωσης των 
αναπνευστικών μυών για μία παρατεταμένη 
χρονική περίοδο. Ο μηχανισμός αυτός εξηγεί 
την αιφνίδια έναρξη της οξέωσης που παρα-
τηρείται σε ασθενείς με παρατεταμένη ασθμα-
τική κρίση (status asthmaticus), μετά από μία 
περίοδο εργώδους αναπνοής.

Σε προχωρημένες νόσους των πνευμόνων 
φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο σημείο, πέρα από 
το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη 
αναπνευστική προσπάθεια. Σε περίπτωση που 
χρειαστεί κάτι τέτοιο, ο οργανισμός εξαιτίας 
υπερβολικής κόπωσης των αναπνευστικών 
μυών κατακρατά CO2 και τελικά μπορεί να κα-
ταλήξει σε αναπνευστική παύση. Η κατάστα-
ση αυτή αποτελεί ένδειξη μηχανικής υποστή-
ριξης της αναπνοής, ώστε να ξεκουραστούν 
οι αναπνευστικοί μύες. Υπάρχουν ωστόσο και 
ορισμένες ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι η 
έναρξη της εξασθένισης αυτής σχετίζεται με 
το βαθμό της γαλακτικής οξέωσης, η οποία 
εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της υπερβολικής 
κόπωσης.

Νευρομυικές Διαταραχές
Νευρομυικές νόσοι Νόσοι που επηρεάζουν 
τη νευρομυική σύναψη και τη λειτουργία των 
αναπνευστικών μυών, μπορεί να οδηγήσουν 
σε μείωση του κυψελιδικού αερισμού και σε 
αναπνευστική οξέωση. Συχνότερες είναι η μυ-
ασθένεια Gravis, η πολυμυοσίτιδα και το σύν-
δρομο Guillain-Barre. Επίσης, διαταραχές στη 
νευρομυική σύναψη που επηρεάζουν τη μετα-
φορά του ερεθίσματος προκαλούν και φάρμα-
κα, όπως οι αμινογλυκοσίδες κ.ά.

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές Η υποκαλιαι-
μία αποτελεί συχνή ηλεκτρολυτική διαταρα-
χή, η οποία σε σοβαρά πάσχοντες ασθενείς 
σχετίζεται με μυική αδυναμία ή και παράλυση 
(οικογενής υποκαλιαιμική περιοδική παράλυ-
ση). Οι κλινικοί γιατροί πρέπει να γνωρίζουν 
το πρόβλημα αυτό, όταν προσπαθούν να απο-
γαλακτίσουν (αποσυνδέσουν) τους ασθενείς 
τους από τον αναπνευστήρα, διότι η υποκαλι-
αιμία μπορεί να αποτελέσει την αιτία ανεπιτυ-
χούς αποσύνδεσης. Τα χαμηλά επίπεδα PO4

3- 
και Mg2+, αν και λιγότερο συχνά, μπορούν με 
παρόμοιο τρόπο να επηρεάσουν τη φυσιολογι-
κή νευρομυική λειτουργία.

Ανεπαρκής μηχανικός αερισμός των πνευ-
μόνων Ο ανεπαρκής μηχανικός αερισμός των 
πνευμόνων μπορεί να οδηγήσει σε κατακρά-
τηση CO2 και αναπνευστική οξέωση, ιδιαίτερα 
όταν χορηγούνται φάρμακα που ελέγχουν τον 
αριθμό των αναπνοών του ασθενή. Ακόμη, η 
αύξηση του νεκρού χώρου μπορεί να οδηγή-
σει σε μείωση του κυψελιδικού αερισμού και σε 
κατακράτηση CO2, επί φυσιολογικού και αυ-
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ξημένου αριθμού αναπνοών/λεπτό.
Νευρολογικές νόσοι Νευρολογικές νόσοι ή 

τραύματα (συμπεριλαμβανομένων αυτών του 
νωτιαίου μυελού) μπορεί να οδηγήσουν σε 
μείωση του κυψελιδικού αερισμού και σε ανα-
πνευστική οξέωση. Η διαδικασία αυτή συντε-
λείται διαμέσου της καταστολής ή της μη ικα-
νοποιητικής λειτουργίας των αναπνευστικών 
κέντρων ή εξαιτίας αύξησης της ενδοκράνιας 
πίεσης. Η δυσλειτουργία του ΚΝΣ πρέπει να 
ευθύνεται για την αναπνευστική οξέωση που 
παρατηρείται μετά από ανοξία του εγκεφάλου 
και καρδιακή ανακοπή. Το ΚΝΣ είναι υπεύθυ-
νο για την αναπνευστική οξέωση που εμφανί-
ζεται σε ασθενείς με άπνοιες κατά τον ύπνο.

Υπερβολική παραγωγή ή εξωγενής χο-
ρήγηση CO2 Η υπερπαραγωγή του CO2 από 
μόνη της σπάνια αποτελεί αιτία αναπνευστι-
κής οξέωσης, διότι οι φυσιολογικοί πνεύμο-
νες είναι ικανοί να απομακρύνουν 20πλάσια 
αύξηση του μεταβολικά παραγόμενου CO2, 
χωρίς να προκαλείται υπερκαπνία. Η ομοιό-
σταση δηλαδή του CO2 αν και εξαρτάται κυ-
ρίως από την ποσότητά του που αποβάλλεται 
δια των πνευμόνων, σε ορισμένες περιπτώσεις 
παίζει ρόλο και η ποσότητα που παράγεται κα-
θημερινά.

Η ολική παρεντερική διατροφή συνήθως 
συνίσταται στη χορήγηση μίγματος γλυκόζης 
και αμινοξέων. Όταν αυτή περιέχει μεγάλες 
ποσότητες υδατανθράκων (πάνω από 2.000 
Kcal/24ωρο), παρατηρείται σημαντική παρα-
γωγή CO2. Βέβαια στην ολική παρεντερική 
διατροφή και η αυξημένη ποσότητα λευκω-
μάτων έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή με-
γάλων ποσοτήτων CO2 κατά το μεταβολισμό 
τους. Σε αντίθεση με τους υδατάνθρακες και 
τα λευκώματα, ο μεταβολισμός των λιπών ευ-
θύνεται για την παραγωγή μικρότερων ποσο-
τήτων CO2.

Σε ασθενείς που αδυνατούν να αυξήσουν 
τον κυψελιδικό τους αερισμό, είναι δυνατό 
να εμφανιστεί αναπνευστική οξέωση. Ειδικά, 
οξεία επιδείνωση της αναπνευστικής οξέω-
σης έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με χρόνια 
αποφρακτική πνευμονοπάθεια ως απάντηση 
στην ολική παρεντερική διατροφή, γεγονός 
που μπορεί να παρατηρηθεί σε περιπτώσεις με 
ή χωρίς μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. 
Η επιδείνωση είναι πιθανότερο να συμβεί σ’ 
αυτούς που είναι σε μηχανική υποστήριξη της 

αναπνοής και λαμβάνουν μεγάλες ποσότητες 
γλυκόζης πυκνότητας 25 - 30%, όμως ο κίνδυ-
νος για αναπνευστική οξέωση μειώνεται, αν 
αυξηθεί ο εισπνεόμενος όγκος αέρα πριν αρ-
χίσει η χορήγησή της.

Γενικά, σε καταστάσεις με αυξημένες θερμι-
δικές ανάγκες, όπως είναι τα εμπύρετα νοσή-
ματα και η σήψη, αυξάνεται η παραγωγή CO2 
και προκαλείται αναπνευστική οξέωση. Ασθε-
νείς με σοβαρά εγκαύματα έχουν επίσης αυ-
ξημένο μεταβολισμό, εξαιτίας της ιστικής κα-
ταστροφής και της διαδικασίας αναγέννησης 
των ιστών που έχουν υποστεί βλάβες.

Αυξημένη παραγωγή CO2 παρατηρείται 
εξαιτίας της χορήγησης NaHCO3, η οποία 
προκαλείται διαμέσου υδρόλυσης του τελευ-
ταίου. Έχει παρατηρηθεί σοβαρή υπερκαπνία 
και αναπνευστική οξέωση, καθώς και πνευ-
μονικό οίδημα από υπερφόρτωση με NaHCO3 
μετά από ανάνηψη για καρδιακή ανακοπή.

Αντιρρόπηση
Οξεία αναπνευστική οξέωση Η οξεία φάση 
της αντιρρόπησης της αναπνευστικής οξέω-
σης ολοκληρώνεται μέσα στα πρώτα 15 λεπτά 
(αυξάνονται τα HCO3

- και παραμένουν στα-
θερά για τις επόμενες 8 ώρες). Ειδικότερα, η 
αύξηση της PaCO2 από 40 σε 80 mmHg κατα-
λήγει σε σημαντική οξέωση (pH = 7,11), αν βέ-
βαια δεν μεταβληθούν τα επίπεδα των HCO3

- 
του αίματος (μέγιστα επίπεδα HCO3

- = 28 - 30 
mEq/L). Η κατάσταση σταθεροποιείται μέσα 
σε 10 λεπτά από την έναρξη της υπερκαπνίας 
και η πυκνότητα των HCO3

- αυξάνεται κατά 
1 mEq/L για κάθε αύξηση της PaCO2 κατά 10 
μέχρι τα 90 mmHg (παρακάτω εξίσωση):

Πρόβλημα Ασθενής είχε τα παρακάτω εργα-
στηριακά:
pH   7,28
PaCO2   50 mmHg
HCO3

-   25 mEq/L
Γιατί αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη οξείας 
αναπνευστικής οξέωσης;
Απάντηση Διότι το pH ήταν χαμηλό 
(οξυαιμία) κι αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί 
μόνο από την αύξηση της PaCO2 (τα ελαφρά 
μειωμένα HCO3

- θα μπορούσαν να εξηγήσουν 



ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΓΡΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

306

μία ήπια μεταβολική οξέωση). Ήταν επίσης η 
αναπνευστική οξέωση οξεία επειδή τα HCO3

- 
(αντιρρόπηση) αναμένονταν να ήταν ίσα με: 
24 - 1 x (50 - 40) / 10 = 24 + 1 = 25 mEq/L, 
δηλαδή όσα είχε ο ασθενής.

και στην επαναρρόφηση των HCO3
- αρχίζουν 

μέσα σε λεπτά από την εμφάνιση της υπερκα-
πνίας. Η συστηματική οξέωση προάγει στα 
κύτταρα την εγγύς σωληναριακή παραγωγή 
ΝΗ4

+ (εξαιτίας ενδοκυττάριας οξέωσης), το 
οποίο στη συνέχεια εκκρίνεται μαζί με H+ και 
CI- στα ούρα, με αποτέλεσμα να μειώνεται το 
CI- του ορού (υποχλωραιμία) και να επανέρ-
χεται το pH του αίματος στα φυσιολογικά επί-
πεδα.

Παράλληλα αυξάνεται η αποβολή της τιτ-
λοποιήσιμης οξύτητας, με αποτέλεσμα το pH 
των ούρων να μειώνεται. Οι νέες ποσότητες 
HCO3

- που παράγονται επαναρροφώνται 
για όσο διάστημα διαρκεί η υπερκαπνία, έτσι 
ώστε να διατηρείται η υπερδιττανθρακαιμία. 
Η αντιρροπιστική αυτή διαδικασία δημιουργεί 
το μέγιστο επίπεδο HCO3

- στο αίμα μέσα σε 
3 - 5 ημέρες, το οποίο όμως είναι < 45 mEq/L.

Βέβαια, η μείωση του pH του αίματος δεν 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
αύξηση της νεφρικής επαναρρόφησης των 
HCO3

- που παρατηρείται στη χρόνια υπερκα-
πνία. Για την αντιρροπιστική αυτή απάντηση 
πρέπει να ευθύνεται η αύξηση της PaCO2, η 
οποία αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα 
από τον οποίο εξαρτάται η συγκέντρωση των 
HCO3

- στο αίμα.
Παρά τη βελτίωση της οξέωσης που προκα-

λείται από την αύξηση των HCO3
- στο αίμα, 

οι ασθενείς με απλή αναπνευστική οξέωση 
αδυνατούν να αποκαταστήσουν πλήρως την 
οξεοβασική διαταραχή, αν δεν αρχίσει να απο-
βάλλεται το CO2 που κατακρατήθηκε, διαμέ-
σου αύξησης του κυψελιδικού αερισμού. Αν 
βελτιωθεί ο κυψελιδικός αερισμός, η αποβολή 
του CO2 και η μείωση των HCO3

- που θα επι-
φέρει μέσα σε λίγες ώρες, εξαιτίας της διτταν-
θρακουρίας, θα έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη 
αποκατάσταση της οξεοβασικής ισορροπίας.

Βέβαια, σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική 
οξέωση, κατά την αποκατάστασή της είναι δυ-
νατό να συμβεί υπεραντιρροπιστική μεταβολι-
κή αλκάλωση και αύξηση του pH του αίματος 
εξαιτίας:

• μείωσης του CI- του ορού, το οποίο απο-
βάλλεται στα ούρα, με παράλληλη κατα-
κράτηση HCO3

-. Όταν η PaCO2 φτάσει σε 
φυσιολογικά επίπεδα, οι απώλειες σε CI- 
πρέπει να αναπληρώνονται για να αποκα-
θίστανται τα επίπεδα των HCO3

- (αν δεν 
γίνει αυτό ο ασθενής εμφανίζει μεταβολι-

Χρόνια αναπνευστική οξέωση Στις επό-
μενες 3 - 5 ημέρες από την εγκατάσταση της 
αναπνευστικής οξέωσης οι νεφροί αναλαμβά-
νουν και αντιρροπούν την κατάσταση (αυξά-
νουν τα HCO3

- ακόμη περισσότερο, τα οποία 
παραμένουν σταθερά αυξημένα για όσο διαρ-
κεί η κατάσταση αυτή, μέχρι την αποκατάστα-
ση, οπότε και αρχίζουν να μειώνονται). Όταν 
λοιπόν η υπερκαπνία διαρκέσει μερικές ημέ-
ρες, δημιουργείται νέα κατάσταση εξαιτίας της 
νεφρικής αντιρρόπησης, που συνίσταται στην 
παραγωγή και επαναρρόφηση HCO3

- (παρά 
τη γρήγορη έναρξη της νεφρικής απάντησης, 
η οποία αρχίζει μέσα σε τέσσερις ώρες από την 
εγκατάσταση της αναπνευστικής οξέωσης και 
είναι αρκετά σημαντική σε 24 ώρες, χρειάζο-
νται ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, αρκετές ημέ-
ρες για να ολοκληρωθεί). Γενικότερα οι αντιρ-
ροπιστικοί μηχανισμοί που κινητοποιούνται 
στη χρόνια αναπνευστική οξέωση είναι:

• η αυξημένη παραγωγή και απέκκριση 
NH4

+ από τους νεφρούς, με αποτέλεσμα να 
ελαττώνεται η απώλεια βάσης (NaHCO3) 
από τον οργανισμό και να διατηρείται η 
αλκαλική παρακαταθήκη (εξουδετερώνει 
τα Η+ στο σωληναριακό υγρό),

• η αποβολή ούρων με αυξημένη τιτλοποι-
ήσιμη οξύτητα, όπου επιτείνεται η μετα-
τροπή του μονόξινου φωσφορικού σε δι-
σόξινο, το οποίο και αποβάλλεται και

• η κατακράτηση των HCO3
- και η αποβο-

λή στη θέση τους του CI-, με αποτέλεσμα 
την αύξηση των πρώτων σε βάρος των 
δεύτερων.

Κατά την αντιρρόπηση της χρόνιας ανα-
πνευστικής οξέωσης η πυκνότητα των HCO3

- 

αυξάνεται περίπου κατά 4 mEq/L πάνω από 
τα φυσιολογικά επίπεδα, για κάθε αύξηση της 
PaCO2 κατά 10 πάνω από τα 40 mmHg, ώσπου 
η PaCO2 φτάσει στα 80 mmHg (μέγιστη τιμή 
HCO3

- = 38 mEq/L):

Οι μεταβολές στη νεφρική αποβολή οξέων 
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κή αλκάλωση) και
• απώλειας Κ+ (μετά τη μείωση της PaCO2), 

ιδιαίτερα σε ασθενείς με προϋπάρχουσα 
υποκαλιαιμία (λήψη κορτικοειδών, διου-
ρητικών, καλιοσυντηρητικών κ.ά), μπορεί 
να προκληθεί επίσης μεταβολική αλκά-
λωση.

Οι δύο αυτοί λόγοι αποτελούν τη βάση 
πάνω στην οποία στηρίζεται η χορήγηση 
KCI κατά την αντιμετώπιση της αναπνευ-
στικής οξέωσης.

χημειοϋποδοχέων,
• την αγγειοδιαστολή στα εγκεφαλικά αγ-

γεία (που ευθύνεται για αύξηση της ενδο-
κράνιας πίεσης και της εγκεφαλικής αιμα-
τικής ροής),

• τη διέγερση του ΣΝΣ, που ευθύνεται για 
την ταχυκαρδία, την περιφερική αγγειο-
σύσπαση και τις εφιδρώσεις και

• την καταστολή του ΚΝΣ, όταν τα επίπεδα 
της PaCO2 είναι πολύ υψηλά.

Οι σημαντικότερες κλινικές εκδηλώσεις εί-
ναι η μεταβολή του επιπέδου συνείδησης, 
οι διαταραχές του προσανατολισμού, η κε-
φαλαλγία και η οξεία σύγχυση (οφείλονται 
στο εγκεφαλικό οίδημα εξαιτίας της αυξημέ-
νης ροής αίματος στον εγκέφαλο, λόγω της 
αγγειοδιαστολής) (Εικ. 42). Άλλες εκδηλώσεις 
περιλαμβάνουν την κόπωση, την υπνηλία και 
την κυάνωση (σε υποξία η κυάνωση εμφανίζε-
ται πολύ καθυστερημένα, ενώ πρώιμα σημεία 
είναι η ταχυκαρδία και η ταχύπνοια). Ωστόσο 
η αναπνευστική οξέωση μπορεί να προκαλέ-
σει έντονες διαταραχές στο νευρομυικό και 
καρδιαγγειακό σύστημα (τρόμο, ταχυκαρδία, 
αρρυθμίες, μεταβολές της αρτηριακής πίεσης). 
Βέβαια, αν για τον υποαερισμό ευθύνεται νευ-
ρομυικό ή μηχανικό αίτιο, ο ασθενής παρουσι-
άζει δύσπνοια και ταχύπνοια (> 22 αναπνοές/
λεπτό), αλλά και καταστολή της σύσπασης 
του διαφράγματος (εξαιτίας του ότι η οξυαιμία 
της υπερκαπνίας επηρεάζει κάθε κύτταρο του 
οργανισμού). Αντίθετα, όταν καταστέλλεται 
το αναπνευστικό κέντρο (λ.χ. από ναρκωτικά), 
η συχνότητα των αναπνοών είναι μειωμένη.

Οξεία Αναπνευστική Οξέωση
Το CO2 είναι λιποδιαλυτό και για το λόγο αυτό 
διέρχεται πολύ εύκολα διαμέσου των κυττα-
ρικών μεμβρανών, με αποτέλεσμα οι μερικές 
του πιέσεις στο αίμα και το εγκεφαλονωτιαίο 
υγρό να εξισώνονται ταχύτατα. Αυτό πιθα-
νότατα εξηγεί γιατί στην οξεία αναπνευστική 
οξέωση οι νευρολογικές εκδηλώσεις είναι στα-
θερότερες και κυριαρχούν έναντι της χρόνιας 
υπερκαπνίας, αφού στη δεύτερη περίπτωση η 
νεφρική αντιρρόπηση επαναφέρει το αρτηρια-
κό pH, αλλά και το pH του εγκεφαλονωτιαίου 
υγρού προς τα φυσιολογικά επίπεδα. Τα κλινι-
κά χαρακτηριστικά της οξείας αναπνευστικής 
οξέωσης περιλαμβάνουν τη ζάλη, τη σύγχυ-
ση και τους σπασμούς (εξαιτίας μείωσης της 

Πρόβλημα Ασθενής είχε τα παρακάτω εργα-
στηριακά:
pH   7,10
PaCO2   38 mmHg
HCO3

-   14 mEq/L
Χάσμα ανιόντων 25 mEq/L
Γιατί αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη πρωτο-
παθούς μεταβολικής οξέωσης με αυξημένο 
χάσμα ανιόντων μαζί με αναπνευστική οξέω-
ση;
Απάντηση Από το pH φαίνεται ότι υπήρχε 
οξέωση, η οποία εξηγείται μόνο από τα χα-
μηλά HCO3

-. Το ότι υπήρχε και αυξημένο χά-
σμα ανιόντων υποδηλώνει ότι επρόκειτο για 
πρωτοπαθή μεταβολική οξέωση με αυξημένο 
χάσμα ανιόντων. Αντιρροπιστικά θα περίμενε 
κανείς μείωση της PaCO2 κατά: 1,2 x (24 - 14)] 
= 1,2 x (10) = 12 mmHg, άρα θα έπρεπε να 
έχει PaCO2

 = 40 - 12 = 28 mmHg και είχε 38, 
δηλαδή είχε και συνυπάρχουσα αναπνευστική 
οξέωση.

Κλινική Εικόνα

Στην κλινική εικόνα της αναπνευστικής οξέ-
ωσης επικρατούν συχνά εκδηλώσεις της πα-
θολογικής κατάστασης που ευθύνεται γι’ αυτή 
και εκδηλώσεις του συνδυασμού της υπερκα-
πνίας και της υποξαιμίας. Γενικά αυτές ποι-
κίλλουν και εξαρτώνται από τη σοβαρότητα 
της διαταραχής (βαρύτητα της οξέωσης), το 
μέγεθος και την ταχύτητα με την οποία επήλθε 
η κατακράτηση του CO2 (μπορεί προοδευτικά 
να φτάσει στο κώμα αν η PaCO2 ξεπεράσει τα 
100 mmHg, σε ασθενείς στους οποίους θερα-
πευτικά χορηγήθηκε ανεξέλεγκτα Ο2). Οι ιδι-
αίτερες επιδράσεις της υπερκαπνίας περιλαμ-
βάνουν:

• τη διέγερση της αναπνοής διαμέσου, τόσο 
των κεντρικών, όσο και των περιφερικών 
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αιμάτωσης του εγκεφάλου). Η δύσπνοια δεν 
αποτελεί χαρακτηριστικό κλινικό εύρημα 
της αναπνευστικής οξέωσης, όμως αν υπάρ-
χει υποδηλώνει το αυξημένο έργο της αναπνο-
ής, τη μειωμένη αναπνευστική ικανότητα ή 
άλλους μηχανισμούς που δεν σχετίζονται άμε-
σα με την υπερκαπνία.

Νευρολογικές εκδηλώσεις Η αναπνευστική 
οξέωση προκαλεί έναν αριθμό κλινικών εκδη-
λώσεων (εξαιτίας αγγειοδιαστολής που προκα-
λεί η υπερκαπνία), οι οποίες έχουν ως αφετηρία 
το ΚΝΣ και ονομάζονται συνολικά «υπερκα-
πνική εγκεφαλοπάθεια». Η σοβαρότητα της 
καταστάσεως αυτής εξαρτάται από:

• το βαθμό της υπερκαπνίας,
• την ταχύτητα με την οποία εγκαταστάθη-

κε,
• τη σοβαρότητα της οξέωσης και
• το βαθμό της συνοδού υποξαιμίας.

Βέβαια, η οξεία υπερκαπνία προκαλεί μεγα-
λύτερου βαθμού ενδοκυττάρια οξέωση, καθώς 
και οξέωση του ΚΝΣ, έναντι της χρόνιας. Η 
κατάσταση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το 
φυσιολογικό pH του εγκεφαλονωτιαίου υγρού 
είναι 7,22, το οποίο επειδή περιέχει πολύ λι-
γότερα λευκώματα σε σύγκριση με το αίμα, 
διαθέτει πολύ μικρότερη ικανότητα εξουδε-
τέρωσης οξέων (ρυθμιστικά διαλύματα). Με 
βάση το δεδομένο αυτό, η μεταβολή του pH 
του εγκεφαλονωτιαίου υγρού για μία ορισμέ-
νη μεταβολή της PaCO2 είναι μεγαλύτερη από 
αυτή που παρατηρείται στο αίμα.

Η υπερκαπνία λοιπόν προκαλεί συστηματι-
κή αγγειοδιαστολή (περιφερική και κεντρική) 
εξαιτίας απ’ ευθείας επίδρασής της στις λείες 
μυικές ίνες των αγγείων. Η υπερκαπνία είναι 
πιο έκδηλη στην κυκλοφορία του ΚΝΣ, όπου η 
ροή του αίματος αυξάνεται και ενισχύει τη διά-
χυση του CO2. Βρίσκεται σε απ’ ευθείας σχέση 
με τα επίπεδα της PaCO2, με αποτέλεσμα τα 
αγγεία της οπτικής θηλής να είναι διασταλμέ-
να και ελικοειδή και να υπάρχουν αιμορραγίες 
στον αμφιβληστροειδή.

Μπορεί να διαπιστωθούν κινητικές διατα-
ραχές, όπως μυοκλονικές συσπάσεις, ασυνέρ-
γεια, τρόμος αντίστοιχος μ’ αυτόν που υπάρχει 
σε ηπατική ανεπάρκεια και καταπληξία. Τα εν 
τω βάθει τενόντια αντανακλαστικά είναι δυνα-
τό να είναι αυξημένα σε μέτρια και ήπια υπερ-
καπνία, όμως ελαττώνονται σε σοβαρή. Οι 
κόρες των οφθαλμών συνήθως είναι σε μύση. 
Μπορεί επίσης να παρατηρηθούν κλινικές 
εκδηλώσεις αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης, 
που συμπεριλαμβάνουν το οίδημα της οπτι-
κής θηλής. Η υπερκαπνία μπορεί να υποδυθεί 
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή ψευδοό-
γκους του ΚΝΣ, επειδή προκαλεί ταχύπνοια, 
κεφαλόπονο, οίδημα της οπτικής θηλής, εστι-
ακά νευρολογικά ευρήματα, πάρεση και παθο-
λογικά αντανακλαστικά. Τα ευρήματα αυτά 
αποδίδονται στην αύξηση της αιμάτωσης του 
εγκεφάλου (αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης), 
εξαιτίας της αγγειοδιασταλτικής επίδρασης 
του CO2. Ειδικότερα, τόσο τα νευρολογικά συ-

Εικόνα 42: Συμπτωματολογία οξείας αναπνευστικής οξέωσης



Αναπνευστική Οξέωση          Κεφάλαιο 10

309

μπτώματα, όσο και η αυξημένη ροή αίματος 
στον εγκέφαλο φαίνεται να σχετίζονται με τις 
μεταβολές του pH στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό 
και όχι με τις μεταβολές στο pH του αίματος ή 
τις μεταβολές της PaCO2. Σε ασθενείς με με-
γάλη αύξηση της PaCO2 μπορεί να παρατηρη-
θεί ακόμη και κώμα, το οποίο οφείλεται:

• στην αναισθητική επίδραση του CO2 (λ.χ. 
σε PaCO2 > 100 mmHg),

• στην υποξαιμία και
• στην αυξημένη ενδοκράνια πίεση.

Η οξεία υπερκαπνία προκαλεί από άγχος 
έως οξύ οργανικό εγκεφαλικό σύνδρομο, με 
έκπτωση των διανοητικών λειτουργιών (θό-
λωση της διάνοιας, αδυναμία συγκέντρωσης), 
παθολογική συμπεριφορά (σύγχυση, ασυναρ-
τησία, επιθετικότητα, ευερεθιστότητα, απά-
θεια), νάρκη (stupor) και κώμα. Το τελευταίο 
μπορεί να συμβεί όταν η PaCO2 είναι πάνω 
από 65 - 70 mmHg, όμως αν η αναπνευστική 
οξέωση αναπτυχθεί σιγά - σιγά, δεν διαπιστώ-
νεται κώμα, ακόμη κι όταν η PaCO2 αυξηθεί 
πάνω από 100 - 110 mmHg. Μπορεί επίσης 
να παρατηρηθούν παραισθήσεις, παραλήρη-
μα και παροδική ψύχωση. Άλλες κλινικές εκ-
δηλώσεις περιλαμβάνουν την κεφαλαλγία και 
την απώλεια της όρεξης.

Καρδιαγγειακές εκδηλώσεις Η υπερκαπνία 
αυξάνει την καρδιακή παροχή και προκαλεί 
αγγειοδιαστολή στα περιφερικά και σπλαχνι-
κά αγγεία, με αποτέλεσμα οι δύο αυτές επιδρά-
σεις να αλληλοεξουδετερώνονται και να μη 
μεταβάλλεται η αρτηριακή πίεση. Οι ασθενείς 
εξαιτίας της αγγειοδιαστολής αισθάνονται 
θερμοί, έχουν ερυθρό και ιδρωμένο δέρμα, τα-
χυκαρδία και έντονο σφυγμικό κύμα, εξαιτίας 
των αυξημένων επιπέδων των κατεχολαμινών 
(σε ήπια και μέτρια υπερκαπνία).

Η αναπνευστική οξέωση μπορεί να προκα-
λέσει αγγειοσύσπαση και αύξηση των πιέσεων 
στην πνευμονική κυκλοφορία, με αποτέλεσμα 
τη μεγαλύτερη επαναφορά αίματος στους 
πνεύμονες (υπερφόρτωση της κυκλοφορί-
ας και κίνδυνος πνευμονικού οιδήματος). Η 
υπερκαπνία επίσης προκαλεί αγγειοσύσπαση 
(εξαιτίας αυξημένης δραστηριότητας του συ-
μπαθητικού) και αύξηση των πιέσεων στους 
νεφρούς. Οι επιδράσεις αυτές συνήθως συμ-
βαίνουν σε μέτρια και ήπια υπερκαπνία και 
ουσιαστικά μεταβάλλονται αν αυτή γίνει σο-
βαρότερη ή αν υπάρχει ταυτόχρονα έντονη 

υποξαιμία. Κάτω από τις συνθήκες αυτές μει-
ώνεται τόσο η καρδιακή παροχή, όσο και η αρ-
τηριακή πίεση.

Οι αιμοδυναμικές συνέπειες της αναπνευ-
στικής οξέωσης περιλαμβάνουν και την άμεση 
κατασταλτική επίδραση στη συσταλτικότητα 
του μυοκαρδίου. Υπάρχει όπως αναφέρθηκε 
αύξηση του τόνου του συμπαθητικού (αύξηση 
των κατεχολαμινών του αίματος). Κατά τη δι-
άρκεια της σοβαρής οξέωσης (pH < 7,20), οι 
υποδοχείς των κατεχολαμινών έχουν πολύ αμ-
βλυμμένη απάντηση σ’ αυτές, με αποτέλεσμα 
στα επίπεδα αυτά του pH να εξασθενίζει η ινό-
τροπη δράση τους.

Καρδιακές αρρυθμίες (πολυεστιακή υπερ-
κοιλιακή ταχυκαρδία, υπερκοιλιακές έκτακτες 
συστολές) διαπιστώνονται συχνά σε ασθενείς 
με οξεία αναπνευστική οξέωση (κυρίως όταν 
το pH του αίματος είναι < 7,10 και όταν υπάρ-
χει σημαντική υποξαιμία), ειδικά σ’ αυτούς 
που λαμβάνουν δακτυλίτιδα. Κατά τη διάρ-
κεια χειρουργικών επεμβάσεων, το πρώτο 
σημείο αναπνευστικής οξέωσης μπορεί να 
είναι η εμφάνιση κοιλιακής μαρμαρυγής, 
η οποία μπορεί να διαπιστωθεί επιπλέον 
κατά την ταχεία διόρθωση της οξείας ανα-
πνευστικής οξέωσης. Ιδιαίτερα συχνή είναι η 
υπερκοιλιακή ταχυκαρδία, με ρυθμό ακόμη και 
160 παλμών/λεπτό. Οι αρρυθμίες δεν οφείλο-
νται κατά κύριο λόγο στην υπερκαπνία αλλά 
στην υποξαιμία, στην υπερδραστηριότητα του 
συμπαθητικού, σε φάρμακα που πιθανά να 
έλαβε ο ασθενής (ξανθίνες, β-διεγέρτες, δα-
κτυλίτιδα), σε ηλεκτρολυτικές διαταραχές και 
σε υποκείμενες καρδιακές νόσους. Συνήθως 
δεν συνοδεύονται από μεγάλες αιμοδυναμικές 
διαταραχές και δεν απαντούν ικανοποιητικά 
στα αντιαρρυθμικά φάρμακα, συμπεριλαμβα-
νομένης και της δακτυλίτιδας, της οποίας η 
χρήση είναι δυνατό να προκαλέσει σημαντι-
κότερες βλάβες απ’ αυτή καθ’ εαυτή την αρ-
ρυθμία.

Άλλες εκδηλώσεις Σε φυσιολογικά άτομα η 
εισπνοή 5% CO2 για 20 - 30 λεπτά προκαλεί 
μέτρια αύξηση της βασικής και μετά ερεθισμό 
έκκρισης Η+ από τον στόμαχο. Το σημείο αυτό 
έχει μεγάλη σημασία για τους ασθενείς που 
νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, διότι η παραγωγή Η+ 
έχει παθογενετική σημασία για την εμφάνιση 
αιμορραγιών από το ανώτερο πεπτικό.

Ακόμη αυξάνεται η έκκριση ADH και αλ-
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δοστερόνης με αποτέλεσμα να ελαττώνεται η 
απέκκριση Na+ και Η2Ο από τους νεφρούς. Η 
κατακράτηση Η2Ο κατά ένα μέρος οφείλεται 
στην αυξημένη ADH και κατά ένα άλλο στη 
διέγερση του ΣΝΣ.

Χρόνια Αναπνευστική Οξέωση
Τα συμπτώματα της οξείας αναπνευστικής 
οξέωσης (ανησυχία, υπνηλία, θάμβος όρασης 
και νάρκωση) δεν παρατηρούνται στη χρό-
νια, όπου η νεφρική αντιρρόπηση επαναφέρει 
το pH στα φυσιολογικά επίπεδα και ο ασθε-
νής προσαρμόζεται στα αυξημένα επίπεδα 
της PaCO2. Έτσι, αν δεν υπάρχει υποξαιμία, 
χρόνια αυξημένα επίπεδα PaCO2 γύρω στα 
75 - 110 mmHg δεν προκαλούν κλινική ση-
μειολογία.

Οι χρόνιοι αναπνευστικοί ασθενείς έχουν 
εμφυσηματικό, βαρελοειδή ή πιθοειδή θώρα-
κα, εμφανίζουν συνήθως υπέρπνοια, χρόνιο 
παραγωγικό βήχα και κυάνωση (όταν PaO2 < 
50 mmHg). Αφού η υπερκαπνία είναι συνώ-
νυμο του μειωμένου κυψελιδικού αερισμού, 
ασθενείς με κατακράτηση CO2 είναι παράλλη-
λα υποξαιμικοί. Σε χρόνια υπερκαπνία ορισμέ-
νοι ασθενείς εμφανίζουν αδυναμία και αμβλύ 
κεφαλόπονο, εξαιτίας δε της υποξαιμίας ανα-
πτύσσεται αντιρροπιστικά πολυερυθραιμία. 
Όταν η οξέωση επιδεινωθεί μπορεί να εμφα-
νιστεί κώμα.

Η χρόνια αναπνευστική οξέωση συνοδεύ-
εται συχνά από πνευμονικό και περιφερι-
κό οίδημα, όμως η καρδιακή παροχή και η 
σπειραματική διήθηση είναι φυσιολογικές ή 

σχεδόν φυσιολογικές. Το περιφερικό οίδημα 
οφείλεται μάλλον στην αντιρροπιστική κατα-
κράτηση HCO3

- και Na+. Εξαιτίας της αυξημέ-
νης πιέσεως στην πνευμονική αρτηρία ανα-
πτύσσεται πνευμονική καρδία, για την οποία 
κυρίως ευθύνεται η υποξία, αλλά συντελεί και 
η οξέωση. Βέβαια ορισμένοι ασθενείς με χρό-
νια αναπνευστική οξέωση εμφανίζουν καρδια-
κές αρρυθμίες (περιπλανώμενο βηματοδότη, 
κολπική ταχυκαρδία, κολπικές και κοιλιακές 
έκτακτες συστολές).

Η καταστολή του ΚΝΣ συμβαίνει όταν μει-
ωθεί το pH του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και 
όχι όταν μειωθεί το pH του αίματος. Τα συ-
μπτώματα είναι συχνότερα και βαρύτερα στην 
αναπνευστική έναντι της μεταβολικής οξέω-
σης, επειδή στην πρώτη η οξέωση οφείλεται 
στο CO2, το οποίο διέρχεται γρήγορα τον αι-
ματοεγκεφαλικό φραγμό, ενώ στη μεταβολι-
κή οξέωση που οφείλεται στην κατακράτηση 
Η+, τα τελευταία διέρχονται δυσκολότερα το 
φραγμό αυτό και επηρεάζουν σχετικά κα-
θυστερημένα το pH του εγκεφαλονωτιαίου 
υγρού.

Η σχεδόν παράλληλη παρουσία υποξαιμίας 
μαζί με την υπερκαπνία καθιστά δύσκολη την 
αναγνώριση των συμπτωμάτων και ευρημά-
των που οφείλονται ειδικά στην υπερκαπνία. 
Έτσι, οι ασθενείς με οξεία επιδείνωση της χρό-
νιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας ανέχο-
νται πολύ υψηλά επίπεδα PaCΟ2 με σχετικά 
ήπια συμπτώματα, όταν βέβαια δεν υπάρχει 
παράλληλα υποξαιμία. Τα συμπτώματα περι-
λαμβάνουν ταχύπνοια, κυάνωση, αδυναμία, 

Εικόνα 43: Συμπτωματολογία χρόνιας αναπνευστικής οξέωσης
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των μυών του φάρυγγα κατά τη διάρκεια της 
εισπνοής, όπου ο αέρας δεν μπορεί να περά-
σει προς τις κυψελίδες και γ) η μικτή (κεντρι-
κή και αποφρακτική). Κλινικά χαρακτηρίζεται 
από κεφαλαλγία, υπνηλία κατά την ημέρα, 
κόπωση, πρωινή σύγχυση, δυσκολία συγκέ-
ντρωσης και μεταβολές της προσωπικότητας 
του ασθενή, καταστολή, επίμονη πνευμονική 
και συστηματική υπέρταση και επικίνδυνες 
για τη ζωή αρρυθμίες. Οι ασθενείς έχουν συ-
χνά σοβαρά εργασιακά και οικογενειακά προ-
βλήματα.

Εργαστηριακά Ευρήματα

Οξεία Αναπνευστική Οξέωση
Χαρακτηριστικά εργαστηριακά ευρήματα της 
οξείας αναπνευστικής οξέωσης αποτελούν: 
α) το χαμηλό pH του αίματος, το οποίο μπο-
ρεί να μειωθεί και κάτω από 7,00 μέσα σε λίγα 
λεπτά, β) η αυξημένη PaCO2, η οποία είναι 
πάνω από 46 mmHg και μπορεί να αυξηθεί 
στα 90 mmHg (η PaCΟ2 πρέπει να συσχετίζε-
ται με την κλινική κατάσταση του ασθενή λ.χ. 
επίπεδα PaCO2 = 40 mmHg σε ασθενή με 40 
αναπνοές ανά λεπτό είναι το ίδιο επικίνδυνα 
με PaCO2 = 60 mmHg σε ασθενή με 10 ανα-
πνοές/λεπτό), γ) τα αυξημένα επίπεδα HCO3

- 
στο αίμα, τα οποία μπορούν να φτάσουν το 
πολύ μέχρι 29 mEq/L, δ) οι ηλεκτρολυτικές 
διαταραχές όπου, το Na+ εξαιτίας της οξέω-
σης είναι ελαφρά αυξημένο (κατά 1 - 4 mEq/L) 
και συνοδεύεται από αντίστοιχη κατακράτηση 
Η2Ο, ενώ η συγκέντρωση του Κ+ είναι πολύ 
αυξημένη (εξαιτίας υπερκαπνίας, υποξαιμίας 
και οξυαιμίας). Αν όμως μειωθεί θεραπευτικά 
η PaCO2, τότε το Κ+ μπορεί να φτάσει ακόμη 
και σε υποκαλιαιμικά επίπεδα. ε) Αύξηση των 
ελεύθερων λιπαρών οξέων (εξαιτίας αυξημέ-
νης δραστηριότητας του συμπαθητικού) και 
στ) η αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων και 
των εωζινοφίλων.

Στην οξεία αναπνευστική οξέωση τα επί-
πεδα του PO4

3- αυξάνονται εξαιτίας μείωσης 
της γλυκόλυσης (όχι όμως και στη χρόνια) και 
υπάρχει μικρή μείωση των επιπέδων των CI- 
και του γαλακτικού του αίματος. Παρατηρεί-
ται, επίσης μία μικρή μείωση του χάσματος 
των ανιόντων, που οφείλεται στη μείωση των 
επιπέδων του γαλακτικού και στην εξουδετέ-

απώλεια μνήμης, κεφαλόπονο, παθολογικό 
αναπνευστικό ψιθύρισμα, εργώδη αναπνοή 
και βεβιασμένη εκπνοή (Εικ. 43).

Η νάρκωση από CO2 διαπιστώνεται σε 
ασθενείς με χρόνια πνευμονική νόσο (χρόνια 
αναπνευστική οξέωση), στην οποία συνέβη 
οξεία παρόξυνση και επίταση της αναπνευ-
στικής οξέωσης μετά από χορήγηση Ο2. Αυτό 
συμβαίνει εξαιτίας της παραβολικής σχέσεως 
που υπάρχει μεταξύ PaCO2 και κυψελιδικού 
αερισμού. Στις περιπτώσεις αυτές ο κίνδυνος 
σημαντικής αύξησης της PaCO2 μετά από χο-
ρήγηση Ο2 είναι πολύ μεγάλος. Αρχικά η μείω-
ση του κυψελιδικού αερισμού δεν συνοδεύεται 
από σημαντική μεταβολή της PaCO2, ενώ από 
κάποιο σημείο και μετά, για την ίδια μείωση 
του κυψελιδικού αερισμού συμβαίνει μεγάλη 
αύξηση της PaCO2.

Η νάρκωση από CO2 εκδηλώνεται με ψυχι-
κές διαταραχές και αντίστοιχα του επιπέδου 
συνειδήσεως, υπνηλία, έως κώμα. Ο ασθενής 
είναι ευερέθιστος ή καταθλιπτικός, έχει ευ-
φορία ή είναι μανιακός με παρανοϊκές τάσεις 
ή ψευδαισθήσεις (μεταβάλλεται η προσω-
πικότητά του). Οι συχνότερες νευρολογικές 
εκδηλώσεις της νάρκωσης από το CO2 είναι 
οι μυικές συσπάσεις και ο τρόμος του προ-
σώπου και των άκρων. Μπορεί να εμφανιστεί 
χαλαρά ή σπαστική παράλυση των άκρων, μυ-
οκλονίες και καθολικοί σπασμοί. Τα τενόντια 
αντανακλαστικά μπορεί να είναι ασύμμετρα, 
ελαττωμένα ή αυξημένα. Οι κόρες μπορεί να 
έχουν μύση ή μυδρίαση, να είναι άνισες και 
να αντιδρούν καθυστερημένα στο φως. Μπο-
ρεί να εμφανιστεί θόλωση της όρασης και να 
υπάρχει ταχυκαρδία, θερμό και υπεραιμικό 
δέρμα με υπεριδρωσία. Όταν η νάρκωση από 
CO2 αναπτύσσεται σταδιακά, συνήθως δεν εμ-
φανίζεται κώμα, ακόμη κι όταν η PaCO2 φτάσει 
και ξεπεράσει τα 100 - 110 mmHg. Ωστόσο, 
όταν αναπτύσσεται γρήγορα, το κώμα μπορεί 
να εμφανιστεί και με PaCO2 = 60 mmHg.

Το σύνδρομο άπνοιας κατά τον ύπνο χα-
ρακτηρίζεται από πολλαπλές (αρκετές εκα-
τοντάδες) επεισόδια άπνοιας/νύχτα με μικρές 
περιόδους διέγερσης της αναπνοής, οφείλεται 
σε ποικίλα αίτια και οδηγεί σε υποξαιμία και 
υπερκαπνία. Έχουν βρεθεί 3 διαφορετικοί τύ-
ποι άπνοιας κατά τον ύπνο: α) η κεντρική, β) 
η αποφρακτική (χαρακτηρίζεται από μη φυ-
σιολογική παθητική διακοπή της λειτουργίας 
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ρωση των οξέων από τα ρυθμιστικά διαλύματα 
των πρωτεϊνών. Όταν όμως υπάρχει υποξαιμία 
μπορεί να διαπιστωθεί γαλακτική οξέωση και 
αύξηση του χάσματος των ανιόντων. Τέλος, 
η οξεία αναπνευστική οξέωση προκαλεί μία 
προς τα δεξιά μετατόπιση της καμπύλης απο-
δέσμευσης του Ο2 και αν παραταθεί, μειώνεται 
και το 2,3-DPG των ερυθρών αιμοσφαιρίων, 
γεγονός που επαναφέρει την καμπύλη αυτή 
στη θέση της (στροφή προς τα αριστερά).

Σε απλές αναπνευστικές οξεώσεις η PaCO2 
είναι πάνω από 46 mmHg όταν προσδιορίζε-
ται σε ηρεμία και στην επιφάνεια της θάλασ-
σας. Βέβαια όταν διαπιστώνονται υψηλότερες 
τιμές, αυτές υπογραμμίζουν πολλές φορές 
την παρουσία πρωτοπαθούς υπερκαπνίας σε 
ασθενείς με μικτές οξεοβασικές διαταραχές 
(ευκαπνία σε ασθενή με μεταβολική οξέωση). 
Όταν η PaCO2 είναι > 90 mmHg, τα επίπε-
δα αυτά δεν είναι συμβατά με τη ζωή (όταν ο 
ασθενής αναπνέει αέρα δωματίου). Το γεγο-
νός υφίσταται επειδή η κατάσταση αυτή συνο-
δεύεται από βαριά υποξαιμία.

Χρόνια Αναπνευστική Οξέωση
Σε κάθε χρόνια αναπνευστική οξέωση συνυ-
πάρχει η συνοδός μεταβολική αντιρρόπηση, 
αφού παρέχεται χρόνος στους νεφρούς να 
βελτιώσουν την κατάσταση με κατακράτηση 
HCO3

-. Μετά τη νεφρική αντιρρόπηση το pH 
μπορεί να είναι φυσιολογικό ή και αλκαλικό, 
αν και κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό να συμβεί 
όταν η PaCO2 είναι πάνω από 80 mmHg.

Οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές της χρόνιας 
αναπνευστικής οξέωσης μοιάζουν μ’ εκείνες 
της αναπνευστικής αλκάλωσης. Επιπλέον, 
εξαιτίας του γεγονότος ότι η αντιρρόπηση 
στην αναπνευστική οξέωση συμβαίνει διαμέ-
σου κατακράτησης HCO3

-, τα CI- του ορού 
μειώνονται για να διατηρηθεί η ηλεκτρική 
ουδετερότητα. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο 
αυτές οξεοβασικές διαταραχές βρίσκεται στα 
επίπεδα Κ+ του ορού, τα οποία στη μεταβολική 
αλκάλωση είναι μειωμένα (υποκαλιαιμία), ενώ 
στην αναπνευστική οξέωση είναι φυσιολογικά 
ή αυξημένα.

Διάγνωση

Η οξεία αναπνευστική οξέωση πρέπει να ανα-
μένεται σε ασθενείς με μειωμένο κυψελιδικό 
αερισμό ή με σημεία shock, σε βαριά πάσχο-
ντες ή τραυματίες ή κατά τη διάρκεια χειρουρ-
γικών επεμβάσεων. Στη διάγνωση της ανα-
πνευστικής οξέωσης συμβάλλει σημαντικά 
το ακριβές και πλήρες ιστορικό του ασθενή, 
όπως και η κλινική εκτίμηση, αν και δεν πρέ-
πει να στηρίζεται κανείς μόνο στα δεδομένα 
αυτά. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται από τη δι-
απίστωση αυξημένης PaCO2, η οποία συνο-
δεύεται από χαμηλό pH αρτηριακού αίματος 
(pH < 7,35). Χαρακτηριστικά, η PaCO2 είναι 
πάνω από 45 mmHg και η PaO2 κάτω από 
60 mmHg. Σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστι-

Πρόβλημα Καπνιστής 70 ετών με οξεία έναρξη 
δύσπνοιας είχε τα ακόλουθα εργαστηριακά:
pH   7,30
PaCO2   60 mmHg
PaO2   60 mmHg
Na+   140 mEq/L
CI-   100 mEq/L
HCO3

-   30 mEq/L
Ποια διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας 
είχε:
Απάντηση Είχε οξυαιμία και για την ακρίβεια 
αναπνευστική οξέωση (μόνο η αυξημένη 
PaCO2 εξηγεί το χαμηλό pH). Η αναμενόμενη 
αντιρρόπηση ήταν η αύξηση των HCO3

- 
(κατά 1 ή 4 αν ήταν οξεία ή χρόνια για κάθε 
αύξηση της PaCO2 κατά 10 mmHg, δηλαδή 
για τα 20 mmHg αύξησης της PaCO2 θα 
αναμένονταν αύξηση των HCO3

- κατά 2 ή 
8 mEq/L). Ωστόσο αυτά αυξήθηκαν κατά 6 
mEq/L, που σημαίνει ότι επρόκειτο για οξεία 
επί χρόνιας αναπνευστική οξέωση. Αυτό 
φαίνεται και από το γεγονός ότι σε οξεία η 
μείωση του pH θα έπρεπε να ήταν ίση με 0,08 
μονάδες για κάθε 10 mmHg αύξησης της 
PaCO2 (δηλαδή αναμενόμενο pH = 7,40 - 0,08 
x 2 = 7,24), ενώ για τη χρόνια η μείωση του 
pH θα έπρεπε να είναι ίση με 0,03 μονάδες για 
κάθε 10 mmHg αύξησης της PaCO2 (δηλαδή 

αναμενόμενο pH = 7,40 - 0,03 x 2 = 7,34), 
που σημαίνει ότι δεν ήταν ούτε οξεία, ούτε 
και χρόνια αναπνευστική οξέωση, αλλά οξεία 
επί χρόνιας, εξαιτίας επιδείνωσης χρόνιας 
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Όσο αφορά 
το χάσμα ανιόντων αυτό ήταν ίσο με 140 - 
(100 + 26) = 10 mEq/L, οπότε επιβεβαιώνεται 
ότι δεν υπήρχε και μεταβολική οξέωση με 
αυξημένο χάσμα.
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κή ανεπάρκεια (χρόνια υπερκαπνία) ξαφνική 
αύξηση της PaCO2 κατά 5 mmHg πάνω από 
τα προηγούμενα και σταθεροποιημένα επίπε-
δα, συνιστά οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια 
σε έδαφος χρόνιας.

Αν τα HCO3
- του αίματος είναι αυξημένα 

κατά 1 mEq/L για κάθε αύξηση της PaCO2 
κατά 10 πάνω από τα 40 mmHg, η πιθανότητα 
ο ασθενής να έχει οξεία αναπνευστική οξέωση 
είναι μεγάλη. Έτσι, στην περίπτωση αυτή τα 
HCO3

- του αίματος δε μπορούν να είναι κατά 
5 mEq/L πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, 
αύξηση που αποδίδεται στα κυτταρικά ρυθμι-
στικά συστήματα. Αντίθετα αν τα HCO3

- του 
αίματος είναι αυξημένα κατά 4 mEq/L για 
κάθε αύξηση της PaCO2 κατά 10 mmHg πάνω 
από τα 40, ο ασθενής έχει χρόνια αναπνευστι-
κή οξέωση. Βέβαια, η αναπνευστική οξέωση 
δεν μπορεί να αποκλειστεί ακόμη κι όταν ο 
ασθενής έχει PaCO2 < 40 mmHg. Τελικά, ο 
συνδυασμός αυξημένης συγκέντρωσης HCO3

- 
στο αίμα με ελαφρώς όξινο pH είναι ενδεικτι-
κός της χρόνιας υπερκαπνίας (χρόνια ανα-
πνευστική οξέωση), ενώ ο συνδυασμός πολύ 
όξινου pH με ελαφρά μόνο αύξηση της πυκνό-
τητας των HCO3

- είναι ενδεικτικός της οξείας 
υπερκαπνίας (οξεία αναπνευστική οξέωση).

Η αναπνευστική οξέωση σχεδόν πάντο-
τε συνοδεύεται από υποξαιμία (PaO2 < 60 
mmHg), εκτός κι αν προκλήθηκε από εισπνοή 
CO2, σε ασθενή με ικανοποιητικό κυψελιδικό 
αερισμό. Η φυσιολογική PaO2 είναι πάνω από 
80 mmHg, επίπεδα που αντιστοιχούν σε SaO2 
99%, ενώ στους υπερήλικες οι τιμές αυτές είναι 
σχετικά χαμηλότερες. Η υποξαιμία χαρακτηρί-
ζεται ως ήπια όταν η PaO2 > 55 mmHg, γίνεται 
όμως σοβαρή όταν η PaO2 φτάσει να γίνει < 45 
mmHg και επικίνδυνη για τη ζωή όταν γίνει < 
30 mmHg, ενώ συνήθως δεν υπάρχει κυάνω-
ση.

Στην ακτινογραφία θώρακα σε ασθενείς με 
εμφύσημα υπάρχει υπερδιάταση (υπερδιαύ-
γαση) των πνευμόνων και επιπέδωση του δια-
φράγματος, ενώ στο ηλεκτροκαρδιογράφημα 
διαπιστώνονται ευρήματα υπερκαλιαιμίας.

Διαφορική Διάγνωση

Στην αναπνευστική οξέωση το pH του αίματος 
είναι χαμηλό (κάτι που τη διαχωρίζει από τη 

μεταβολική αλκάλωση) και η PaCO2 αυξημέ-
νη (κάτι που τη διαχωρίζει από τη μεταβολική 
οξέωση). Συνήθως τα επίπεδα της PaCO2 είναι 
πολύ υψηλότερα από αυτά που διαπιστώνο-
νται σε αντιρροπιστική αναπνευστική οξέωση 
επί υπάρξεως μεταβολικής αλκάλωσης. Ειδι-
κότερα, η αυξημένη PaCO2 είναι ενδεικτική 
πρωτοπαθούς αναπνευστικής οξέωσης, επει-
δή σε περιπτώσεις πρωτοπαθούς μεταβολικής 
αλκάλωσης με αντιρροπιστική αναπνευστική 
οξέωση, πολύ σπάνια η PaCO2 αυξάνεται τόσο 
πολύ (δεν ξεπερνά τα 55 - 60 mmHg).

Οι διαφορές μεταξύ οξείας και χρόνιας ανα-
πνευστικής οξέωσης είναι δύσκολο να συζητη-
θούν, ενώ τα επίπεδα της υπερκαπνίας και το 
μέγεθος της συνοδού υποξαιμίας δεν βοηθούν 
ιδιαίτερα στη διαφορική διάγνωση. Αν απο-
κλειστούν επιπλεγμένες διαταραχές της οξε-
οβασικής ισορροπίας, οι παράμετροι της οξε-
οβασικής διαταραχής (αέρια αίματος) μπορεί 
να βοηθήσουν διαγνωστικά, αφού στην οξεία 
αναπνευστική οξέωση ένα δεδομένο επίπεδο 
υπερκαπνίας συνοδεύεται από συγκεκριμένα 
επίπεδα HCO3

- και pH αίματος.

Πορεία Νόσου - Πρόγνωση

Απότομη άρση απόφραξης των αναπνευστι-
κών οδών λ.χ. με τραχειοστομία σε ασθενή με 
οξεία αναπνευστική οξέωση, οδηγεί σε υπερα-
ερισμό και αποβολή μεγάλων ποσοτήτων CO2. 
Στις περιπτώσεις αυτές η συγκέντρωση των 
HCO3

- μπορεί για λίγο να παραμείνει υψηλή, 
με αποτέλεσμα την εμφάνιση αλκάλωσης και 
τετανίας. Βέβαια στη χρόνια αναπνευστική 
οξέωση το pH του αίματος είναι δυνατό να 
αποκατασταθεί μέσα σε λίγες ημέρες (νεφρική 
αντιρρόπηση), όμως ο ασθενής συνεχίζει να 
έχει αυξημένα επίπεδα PaCO2, έως ότου απο-
κατασταθεί η αιτία της αναπνευστικής οξέω-
σης.

Ο θάνατος στην οξεία αναπνευστική οξέω-
ση οφείλεται συνήθως σε κοιλιακή μαρμαρυγή 
(πιθανά εξαιτίας υπερκαλιαιμίας). Στη χρόνια 
αναπνευστική οξέωση οι πνευμονικές αλλοι-
ώσεις τις περισσότερες φορές είναι μη ανατά-
ξιμες και για το λόγο αυτό η πρόγνωση των 
ασθενών είναι κακή.

Πρόβλημα Ασθενής 22 ετών προσήλθε στο 
νοσοκομείο με κρίση βρογχικού άσθματος 
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Θεραπεία

Υποψία οξείας αναπνευστικής οξέωσης σε 
χειρουργικό ασθενή επιβάλλει τη διενέργεια 
βρογχοσκόπησης, τραχειοστομίας, διασωλή-
νωσης και μηχανική υποστήριξη της αναπνο-
ής (αναπνευστήρας). Στις περιπτώσεις αυτές 
δεν υπάρχει χρόνος αναμονής για εργα-
στηριακή επιβεβαίωση της οξεοβασικής 
διαταραχής από το pH, το οποίο μπορεί να 
ελαττωθεί στα 7,20 μέσα σε 8 λεπτά κατά την 
εισπνοή αέρα πλούσιου σε CO2 (λ.χ. αέρα του 
νεκρού χώρου). Στις οξείες καταστάσεις, που 
χαρακτηρίζονται από προϊούσα αύξηση της 
PaCO2 ή σ’ εκείνες που έχουν εκδηλώσεις από 
το ΚΝΣ, επιβάλλεται η ταχεία διασωλήνωση 
και κατόπιν η εφαρμογή μηχανικού αερισμού, 
χειρισμοί που αποτελούν τις πρώτες θεραπευ-
τικές παρεμβάσεις. Μετά την αποκατάσταση 
της οξυγόνωσης, η θεραπευτική αγωγή επι-
κεντρώνεται στην αντιμετώπιση του αιτιολο-
γικού παράγοντα που ευθύνεται για την οξεία 
αναπνευστική οξέωση.

Η βασική λοιπόν αντιμετώπιση της οξείας 
αναπνευστικής οξέωσης περιλαμβάνει τη δι-
όρθωση αναστρέψιμων αιτίων της αναπνευ-
στικής δυσλειτουργίας, όπως:

• διατήρηση της βατότητας των αεροφόρων 

οδών,
• χορήγηση αντιβιοτικών,
• αναρρόφηση των βρογχικών εκκρίσεων 

και
• χορήγηση O2 (υπό έλεγχο) και αν χρεια-

στεί τεχνητή αναπνοή.
Η πιθανότητα κατάχρησης φαρμάκων πρέ-

πει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική δι-
άγνωση, όταν αντιμετωπίζονται υγιή κατά τα 
άλλα άτομα που εμφανίζουν ξαφνικά οξεία 
αναπνευστική οξέωση. Συνεπώς η χορήγη-
ση ναλοξόνης (Narcan) πρέπει να αφορά 
σε όλους τους ασθενείς που φτάνουν σε κω-
ματώδη κατάσταση στα τμήματα επειγόντων 
περιστατικών των νοσοκομείων και στους 
οποίους δεν διαπιστώνεται προφανής αιτία 
καταστολής της αναπνοής. Αντίστοιχα η χο-
ρήγηση ανταγωνιστή των βενζοδιαζεπινών 
(Flumazenil), έχει ιδιαίτερη σημασία σε άτομα 
με καταστολή της αναπνοής από τα φάρμακα 
αυτά. Κάλιο ενδείκνυται σε ασθενείς με σοβα-
ρή υποκαλιαιμία και οικογενή υποκαλιαιμική 
παράλυση. Το γλυκονικό Ca2+ ενδείκνυται σε 
ασθενείς με υπερκαλιαιμική οικογενή παρά-
λυση.

Δίδεται ιδιαίτερη σημασία στο pH του αίμα-
τος, ώστε η αποκατάσταση της υπερκαπνίας 
να μην είναι πολύ γρήγορη, διότι τότε προκα-
λείται μικτή μεταβολική και αναπνευστική αλ-
κάλωση. Η τελευταία προκαλεί: α) μείωση των 
επιπέδων του ιονισμένου Ca2+, το οποίο ευθύ-
νεται για επικίνδυνες αρρυθμίες και επιληπτι-
κούς σπασμούς και β) μείωση της αιμάτωσης 
του εγκέφαλου. Για την αποκατάσταση της 
χρόνιας αναπνευστικής οξέωσης ενδέχεται να 
χρειαστούν 12 - 36 ώρες, μέχρις ότου αποκα-
τασταθούν τα επίπεδα των HCO3

-.

Θεραπεία Οξείας Αναπνευστικής Οξέωσης
Περιλαμβάνει την αποκατάσταση της υποκεί-
μενης αναπνευστικής νόσου ή αιτίας, αν αυτό 
είναι εύκολο να γίνει. Ο κύριος στόχος είναι 
η διατήρηση φυσιολογικού κυψελιδικού αερι-
σμού. Η συμπληρωματική χορήγηση Ο2 και η 
μηχανική υποστήριξη της αναπνοής ίσως απο-
τελούν μέτρα ικανά να διορθώσουν τη συνοδό 
υποξαιμία.

Ασθενείς με οξεία αναπνευστική οξέωση 
βρίσκονται σε κίνδυνο, τόσο από την υπερ-
καπνία (PaCO2 > 80 mmHg), όσο και από την 
υποξαιμία. Αν και η PaO2 μπορεί να αυξηθεί 

που άρχισε πριν από δύο ώρες. Τα αέρια του 
αίματος κατά την εισαγωγή του είχαν ως εξής:
pH   7,29
PaCO2   52 mmHg
PaO2   50 mmHg
HCO3

-   26 mEq/L
Ποια οξεοβασική διαταραχή είχε;
Απάντηση Επρόκειτο αρχικά για μία οξέωση 
(pH = 7,29), η οποία εφόσον συνοδεύονταν 
από αυξημένη PaCO2 (52 mmHg) ήταν 
αναπνευστική και επειδή η κρίση αυτή 
άρχισε πριν από λίγο (2 ώρες) ήταν οξεία. 
Η αναμενόμενη αντιρρόπηση στις οξείες 
αναπνευστικές οξεώσεις είναι μία αύξηση 
των HCO3

- κατά 1 mEq/L για κάθε αύξηση 
της PaCO2 κατά 10 mmHg πάνω από τα 40. 
Δηλαδή, στην προκείμενη περίπτωση τα 
αναμενόμενα επίπεδα HCO3

- θα έπρεπε να 
ήταν αυξημένα κατά 1 mEq/L πάνω από τα 
φυσιολογικά: (24 + 1) = 25 mEq/L, που ήταν 
περίπου ίδια μ’ αυτά που προσδιορίστηκαν 
αυτόματα.


