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Πίνακας Συντομογραφιών 
 
ΟΒΙ Οξεοβασική Ισορροπία 
AG anion gap (χάσμα ανιόντων).  
AGadj AG adjusted (χάσμα ανιόντων διορθωμένο για την επίδραση της αλβουμίνης  του 

ορού).  
Alb Alb: αλβουμίνη ορού.  
APACHE II Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II.    
Atot ασθενή μη πτητικά οξέα.  
BE έλλειμμα/περίσσεια βάσης.  
Cl-cor / Cl-
corrected : 

χλώριο διορθωμένο για την επίδραση της έλλειψης/περίσσειας νερού.  

[HCO3-] συγκέντρωση διτταναθρακικών στο πλάσμα.   
PaCO2/ pCO2 μερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα.  
Pi ανόργανος φώσφορος.   
SIDeff: effective strong ion difference.   
SIDapp: apparent strong ion difference.   
SIG/ ΧΑ-: strong ion gap (μη μετρούμενα ανιόντα με βάση τη φυσικοχημική προσέγγιση).   
SIGcor/ 
SIGcorrected/ 
: 

SIG (μη μετρούμενα ανιόντα με βάση τη φυσικοχημική προσέγγιση)διορθωμένο 
για την επίδραση της έλλειψης/περίσσειας νερού.   

PELOD Pediatric Logistic Organ Dyfunction 
PRISM Pediatric Risk of Mortality 
ΜΕΘ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εισαγωγή: Η οξεοβασική ισορροπία του πλάσματος αποτελεί  μέρος της ομοιόστασης του 

ανθρώπινου οργανισμού με στόχο την ισορροπία μεταξύ των οξέων και των βάσεων η οποία 

αντικατοπτρίζεται από το pΗ του πλάσματος. Όταν το pΗ είναι εκτός επιτρεπτών ορίων τότε οι 

φυσιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού επηρεάζονται. Η εκτίμηση της οξεοβασικής 

ισορροπίας (ΟΒΙ) του πλάσματος βαρέως πασχόντων ασθενών είναι αναμφίβολα μία εξέταση που 

παρέχει πληροφορίες για την κατανόηση της σοβαρότητας και της παθοφυσιολογίας της 

ασθένειας. Οι μέθοδοι αναγνώρισης και εκτίμησης των μεταβολικών αυτών διαταραχών αποτελούν 

καταρχήν την παραδοσιακή προσέγγιση που βασίζεται α) στη συγκέντρωση των διττανθρακικών 

στο πλάσμα ([HCO3-]), και β) την περίσσεια/έλλειμμα βάσης (Base Excess, BE) με συν-υπολογισμό 

του χάσματος ανιόντων (Anion Gap, AG) και κατά δεύτερον την φυσικοχημική προσέγγιση, γνωστή 

ως μέθοδο Stewart. Η τελευταία μέθοδος αναγνωρίζει τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές οι οποίες 

μπορούν να καθορίσουν την ΟΒΙ στον ανθρώπινο οργανισμό, και είναι: α. η μερική πίεση του CO2 

(pCO2) για τις αναπνευστικές διαταραχές β. η διαφορά των ισχυρών ιόντων (Strong Ion Difference, 

SID) και γ. το σύνολο των ασθενών μη πτητικών οξέων (κυρίως αλβουμίνη και ανόργανος 

φώσφορος) για τις μεταβολικές διαταραχές. Οι εξαρτημένες μεταβλητές pH και συγκέντρωση των 

διττανθρακικών [HCO3-] μεταβάλλονται ταυτόχρονα εάν μία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές 

αλλάξει. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η φυσικοχημική προσέγγιση κατά Stewart αναγνωρίζει 

στατιστικά σημαντικά περισσότερους ασθενείς με μεταβολικές διαταραχές σε σύγκριση με τις 

μεθόδους των [HCO3-], BE και AG. Παρόλα αυτά, όταν χρησιμοποιηθεί η διορθωμένη τιμή του AG, 

η διαγνωστική ικανότητα είναι παρόμοια και στις δύο μεθόδους. Προσπάθειες έχουν γίνει για τη 

συσχέτιση παραμέτρων ΟΒΙ και έκβασης, ενώ αμφισβητείται η υπεροχή της μιας εκ των δύο 

μεθόδων εκτίμησης ΟΒΙ έναντι της άλλης σε ό,τι αφορά την προγνωστική ικανότητα πρόβλεψης 

έκβασης. Μεταβολικές διαταραχές ΟΒΙ είναι συχνές στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς και για το 

λόγο αυτό η κατανόηση τους και η παρακολούθησή (monitoring) τους αποτελεί κρίσιμο σημείο 

στην καλή πρακτική (best practice) της Εντατικής Θεραπείας. H παραδοσιακή μέθοδος εκτίμησης 

ΟΒΙ αδυνατεί να εμβαθύνει και να εξηγήσει με ακρίβεια σύνθετες μεταβολικές διαταραχές που 

συμβαίνουν σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Τα δεδομένα σε παιδιατρικούς ασθενείς είναι 

περιορισμένα. 

Σκοπός της μελέτης: Σκοπός της μελέτης είναι ο υπολογισμός και η εκτίμηση της οξεοβασικής 

ισορροπίας παιδιών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ Παίδων με μεθόδους υπολογισμού που 

βασίζονται στα [HCO3-], BE και AG, καθώς και με την κατά Stewart φυσικοχημική  προσέγγιση.  Οι 

μέθοδοι αυτοί θα συγκριθούν μεταξύ τους όσον αφορά την κλινική χρησιμότητα, την πρώιμη 
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διαγνωστική ικανότητα, την ικανότητα ανεύρεσης μεταβολικών διαταραχών, και την προγνωστική 

τους αξία σε σχέση με την έκβαση σε βαρέως πάσχοντα παιδιά. 

Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη παιδιών που νοσηλεύτηκαν στην Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων ΠΑΓΝΗ το χρονικό διάστημα 2013-2017. Καταγράφηκαν 

δημογραφικά στοιχεία ασθενών, διάγνωση, συννοσηρότητα, χρόνος παραμονής, χρόνος μηχανικού 

αερισμού, χορήγηση υγρών και έκβαση. Επιπλέον καταγράφηκαν τιμές pH, pO2, pCO2, HCO3, Base 

Ecxess, ενώ από βιοχημικούς δείκτες οι τιμές Na, K, P, Ca, Mg, Cl, αλβουμίνης και γαλακτικού. 

Υπολογίστηκαν με βάση τα παραπάνω χάσμα ανιόντων (υπολογιζόμενο και διορθωμένο), η 

διαφορά των ισχυρών ιόντων (SID) καθώς και το χάσμα των ισχυρών ιόντων. Μελετήθηκαν 

διαχρονικές συσχετίσεις προαναφερθέντων τιμών τις πρώτες τρεις ημέρες νοσηλείας, καθώς και 

συσχετίσεις μεταξύ των μεθόδων ως προς την ανεύρεση μεταβολικών διαταραχών, το χρόνο 

νοσηλείας, το χρόνο μηχανικού αερισμού και την έκβαση των παιδιατρικών ασθενών. 

Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 415βαρέως πάσχοντες παιδιατρικοί ασθενείς αγόρια 61%, με μέση 

ηλικία 5,5 έτη (1,5 – 11), μέσο χρόνο νοσηλείας 5 ημέρες (3-10) . Σε μηχανικό αερισμό ήταν το 

51.7%. Τα αίτια εισαγωγής που συσχετίστηκαν περισσότερο με  μεταβολικές διαταραχές ήταν με τη 

σειρά  χειρουργικά, νευρολογικά,  αναπνευστικά,  μεταβολικά και  κυκλοφορικά.  Σε σύγκριση με 

τις μεθόδους στηριζόμενες σε BE και [HCO3-], η φυσικοχημική προσέγγιση αναγνώρισε στατιστικά 

σημαντικά περισσότερους ασθενείς με μεταβολικές διαταραχές (p<0.001). Η συχνότερα 

ανευρισκόμενη μεταβολική διαταραχή ήταν η μεταβολική οξέωση (p<0.001), η οποία 

αναγνωρίστηκε από όλες τις μεθόδους. Αν και διαπιστώθηκε καλή γραμμική συσχέτιση μεταξύ 

SIDeff και BE (R2 =0.607) και SIDeff και [HCO3-] (R2=0.875), εντούτοις διαπιστώθηκε ποσοστό 

ασυμφωνίας μεταξύ φυσικοχημικής και παραδοσιακής προσέγγισης (p<0.001). Σειρά μεταβολικών 

διαταραχών με βάση τη φυσικοχημική προσέγγιση παρουσιάζονταν ως φυσιολογική ΟΒΙ λόγω 

φυσιολογικής τιμής ΒΕ ή/και [HCO3-]. Οι διαχρονικές μετρήσεις των μετρούμενων και 

υπολογιζόμενων μεταβλητών διεφεραν σημαντικά μεταξύ τους (p<0.001). Οι αρχικά παθολογικές 

τιμές έδειχναν τάση αποκατάστασης, εκτός από το χλώριο που εμφάνισε τάση ανόδου (p=0.002) 

και φώσφορο και αλβουμίνη που διαχρονικά εμφάνισαν πτωτική τάση (p<0.001). Η επιβίωση 

συσχετίστηκε και με τις τρεις μεθόδους (p<0.05), καλύτερα με την φυσικοχημική (p=0.008). Η 

φυσικοχημική προσέγγιση συσχετίστηκε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό με την πρόγνωση 

θνητότητας σε ασθενείς με συν-νοσηρότητα, και μάλιστα χειρότερη πρόγνωση είχαν τα παιδιά με 

χρόνιο νόσημα και μεταβολική αλκάλωση (p<0.001). 

Συμπεράσματα: Η συχνότερη μεταβολική διαταραχή βαρέως πασχόντων παιδιών ήταν η 

μεταβολική οξέωση, η οποία διαπιστώθηκε και με τις τρεις μεθόδους. Και οι τρεις μέθοδοι 
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σχετίστηκαν με την πρόγνωση επιβίωσης, καλύτερα η φυσικοχημική. Η φυσικοχημική προσέγγιση 

αναγνώρισε περισσότερες μεταβολικές διαταραχές («κρυμμένες») σε σχέση με τις παραδοσιακές 

μεθόδους. Μεγαλύτερο κίνδυνο θνητότητας είχαν οι ασθενείς με ελεύθερο αναμνηστικό και 

μεταβολική οξέωση και οι ασθενείς με συν-νοσηρότητα και μεταβολική αλκάλωση. 
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ABSTRACT 

Introduction: The acid-based balance of plasma is part of the homeostasis of the human organism, 

aiming at the balance between acids and bases which is reflected by plasma pΗ. When pΗ is out of 

acceptable limits then the physiological functions of the human body are affected. The assessment 

of the acid-based balance (OBI) of the plasma of severely ill patients is undoubtedly an examination 

that provides information on understanding the severity and pathophysiology of the disease. 

Methods of identifying and assessing these metabolic disorders are in principle the traditional 

approach based on the concentration of plasma bicarbonates (HCO3-), Base Excess (BE) and anion 

gap estimation (Anion Gap, AG) and secondly on the physicochemical approach, known as the 

Stewart method. The latter method identifies three independent variables that can determine acid 

base balance in the human organism, and  these are: a. the partial pressure of CO2 (pCO2) b. the 

Strong Ion Difference (SID), and c. the total of non-volatile acid patients (mainly albumin and 

inorganic phosphorus). The dependent pH variables and bicarbonate concentration [HCO3-] change 

simultaneously if one of the independent variables changes. Metabolic acid bace balance disorders 

are common in severely ill patients and for this reason their understanding and monitoring is a 

critical point in Intensive Care practice. The traditional OBI assessment method is unable to deepen 

and accurately explain complex metabolic disorders occurring in severely affected patients. Studies 

have shown that the Stewart physicochemical approach statistically identifies more patients with 

metabolic disorders compared to the [HCO3-], BE and AG methods. However, when using the 

corrected AG value, the diagnostic ability is similar to both methods. Attempts have been made to 

correlate acid base balance and outcome parameters, while the superiority of one of the two OBI 

assessment methods over the other is questionable regarding prognostic predictive outcome. 

Objectives: The purpose of the study is to calculate and evaluate the acid-based balance of children 

treated in the ICU of children using HCO3-, BE and AG-based calculation methods, as well as the 

Stewart physicochemical approach. These methods will be compared with each other in terms of 

clinical utility, early diagnostic ability, ability to detect metabolic disorders, and their predictive value 

in relation to the outcome of severely impaired children. 

 

Material and Methods: This is a retrospective study of children hospitalized in pediatric  ICUin 

University Hospital of Heraklion between 2013 and 2017. Patient demographics, diagnosis, co-

morbidity, hospitalization time, duration of mechanical ventilation, fluid delivery and outcome were 

recorded. In addition, pH, pO2, pCO2, HCO3, Base Excess values were recorded, while from 

biochemical indices the values of Na, K, P, Ca, Mg, Cl, albumin and lactate. They were calculated 

based on the above anion gap (calculated and corrected), the difference of strong ions (SID) and the 
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strong ion gap. Long-term correlations of the above-mentioned values were studied during the first 

three days of hospitalization, as well as correlations between methods of finding metabolic 

disorders, hospitalization time, mechanical ventilation time and the outcome of pediatric patients 

 

Results: 415 severely pediatric patients, 61% boys, median age 5.5 years (1.5-11), median 

hospitalization 5 days (3-10) were studied. Mechanical ventilation was 51.7%. The causes of 

induction more related to metabolic disorders were in turn surgical, neurological, respiratory, 

metabolic and circulatory. Compared to BE and [HCO3-] based methods, the physicochemical 

approach was statistically significant more patients with metabolic disturbances (p <0.001). The 

most commonly found metabolic disorder was metabolic acidosis (p <0.001), which was recognized 

by all methods. Although a good linear correlation between SIDeff and BE (R2 = 0.607) and [HCO3-] 

(R2 = 0.875) was found, a discrepancy between physicochemical and traditional approaches (p 

<0.001) was noted. A series of metabolic disorders based on the physicochemical approach with 

normal acid base balance due to a physiological BE value and / or [HCO3-].P <0.001), where the 

initial pathological values showed a tendency to recover, except for the chloride that showed an 

anode trend (p = 0.002) and phosphorus and albumin that had a decreasing trend over time ( p 

<0.001). Survival was associated with all three methods, better with physicochemical (p = 0.008). 

The physicochemical approach was statistically significant in predicting mortality in patients with co-

morbidity, and children with chronic disease and metabolic alkalosis (p <0.001) had a worse 

prognosis. 

 

Conclusions: The most common metabolic disorder of severely ill children is metabolic acidosis, 

which was found by all three methods. All these methods were related to survival prognosis and 

better physicochemical. The physicochemical approach recognized more metabolic disturbances 

("hidden") than traditional methods. Larger mortality risk was seen in patients with free booster and 

metabolic acidosis and patients with co-morbidity and metabolic alkalosis. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η οξεοβασική ομοιόσταση είναι η ομοιοστατική ρύθμιση του pΗ του εξωκυτταρικού υγρού του 

σώματος (ECF). Η σωστή ισορροπία μεταξύ των οξέων και των βάσεων (δηλ. του pΗ) στο ECF είναι 

κρίσιμη για την φυσιολογική λειτουργία του σώματος και για τον κυτταρικό μεταβολισμό. Το pH 

του ενδοκυττάριου υγρού και του εξωκυττάριου υγρού πρέπει να διατηρείται σε σταθερό επίπεδο 

και οποιαδήποτε αλλαγή εκτός των επιτρεπτών ορίων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές οργανικές 

δυσλειτουργίες μέχρι και το θάνατο. Πολλές εξωκυτταρικές πρωτεΐνες όπως οι πρωτεΐνες του 

πλάσματος και οι μεμβρανικές πρωτεΐνες των κυττάρων είναι πολύ ευαίσθητες όσον αφορά τις 

τρισδιάστατες δομές τους στο εξωκυτταρικό pΗ. Υπάρχουν συνεπώς ισχυροί μηχανισμοί για τη 

διατήρηση του pH σε πολύ στενά όρια. (1 ). 

Το πρώτο βήμα στην αξιολόγηση μιας οξεοβασικής διαταραχής ξεκινά με τη λήψη αναλυτικού 

ιστορικού που ακολουθείται από λεπτομερή κλινική αξιολόγηση.  Σημεία και συμπτώματα συχνά 

προσανατολίζουν σχετικά με την υποκείμενη διαταραχή. Αυτά περιλαμβάνουν :  

• τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (που μπορεί να υποδηλώνουν σοκ ή σήψη) 

• την αναπνευστική κατάσταση (αναπνευστική συχνότητα και pattern, ,  αναπνευστική 

δυσχέρεια, κυάνωση, μέτρηση διαδερμικού κορεσμού )  

• τη νευρολογική κατάσταση ( π.χ πτώση επιπέδου συνείδησης) 

• τα πιθανά σημεία λοίμωξης (π.χ. πυρετός),  

•  συμπτώματα από το γαστρεντερικό (έμετος και διάρροια) 

Ορισμένες υποκείμενες  καταστάσεις όπως η εγκυμοσύνη, ο διαβήτης , τα προβλήματα με  την 

καρδιά, τον πνεύμονα, το ήπαρ, τα νεφρά, ή η οποιαδήποτε λήψη φαρμάκων (π.χ. καθαρτικά, 

διουρητικά, τοπιραμάτη ή metformin) που ενδεχομένως να επηρεάζουν την οξεοβασική ισορροπία 

και θα πρέπει να εξεταστούν σημεία δηλητηρίασης (π.χ.οίδημα ως ένα σημάδι της διαβητικής 

κετοξέωσης ή δηλητηρίασης με ισοπροπυλική αλκοόλη και οπτική διαταραχή ως σύμπτωμα 

δηλητηρίασης με μεθάνιο) (2). 

Βασικό βήμα στη φυσιολογική προσέγγιση είναι ο προσδιορισμός  της πρωταρχικής οξεοβασικής 

διαταραχής και η δευτερογενής αντιρρόπηση. Το αποδεκτό εύρος  pΗ συμβατό με τη ζωή είναι 6,80 

έως 7,80 . Εμπειρικές παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι η ομοιοστατική αντίδραση στις οξεοβασικές 

διαταραχές είναι προβλέψιμη και μπορεί να υπολογιστεί. Σε απόκριση των οξεοβασικών 

διαταραχών, οι μεταβολές στον αναπνευστικό ρυθμό αναπτύσσονται γρήγορα και μια νέα σταθερή 

κατάσταση PaCO2 καθίσταται δυνατή σε μερικές ώρες.   
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Σε περιπτώσεις διαρκών αναπνευστικών διαταραχών, η μεταβολική αντιστάθμιση αναπτύσσεται 

αργά και απαιτούνται 2 έως 5 ημέρες για να επιτευχθεί ένα νέο επίπεδο σταθερής κατάστασης για 

τη συγκέντρωση διττανθρακικών οξέων στο πλάσμα. Μια αναπνευστική αλλαγή ονομάζεται "οξεία" 

ή "χρόνια" ανάλογα με το αν μια δευτερεύουσα μεταβολή της συγκέντρωσης διττανθρακικούοξέος 

πληρεί ορισμένα κριτήρια. Οι μεικτές οξεοβασικές διαταραχές διαγιγνώσκονται όταν η 

δευτερογενής αντιρρόπηση διαφέρει από εκείνη που αναμένεται. 

Οι τιμές των αερίων του αίματος μπορούν πάντοτε να εξηγούνται από δύο ή περισσότερες 

συνυπάρχουσες διαταραχές. Πειραματικές μελέτες σοβαρής χρόνιας υποκαπνίας και υπερκαπνίας 

στους ανθρώπους δεν είναι ηθικά εφικτές, επομένως, τα δεδομένα είναι ανεπαρκή για τη θεώρηση 

ορίων εμπιστοσύνης για σοβαρή χρόνια αναπνευστική αλκάλωση αλλά και οξέωση (3, 26). Οι 

διαταραχές ΟΒΙ ορίζονται ως απλές, όταν συμβαίνει μόνο μία παθολογική διαδικασία, όπου η 

αντιρρόπηση αρκεί για τη διόρθωση του pH (ποτέ πλήρης αποκατασταση), ενώ όταν συνυπάρχουν 

περισσότερες από μία πρωτοπαθείς διαταραχές, τότε χαρακτηρίζονται ως μεικτές.   

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι αντισταθμιστικές διεργασίες μπορούν να ομαλοποιήσουν το pΗ μόνο 

σε χρόνιες αναπνευστικές αλκαλώσεις. Σε αντίθεση με τα παλαιότερα δεδομένα,  πρόσφατη μελέτη 

δείχνει ότι το pH στη χρόνια αναπνευστική οξέωση μπορεί να είναι εντός φυσιολογικών ορίων και, 

σε μεμονωμένες περιπτώσεις, υψηλότερο (pH> 7,40). Επιπλέον, οι συνήθεις αντισταθμιστικές 

αλλαγές στο PaCO2 μπορεί να περιορίζονται σε περιπτώσεις σοβαρής υποξαιμίας. Τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των αερίων αίματος και των ηλεκτρολυτών μπορεί να διαφέρουν, 

επηρεάζοντας τα αποτελέσματα. Πράγματι, οι μελέτες που αφορούν τη χρήση σύγχρονων 

αναλυτών δείχνουν τιμές αναφοράς ρΗ (7,40 έως 7,44) και οι δευτερογενείς αποκρίσεις διαφέρουν 

από εκείνες που δημοσιεύονται στα εγχειρίδια. Αν και αυτές οι διαφορές είναι μικρές, μπορεί να 

χρειαστεί μια επανεκτίμηση των εξισώσεων πρόβλεψης. Για τα παιδιατρικά δεδομένα συνήθως 

χρησιμοποιείται εύρος φυσιολογικών τιμών που δίδονται σε επίσημα παιδιατρικά εγχειρίδια, όπως 

Nelson (ISBN 9780323529501) και Harriet Lane Handbook (ISBN 9780323399555). 

Η ομοιόσταση με βάση την οξύτητα διατηρείται από μηχανισμούς, τα λεγόμενα χημικά ρυθμιστικά 

(buffers) που ελαχιστοποιούν τις μεταβολές του pH. Δεν διορθώνουν τις αποκλίσεις του pH, αλλά 

χρησιμεύουν μόνο στη μείωση της έκτασης της αλλαγής που διαφορετικά θα συνέβαινε. Αυτά τα 

ρυθμιστικά διαλύματα  περιλαμβάνουν :  

• το διττανθρακικό ρυθμιστικό διάλυμα (bicarbonate buffer system) 

• το φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα (phosphate buffer system) 

• το ρυθμιστικό διάλυμα πρωτεϊνών (protein buffer system) 
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Η διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας (ΟΒΙ) αποτελεί θεμελιώδη αρχή στην διατήρηση της 

ζωής. Τρεις μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για την προσέγγισή της : 1) μέθοδος που στηρίζεται στη 

συγκέντρωση των διττανθρακικών στο πλάσμα 2) μέθοδος που στηρίζεται στο έλλειμμα/περίσσεια 

βάσης και 3) στη φυσικοχημική προσέγγιση. Η τελευταία αποτελεί εναλλακτική μέθοδο και έχουν 

δημοσιευτεί προσφάτως πολλά δημοσιεύματα γύρω από τη χρησιμότητα και κλινική εφαρμογή της. 

Παρά τις τρεις προσεγγίσεις, δεν έχει ακόμα αποδειχθεί η υπεροχή κάποιας από τις μεθόδους, όσον 

αφορά την έγκαιρη διάγνωση των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας και της πρόβλεψης 

κλινικών διαταραχών. 

 

Μέθοδος στηριζόμενη στη συγκέντρωση των διττανθρακικών [HCO3-] 
 
Το ιστορικό της μέτρησης της οξεοβασικής ισορροπίας στους ασθενείς συνδέεται στενά με το 

ιστορικό μηχανικής τεχνητής αναπνοής. Η επιδημία πολιομυελίτιδας στην Κοπεγχάγη το 1952 

οδήγησε σε μεγάλο αριθμό ασθενών που έλαβαν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Επομένως, 

ήταν απαραίτητο να αναπτυχθεί μια γρήγορη και ακριβής μέθοδος μέτρησης του PCO2 στο αίμα 

προκειμένου να καθοριστεί η επάρκεια του αερισμού. Δεδομένου ότι οι πνεύμονες εκκρίνουν 

13.000 mEq οξέος ημερησίως (ως CO2), υπήρξε η τάση να θεωρείται το σύστημα διοξειδίου του 

άνθρακα / διττανθρακικού άλατος ως το μόνο που έχει σημασία στη ρύθμιση της συγκέντρωσης 

ιόντων υδρογόνου. Σύμφωνα με τη θεωρία, η ποσότητα των Η+ η οποία προστίθεται ή αφαιρείται 

από το πλάσμα καθορίζει το τελικό pH, ενώ δεν συνυπολογίζονται τα μη πτητικά ρυθμιστικά 

διαλύματα. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται εξολοκλήρου στην εξίσωση Henderson-Hasselbach  

pH = pK + log [[ΗCO3-]/ (SCO2 x PaCO2)] 

όπου Κ είναι η σταθερά της αντίδρασης, [HCO3-] συγκέντρωση διαττανθρακικών, SCO2 

συντελεστής διαλυτότητας του CO2, PaCO2 η μερική πίεση του CO2.   

Οι αναπνευστικές διαταραχές σχετίζονται με το CO2 και οι μεταβολικές διαταραχές με τη [HCO3-]. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση της οξεοβασικής ισορροπίας βασιζόμενης στη συγκέντρωση [HCO3-], 

ανάλογα με την πρωτοπαθή διαταραχή, μεταβολές προκύπτουν στη σχέση pCO2/HCO3- 

προκειμένου να μετριαστούν οι μεταβολές του pH. Με βάση την προσέγγιση των [HCO3-]  οι 

διαταραχές αυτές κατηγοριοποιούνται σε 4 βασικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας: 

μεταβολική οξέωση, μεταβολική αλκάλωση, αναπνευστική οξέωση και αναπνευστική αλκάλωση. 

Μεταβολική οξέωση: Η μεταβολική οξεώση εμφανίζεται όταν υπάρχει υπερβολικό οξύ στο 

πλάσμα. Στην βασική κατάσταση, το σώμα παράγει περίπου 12.000 έως 13.000 mmol διοξειδίου 
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του άνθρακα (CO2) και 1-1.5 mmol ανά κιλό σωματικού βάρους μη πτητικού οξέος. Το σώμα έχει 

μεγάλη ικανότητα ρύθμισης, με το CO2-HCO3 ως το κύριο ρυθμιστικό σύστημα. Οι δύο κύριες οδοί 

έκκρισης οξέος είναι οι πνεύμονες (για το CO2) και τα νεφρά (για τα μη πτητικά οξέα). Μια 

μεταβολική οξέωση μπορεί να προκληθεί από τρεις κύριους μηχανισμούς: 1) αυξημένη παραγωγή 

οξέων 2) απώλεια διττανθρακικού άλατος 3) μειωμένη απέκκριση του νεφρικού οξέος. Η 

μεταβολική οξέωση χαρακτήρίζεται από [HCO3-] <24mmol/lt και αντιρροπείται με μείωση του 

pCO2 (αναπνευστική αλκάλωση) σύμφωνα με τον τύπο pCO2 = (1.5 x ΗCO3-) + 8 .   

 Μεταβολική αλκάλωση: Η απώλεια γαστρικού υγρού και η χρήση διουρητικών αποτελούν την 

πλειοψηφία των περιπτώσεων μεταβολικής αλκάλωσης. Εάν μειωθεί ο αποτελεσματικός 

κυκλοφορικός όγκος, τα νεφρά δρουν με φιλτράρισμα του νατρίου, όξινου ανθρακικού άλατος και 

χλωρίου, κυρίως μέσω της ενεργοποίησης του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης, 

μειώνοντας έτσι τη συγκέντρωση χλωριούχου άλατος. Η μεταβολική αλκάλωση χαρακτηρίζεται από 

[HCO3-]>24mmol/lt και η αντισταθμιστική αλλαγή με αναπνευστική οξέωση γίνεται σύμφωνα με 

τον τύπο pCO2 = (0.7 x ΗCO3-) + 21.  

Αναπνευστική οξέωση: χαρακτηρίζεται από αύξηση της paCO2>45mmHg (υποαερισμός) και 

συνοδεύεται από αντιρροπιστική αύξηση της [HCO3-] μέσω νεφρικής λειτουργίας, σύμφωνα με τον 

τύπο [HCO3-] = [(pCO2 – 40)/10] + 24. Eάν πρόκειται για χρόνια αναπνευστική οξέωση, τότε η 

αντιρρόπηση γίνεται σύμφωνα με τον τύπο [HCO3-] = [(pCO2 – 40)/3] + 24. 

Αναπνευστική αλκάλωση:  χαρακτηρίζεται από μείωση της paCO2<35mmHg (υπεραερισμός) και 

συνοδεύεται από αντιρροπιστική μείωση της [HCO3-] μέσω νεφρικής λειτουργίας, σύμφωνα με τον 

τύπο [HCO3-] = [(40-pCO2)/5] + 24. Eάν πρόκειται για χρόνια αναπνευστική οξέωση, τότε η 

αντιρρόπηση γίνεται σύμφωνα με τον τύπο [HCO3-] = [(40-pCO2)/2] + 24. 

Μέθοδος στηριζόμενη στηριζόμενη στο έλλειμμα/περίσσεια βάσης 
 
Η αύξηση του pCO2 οδηγεί αντιρροπιστικά σε αύξηση των [HCO3-]. Ως έλλειμμα βάσης (ΒΕ) 

καθορίζεται  η ποσότητα οξέος ή βάσης που πρέπει να προστεθεί in vitro σε δείγματος αίματος, 

ώστε να αποκατασταθεί το pH σε τιμή 7.4, ενώ η τιμή της PaCO2 διατηρείται σταθερή στα 

40mmHg., σύμφωνα με 

[ΗCO3-] – 24.4 = -(2.3 x [Hb] +7.7) x (pH-7.4) + BE/(1-0.023 x [Hb]), 

όπου [ΗCO3-] συγκέντρωση διττανθρακικών στο αίμα, [Hb] συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης σε 

mmol/lt, BE έλλειμμα βάσης. 
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Πιο συγκεκριμένα, η BE μπορεί να οριστεί ως η συγκέντρωση ισχυρού οξέος ή ισχυρής βάσης 

(εκφρασμένης σε mmol / L) που απαιτείται για την επιστροφή του  pΗ ενός in vitro δείγματος 

πλήρους αίματος σε ρΗ 7,40, ενώ το pCO2 (a) του δείγματος διατηρείται στα 5,32 kPa (40 mmHg) 

και η θερμοκρασία του δείγματος διατηρείται στους 37 ° C  (οι τιμές pH και pCO2 (a) σε αυτόν τον 

ορισμό βρίσκονται στο μέσο του αντίστοιχου εύρους αναφοράς τους). Με την τεχνητή διατήρηση 

του pCO2 (a) ενός δείγματος αίματος in vitro εντός των κανονικών ορίων, οποιαδήποτε απόκλιση 

από το φυσιολογικό pH 7.40 οφείλεται στο συνολικό αποτέλεσμα του μη αναπνευστικού 

μεταβολικού συστατικού . Εάν δεν υπάρχει απόκλιση, δηλ. το in vitro δείγμα με pCO2 (a) 5,32kPa 

έχει ήδη ρΗ 7,40, δεν απαιτείται ισχυρό οξύ ή βάση και η περίσσεια βάσης είναι συνεπώς μηδενική. 

Φαίνεται από τα παραπάνω ότι η τιμή της ΒΕ είναι υπολογιζόμενη, ελάχιστα επηρεάζεται από την 

PaCO2, ενώ επηρεάζεται από τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης. Η τιμή της ΒΕ δεν μταβάλλεται όταν 

προκύπτουν αναπνευστικές διαταραχές, ενώ διαταράσσεται σημαντικά σε μεταβολική οξέωση και 

αλκάλωση. Παρά το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται στην εξίσωση η PaCO2, εντούτοις αλλαγές 

μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές του ΒΕ. Επιπλέον τα επίπεδα αλβουμίνης και φωσφόρου, όπως 

επίσης και η κατανομή των διττανθρακικών μπορεί να αποτελέσουν σημαντικούς περισορισμούς 

στην αξιοπιστία των εν λόγω υπολογισμών του ΒΕ. (3, 26) 

 

Χάσμα Ανιόντων 
 

Το χάσμα ανιόντων (anion gap, AG) υπολογίζεται ως  

ΑG= ([Na+] +[ K+])– ([Cl-] + [ΗCO3-]) 

Όπου [Νa+] μοριακή συγκέντρωση νατρίου, [Κ+] μοριακή συγκέντρωση καλίου, [CL-] μοριακή 

συγκέντρωση χλωρίου, [HCO3-] μοριακή συγκέντρωση διττανθρακικών 

Συχνά η συγκέντρωση καλίου στο πλάσμα είναι χαμηλή σε σύγκριση με του νατρίου για 

παράδειγμα, και συχνά παραλείπεται. Ως φυσιολογική τιμή AG συνήθως αναφέρεται 12±2, αν και 

στη βιβλιογραφία αναφέρεται ευρεία διακύμανση των φυσιολογικών ορίων. Στο πλάσμα υπάρχει 

χάσμα ανιόντων, ενώ σε μεταβολική οξέωση παρατηρείται αύξηση της τιμής AG, που οφείλεται σε 

συσσώρευση μη μετρούμενων ανιόντων στο πλάσμα, όπως γαλακτικό οξύ, δηλητήρια, κετόνες κλπ. 

Σε περίπτωση που ανευρεθεί χαμηλή τιμή AG, τότε πρέπει να διερευνηθεί εάν πρόκειται για 

ψευδώς χαμηλή τιμή που οφείλεται σε χαμηλή τιμή αλβουμίνης στον ορό. Ο λόγος είναι ότι η 

αλβουμίνη αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό των μη μετρούμενων ανιόντων (οξύ). Για το λόγο, και 
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ιδιαίτερα σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς που η συγκέντρωση της αλβουμίνη είναι επηρεασμένη σε 

μεγάλο ποσοστό, συνιστάται το διορθωμένο  AG με βάση την ακόλουθη εξίσωση : 

AGadj=AG + 0.25 x (φυσιολογική τιμή αλβουμίνης – μετρήσιμη τιμή αλβουμίνης) 

όπου συγκέντρωση της αλβουμίνης σε gr/lt. 

Παρ 'όλα αυτά, το AGadj είναι απλώς μια προσέγγιση, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει ιόντα αυτά  

του  μαγνησίου, του ασβεστίου και φωσφορικά ιόντα. 

Το χάσμα ανιόντων επηρεάζεται από αλλαγές στα ιόντα που δεν έχουν μετρηθεί. Ένα υψηλό χάσμα 

ανιόντων υποδεικνύει οξέωση. Σε ασθενείς με φυσιολογικό AG, η πτώση HCO-
3 είναι η πρωταρχική 

παθολογία. Δεδομένου ότι υπάρχει μόνο ένα άλλο σημαντικό ανιόν ρύθμισης, πρέπει να 

αντισταθμιστεί σχεδόν εντελώς με αύξηση του Cl-. Το χαμένο HCO3- αντικαθίσταται από ένα 

χλωριούχο ανιόν και έτσι υπάρχει ένα φυσιολογικό κενό ανιόντων (4). 

Η γαλακτική οξέωση αντιπροσωπεύει περίπου τις μισές περιπτώσεις ενός υψηλού AG και συχνά 

οφείλεται σε υποξία. Ωστόσο, περίπου οι μισοί ασθενείς με επίπεδα γαλακτικού ορού μεταξύ 3,0 

και 5,0 mmol/lt έχουν AG εντός της περιοχής αναφοράς. Το AG, το οποίο έχει ευαισθησία και 

ειδικότητα κάτω του 80% στην αναγνώριση αυξημένων επιπέδων γαλακτικού, δεν μπορεί να 

αντικαταστήσει μια μέτρηση του επιπέδου του γαλακτικού ορού. Το AG μπορεί να βοηθήσει στη 

διάγνωση και παρακολούθηση πολλών κυρίως μετβολικών νοσημάτων, χαρακτηριστικό 

παράδειγμα η διαβητική κετοξέωση. (5). 

 

Φυσικοχημική προσέγγιση κατά Stewart 
 
Ο Peter Stewart (1921-1993) ανέπτυξε την προσέγγιση  ανάλυσης  οξεοβασικών διαταραχών σε 

βιολογικά συστήματα  βασιζόμενος στις βασικές φυσικοχημικές αρχές (6). Με βάση την προσέγγιση 

Stewart, η παραδοσιακή ανάλυση διοξειδίου του άνθρακα / διττανθρακικού άλατος με τη χρήση 

της εξίσωσης Henderson-Hasselbalch δεν αντιπροσωπεύει εξολοκλήρου το  ρόλο ρύθμισης της 

συγκέντρωσης Η + που παίζει τα ισχυρά ιόντα, τα ασθενή οξέα και το ίδιο το νερό. Η αποδοχή της 

ανάλυσής του ήταν περιορισμένη επειδή απαιτεί ένα περίπλοκο σύνολο υπολογισμών για να 

ληφθούν υπόψη όλες οι μεταβλητές και δεν παρέχει απλή κλινική καθοδήγηση. Ωστόσο, η ανάλυση 

αυτή μπορεί να γίνει πιο ρεαλιστική χρησιμοποιώντας μια σειρά απλών εξισώσεων για τον 

ποσοτικό προσδιορισμό των κύριων διεργασιών σε όξινες βασικές διαταραχές.  

Παρακάτω παρατίθενται οι βασικοί όροι της φυσικοχημικής προσέγγισης της ΟΒΙ.  
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• Strong Ion Difference (SID): Η διαφορά μεταξύ του συνόλου των πλήρως διασπασμένων 

(ισχυρών) κατιόντων από το σύνολο των πλήρως διασπασμένων (ισχυρών) ανιόντων στο 

πλάσμα.(σε mEq/L) 

• Apparent Strong Ion Difference (SIDapp): . SID όπως υπολογίζεται άμεσα από τις συγκεντρώσεις 

των μετρούμενων ισχυρών ιόντων στο πλάσμα (Na+ + K+ + Ca2+ +Mg2+) – (Cl-). 

• Effective Strong Ion Difference (SIDeff): Η SID όπως υπολογίζεται από τα διττανθρακικά (HCO3-) 

και τα ασθενή μη πτητικά οξέα (αλβουμίνη και φώσφορος) 

• Oλική συγκέντρωση ασθενών οξέων (Αtot): Τα ασθενή οξέα, σε αντίθεση με τα ισχυρά ιόντα, 

βρίσκονται στο φυσιολογικό pH σε μία διασπασμένη μορφή (Α-) και σε μία μορφή συζευγμένη 

με ένα υδρογόνο (ΑΗ). Αtot = A- + AH. 

• Μη μετρούμενα ανιόντα (ΧΑ-): Η διαφορά μεταξύ της SIDapp και SIDeff , σε mEq/L. 

 

Τρεις  είναι οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την φυσικοχημική προσέγγιση: 1) η αρχή της 

ηλεκτρικής ουδετερότητας, όπου σε ένα υδατικό διάλυμα, το οποίο είναι πάντα ηλεκτρικά 

ουδέτερο, το σύνολο των θετικά φορτισμένων ιόντων πρέπει να είναι ίσο με το σύνολο των 

αρνητικά φορτισμένων ιόντων,  2) η αρχή της διατήρησης της μάζας, όπου σε ένα υδατικό διάλυμα 

κάθε συστατικό παραμένει σταθερό, εκτός εάν προστεθεί ή απομακρυνθεί από το διάλυμα, ή αν 

δημιουργηθεί/καταστραφεί μέσω χημικών αντιδράσεων. 3) νόμος της ενέργειας της μάζας, όπου η 

ταχύτητα μιας χημικής αντίδρασης είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των χημικών ουσιών που 

συμμετέχουν. Βασική έννοια της προσέγγισης αυτής είναι ότι το pH είναι αποτέλεσμα της 

διάσπασης του νερού, της pCO2, των ασθενών οξέων (weak acids) και της συγκέντρωσης 

συγκεκριμένων ηλεκτρολυτών (SID) (7). Σημειώνεται εδώ ότι ισχυρά ιόντα είναι τα ιόντα, τα οποία 

βρίσκονται πλήρως διασπασμένα σε υδατικό διάλυμα, και είναι ισχυρά κατιόντα Na+, K+, Ca+2, 

Mg+2, ισχυρά ανιόντα Cl-, ενώ SID είναι η διαφoρά μεταξύ του συνόλου των ισχυρών κατιόντων και 

του συνόλου των ισχυρών ανιόντων, εκφράζεται σε mEq/lt και έχει τιμή στο πλάσμα 36-42 mEq/lt. 

Με βάση λοιπόν την αρχή της ηλεκτρικής ουδετερότητας ισχύει: 

SID + [H+] – [HCO3-] – [CO3
2-] – [A-] – [OH-] = 0 

όπου Α- είναι η πλήρως διασπασμένη ανιονική μορφή συγκέντρωση ασθενών μη πτητικών οξέων 

(μη πτητικά οξέα είναι αυτά που δεν παράγουν CO2). 

Το πολύ σημαντικό που υποδηλώνει η φυσικοχημική προσέγγιση του Stewart είναι ότι το pH δεν 

είναι μόνο αποτέλεσμα της pCO2 και της [HCO3-] (προσέγγιση Henderson Hasselbach), αλλά 

συνυπολογίζει την SID (διαφορά μεταξύ του συνόλου των ισχυρών κατιόντων και του συνόλου των 

ισχυρών ανιόντων) και την συγκέντρωση των ασθενών μη πτητικών οξέων και σταθερών 

διάσπασης. Τα ασθενή μη πτητικά οξέα στο πλάσμα του ασθενή που αλλαγές αυτών μπορούν να 
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προκαλέσουν αξιόλογες οξεοβασικές ανισορροπίες είναι ο ανόργανος φώσφορος [Pi] mmol/lt ή 

mg/dl και η αλβουμίνη [Alb] gr/lt. Hτιμή της [Alb] υπολογίζεται ως  

[Alb-] = [Alb] × (0.123 × pH – 0.631) σε  gr/lt 

Και η τιμή του ανόργανου φωσφόρου υπολογίζεται ως 

[Pi-] = [Pi] × (0.309 × pH – 0.469) σε mmol/lt 

Όσον αφορά τα μη μετρούμενα ανιόντα (ΧΑ-), εναλλάκτικά αναφέρονται ως SIG (strong ion gap), 

αυτά είναι ισχυρά ανιόντα, εκτός του Cl-, όπως γαλακτικό οξύ, κετονοξέα, θειικό οξύ, άλλα 

οργανικά οξέα που αυξάνονται σε παθολογικές καταστάσεις.  

 Το πλεονέκτημα  της φυσικοχημικής προσέγγισης είναι ότι δίνει μεγαλύτερη βάση στην κατανόηση 

των μηχανισμών που ανιχνεύουν τις οξεοβασικές ανισορροπίες και οδηγεί ευκολότερα σε κλινικές 

ενέργειες που μπορούν να αποτρέψουν ή να διορθώσουν τις διαταραχές αυτές (8, 27). Συμφωνα με 

αυτό το μοντέλο προσέγγισης καθορίζονται 3 ανεξάρτητες μεταβλητές (Εικόνα 1)  

1) η μερική πίεση CO2 (pCO2): εάν είναι αυξημένο (pCO2>45mmHg) οδηγεί σε αναπνευστική 

οξέωση, εάν είναι μειωμένο (pCO2<35mmHg) οδηγεί σε αναπνευστική αλκάλωση, θεώρηση που 

συμφωνεί με την κλασική προσέγγιση Henderson Hasselbach    

2) η SID : εάν είναι μειωμένη (<36mEq/lt), που σημαίνει μειωμένη [Νa+] ή αυξημενη [Cl-], ή 

αυξημένη συγκέντρωση μη μετρούμενων ανιόντων (ΧΑ-)  ισοδυναμεί με μεταβολική οξέωση, εάν 

είναι αυξημένο (>42mEq/lt), που σημαίνει αυξημένη [Νa+],ή μειωμένη [Cl-],  ισοδυναμεί με 

μεταβολική αλκάλωση.  

3) τα ασθενή μη πτητικά οξέα (κυρίως Alb, P): εάν το σύνολό τους (Atot) είναι αυξημενο αντιστοιχεί 

σε μεταβολική οξέωση, εάν είναι μειωμένο, όπως σε υπολευκωματιναιμία ή/και υποφωσφαταιμία) 

αντιστοιχεί σε μεταβολική αλκάλωση. Οι διαταραχές αυτές (μίας ή περισσοτέρων) θα οδηγήσει σε 

διαταραχή της ΟΒΙ και αποτελεί τη βάση για τη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική 

αντιμετώπιση. Δεν θα αναφερθούμε περαιτέρω σε σταθερές διάσπασεις, λόγω παραδοχής ότι σε 

σημαντικές διαταραχές αυτών, οι τιμές του pH είναι ασύμβατες με τη ζωή. Η Εικόνα 1 δίνει 

παραστατικά τις μεταβολές του pH σύμφωνα με την φυσικοχημική προσέγγιση και η Εικόνα 2 δίνει 

χαρακτηριστικά παραδείγματα παθολογικών καταστάσεων και μεταβολών των ανεξάρτητων 

μεταβλητών.  
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Εικόνα 1. Διάγραμμα μεταβολών του pH σύμφωνα με την φυσικοχημική προσέγγιση (από 

Respiratory Critical Care Medicine 2000 Dec;162(6):2246-2251)(9)  

 

 

Εικόνα 2: Σχηματική αναπαράσταση συχνών διαταραχών και προσέγγιση αυτών με την 

φυσικοχημική μέθοδο κατά Stewart (permission from Yohanes WHG. Easy way to understand 

Stewart’s acid-base. 2015. Centra Commun, University of Indonesia) (10) 
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Συμπερασματικά η συγκέντρωση [H+] στο πλάσμα καθορίζεται από την paCO2, την [SID],και την 

συνολική συγκέντρωση των ασθενών μη πτητικών οξέων [Atot]. Η συγκέντρωση του SID 

μεταβάλλεται και εξαρτάται από τη λειτουργία όλων των οργάνων (ήπαρ, νεφροί, γαστρεντερικό 

σύστημα) που καθορίζουν την ποσότητα του νερού στον οργανισμό, τη συγκέντρωση ηλεκτρολυτών 

και τη συσσώρευση μη μετρούμενων ανιόντων (ΧΑ-). Η αναπνευστική λειτουργία σε συνδυασμό με 

παράγοντες που αφορούν την κυκλοφορία καθορίζουν και την paCO2.  Ιδιαίτερα σημαντική είναι η 

συμβολή των νεφρών στη [SID]. Όταν μεταβάλλεται η [H+] στο πλάσμα λόγω μεταβολών του pCO2 

τότε αργά προκαλούνται αντιρροπιστικές αλλαγές στη [SID] μέσω της νεφρικής λειτουργίας. 

Αντίθετα, όταν μεταβάλλεται η [H+] στο πλάσμα λόγω μεταβολών της [SID], τότε προκαλούνται 

αντιρροπιστικές αλλαγές μέσω της αναπνευστικής λειτουργίας με σκοπό τις αντίστοιχες 

αντιρροπιστικές αλλαγές της  paCO2.  

 

H μελέτη των οξεοβασικών διαταραχών σε παιδιά ασθενείς στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας  (ΜΕΘ) 

 
Η οξεοβασική ισορροπία (ΟΒΙ) του πλάσματος αποτελεί μέρος της ομοιόστασης του ανθρώπινου 

οργανισμού και επιτυγχάνεται,όπως προαναφέρθηκε, διαμέσου μιας δυναμικής αλληλεπίδρασης 

αντιρροπιστικών μηχανισμών και ρυθμιστικών διαλυμάτων, με αποτέλεσμα το pH να διατηρείται 

φυσιολογικό μεταξύ πολύ στενών ορίων. Όταν το pH είναι εκτός των ορίων αυτών, τότε οι 

φυσιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού επηρεάζονται και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή 

του ασθενή. Η εκτίμηση της ΟΒΙ του πλάσματος βαρέως πασχόντων παιδιών που νοσηλεύονται σε 

ΜΕΘ είναι αναμφίβολα μία εξέταση που παρέχει πληροφορίες για την κατανόηση της σοβαρότητας 

και της παθοφυσιολογίας της νόσου. Η σημασία της έγκειται στο γεγονός ότι η θεραπεία θα πρέπει 

να στοχεύει στην αντιμετώπιση της πρωταρχικής αιτίας που προκάλεσε τη διαταραχή, άρα θα 

πρέπει έγκαιρα να αναγνωριστεί,  ενώ πρέπει να λαμβάνονται άμεσα μέτρα διόρθωσης της οξείας 

διαταραχής της ΟΒΙ σε επικίνδυνες για τη ζωή αποκλίσεις.  

Μεταβολικές διαταραχές ΟΒΙ είναι συχνές στα βαρέως πάσχοντα παιδια και για το λόγο αυτό η 

κατανόηση τους και η παρακολούθησή (monitoring) τους αποτελεί κρίσιμο σημείο στην καλή 

πρακτική (best practice) στη διάρκεια της νοσηλείας τους σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Οι 

βαρέως πάσχοντες παιδιατρικοί ασθενείς εμφανίζουν πολύ συχνά ηλεκτρολυτικές διαταραχές και 

υποαλβουμιναιμία. H παραδοσιακή μέθοδος εκτίμησης ΟΒΙ Henderson Hasselbach αδυνατεί να 

εμβαθύνει και να εξηγήσει με ακρίβεια σύνθετες μεταβολικές διαταραχές που συμβαίνουν, όπως 

ήδη τονίστηκε. Χαρακτηριστικά, δεν προσδιορίζει εάν μία μεταβολική διαταραχή οφείλεται σε 

αυξημένα οξέα πχ γαλακτικό, σε υπερχλωραιμία ή συνδυασμό και των δύο, δεν συνυπολογίζει τις 
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διαταραχές Na/H2O, την συγκέντρωση αλβουμίνης και ανόργανου φωσφόρου, που πολύ συχνά 

είναι χαμηλή σε ασθενείς ΜΕΘ, ενώ φυσιολογικές τιμές pH, PCO2 και HCO3
- δεν αποκλείουν 

υποκείμενη διαταραχή. Παρόμοια διαπιστώνονται και για τον υπολογισμό του χάσματος ανιόντων 

(Anion Gap, AG).  Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η φυσικοχημική προσέγγιση κατά Stewart, η οποία 

χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στο περιβάλλον της ΜΕΘ, αναγνωρίζει στατιστικά σημαντικά 

περισσότερους ασθενείς με μεταβολικές διαταραχές σε σύγκριση με τη μέθοδο Ηenderson 

Ηasselbach.(H-H) (11,28) Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να αναγνωρίζεται φυσιολογική ΟΒΙ με την 

προσέγγιση Η-Η, και παθολογική με τη Stewart. Αυτό εξηγείται από την αλληλοεξουδετέρωση 

παραγόντων που προκαλούν τόσο οξέωση όσο και αλκάλωση (12). Έχει φανεί ότι η χρήση της 

διορθωμένης τιμής του AG (adjusted) βελτιώνει τη διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου Η-Η, όχι 

όμως σε περιπτώσεις μεταβολικής οξέωσης που οφείλεται στην υψηλή τιμή μη μετρούμενων 

ανιόντων.  

Προσπάθειες έχουν γίνει για τη συσχέτιση παραμέτρων ΟΒΙ με κλινικούς δείκτες βαρύτητας και 

έκβασης καθώς και την κλινική τους χρησιμότητα ως προγνωστικών δεικτών έκβασης. Σήμερα 

ακόμη αμφισβητείται η υπεροχή της μιας εκ των δύο μεθόδων εκτίμησης ΟΒΙ έναντι της άλλης σε 

ό,τι αφορά την προγνωστική τους ικανότητα για την εκτίμηση της έκβασης μιας σοβαρής νόσου. Οι 

περισσότερες μελέτες αφορούν ενήλικο πληθυσμό (14) και κυρίως ασθενείς ΜΕΘ, ενώ μελέτες σε 

παιδιατρικό πληθυσμό είναι ελάχιστες. Αυξημένες τιμές μη μετρούμενων ισχυρών ανιόντων, 

γνωστών ως [ΧΑ-] ή Strong Ion Gap (SIG), έχουν συσχετισθεί με αυξημένη θνησιμότητα. Το SIG εχει 

επίσης προταθεί ως προγνωστικός δείκτης θνητότητας σε μελέτη με παιδιατρικούς ασθενείς μετά 

από καρδιοπνευμονικό bypass, παιδιά με σοβαρό έγκαυμα, αλλά και σε ενήλικες 

πολυτραυματίες.(14,15,16) 
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Ειδικό Μέρος   
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Σκοπός 
 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο υπολογισμός και η εκτίμηση της οξεοβασικής ισορροπίας 

παιδιών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ Παίδων με μεθόδους υπολογισμού που βασίζονται στα 

[HCO3], BE και AG, καθώς και με την κατά Stewart φυσικοχημική  προσέγγιση.  Οι μέθοδοι αυτοί θα 

συγκριθούν μεταξύ τους όσον αφορά την κλινική χρησιμότητα, την πρώιμη διαγνωστική ικανότητα, 

την ικανότητα ανεύρεσης μεταβολικών διαταραχών, και την προγνωστική τους αξία σε σχέση με 

την έκβαση σε βαρέως πάσχοντα παιδιά.  
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Μέθοδος 
 
Πρόκειται για αναδρομική μελέτη παιδιών που εισήχθησαν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

Παίδων του ΠΑΓΝΗ  το χρονικό διάστημα 2013-2017. Η μελέτη έλαβε έγκριση από την επιτροπή 

Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης. Δεν χρειάστηκε 

ενημέρωση και ενυπόγραφη συγκατάθεση από τους ασθενείς εφόσον πρόκειται για αναδρομική 

μελέτη.   

Οι ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη ήταν ασθενείς που εισήχθησαν στην Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας και παρέμειναν για τουλάχιστον  48 ώρες. Καταγράφηκαν τα δείγματα κατά 

την εισαγωγή (1η ημέρα) του ασθενούς στην ΜΕΘ, την 2η ημέρα στις 8.00 και την 3η ημέρα στις 8.00. 

Καταγράφηκαν τα δείγματα από τα δεδομένα των φακέλων τα δημογραφικά στοιχεία ασθενών, 

διάγνωση, συννοσηρότητα, χρόνος παραμονής, χρόνος μηχανικού αερισμού, χορήγηση υγρών και 

έκβαση. Από αρτηριακά δείγματα αίματος μελετήθηκαν οι  τιμές pH, pO2, pCO2, HCO3, Base Ecxess 

, ενώ από βιοχημικούς δείκτες μελετήθηκαν οι τιμές Na, K, P, Ca, Mg, Cl, αλβουμίνης και γαλακτικού. 

Από αυτές τις μετρούμενες τιμές υπολογίστηκαν τα εξής: χάσμα ανιόντων, η διαφορά των ισχυρών 

ιόντων (SID) καθώς και το χάσμα των ισχυρών ιόντων. Η συλλογή των στοιχείων ήταν  ανώνυμη 

καταγράφηκε ωστόσο ο μοναδικός για κάθε ασθενή αριθμός μητρώου για λόγους αντιστοίχισης. 

 

Υπολογιζόμενες Μεταβλητές 

 

Τα διττανθρακικά ([HCO3-]) και το έλλειμμα/περίσσεια βάσης (BE)  υπολογίστηκαν με την χρήση 

των εξισώσεων Henderson-Hasselbalch. Το χάσμα ανιόντων (AG) εκτιμήθηκε με τον εξής τύπο:   

AG = ([Na+] + [K+]) – ([Cl-] + [HCO3-]), όλα σε mEq/L. 

Το χάσματος ανιόντων  (AGadj, mEq/L) με  την επίδραση της παθολογικής συγκέντρωσης της 

αλβουμίνης στον ορό (σε g/L) έγινε με τον παρακάτω τύπο:   

AGadj = μετρούμενο AG + 0.25 × (40 – συγκέντρωση αλβουμίνης). 

Η φυσικοχημική προσέγγιση εφαρμόστηκε χρησιμοποιώντας το μοντέλο του Stewart. Το effective 

strong ion difference (SIDeff, mEq/L) υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τον τύπο:   

SIDeff = [HCO3-] + [Alb-] + [Pi-], 

όπου, [Alb-] and [P] είναι τα αρνητικά ιόντα  (mEq/L), τα οποία  προέρχονται από την αλβουμίνη και 

το φώσφορο, αντίστοιχα.  

Το strong ion difference apparent (SIDapp, mEq/L) υπολογίστηκε ως εξής:   

SIDapp = [Na+] + [K+] + [Ca2+] + [Mg2+] - [Cl-], όλα σε mEq/L. 
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Τα μη μετρούμενα ισχυρά ανιόντα γνωστά και ως  SIG, είναι τα ισχυρά ανιόντα όλα εκτός το Cl στο 

οποίο υπολογίστηκε η διαφορά των SIDeff και SIDapp. Οι διαταραχές του SID προσαρμόζονται στις 

διαταραχές νερού μαζί με το Νa.  

Τιμές αναφοράς για τις μετρούμενες και τις υπολογιζόμενες  μεταβλητές προέκυψαν από την 

ανάλυση των αρτηριακών και των βιοχημικών δειγμάτων από 415 ασθενείς. 

  

Στατιστική Ανάλυση  

 

Τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας μη παραμετρικές αναλύσεις. Συνεχιζόμενες μεταβλητές 

εκφράστηκαν ως διάμεσες τιμές  [25–75ο  διατεταρτημόριο εύρος (interquartile range, IQR)], και 

συγκρίθηκαν χρησιμοποιώντας Mann-Whitney ή Kruskal-Wallis test, ανάλογα με το αν πρόκειται για 

παραμετρικές ή μη-παραμετρικές τιμές αντίστοιχα. Για σύγκριση ποσοτικών μεταβλητων 

χρησιμοποιήθηκε ANOVA test, ενώ για σύγκριση ποιοτικών χαρακτηριστών X2.  Οι στατιστικές 

αναλύσεις έγιναν σε SPSS 24.0 και η τιμή p<0.05 θεωρήθηκε στατιστικά σημαντική. 
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Αποτελέσματα 

 

Στη μελέτη μας συμπεριλήφθηκαν 415 ασθνείς. Στον πίνακα 1 παρατίθενται τα δημογραφικά 

στοιχεία του μελετούμενου πληθυσμού, η διάγνωση εισόδου και η θνητότητα. Ολοι οι ασθενείς 

νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ Παίδων ΠαΓΝΗ με διάμεση τιμή χρόνου νοσηλείας 5 (3-10) ημέρες. 185 

(44.6%) ασθενείς προσήλθαν από άλλο νοσοκομείο της Κρήτης, 13 (3.1%) αεροδιακομιδή από άλλο 

νοσοκομείο εκτός Κρήτης, 38 (9.2%) από το τμήμα επειγόντων του Νοσοκομείου μας, 86 (20.8%) 

από άλλη κλινική του Νοσοκομείου μας και 84 (20.3%) κατευθείαν από το χειρουργείο. Τελικά, 126 

(30.5%) από όλα τα παιδιά του μελετούμενου πληθυσμού χρειάστηκε να χειρουργηθούν.  271 

(65.6%) παιδιά είχαν ελεύθερο αναμνηστικό, 18 (4.4%) είχαν αιματολογικό-ογκολογικό νόσημα και 

124 (30%) παιδιά έπασχαν από κάποιο χρόνιο νόσημα ή σύνδρομο. Αντιβίωση έλαβε το 90.6% (376 

ασθενείς),  αγγειοσυσπαστικά/ινότροπα φάρμακα το 34.5% (143 ασθενείς) και 

καταστολή/αναλγησία το 52.7% (218 ασθενείς). Σε επεμβατικό μηχανικό αερισμό τέθηκαν 214 

(51.7%) ασθενείς, ενώ σε μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό 19 ασθενείς (4.6%). Εξωνεφρική 

κάθαρση, αιμοδιαδιήθηση (n=15) και περιτοναική διάλυση (n=3), έλαβε το 4.3%. Η αδρή θνητότητα  

υπολογίστηκε στο 3.9%.  

Οι φυσιολογικές τιμές των μετρούμενων και υπολογιζόμενων μεταβλητών παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 2 και 3 αντίστοιχα. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι διαχρονικές μετρήσεις των 

μετρούμενων μεταβλητών της οξεοβασικής ισορροπίας, οι οποίες διαφέρουν στατιστικά σημαντικό 

μεταξύ των ημερών (ANOVA). Συγκεκριμένα,  το ph από οξεωτικό δείχνει μία τάση αποκατάστασης, 

το [Cl-] αυξάνεται ήδη από την δεύτερη ημέρα σε βαθμό σταστιστικά σημαντικό (p<0.001) και η Alb 

μειώνεται (p<0.001).  

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι διαχρονικές μετρήσεις των υπολογιζόμενων μεταβλητών της 

οξεοβασικής ισορροπίας. Από τα δεδομένα φαίνεται ότι οι ασθενείς την πρώτη ημέρα είχαν 

μεταβολική οξέωση κατά κύριο λόγο και με τις τρεις μεθόδους ([HCO3-], BE, SIDeff τιμές που 

δηλώνουν μεταβολική οξέωση), με αυξημένο χάσμα ανιόντων. Στην πάροδο των ημερών, όλες οι 

τιμές διαφέρουν σταστιστικά σημαντικά με διαχρονική  τάση προς αποκατάσταση (ANOVA).    
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Πίνακας 1. Δημογραφικά στοιχεία και χαρακτηριστικά ασθενών 

Αριθμός Ασθενών  415 

Ηλικία (ενδιάμεση τιμή, IQR) 5.5 (1.5 – 11) 

Αγόρια (n,%) 253 (61%) 

Χρόνος Νοσηλείας (ενδιάμεση τιμή, IQR) 5 (3 - 10) 

Προέλευση (εισαγωγή από άλλο νοσοκομείο) 185 (44.6%) 

Αιτία Εισαγωγής (n,%)  

      Αναπνευστικο 102 (24.9%) 

      Κυκλοφορικό 22 (5.4%) 

      Νευρολογικο 91 (22.2%) 

      Αιματολογικο/Ογκολογικο 9 (2.2%) 

      Μεταβολικο 34 (8.3%) 

      Γαστρεντερολογικο 7 (1.7%) 

      Χειρουργικο 103 (25.2%) 

      Νεφρολογικο 7 (1.7%) 

      Πολυοργανικη Ανεπαρκεια 22 (5.4%) 

      Ειδικες Θεραπείες 12 (2.9%) 

Μηχανικός αερισμός (n,%) 214 (51,7%) 

PELOD (mean, ±SD) 3.72 ±6.2 

PELOD Predicted Mortality (%) (mean, ±SD) 2.9 ±11.7 

PRISM (mean, ±SD) 6.5 ±7.4 

PRISM Predicted Mortality (%) (mean, ±SD) 6.5 ±13.9 

Έκβαση Ασθενή ( Επιβίωση, n %) 399 96,1% 
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Πίνακας 2. Διαχρονικές μετρήσεις μετρούμενων μεταβλητών οξεοβασικής ισορροπίας 

 ΗΜΕΡΑ  1 

(mean, ±SD) 

ΗΜΕΡΑ  2 

(mean, ±SD) 

ΗΜΕΡΑ   3 

(mean, ±SD) 

p-value 
(ANOVA) 

Φυσιολογικό 
εύρος τιμών 

pH 7.35 ±0.09 7.38 ±0.06 7.40 ±0.06 <0.001 7.35 – 7.45 

pCO2 mmHg 37.5 ±11.3 37.1 ±8.4 38.1 ±7.4 0.47 36 – 45 

Na mEq/lt 137.5 ±6.4 138.3 ±4.8 139 ±4.2 0.002 135-145 

K mEq/lt 4.0 7 ±0.7 4.0 1 ±0.5 3.9 ±0.5 0.054 3.5-5.0 

Cl mEq/lt 105 ±7.6 107.2 ±5.9 107.1 ±5.5 <0.001 98-107 

IonCa mEq/lt 2.56  ±0.11 2.52 ±0.09 2.53 ±0.07 <0.001 2.3-2.7 

IonMg mEq/lt 1.98 ±0.25 2.04 ±0.7 2.05 ±0.5 0.29 1.6-1.8 

Ion Phosph 
mEq/lt 

2.5 ±0.7 2.34 ±0.7 2.11 ±0.6 <0.001 0.8-1.6 

Albumin gr/lt 37.5 ±6.9 33.9 ±5.4 32.6 ±4.9 <0.001 36-51 

 

Πίνακας 3. Οι  διαχρονικές μετρήσεις υπολογιζόμενων μεταβλητών οξεοβασικής ισορροπίας   

 ΗΜΕΡΑ  1 

(mean, ±SD) 

ΗΜΕΡΑ  2 

(mean, ±SD) 

ΗΜΕΡΑ   3 

(mean, ±SD) 

p-value 
(ANOVA) 

Φυσιολογικό 
εύρος τιμών 

[HCO3-] 20.7 ±5.3 21.8 ±4.2 23.3 ±3.7 <0.001 22-26 

AG 15.4 ±4.3 13.2 ±3.5 12.5 ±3.6 <0.001 ≤17 

AG adj 16 ±4.4 14.7 ±3.5 14.7 ±3.5 <0.001 ≤17 

BE mmol/lt -3.9 ±5.7 -2.3 ±4.6 -1.00  ±3.9 <0.001 -3 to 3 

SID eff 33.54 ±5.9 33.59 ±4.7 34.5 ±4.1 0.030 35-42 

SIG 7.2 ±4.6 6.08 ±3.7 5.89 ±3.7 <0.001 ≤6 

SIG cor 7.38 ±4.7 6.16 ±3.8 5.92 ±3.7 <0.001 ≤6 

[Cl-] cor 107.2 ±4.5 108.5 ±4.1 107.8 ±4.1 0.002 97-107 

 

Σε σύγκριση με τις μεθόδους στηριζόμενες στην παραδοσιακή προσέγγιση, η φυσικοχημική 

προσέγγιση αναγνώρισε στατιστικά σημαντικά περισσότερους ασθενείς με μεταβολικές διαταραχές 

οξεοβασικής ισορροπίας (x2, p<0.001). Στον πίνακα 4 φαίνεται ο αριθμός των ασθενών διαχρονικά 
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τις τρεις πρώτες ημέρες νοσηλείας και οι μεταβολικές διαταραχές που εντοπίστηκαν ανά 

συγκεκριμένη μέθοδο.  

 

Πίνακας 4. Επίπτωση των μεταβολικών διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας με βάση τη 

φυσικοχημική προσέγγιση, και την συμβατική με ΒΕ και [HCO3-]. 

  Φυσικοχημική προσέγγγιση 

(Αριθμός ασθενών, %) 

Συμβατική προσέγγιση 

(Αριθμός ασθενών, %) 

  SID mEq/lt  Αλβουμίνη 

gr/l 

Phosp 

mmol/lt  

Ελλειμμα 

βάσης 

mEq/lt  

[HCO3-] 

mEq/lt  

Ημέρα 1 

(εισαγωγή) 

Οξέωση 178 (57.8) 2 (0.6) 26 (7.8) 123 (35.7) 173 (50.1) 

 Φυσιολογικό 112 (37) 222 (66.5) 111 (33.2) 211 (61.2) 148 (42.9) 

 Αλκάλωση 13 (4.3) 110 (32.9) 197 (59) 11 (3.2) 24 (7) 

Ημέρα 2 Οξέωση 183 (61.4) 0 9 (2.6) 68 (20.7) 135 (40.5) 

 Φυσιολογικό 103 (34.6) 139 (40.8) 98 (28.7) 246 (74.8) 166 (49.8) 

 Αλκάλωση 12 (4) 202 (59.2) 235 (68.7) 15 (4.6) 32 (9.6) 

Ημέρα 3 Οξέωση 143 (50.9) 1 (0.3) 3 (0.9) 44 (13.9) 82 (25.7) 

 Φυσιολογικό 126 (44.8) 90 (27.3) 54 (16) 257 (81.1) 190 (59.6) 

 Αλκάλωση 12 (4.3) 239 (72.4) 281 (83.1) 16 (5) 47 (14.7) 

 

 

Οι μεταβολικές διαταραχές που ανέδειξαν αλκάλωση λόγω υποαλβουμιναιμίας και 

υποφωσφαταιμίας ήταν αρκετά συχνές, όπως φαίνεται στον πίνακα 4. Ειδικά για τα επίπεδα 

αλβουμίνης και φωσφόρου (ασθενή οξέα), διαχρονικά παρατηρείται πτώση των τιμών, και 

συνεπώς αύξηση του αριθμού των ασθενών με διαταραχή μεταβολικής αλκάλωσης. Ενδεικτικά, την 
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τρίτη ημέρα νοσηλείας η μεταβολική αλκάλωση που οφειλόταν σε υποαλβουμιναιμία και 

υποσφωφαταιμία ήταν 72.4% και 83.1% αντίστοιχα, όταν ταυτόχρονα τα ποσοστά μεταβολικής 

αλκάλωσης με τις παραδοσιακές μεθόδους ήταν 5% ([HCO3-] και 14.7% (ΒΕ). Το γράφημα 1 δείχνει 

παραστατικά τις μεταβολές αυτές, όσον αφορά τις διαταραχές της αλβουμίνης και του φωσφόρου.  

 

α.       β. 

 

Γράφημα 1. Επίπτωση μεταβολικών διαταραχών διαχρονικά, όσον αφορά την αλβουμίνη (α) και 

την μέτρηση επιπέδων φωσφόρου (β). Μπλε στήλη δείχνει τον αριθμό των ασθενών την πρώτη 

ημέρα νοσηλείας, η πράσινη στήλη της δεύτερη ημέρα και καφέ στήλη την τρίτη ημέρα νοσηλείας. 

 

Στα  γραφήματα 2α, 2β και 2γ παρατηρούμε την διαχρονική εξέλιξη των μεταβολικών διαταραχών. 

Η πιο συχνή μεταβολική διαταραχή ήταν η μεταβολική οξέωση (μπλε γραμμή). Οι παραδοσιακές 

μέθοδοι (HCO3, BE), όπως φαίνεται στι γράφημα 1β και 1γ αντίστοιχα, δείχνουν σταδιακή μείωση 

της οξέωσης την 2η και την 3η μέρα με ταυτόχρονη αύξηση των φυσιολογικών. Σε αντίθεση έρχεται 

η φυσικοχημική προσέγγιση, όπου η οξέωση παραμένει την 2η μέρα και μειώνεται την 3η μέρα, 

αλλά και πάλι, όχι στα επίπεδα που δίνουν οι άλλες μέθοδοι. Η φυσικοχημική προσέγγιση 

αναγνώρισε στατιστικά σημαντικές περισσότερες μεταβολικές διαταραχές σε σχέση με την μέθοδο 

των διατανθρακικών (HCO3) και το έλλειμα βάσεων (ΒΕ) (x2, p<0.001).  
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α.     β.     γ. 

 

 

 

 

 

Γράφημα 2. Διαχρονική εξέλιξη μεταβολικών διαταραχών με τη φυσικοχημική προσέγγιση(α) και με 

την παραδοσιακή προσέγγιση μέτρησης [HCO3-] (β) και ελλείμματος βάσης (ΒΕ) (γ). Η μπλε γραμμή 

δηλώνει αριθμό ασθενών με μεταβολική οξέωση, η κόκκινη  γραμμή με μεταβολική αλκάλωση και 

η πράσινη γραμμή δηλώνει αριθμό ασθενών με φυσιολογική οξεοβασική ισοοροπία.  

 

Όταν συγκρίναμε τα επίπεδα SIDeff με τις παραδοσιακές μεθόδους διαπιστώσαμε  γραμμική 

συσχέτιση με τα επίπεδα [HCO3-] (R2 linear=0.875) (γράφημα 3) και μία λιγότερο καλή γραμμική 

συσχέτιση με τη μέτρηση του ελλείμματος βάσης  (R2 linear=0.607) (γράφημα 4). Και στις δύο 

περιπτώσεις δεν υπήρξε διαφορά στατιστικά σημαντική στην επιλογή μεθόδου εκτίμησης ΟΒΙ και 

αναγνώρισης μεταβολικών διαταραχών (Crosstab, SIDeff vs [HCO3-], p=0.31, SIDeff vs BE, p=0.32).  

 

 

Γράφημα 3. Γραμμική συσχέτιση SIDeff και μέτρησης επιπέδων διττανθρακικών  

SIDeff [HCO3-] Base excess 
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Γράφημα 4. Γραμμική συσχέτιση SIDeff και μέτρησης επιπέδων ελλείμματος βάσης 
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Η επιμέρους ανάλυση σύγκρισης των μεθόδων εκτίμησης οξεοβασικής ισορροπίας φαίνεται στα 

γραφήματα 5 και 6.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 5. Σχηματική απεικόνιση συμφωνίας μεταξύ της φυσικοχημικής προσέγγισης και της 

παραδοσιακής μεθόδου μέτρησης οξεοβασικής ισορροπίας με βάση την συγκέντρωση των 

διττανθρακικών [HCO3-] στις εκάστοτε μεταβολικές διαταραχές την ημέρα εισαγωγής 
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Γράφημα 6. Σχηματική απεικόνιση συμφωνίας μεταξύ της φυσικοχημικής προσέγγισης και της 

παραδοσιακής μεθόδου μέτρησης οξεοβασικής ισορροπίας με βάση το έλλειμμα βάσης στις 

εκάστοτε μεταβολικές διαταραχές την ημέρα εισαγωγής 

 

Στο γράφημα 5 φαίνεται το ποσοστό ασυμφωνίας ανάμεσα στην φυσικοχημική προσέγγιση και τα 

διτανθρακικά την ημέρα εισαγωγής. Η ημέρα εισαγωγής επιλέχτηκε με το σκεπτικό να έχουν γίνει 

το δυνατόν λιγότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις όσον αφορά τη χορήγηση υγρών και φαρμάκων, 

που ενδεχομένως να επηρέαζαν την ΟΒΙ. Χαρακτηριστικά φαίνεται ότι όταν μελετήσαμε ξεχωριστά 

για κάθε μεταβολική διαταραχή (οξέωση ή αλκάλωση) τις δύο μεθόδους, το ποσοστό ασυμφωνίας 

ήταν στατιστικά σημαντικό (p<0.001). Στις περιπτώσεις που η φυσικοχημική προσέγγιση όριζε 

μεταβολική οξέωση, η μέτρηση της [HCO3-] έδινε φυσιολογική ΟΒΙ σε ποσοστό 7.8%. Κατά 

αντιστοιχία, όταν η φυσικοχημική προσέγγιση όριζε φυσιολογική ΟΒΙ, η μέθοδος [HCO3-] έδειχνε 

μεταβολική οξέωση σε ποσοστό 17% και μεταβολική αλκάλωση σε ποσοστό 19%. Οσον αφορά τη 

μεταβολική αλκάλωση, υπήρξε πλήρης ταύτιση των δύο μεθόδων. 

Στο γράφημα 6 φαίνεται το ποσοστό ασυμφωνίας ανάμεσα στην φυσικοχημική προσέγγιση και το 

έλλειμμα βάσης την ημέρα εισαγωγής. Στην περίπτωση που η μέθοδος μέτρησης SIDeff έδειχνε 

μεταβολική οξέωση, η μεθοδος με βάση το BE δεν συμφωνούσε στο 21%, δείχνοντας φυσιολογική 

ΟΒΙ. Όταν η φυσικοχημική προσέγγιση έδειχνε φυσιολογική ΟΒΙ, η μέθοδος με βάση το ΒΕ έδειχνε 
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μεταβολική οξέωση στο 22% και μεταβολική αλκάλωση στο 3%. Το ποσοστό ασυμφωνίας όσον 

αφορά στον προσδιορισμό μεταβολικής αλκάλωσης ήταν 15%.   

Και οι τρεις μέθοδοι υπολογισμού μεταβολικών δαταραχών δεν συσχετίστηκαν με τον μηχανικό 

αερισμό, την χειρουργική επέμβαση και την εξωνεφρική κάθαρση.  Τα αίτια εισαγωγής που 

περισσότερο συσχετίστηκαν με μεταβολικές διαταραχές, και δη μεταβολική οξέωση, ήταν με τη 

σειρά χειρουργικά, νευρολογικά, αναπνευστικά, μεταβολικά και κυκλοφορικά. Καλύτερη 

αναγνώριση των διαταραχών φάνηκε να έχει το SIDeff (p<0.001). 

Η επιβίωση συσχετίστηκε με το SIDeff (p=0.008), με τη [HCO3-] (p=0.024) και με ΒΕ (p=0.021). 

Φαίνεται πως καλύτερη συσχέτιση είχε η φυσικοχημική προσέγγιση σε σχέση με τις παραδοσιακές 

μεθόδους. 

Η φυσικοχημική προσέγγιση δεν συσχετίστηκε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό με τις ημέρες 

νοσηλείας και τις ημέρες μηχανικού αερισμού, ακόμα και όταν λήφθηκε υπόψιν το ατομικό 

αναμνηστικό των ασθενών (χρόνια νόσος ή σύνδρομο, αιματολογικό-ογκολογικό νόσημα (Γράφημα 

7). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 7. Συσχέτιση SID με τις ημέρες του μηχανικού αερισμού και ημέρες νοσηλείας σε σχέση 

με το ατομικό αναμνηστικό των ασθενών 
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Η φυσικοχημική προσέγγιση δεν συσχετίστηκε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό με την πρόγνωση 

θνητότητας (PELOD Predicted mortality, PRISM Predicted mortality) σε ασθενείς με ελεύθερο 

ατομικό αναμνηστικό ή αιματολογικό-ογκολογικό νόσημα. Όταν όμως μελετήθηκε ξεχωριστά η 

ομάδα ασθενών με χρόνιο νόσημα ή σύνδρομο, η πρόγνωση θνητότητας σχετίστηκε με το SIDeff, 

και μάλιστα χειρότερη πρόγνωση είχαν τα παιδιά με χρόνιο νόσημα και μεταβολική αλκάλωση 

(p<0.001). (Γράφημα 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 8. Συσχέτιση SID με πρόγνωση θνητότητας σε σχέση με το ατομικό αναμνηστικό των 

ασθενών 
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Συζήτηση 
Σε αυτή την μελέτη μελετήθηκαν παιδιά που εισήχθηκαν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

Παίδων του ΠΑΓΝΗ για  το χρονικό διάστημα 2013-2017 και νοσηλεύτηκαν για τουλάχιστον 48 

ώρες. Στην παρούσα μελέτη  δείχθηκε ότι η μέθοδος Stewart είχε την δυνατότητα να αναδείξει την 

παρουσία της οξέωσης ή της αλκάλωσης σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς, που φαινομενικά οι 

παραδοσιακές μέθοδοι έδειξαν απουσία μεταβολικών διαταραχών. Η μεταβολική οξέωση ήταν η 

συχνότερα ανευρισκόμενη μεταβολική διαταραχή. Η επιβίωση συσχετίστηκε θετικά με όλες τις 

μεθόδους εκτίμησης ΟΒΙ, καλύτερα με την  φυσικοχημική προσέγγιση.Η φυσικοχημική προσέγγιση 

συσχετίστηκε θετικά με την πρόγνωση θνητότητας σε παιδιά με χρόνιο νόσημα ή σύνδρομο . 

Καλύτερη αναγνώριση των διαταραχών φάνηκε να έχει η φυσικοχημική προσέγγιση η οποία 

ανιχνεύει την παρουσία μεταβολικής οξέωσης έως και την τρίτη ημέρα νοσηλείας  την στιγμή που 

οι παραδοσιακές μελέτες παρουσίαζαν σημαντική αποκατάσταση της οξεοβασικής ισορροπίας.  

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός ασθενών και τρεις διαδοχικές μετρήσεις 

για κάθε ασθενή σε διάστημα 3 ημερών, γεγονός που αυξάνει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων 

της μελέτης. Επειδή στη βιβλιογραφία υπάρχει διάσταση και διαφορές όσον αφορά τις 

φυσιολογικές τιμές, η παρούσα μελέτη βασίστηκε στις τιμές που δίδονται στο εγχειρίδιο The 

Harriett Lane handbook, 21st Ed (ISBN 9780323399555) για παιδιά. Με βάση τα όρια αυτά, φαίνεται 

ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, ασχέτως μεθόδου εκτίμησης ΟΒΙ, ήταν η μεταβολική οξέωση, γεγονός 

που εξηγείται από το ότι οι ασθενείς της μελέτης ήταν υψηλής βαρύτητας και έχρηζαν νοσηλεία σε 

ΜΕΘ. Αυτό περαιτέρω υποστηρίζεται και από τις υπόλοιπες τιμές του χάσματος ανιόντων και του 

SIG, που την τρίτη ημέρα, μετά από παρεμβάσεις, είχαν τάση αποκατάστασης. Πρέπει επίσης να 

τονιστεί ότι μεγάλο ποσοστό ασθενών παρουσίασε υπο-αλβουμιναιμία, υπο-φωσφαταιμία  και 

υπερχλωριναιμία, μεταβολές που συχνά συναντώνται σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Παρόμοια 

μελέτη στη χώρα μας δεν έχει γίνει σε παιδιά, ενώ η διεθνής βιβλιογραφία που αφορά τη 

φυσικοχημική προσέγγιση βαρέως πασχόντων παιδιών είναι φτωχή.  

Η κλινική χρησιμότητα της φυσικοχημικής προσέγγισης στην ερμηνεία της ΟΒΙ έχει μελετηθεί  

αρκετά, κυρίως σε ενήλικες, και σε μετεγχειρητικούς και βαρέως πάσχοντες ασθενείς (17). Οι 

ασθενείς που περισσότερο επωφελούνται από την προσέγγιση Stewart φαίνεται να είναι ασθενείς 

με πολλαπλές συνυπάρχουσες μεταβολικές διαταραχές, με ηλεκτρολυτικές διαταραχές, με υπο-

αλβουμιναιμία και με νεφρική ανεπάρκεια (11). Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις δεν λαμβάνουν 

υπόψη τους την επίδραση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών και των ασθενών οξέων, όπως 

αλβουμίνη και φώσφορο, με αποτέλεσμα να «χάνονται» μεταβολικές διαταραχές σε συγκεκριμένες 
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ομάδες ασθενών, όπως προαναφέρθηκαν. Σε αντίθεση, η μέθοδος Stewart έχει τη δυνατότητα να 

προσδιορίσει μικτές μεταβολικές διαταραχές σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς, που φαινομενικά οι 

παραδοσιακές μέθοδοι ενδεχομένως να έδειχναν φυσιολογική ΟΒΙ (12) 

 Όλες οι μέθοδοι εκτίμησης της οξεοβασικής ισορροπίας παίζουν σπουδαίο ρόλο στην αρχική 

εκτίμηση της βαριάς κατάστασης (18). Όλες οι μέθοδοι μπορούν να αναγνωρίσουν το ίδιο την 

βαρύτητα  των μεταβολικών διαταραχών (19) και αυτό φάνηκε και στη δική μας μελέτη. H εκτίμηση 

των μεταβολικών διαταραχών με τις παραδοσιακές μεθόδους έχει εκτενώς μελετηθεί και η 

αξιοπιστία τους έχει επιβεβαιωθεί σε παιδιατρικούς ασθενείς, κυρίως σε παιδιά με τραύμα (20) Η 

ικανότητα τους να ανευρίσκουν μεταβολικές διαταραχές βελτιώνεται πολύ ειδικά μετά τον συν-

υπολογισμό του χάσματος ανιόντων. (18). Επιπλέον, μεταξύ των δύο παραδοσιακών μεθόδων, δεν 

έχει αποδειχθεί υπεροχή της μίας εκ των δύο (21) Συνεπώς δεν αποδυκνύεται ισχυρό πλεονέκτημα 

της φυσικοχημικής προσέγγισης  έναντι της παραδοσιακής, ούτε μεταξύ των δύο παραδοσιακών 

μεθόδων, και αυτό είναι ένας κύριος λόγος, ότι καμία μέθοδος δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 

άλλη( 17). 

Η υπερχλωραιμική οξέωση είναι συχνή σε ασθενείς της ΜΕΘ και κυρίως οι λόγοι είναι ιατρογενείς. 

Οι ασθενείς της δικής μας μελέτης είχαν υψηλό χλώριο, όχι τόσο στην εισαγωγή όσο στην πορεία 

της νοσηλείας τους. Η υπερχωραιμική οξέωση έχει συσχετιστεί με την έκβαση (22). Στη δική μας 

μελέτη δεν αποδείχθηκε αυτό, με το δεδομένο ότι το χλώριο δεν βρέθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα 

και η θνητότητα δεν ήταν υψηλή.  

 Η προγνωστική αξία της φυσικοχημικής προσέγγισης όσαν αφορα την έκβαση δεν έχει 

επιβεβαιωθεί στη βιβλιογραφία (7, 23, 24, 25). Σε αναδρομική μελέτη σε παιδιατρικούς ασθενείς 

μετά από καρδιοπνευμονικό bypass φάνηκε ότι η φυσικοχημική προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει 

προγνωστικό παράγοντα θνησιμότητας (15). Στη δική μας μελέτη,  μεγαλύτερη πιθανότητα 

θνησιμότητας (predicted mortality) είχαν ασθενείς με μεταβολική οξέωση και ελεύθερο ατομικό 

αναμνηστικό, ενώ παιδιά με χρόνιο νόσημα ή σύνδρομο η μεταβολική αλκάλωση ήταν καθοριστική 

της πρόγνωσης. Αυτό ενδεχομένως να εξηγείται από το γεγονός ότι παιδιά με συν-νοσηρότητα 

ενδεχομένως να λάμβαναν χρόνια φαρμακευτική αγωγή, να είχαν χρόνιες μεταβολικές ή 

αναπνευστικές διαταραχές με ενεργούς αντιρροπιστικούς μηχανισμούς, να είχαν χρόνιες οργανικές 

ανεπάρκειες (πχ ήπια νεφρική ανεπάρκεια), και μία οξεία νοσογόνος κατάσταση να αποτέλεσε το 

ερέθισμα αποδιοργάνωσης και αποσυντονισμού. Ενδεχομένως η ομάδα αυτή των παιδιών να 

πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω για την καλύτερη κατανόηση και εξήγηση των αποτελεσμάτων μας.  

. Στη διεθνή βιβλιογραφία οι ασυμφωνίες αυτές είναι συχνές και ενδεχομένως να σχετίζονται με τη 

μελέτη ανόμοιων πληθυσμών με πληθώρα νοσολογικών καταστάσεων, όπως στη δική μας μελέτη. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι σηπτικοί ασθενείς, όπου τα μη μετρούμενα οξέα αποτελούν 

παράμετρο έκβασης, σε αντίθεση με τον γενικό πληθυσμό νοσηλευομένων σε μία ΜΕΘ.       

Η  παρούσα μελέτη είχε κάποιους περιορισμούς. Πρώτον, εφόσον πρόκειται για αναδρομική 

μελέτη ενδεχομένως να υπάρχουν ελλιπή δεδομένα όπως γαλακτικό, και ηλεκτρολύτες. Δεύτερον 

ένας ικανός αριθμός νοσηλευόταν σε άλλη κλινική όπου είχαν γίνει παρεμβάσεις. Αυτό μπορεί να 

επηρεάσει την αρχική τιμή της οξεοβασικής ισορροπίας κατά την εισαγωγή του ασθενούς στην 

ΜΕΘ λόγω της χορήγησης υγρών και ηλεκτρολυτών και λόγω της νοσογόνου κατάστασης. Επίσης 

δεν σχετίστηκαν οι μεταβολικές διαταραχές με παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς των εκάστοτε 

νοσογόνων καταστάσεων.  

Η μελέτη αυτή αποτελεί το έναυσμα για έναρξη υπολογισμού και εκτίμησης των μεταβολικών 

διαταραχών βαρέως πασχόντων παιδιών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, κάτι που σπάνια 

χρησιμοποιείται στις παιδιατρικές μονάδες έως τώρα. Ο αυτόματος υπολογισμός όλων των τιμών 

και των τριών μεθόδων θα έβγαζε τον πολυάσχολο εντατικολόγο από τη δύσκολη θέση να κάνει 

όλους τους προαναφερθέντες υπολογισμούς. Ο προσδιορισμός μεταβολικών διαταραχών θα 

μπορούσε να γίνει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενή χρησιμοποιώντας 

δεδομένα του αναλυτή αερίων, του βιοχημικού εργαστηρίου και των κλινικών παραμετρων του 

ασθενή και μέσω  αλγορίθμου να δίδεται το αποτέλεσμα εάν πρόκειται για απλή ή μικτή διαταραχή 

ΟΒΙ. Ετσι, με τη φυσικοχημική κυρίως μέθοδο, θα μπορούσε εύκολα και αυτόματοποιημένα να γίνει 

η αναγνώριση  «κρυμμένων» μεταβολικών διαταραχών, που δεν είναι σπάνιες στους βαρέως 

πάσχοντες παιδιατρικούς ασθενείς, για την καλύτερη κατανόηση των παθοφυσιολογικών 

μηχανισμών και την έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση (best practice). Eίναι, παρόλα αυτά, 

αναγκαίες επιπλέον μελέτες, κυρίως σε παιδιά που τα δεδομένα είναι ελάχιστα, αφού η 

προγνωστική αξία έκβασης με βάση τη φυσικοχημική προσέγγιση δεν έχει επιβεβαιωθεί σε όλες τις 

ομάδες ασθενών.     
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Συμπεράσματα   
Η συχνότερη μεταβολική διαταραχή βαρέως πασχόντων παιδιών είναι η μεταβολική 

οξέωση, σχετίζεται με την επιβίωση και αυτό επιβεβαιώνεται με όλες τις χρησιμοποιούμενες 

μεθόδους. Τα βαρέως πάσχοντα παιδιά συχνά έχουν πολλαπλές και σύνθετες διαταραχές. Η 

φυσικοχημική προσέγγιση αναγνώρισε περισσότερες μεταβολικές διαταραχές («κρυμμένες») σε 

σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους που φαινομενικά και διαχρονικά έδειχναν αποκατάσταση ή 

απουσία μεταβολικών διαταραχών. Ο κίνδυνος θνησιμότητας ήταν μεγαλύτερος σε παιδιά με 

μεταβολική οξέωση και ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, ενώ σε παιδιά με χρόνιο νόσημα ή 

σύνδρομο προγνωστικός παράγοντας θνησιμότητας ήταν η μεταβολική αλκάλωση. Η παρούσα 

μελέτη είναι μια πρωτοποριακή προσπάθεια αναγνώρισης μεταβολικών διαταραχών με βάση τη 

φυσικοχημική προσέγγιση σε βαρέως πάσχοντα παιδιά.   Φιλοδοξεί να αποτελέσει το έναυσμα για 

ένταξη στην καθημέρα πράξη της φροντίδας βαρέως πασχόντων παιδιών μέσω του αυτόματου 

υπολογισμού όλων των παραμέτρων παραδοσιακής και φυσικοχημικής προσέγγισης εκτίμησης 

μεταβολικών διαταραχών  για την καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση αυτών των ασθενών .  
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