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Αναπνευστική Ανεπάρκεια 

Αδυναμία του αναπνευστικού συστήματος να καλύψει τις 

μεταβολικές ανάγκες του οργανισμού 

 

 

Αδυναμία επαρκούς οξυγόνωσης του αίματος  

 

ή  

 αδυναμία επαρκούς αποβολής CO2   

 

ή  

 συνδυασμός τους  
 



Αναπνευστική Ανεπάρκεια 

PaO2 < 60 mm Hg (ΦΤ=80-100mm Hg, FiO2=21%) 
 
PaCO2 > 45 mm Hg (ΦΤ=35-45mm Hg) 
 
(εργαστηριακή διάγνωση !!) 

 

Definition 
Acute impairment in gas exchange between the lungs and the blood causing hypoxia 
with or without hypercapnia (e.g., caused by acute decompensation of chronic 
pulmonary disease). Hypoxic respiratory failure (type 1 respiratory failure) is hypoxia 
without hypercapnia and with an arterial partial pressure of oxygen (PaO2) of <60 
mmHg (<8 kPa) on room air at sea level. Hypercapnic respiratory failure (type 2 
respiratory failure) is hypoxia with an arterial partial pressure of carbon dioxide 
(PaCO2) of >50 mmHg (>6.5 kPa) on room air at sea level. 



Μεταφορά του οξυγόνου και 
διοξειδίου του άνθρακα 



Μεταφορά οξυγόνου. 

• Διαλυμένο στο αίμα ανάλογο της μερικής πίεσης 

(ελάχιστο: For each mmHg of PAO2, dissolved O2 = 0.003 

mL of O2 per 100 mL of blood) 

• 1gr αιμοσφαιρίνης μεταφέρει 1,34 ml O2. 

• Συγκέντρωση αρτηριακού O2 (CaO2) = 

     =1,34 x Hb x Sat O2/100 + 0,003xPaO2 . 

• DO2(μεταφερόμενο O2 ) =Q(καρδ.παροχή) x CaO2.  

 

• DO2=Q x 1,34 x Hb x Sat O2/100 + 
0,003xPaO2  

 

 

 



Εφεδρείες του οργανισμού σε Ο2 

     FiO2=0.21               FiO2 =1.0                      

Πνεύμονες                                    450 ml                3000 ml  

Αίμα                                              850 ml                 950 ml  

Εν διαλύσει στα υγρά των ιστών   50 ml                  100 ml  

Συνδεδεμένο με μυοσφαιρίνη       200 ml                 200 ml  

ΣΥΝΟΛΟ                                    1550 ml               4250 ml 
 





[ Ηb] = αριθμός βαγονιών καρδιακή παροχή 

SaO2 

Προσφορά οξυγόνου DO2 



Καμπύλη διάστασης της 
αιμοσφαιρίνης 



Η μεταβολή της μερικής πίεσης 
οξυγόνου 

 



Μεταβολές της καμπύλης της 
αιμοσφαιρίνης 



Bohr Effect 

• In the tissues, pH is lower 
due to metabolic 
production of CO2, which 
releases protons upon 
hydration: 

• The lower pH causes Hb 
to lose  O2 (reduces the 
O2 binding affinity) -- 
binding of more protons 
stabilizes deoxy 
conformation, the low-O2 
affinity form of Hb (T 
state). 

• Phenomenon = "BOHR 
EFFECT", and it increases 
the delivery of  O2 to the 
tissues 



Carbon dioxide is the most soluble 
Oxygen is 1/20th as soluble as carbon dioxide 

Nitrogen is practically insoluble in plasma 
 



Μεταφορά διοξειδίου του άνθρακα. 

• Διαλυμένο ( 20 φορές 
πιο διαλυτό από O2). 

 

• Διττανθρακικά 

 

• Συνδεδεμένο με 
πρωτεΐνες (Hb) 
σχηματίζοντας 

καρβαμινικές ενώσεις. 



Αφού δώσει το Ο2 η Ηb 
ανάγεται ευκολότερα. Η 

αναχθείσα Hb 
συνδέεται πιο εύκολα με 

co2. Φαινόμενο  
Haldane. 

καρβονική 
ανυδράση 



    Φαινόμενο Haldane. 

• CO2 is a negative 
heterotropic 
effector (allosteric 
inhibitr) of O2 
binding to Hb. 

-CO2 lowers the pH 
(Bohr effect) 
-CO2 participates in 
formation of 
carbamates by the N-
terminal a-amino 
groups of Hb: 
Carbamate formation 
(CO2 binding) favors 
the deoxy state. 

Η αύξηση 
του SpΟ2 

θα αυξήσει 
την PaCO2 



Αίτια αναπνευστικής ανεπάρκειας 



Γιατί ο ασθενής έχει υποξαιμία; 

1. Υποαερισμός. 

2. Shunt. 

3. Διαταραχές διάχυσης 

4. Διαταραχές V/Q. 
 



Γιατί ο ασθενής έχει υποξαιμία; 

1. Υποαερισμός. 

2. Shunt. 

3. Διαταραχές διάχυσης 

4. Διαταραχές V/Q. 

5. . 

 

 

 
 

Εισπνοή χαμηλού μίγματος οξυγόνου  



Αίτια υποξαιμίας 



Υποαερισμός  
(=υπερκαπνία + υποξαιμία) 







PO2 

PCO2 





Υπολογισμός αρτηριοκυψελιδικής 
διαφοράς. (Α-α)Do2 

• PAo2=PIo2 –Paco2/R όπου 

• PAo2: Η κυψελιδική μερική πίεση του οξυγόνου. 

• PIo2: (760-47) x 0,21=149 

• Paco2: 40 mmHg. 

• R: 0,8. 

• PAo2=149-1.2χPCO2 

• PAo2= 149-40/0,8=99 

Φυσιολογική (Α-α)Do2 =2,5+0,21x ηλικία 

 πχ για 31 ετών =9. Άρα αναμενόμενη Pao2 = 90.  





ΔA-aO2 = PAO2-PaO2 (ΦΤ< 15 mm Hg) 

ΔA-aO2< 15 mm Hg 

• Υποαερισμός 

 

ΔA-aO2> 15 mm Hg 

• Πνευμονική βλάβη [ (V/Q <1), ενδοπνευμονικό αρτηριοφλεβικό 

βραχυκύκλωμα (shunt, V/Q =0) ή/και διαταραχές της διάχυσης] 

  

• Εξωπνευμονικό/ενδοκαρδιακό shunt, μειωμένος κορεσμός μικτού 

φλεβικού αίματος  

 





Γιατί ο ασθενής έχει υπερκαπνία? 

• Γιατί υποαερίζει. ( απόφραξη, 

νευρομυοσκελετικός περιορισμός, κεντρική 
αιτιολογία). 

 
• Διαταραχές V/Q 

 

      ṼA=Ṽco2/Pco2 x K 
 



ṼA 

Διαταραχή  
V/Q 



Η αναπνευστική εξίσωση 

PaCO2= k x V′CO2 / V′A 

 

V′A   = V′E-V′D 



Οξεία Υπερκαπνική Αναπνευστική Ανεπάρκεια 

Ανεπάρκεια της Αναπνευστικής Αντλίας 

 Νοσήματα  ΚΝΣ: κατάχρηση 

ναρκωτικών ουσιών, αναισθησία, 

κρανιοεγκεφαλική βλάβη, νοσήματα του 

προμήκη 

 

 

 Μηχανική βλάβη Αναπνευστικής 

Αντλίας: ασταθής θώρακας, νευρομυϊκά 

νοσήματα (Guillain Barré), υπερδιάταση 

 

 

 Κόπωση αναπνευστικών μυών 
 



Ενεργειακή προσφορά 

Αιμάτωση 

Οξυγόνωση 

Θρέψη 

Ικανότητα να προσλαμβάνει 

ενέργεια 

   Ενεργειακές απαιτήσεις 

Έργο αναπνοής 

Μυϊκή ισχύς (Strength) 

Μυϊκή απόδοση (Efficiency) 

Κόπωση αναπνευστικών Μυών  

↓ Προσφορά ενέργειας 



Shunt  



Κυκλοφορική διαφυγή ή παράκαμψη (shunt): 

 
Παρουσία παρακαμπτηρίων αγγείων, δηλαδή αίματος που διοχετεύεται στο 

αρτηριακό σύστημα χωρίς προηγουμένως να διέλθει μέσα από τριχοειδή που 

βρίσκονται σε αεριζόμενες περιοχές του πνεύμονα 

Υποξαιμική Αναπνευστική Ανεπάρκεια 

2-3% Shunt 

Βρογχικές αρτηρίες, Θεβεσιανές φλέβες 
 



CaO2 = Hb x 1.39 x SaO+0,003xPaO2  

SaO2=100% SaO2=75% 

Κυκλοφορική διαφυγή ή παράκαμψη (shunt): 

Η υποξυγοναιμία διορθώνεται με τη χορήγηση Ο2 ?? 

 



Κυκλοφορική διαφυγή ή παράκαμψη (shunt) 

Ενδοπνευμονικό shunt 

 

Πνευμονία 

Πνευμονικό οιδημα 

Ατελεκτασία 

Πνευμονική αιμορραγία 

 

Ενδοκαρδιακό shunt 

 

Επικοινωνία από δεξιά προς τα αριστερά (τετραλλογία  Fallot’s, 

Eisenmenger 

Πνευμονική υπέρταση με ανοικτό Foramen ovale 



Διάχυση: Διαπερατότητα της 

κυψελιδοτριχοειδικής 
μεμβράνης. 





Κυψελιδοτριχοειδική μεμβράνη: 

• Κυψελιδικό επιθήλιο. 

• Διάμεσος ιστός. 

• Τριχοειδικό ενδοθήλιο. 

 

Πάχος 0,2-0,3 μm. Επιφάνεια 50-100 τετ. μέτρα. 
Συνδυασμός μικρού πάχους και μεγάλης 
επιφάνειας ιδανικού για διάχυση. 







A/a difference increase  



Υποξαιμική Αναπνευστική Ανεπάρκεια 

Η εισπνοή μίγματος χαμηλού σε οξυγόνο 



Γιατί ο ασθενής έχει υποξαιμία; 

1. Υποαερισμός. 

2. Shunt. 

3. Διαταραχές διάχυσης 

4. Διαταραχές V/Q. 
 







ΝΟ 

ενδοθηλίνες 

ΑΝΣ 



Διαταραχές V/Q και υποξαιμικός 
αγγειόσπασμος 



Αύξηση του νεκρού χώρου σε 
οξυγονοθεραπεία στη ΧΑΠ 



V/Q mismatch, A/a difference increase  



Εκτίμηση αερίων αίματος  

Ασημάκος Ανδρέας 

Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος 

Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας 



 Χρησιμότητα των αερίων αίματος 

Εκτίμηση οξεοβασικής ισορροπίας 

 

Εκτίμηση αναπνευστικής λειτουργίας 

-Οξυγόνωσης (PO2) 

-Αερισμού (PCO2) 
 

 

Διάγνωση 

και 

εκτίμηση 

βαρύτητας 

νόσου  





Η εξίσωση Henderson-Hasselbalch και ο 

υπολογισμός του pH ενός ρυθμιστικού 

διαλύματος όπως το πλάσμα του αίματος 

  H2CO3        H
+ + HCO3

- 

 


 Η σταθερά διάστασης (ιονισμού):  

Κα=[H+] × [HCO3
-] / [H2CO3 ] 

 

  -logΚα= -log[H+] × -log[HCO3
-] / [H2CO3 ] 

 

 pKa = -logΚα και pH= -log[H+]  

 


 pH = pKa + log[HCO3

-] / [H2CO3 ] και καθώς  

HCO3
- = Η2Ο + CO2 η εξίσωση: 

 

 pH = pKa + log[HCO3
-] / [Η2Ο + CO2 ]  



Μεταβολική οξέωση 

Ορισμός :  

-pH <7,40 και  

-HCO3
- < 24 mEq/lit 

 

 

 

  H+ HCO3
-
  



pH=pKA+log(HCO3)/(Η2Ο+CO2) 
- 

Μεταβολική ΟΞΕΩΣΗ 

Αντισταθμιστική μεταβολή 

ΚΥΡΙΑ 

μεταβολή 

Για κάθε πτώση 

των HCO3 κατά 

1mEq το PCO2 

μειώνεται κατά 

1,2mmHg 



     Na+ + μη μετρούμενα κατιόντα =  

HCO3
- + Cl-  + μη μετρούμενα ανιόντα 

 

Αρχή ηλεκτρικής ουδετερότητας 

+ = - 



Χάσμα ανιόντων 

 

Δηλαδή Na+ - (Cl- +HCO3
-) = 12. 

 

Προσαρμογή σε υπολευκωματιναιμία:  

 Adjusted AG= observed AG + 2,5x (4- measured 

albumin g/dl). 



Μεταβολική Οξέωση 

  Αύξημένο Χ. Α. 

Προσθήκη οξέος 

-Γαλακτική  

-Διαβητική 

     -Δηλητηρίαση 

-Nεφρική ανεπάρκεια 

Φυσιολογικό Χ. Α. 

Απώλεια HCO3
- 

-Απώλεια από τα 

νεφρά 

νεφρική 

σωληναριακή 

οξέωση 

-Απώλεια από το 

γαστρεντερικό 

 

 

 



Μεταβολική αλκάλωση 

Ορισμός:   

-HCO3
->24 mEq/lit και  

-pH >7,40 



pH=pKA+log(HCO3)/(CO2) 
- 

Μεταβολική ΑΛΚΑΛΩΣΗ 

ΚΥΡΙΑ 

μεταβολή 

Αντισταθμιστική μεταβολή 

Για κάθε αύξηση 

των HCO3 κατά 

1mEq το PCO2 

αυξάνεται κατά 

0,7mmHg 



Προσέγγιση μεταβολικής 

αλκάλωσης  

 Η υπογκαιμία οδηγεί σε: 

- ελάττωση του GFR και πλήρη επαναρρόφηση των διττανθρακικών και 
νερού (μαζί με Cl) 

-ενεργοποίηση του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης και 
επαναρρόφηση του Να+ και αποβολή Κ+ και Η+. Η αύξηση της [Η+] στο 
πρόουρο αυξάνει την επαναρρόφηση διττανθρακικών οδηγεί  

αλκάλωση με ελαττωμένο Cl-  ούρων. 

 

 Σε φυσιολογικό ή αυξημένο ενδοαγγειακό όγκο: 

-Υποκαλιαιμία προκαλεί ελάττωση του GFR και αύξηση της δράσης της 
αλδοστερόνης 

-Υπερέκκριση αλδοστερόνης (υπερπλασία επινεφριδίων, 
αλατοκορτικοειδής δράση σε συν Cushing, υπερέκκριση ρενίνης όπως πχ 
σε στένωση νεφρικής αρτηρίας) οδηγεί σε 

αλκάλωση χωρίς ελαττωμένο Cl-  ούρων. 

 



Αναπνευστική οξέωση. 

Ορισμός: 

-pH<7,40 και  

pCO2>40mmHg 
 



pH=pKA+log(HCO3)/(CO2) 
- 

Αναπνευστική ΟΞΕΩΣΗ 

Αντισταθμιστική μεταβολή ΚΥΡΙΑ 

μεταβολή 



Η αναπνευστική εξίσωση 

PaCO2= k x V′CO2 / V′A 

 

V′A   = V′E-V′D 



 

Οξεία αναπνευστική οξέωση: Για κάθε   του 

PCO2 κατά  10 mmHg τα HCO3  κατά 1mEq. 

 

Χρόνια αναπνευστική οξέωση: Για κάθε  του 

PCO2 του κατά 10 mmHg τα HCO3  κατά 3,5 

mEq. 
 

 



pH=pKA+log(HCO3)/(CO2) 
- 

Αναπνευστική ΑΛΚΑΛΩΣΗ 

ΚΥΡΙΑ 

μεταβολή 

Αντισταθμιστική μεταβολή 



Οξεία αναπνευστική αλκάλωση: Για κάθε   του 

PCO2 κατά 10 mmHg τα HCO3   κατά 2 mEq. 

 

Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση: Για κάθε   

του PCO2 κατά 10 mmHg τα HCO3   κατά 4 mEq.  



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 

ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 



Βασικές αρχές 

Αξιολόγηση: 

-Ph 

-PCO2 

-HCO3
- 



Φυσιολογικές τιμές 

pH=7,36-7,44. 

PCO2=36-44 

HCO3=22-26 - 



Οι αντιρροπιστικές μεταβολές δεν 

αποκαθιστούν, απλά ελαττώνουν το 

εύρος της πρωτοπαθούς διαταραχής. 



Αναγνώριση της πρωτοπαθούς 

οξεοβασικής διαταραχής 

 Υπάρχει διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας 

(οποιαδήποτε) αν είτε το pH είτε το PCO2 είναι εκτός 

φυσιολογικών τιμών.  

 Αν pH και PCO2:  

αυξομειώνονται μαζί υπάρχει πρωτοπαθής μεταβολική 

διαταραχή  

αυξομειώνονται αντίστροφα τότε η πρωτοπαθής 

διαταραχή είναι αναπνευστική. 

 Πχ:  

-μεταβολική οξέωση πτώση pH και PCO2 

-αναπνευστική οξέωση πτώση pH αλλά αύξηση PCO2 

 

 

 

 



Αναγνώριση της πρωτοπαθούς 

οξεοβασικής διαταραχής 

Αν είτε το pH είτε το PCO2 είναι φυσιολογικά υπάρχει μια 

μικτή μεταβολική και αναπνευστική διαταραχή. Είναι 

ισότιμες και αντίστροφες και εδώ δεν έχουμε 

πρωτοπαθή διαταραχή. Η παθολογική τιμή καθορίζει 

και την μια από τις δύο διαταραχές και βρίσκουμε την 

άλλη εξ αποκλεισμού. 

Οι αντιρροπιστικές μεταβολές 

δεν αποκαθιστούν, απλά 

ελαττώνουν το εύρος της 

πρωτοπαθούς διαταραχής. 



Πχ 

Με pH φυσιολογικό 7,40 και PCO2 είναι 55mm Hg. 
 

 

Υπάρχει οξεοβασική διαταραχή? 

Αναπνευστική  

οξέωση 

Μεταβολική  

αλκάλωση 

Γιατί το pH είναι 

«φυσιολογικό» ? 



Είναι η δευτερεύουσα μεταβολή 

αντιρροπιστική ή συνυπάρχει 

ανεξάρτητη οξεοβασική διαταραχή?  

Συνοψίζοντας: 

 Μεταβολική οξέωση: Για κάθε πτώση των HCO3 κατά 1mEq το PCO2 
μειώνεται κατά 1,2mmHg. 

 Μεταβολική αλκάλωση: Για κάθε αύξηση των HCO3 κατά 1mEq το PCO2 
αυξάνεται κατά 0,7mmHg 

 

 Αναπνευστική οξέωση: 

Οξεία αναπνευστική οξέωση: Για κάθε αύξηση του PCO2 κατά  10 mmHg 
τα HCO3 αυξάνονται κατά 1mEq. 

Χρόνια αναπνευστική οξέωση: Για κάθε αύξηση του PCO2 κατά 10 mmHg 
τα HCO3 αυξάνονται κατά 3,5 mEq. 

 

 Αναπνευστική αλκάλωση:  

Οξεία αναπνευστική αλκάλωση: Για κάθε μείωση του PCO2 κατά 10 
mmHg τα HCO3 μειώνονται κατά 2 mEq. 

Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση: Για κάθε μείωση του PCO2 κατά 10 
mmHg τα HCO3 μειώνονται κατά 4 mEq.  

 

 
 



Πχ  

Ασθενής 65 ετών, διαβητικός, με βαρειά πνευμονία, πυρετό, 
δύσπνοια, ταχύπνοια και πτώση του επιπέδου 
συνείδησης. Αέρια αίματος (με FiO2 40%), : pH = 7,09,  
pCO2 = 34, pO2 = 65, HCO3 = 10, lac (γαλακτικό) = 5  
Glu = 420.  

      Ποιό ή ποιά από τα παρακάτω είναι αλήθεια; 

 

1. Ο ασθενής πιθανότατα δεν έχει κετοξέωση 

2. Ο ασθενής χρειάζεται διασωλήνωση, λόγω καμάτου των 
αναπνευστικών μυών 

3. Η χορήγηση NaHCO3 θα βελτιώσει την οξεοβασική 
εικόνα 

4. Η χορήγηση υγρών και ινσουλίνης είναι πιθανότατα 
αρκετά για αρχική θεραπεία. 
 



Ασθενής 65 ετών, διαβητικός, με βαρειά πνευμονία, πυρετό, 
δύσπνοια, ταχύπνοια και πτώση του επιπέδου συνείδησης. 
Αέρια αίματος (με FiO2 40%), : pH = 7,09,  pCO2 = 34, pO2 
= 65, HCO3 = 10, lac (γαλακτικό) = 5  Glu = 420.  

  

pH και pCO2 χαμηλότερα του φυσιολογικού:  

Πρωτοπαθής μεταβολική οξέωση . 

 

Το αναμενόμενο PCO2= 40-14χ1,2 =23  

εδώ όμως έχουμε 34 άρα: 

 υποκρύπτεται και αναπνευστική οξέωση που 

υποδηλώνει έκπτωση του αερισμού και κάματο 

των αναπνευστικών μυών  



Πχ  

Ασθενής 65 ετών, διαβητικός, με βαρειά πνευμονία, πυρετό, 
δύσπνοια, ταχύπνοια και πτώση του επιπέδου 
συνείδησης. Αέρια αίματος (με FiO2 40%), : pH = 7,09,  
pCO2 = 34, pO2 = 65, HCO3 = 10, lac (γαλακτικό) = 5  
Glu = 420.  

      Ποιό ή ποιά από τα παρακάτω είναι αλήθεια; 

 

1. Ο ασθενής πιθανότατα δεν έχει κετοξέωση 

2. Ο ασθενής χρειάζεται διασωλήνωση, λόγω καμάτου των 
αναπνευστικών μυών 

3. Η χορήγηση NaHCO3 θα βελτιώσει την οξεοβασική 
εικόνα 

4. Η χορήγηση υγρών και ινσουλίνης είναι πιθανότατα 
αρκετά για αρχική θεραπεία 

 



Παράδειγμα 

• Ασθενής 22 ετών στο ΤΕΠ με έκπτωση επιπέδου 
συνείδησης, χρήστης ναρκωτικών ουσιών. 
SpO2=75. Λαμβάνονται αέρια αίματος σε FiO2 
21%: Ph=7,10, PO2=45mmHg, PCO2=80mmHg, 
HCO3=28. Τίθεται σε οξυγονοθεραπεία με Vent 
28% και SpO2=96%. 

• Τι πιστεύεται ότι έχει ο ασθενής?  

-Πνευμονική εμβολή? 

-Πνευμονία? 

-Πνευμονικό οίδημα? 

• Ποια είναι η οξεοβασική διαταραχή?  

 



Προσέγγιση 

• Ο ασθενής έχει αμιγή αναπνευστική οξέωση. 
 

• Εξίσωση κυψελιδικών αερίων : PAo2=149-1.2χPCO2  

άρα PAO2= 149-1,2 x 80=149-96= 53 
-Φυσιολογική κυψελιδοτριχοειδική διαφορά 
 
• Γρήγορη διόρθωση υποξαιμίας με χαμηλή παροχή 

οξυγόνου. 
 
•  Άρα ο ασθενής έλαβε υπερβολική δόση 

κατασταλτικών φαρμάκων…… 
 



Παράδειγμα 2 

• Ασθενής 32 ετών προσέρχεται στο ΤΕΠ 
ταχυπνοϊκός, με βήχα, κιτρινόχρωη 
απόχρεμψη και πυρετό. 

• Ο κορεσμός αιμοσφαιρίνης είναι 94%  

• Στα αέρια αίματος pH=7,56 pCO2=20, 
pO2=62mmHg. 

• Σας ανησυχεί κάτι στην εικόνα του ασθενούς? 



Προσέγγιση 

• Υπολογισμός αρτηριοκυψελιδικής διαφοράς 
pΟ2.  

• PAO2=149-1,25x20=124 

• PAO2-PaO2=124-62= 62 

• Είναι αυξημένη……. 

 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 


