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Hydrogen bonding gives water its unusual properties 



Hydrogen bonding in ice 

Common hydrogen bonds in biological systems 

Ice: 4 H-bonds per molecule of water. 

Liquid: at RT, 3.4 H-bonds per water  

             molecule on average. 

Flickering  

cluster 



Some biologically important hydrogen bonds 

Directionality of the hydrogen bond 

oriented to maximize  

electrostatic interaction 

can hold two H-bonded molecules or 

groups in a specific geometric 

arrangement 





Entropy increases as crystalline substances dissolve 

Water interacts electrostatically with charged solutes 



Nonpolar compounds force energetically unfavorable changes in the structure of water 

Amphipatic compounds in aqueous solution 





Release of ordered water favors formation of an  

enzyme-substrate complex 



Weak interactions are crucial to 

macromolecular structure and function 

van der Walls interactions are weak  

interatomic attractions 



Water binding in hemoglobin 

Water chain in cytochrome f 



Solutes affect the Colligative Properties of aqueous solutions (vapor pressure, 

boiling point,freezing point, and osmotic pressure)  
P = iC RT 

Venus flytrap Mimosa pudica 





H2O  <--> H+ + OH-  

 

Keq = [H+] [OH-] / [H2O] = 1.8 x 10-16 M 

 

Keq [H2O] = [H+] [OH-] = Kw  (ion product of water) 

 

[H2O] = 55.5 M  --> Kw = [H+] [OH-] =1.0 x 10-14 M2 

 

[H+] = [OH-] = 1.0 x 10-7 M 

 

pH = -log [H+] ; pOH = -log [OH-]  --> pH + pOH = 14 

Ionization of water 

Σχηματισμός 

υδρωνίων 



pH of some aqueous fluids 



HA  <--> H+ + A-  

 

Keq = [H+] [A-] / [HA] = Ka 

Weak acids and bases have 

characteristic dissociation constants 

Conjugated acid-base pairs consist of a proton donor and a proton acceptor 



H2O  <--> H+ + OH-  

 

HAc  <--> H+ + Ac-  

 

Kw = [H+] [OH-] =1.0 x 10-14 M2 

 

Ka = [H+] [Ac-] / [HAc] = 1.74 x 10-5 M 

Titration curves reveal the pKa of weak acids 



Buffers are mixtures of weak 

acids and their conjugate bases 

The Henderson-Hasselbalch  

Equation 

 

pH = pKa + log [proton acceptor] 

             [proton donor] 

 The pH optima  

of some enzymes 

- 



Weak acids or bases buffer cells and tissues against pH changes 

histidine 

pKa = 6.0 

Contribution from proteins 

 

e.g.  

Two particularly important biological 

buffers: 

Phosphate 

   H2PO4
-  =  H+  +  HPO4

2- 

 

Bicarbonate 

   H2CO3  =  H+  +  HCO3
-  



Water as a reactant 



CO2 + H2O --> [H2CO3] -->H+ +HCO3
-  

CO2(g) CO2(aq) + H2O(l) H2CO3(aq) H+(aq) + HCO3
-(aq) 



«pH στα βιολογικά συστήματα» 

Οι αντίστοιχες σημειώσεις με επεξηγηματικά 

σχόλια και προβλήματα ανευρίσκονται στο 

eclass.uoa.gr 

• Kouloheri Φροντ.doc  



«pH στα βιολογικά 

συστήματα» 
 Η  σπουδαιότητα του pH στα βιολογικά συστήματα 

α.  ομάδες που διίσταται σε πρωτόνια ανευρίσκονται  σε  

μακρομόρια, όπως oι πρωτεΐνες.  

β. το  κυτταρικό περιβάλλον είναι πάντοτε ρυθμισμένο 

σε pH κατά προσέγγιση γύρω στο 7. 

γ. η ενζυμική δραστικότητα είναι εξαρτώμενη από το 

pH 



 

 

 

  

 

Η ενζυμική δραστικότητα είναι 

εξαρτώμενη από το pH 

– Πολλά καταλυτικά στάδια περιλαμβάνουν 

προσθήκη ή απομάκρυνση πρωτονίων 

– Οι ταχύτητες αυτών των σταδίων θα 

εξαρτώνται από το  pH και από τις  pKa των 

καταλοίπων που εμπλέκονται 

– Τα ένζυμα έχουν βέλτιστα  pH 



Influenza Hemagglutinin protein

Αλλαγή στην διαμόρφωση

Καταλυτική δραστικότητα

Συγγένεια πρόσδεσης

Σταθερότητα

Κόκκινο: περιοχή της αιμοσυγκολλητίνης
ευαίσθητη στο pH

τοpH έχει πολύσημαντικές επιδράσειςστιςπρωτεΐνες



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ  

«ΚΑΤΗΦΟΡΙΚΗ» ΡΟΗ? 

«pH στα βιολογικά 

συστήματα» 



Πως γίνεται ανταλλαγή των χημικών ουσιών στον 

οργανισμό? 

 

           διάχυση   

         εξ’αιτίας μιας 

διαβάθμισης της 

συγκέντρωσης  



Ποια δομή διατηρεί την 

ομοιόσταση? 

• Κυτταρόπλασμα 

• Κυτταρική μεμβράνη 

• Κυτταρικό τοίχωμα 

• πυρήνας 



 

 

 

 Φυσιολογικά το pH του αίματος πρέπει να διατηρείται στο 7.4 

(ιδανικό pH).  

• Ο πιο σημαντικός τρόπος με τον οποίο το pH 

του αίματος διατηρείται σχετικά σταθερό είναι 

μέσω των ρυθμιστικών διαλυμάτων του 

αίματος  

• Οργανισμός (ανοικτό σύστημα) 

• Ρόλος των νεφρών 

• Ρόλος των πνευμόνων 



Χημικές μεταβολές  στο αίμα κατά την διάρκεια 

της άσκησης 

παραγωγή  CO2 και  H+   στους  μύες  



Το ρυθμιστικό διάλυμα H2CO3 / HCO3
-  στο 

αίμα 



CO2 + H2O --> [H2CO3] -->H+ +HCO3
-  

 

• CO2  από τον μεταβολισμό (πτητικό)  

• H2O πάντα διαθέσιμο 

• H2CO3 ασταθές ενδιάμεσο 

• H+ ο  όρος pH 

• HCO3
-  κύριο συστατικό του αίματος 



 

 

 

Αυξημένες συγκεντρώσεις του CO2 και  των H+  προάγουν  την 

απελευθέρωση του Ο2 από την αιμοσφαιρίνη του αίματος (Επίδραση 

Bohr)  

• Διάγραμμα που 

δείχνει την ροή του 

αίματος στο 

κυκλοφοριακό 

σύστημα και τα 

σημεία ανταλλαγής  

O2/CO2 στον 

οργανισμό  



Κυκλοφοριακό σύστημα.. 

Το μέρος του κυκλοφοριακού συστήματος 

που ανταλλάσσει μόρια με τα κύτταρα του 

οργανισμού είναι 

• Τα τριχοειδή 

• Οι φλέβες 

• Οι αρτηρίες 

• Η καρδιά 



Ροή του αίματος στο κυκλοφοριακό σύστημα • 1. To αίμα, πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα, αντλείται από την καρδιά στους 
πνεύμονες μέσω των πνευμονικών αρτηριών. (Αρτηρίες είναι  αιμοφόρα αγγεία που 
μεταφέρουν το αίμα μακριά από την καρδιά, οι φλέβες  είναι αιμοφόρα αγγεία που 
μεταφέρουν το αίμα στην καρδιά) 

• 2. Στους πνεύμονες το CO2 στο αίμα, ανταλλάσεται  με το  O2.  

• 3. Το αίμα πλούσιο σε οξυγόνο μεταφέρεται πίσω στην καρδιά μέσω των 
πνευμονικών φλεβών 

• 4. Αυτό το αίμα πλούσιο σε οξυγόνο στην συνέχεια αντλείται από την καρδιά προς 
τους πολλούς ιστούς και όργανα του σώματος μέσω των συστηματικών αρτηριών. 

• 5. Στους ιστούς οι αρτηρίες στενεύουν σε  μικροσκοπικά τριχοειδή αγγεία. Εκεί το 
Ο2 του αίματος ανταλλάσσεται με το CO2. 

• 6. Τα τριχοειδή αγγεία διευρύνονται σε συστηματικές φλέβες οι οποίες μεταφέρουν 
το αίμα πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα πίσω στην καρδιά. 



Η πρόσδεση των Η+ και CO2 είναι αντιστρόφως 

ανάλογη της πρόσδεσης του οξυγόνου 

 

• Στους ιστούς: pH χαμηλό, [CO2] υψηλή ->συγγένεια για το οξυγόνο 

χαμηλή (καθώς προσδένονται Η+ και CO2). Αρα απελευθέρωση Ο2 

• Στα τριχοειδή των πνευμόνων:To CO2 αποβάλλεται οδηγώντας σε 

αύξηση του pH του αίματος: Eτσι η συγγένεια της αιμοσφαιρίνης για 

το οξυγόνο αυξάνει και η πρωτεΐνη προσδένει  περισσότερο Ο2 για  

μεταφορά στους ιστούς 



Αρα o κορεσμός σε οξυγόνο επηρεάζεται 

από την [Η+]  

ΗHb++O2<->HbO2+H+ 

Ο2 και Η+ προσδένονται στην αιμοσφαιρίνη 

με αντίστροφη συγγένεια 

• Όταν η [Ο2] υψηλή (πνεύμονες) η 

αιμοσφαιρίνη προσδένει Ο2 και 

απελευθερώνει Η+ 

• Όταν η [Ο2]χαμηλή (ιστούς) η αιμοσφαιρίνη 

προσδένει Η+ και απελευθερώνει Ο2 

  



Η αιμοσφαιρίνη  βοηθά στον έλεγχο τoυ pH  αίματος 

• H πρωτεΐνη αιμοσφαιρίνη μπορεί να συνδεθεί με τα H+ (με 
αμινοξέα της πρωτεΐνης) ή Ο2, (στον Fe της ομάδας της αίμης), 
με τον όρο: όταν μία από αυτές τις ενώσεις  προσδένεται ή άλλη 
απελευθερώνεται (όπως ερμηνεύεται από το φαινόμενο Bohr).  

 

• Kατά την διάρκεια της άσκησης, η αιμοσφαιρίνη  βοηθά στον 
έλεγχο τoυ pH  αίματος συνδεόμενη με μερικά Η+ από την 
περίσσεια Η+ που παράγονται  στους μύες  (υπενθύμιση:από τον 
αυξημένο μεταβολισμό, παραγωγή γαλακτικού, άρα παραγωγή 
Η+) ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνεται Ο2 για να 
χρησιμοποιήσουν οι μύες.  



Η αιμοσφαιρίνη μεταφέρει επίσης 

H+ και CO2 
• Η αιμοσφαιρίνη μεταφέρει από τους πνεύμονες στους ιστούς όλη 

σχεδόν την ποσότητα του οξυγόνου που απαιτούν τα κύτταρα. Επίσης 
μεταφέρει δύο τελικά προϊόντα του κυτταρικού μεταβολισμού H+ και 
CO2 ,από τους ιστούς προς τους πνεύμονες και τους νεφρούς 
(απέκκριση).Το CO2,το οποίο παράγεται στα μιτοχόνδρια από την 
οξείδωση των οργανικών καυσίμων, ενυδατώνεται κι έτσι 
μετατρέπεται σε διττανθρακικό: CO2(aq) + H2O(l) H2CO3(aq) 
H+(aq) + HCO3

-(aq)(καρβονική ανυδράση στα ερυθροκύτταρα) 

• Η ενυδάτωση του CO2 οδηγεί σε αύξηση της συγκέντρωσης των Η+ 
(μείωση pH) στους ιστούς. Η πρόσδεση του οξυγόνου στην 
αιμοσφαιρίνη επηρεάζεται αποφασιστικά από το pH και τη 
συγκέντρωση του CO2.   



• Τι πραγματικά σημαίνει pH από 7.4 σε 7.2 

[Η+]=3.9Χ10-8  σε [Η+]=6.3Χ10-8 

 

 

• Αύξηση >60%!!! 



Τα κύρια όργανα που βοηθούν στόν έλεγχο των CO2 και 

HCO3
-, ελέγχοντας το  pH του αίματος.  

 

    o   Η απομάκρυνση 

του  CO2 από το αίμα 

βοηθά στην αύξηση του  

pH. 

o   Η απομάκρυνση του  

HCO3
- από το αίμα 

βοηθά στην μείωση του  

pH.  



Οι πορφυρίνες είναι  ετεροκυκλικά  μόρια που δύναται να 

χρησιμοποιηθούν ως ένας τετρασχιδής υποκαταστάτης  

. Ομάδα της αίμης και σύμπλοκες ενώσεις με τον Fe  



Aίμη: O Fe 2+ με τους 6 δεσμούς σύνταξης 

 



Αίμη στην δεοξυ μορφή  

και  οξυγονωμένη αίμη  



Πως το CO2 και τα H+ προάγουν την απελευθέρωση του  Ο2 από την 

αιμοσφαιρίνη? 
 
Η μεταβολή της πρωτεϊνικής δομής ρυθμίζει την βιολογική λειτουργία της 
αιμοσφαιρίνης. Αυτή η δομή τροποποιείται με την πρόσδεση ή 
απελευθέρωση του  CO2 και των  H+  στις μεσεπιφάνειες των υπομονάδων 
της αιμοσφαιρίνης  



Συνέχεια.. 

• Παρουσία CO2 και  H+   (πχ στους μύες), σχηματίζονται 
φορτισμένες ομάδες  των αμινοξέων  στην μεσεπιφάνεια των 
υπομονάδων. Αυτές οι φορτισμένες ομάδες  έλκονται ισχυρά με 
τις ιοντικές αλληλεπιδράσεις  των γεφυρών άλατος  μεταξύ των 
δύο υπομονάδων και σταθεροποιούν κατ’αυτόν τον τρόπο  τη 
δεοξυ μορφή της αιμοσφαιρίνης (αριστερά). 

• Όταν το αίμα περνά  μέσω των κυψελιδικών  τριχοειδών των 
πνευμόνων, το CO2 and τα H+ απομακρύνονται από την 
αιμοσφαιρίνη και έτσι ευνοείται η διαμόρφωση της 
οξυαιμοσφαιρίνης (δεξιά). 



Μετάβαση  ΤR 



Mερικά ιοντικά ζεύγη που σταθεροποιούν  

την κατάσταση Τ της δεοξυαιμοσφαιρίνης 

 



Συνοψίζοντας… 



 

 

 

 

 

 
Tι συμβαίνει στο αίμα κατά την διάρκεια της 

άσκησης? 

 

• Κατεύθυνση της διάχυσης 
μεταξύ του αίματος και 
των μυικών κυττάρων  για 
τα  H+, CO2, και O2 κατά 
την διάρκεια της άσκησης.  

 

• Οι προκύπτουσες  
μεταβολές   στις 
συγκεντρώσεις  
επηρεάζουν την ισορροπία 
του ρυθμιστικού 
συστήματος  όπως 
δεικνύεται στην επάνω   
δεξιά γωνία του 
διαγράμματος  



ρυθμιστικά  συστήματα του αίματος κατά την διάρκεια της 

άσκησης 

• Η αιμοσφαιρίνη μεταφέρει  O2 από τους πνεύμονες στους μυς μέσω 
του αίματος . 

• Οι μύες χρειάζονται περισσότερο  O2  από το κανονικό, επειδή η 
μεταβολική τους δραστηριότητα  είναι αυξημένη κατά την διάρκεια 
της άσκησης. Επομένως η ποσότητα του οξυγόνου στον μυ 
εξαντλείται, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια διαβαθμίδωση 
συγκέντρωσης μεταξύ των μυικών κυττάρων και του αίματος στα 
τριχοειδή. Το οξυγόνο διαχέεται από το αίμα στους μύες, εξαιτίας 
αυτής της διαβαθμίδωσης συγκέντρωσης. 

• Οι μύες παράγουν CO2 και  H+ ως αποτέλεσμα του αυξημένου 
μεταβολισμού, δημιουργώντας διαβαθμιδώσεις συγκέντρωσης στην 
αντίθετη κατεύθυνση από την διαβαθμίδωση του  O2. 

• Το  CO2 και τα  H+ ρέουν από τους μυς στο αίμα, μέσω αυτών των 
διαβαθμιδώσεων συγκέντρωσης. 

 



ρυθμιστικά  συστήματα του αίματος κατά την 

διάρκεια της άσκησης (συνέχεια) 

• Η ρυθμιστική δράση της αιμοσφαιρίνης τίθεται σε έργο 
προσλαμβάνοντας τα επιπλέον H+ και το  CO2. 

 

• Εάν τα ποσά  των  H+ και  CO2 υπερβαίνουν την ρυθμιστική 
ικανότητα της αιμοσφαιρίνης, τότε η ισορροπία H2CO3 / HCO3

-   
επηρεάζεται όπως προβλέπεται από την Αρχή του  Le Châtellier. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το  pH του αίματος να μειώνεται, 
προκαλώντας οξέωση . 

 

• Οι πνεύμονες και οι νεφροί αποκρίνονται στις μεταβολές του  
pH, απομακρύνοντας από το αίμα  CO2, HCO3

-, και  H+ . 

 



Ο  οργανισμός έχει αναπτύξει χημικές 

διαδικασίες που υπόκεινται σε λεπτή 

ρύθμιση (βασισμένες στην ρυθμιστική 

ικανότητα και την οξεο-βασική 

ισορροπία) που συνεργάζονται 

προκειμένου να ελέγχουν τις αλλαγές που 

προκαλούνται στο pH. 



Για την επίτευξη του 

στόχου…….. 

 
• 1. To κυτταρόπλασμα –ελέγχεται από το ρυθμιστικό σύστημα των   

φωσφορικών: 

• H2PO4
- ->H+ + HPO4 

2-  

• 2.  To αίμα- πρέπει να διατηρείται σε pH ~7.4 (pH < 6.9 και  >7.6 
είναι απειλητικά  για την ζωή). Το pH του αίματος ελέγχεται από το 
σύστημα των διττανθρακικών:  

• CO2(g) CO2(aq) + H2O(l) H2CO3(aq) H+(aq) + HCO3
-(aq) 

• Οι ιστοί απελευθερώνουν   CO2 στο αίμα, όπου αυτό μετατρέπεται  
σε  HCO3

- .Με αυτή την μορφή, μεταφέρεται στους πνεύμονες όπου 
μετατρέπεται  πίσω σε αέριο CO2 για εκπνοή. Το  pH εξαρτάται από 
τις  [H2CO3] και [HCO3

- ], και η  [H2CO3] εξαρτάται από το  CO2 
που είναι διαλελυμένο στο αίμα.  



Αναπνοή 
Οι ιστοί απελευθερώνουν  H+ στο αίμα:  

• [H+] αυξάνεται 

• [H2CO3] αυξάνεται 

• [CO2] διαλελυμένο στο αίμα αυξάνεται 

• Η πίεση του  CO2 στους πνεύμονες αυξάνει 

• Εκπνοή λαμβάνει χώρα αποκαθιστώντας την 

ισορροπία 

 



Αναπνοή.. 
Απελευθέρωση  OH- από τους ιστούς στο αίμα (ή 

απομάκρυνση  H+ από το αίμα):  

• [H+] ελαττώνεται 

• [H2CO3] ελαττώνεται 

• [CO2] διαλελυμένο στο αίμα ελαττώνεται 

• Η πίεση του  CO2 στους πνεύμονες ελαττώνεται 

• Εισπνοή λαμβάνει χώρα, αποκαθιστώντας την 
ισορροπία 

 



Η αλληλομετατροπή CO2 και διττανθρακικών έχει μεγάλη 

σημασία για την ρύθμιση της πρόσδεσης και απελευθέρωσης  

του οξυγόνου στο αίμα 

• Η αιμοσφαιρίνη μεταφέρει περίπου το 40% της 

συνολικής ποσότητος Η+ και 15-20% του 

CO2που σχηματίζεται  στους ιστούς, προς του 

πνεύμονες και τους νεφρούς 

• Η υπόλοιπη ποσότητα Η+ απορροφάται  από το 

ρυθμιστικό των διττανθρακικών του 

πλάσματος, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα 

CO2μεταφέρεται  υπό μορφή διαλυμένου 

HCO3
- και CO2 



Aλλα Ρυθμιστικά  Συστήματα του 

Αίματος 

•  Το ρυθμιστικό διάλυμα των φωσφορικών H2PO4
 

H+ + HPO4
2-  

• Ο ρόλος των πρωτεϊνών  στον έλεγχο του pH  

                Pr-H ->Pr- + H+ 

• O ρόλος της αιμοσφαιρίνης  στον έλεγχο του pH 



Τα κύρια ρυθμιστικά συστήματα στον 

οργανισμό 

Το ρυθμιστικό 
των 
διττανθρακικών  

CO2 + H2O =H2CO3 
=H+ + HCO3

-  
Στο πλάσμα του 
αίματος  

Αιμοσφαιρίνη  Hb-H =Hb- + H+  Στο εσωτερικό 
των 
ερυθροκυττάρων  

Ρυθμιστικό 
φωσφορικών  

H2PO4
- =H+ + 

HPO4
2-  

Κυτταρόπλασμα-
ούρα  

Πρωτεΐνη  Pr-H =Pr- + H+  Ενδοκυτταρικό 
υγρό  



 

  

 

 

Kατάσταση Πιθανές αιτίες 

Αναπνευστική οξέωση Άπνοια ή ανεπάρκεια της 

πνευμονικής  ικανότητας, με  

ενίσχυση του  CO2 στους πνεύμονες 

Μεταβολική οξέωση Λήψη οξέος, παραγωγή κετοξέων 

σε μη ελεγχόμενο διαβήτη, ή 

νεφρική ανεπάρκεια 

Σημείωση:Ολες αυτές οι συνθήκες 

οδηγούν στην άνοδο της 

συγκέντρωσης των Η+  από πηγές 

άλλες εκτός από την περίσσεια CO2.  

  



Κατάσταση Πιθανές αιτίες 

Αναπνευστική αλκάλωση Υπεραερισμός, με απώλεια  CO2 

από το αίμα. 

Μεταβολική αλκάλωση Λήψη αλκαλίων, παρατετα-μένος 

εμετός που οδηγεί σε απώλεια HCl, 

ή μεγάλη αφυδάτωση που οδηγεί σε 

κατακράτηση των διττανθρα-κικών 

από τους νεφρούς.  

Σημείωση: To χαρακτηριστικό εδώ 

είναι η απώλεια H+ για αιτίες άλλες 

από την μεγάλη ελάττωση του  CO2. 



Διακυμάνσεις των φυσιολικών τιμών του συστήματος 

των διττανθρακικών στο αίμα 

pH   7.35-7.45 

pCO2 35-45 mm Hg (=1.05-1.35 mM) 

[HCO3
-]24-28 mmol/liter (= mM, = miliequivalents /liter) 

Λόγος HCO3
-:CO2 Περίπου  20 (αναφορικά  με την 

εξίσωση του  pH Henderson/Hasselbach) 

Ολική συγκέντρωση  CO2[HCO3
-] + (pCO2 x 0.0301) = 

25-29 mM 

 



Πρόβλημα.. 
  

Το ρυθμιστικό σύστημα των διττανθρακικών μπορεί να αποκριθεί 
γρήγορα σε ήπια μεταβολική οξέωση (pH 7.15-7.35) με : 

  

A. Εκπνέοντας CO2 μέσω των πνευμόνων. . 

B. Κατακρατώντας  HCO3
- στους νεφρούς.  

C. Εκκρίνοντας  H+ στους νεφρούς.  

D. Την απευθείας ρυθμιστική δράση του κεντρικού ενδιάμεσου  
H2CO3  

E.Κατακρατώντας  CO2 στους πνεύμονες.  

 



Πρόβλημα 

Συνεχίζοντας την προηγούμενη ερώτηση, μια 
επιπρόσθετη ταχεία απόκριση στην μεταβολική 
οξέωση με pH κάτω από 7.14, είναι:  

  

A. Κατακράτηση  OH- στους νεφρούς.  

B. Κατακράτηση  HCO3
- στους νεφρούς.  

C. Έκκριση  H+ στους  νεφρούς.  

D. Άμεση ρυθμιστική δράση του κεντρικού 
ενδιάμεσου H2CO3. . 

E. Κατακράτηση  CO2 στους πνεύμονες.  

 



Απάντηση  

• Στους ιστούς σετ ιμές pH values κάτω από 

7.14 (δηλαδή  pH -= pKa-1),  τα H+  

στιγμιαία απορροφώνται από τα  

διττανθρακικά. 

 

• Σε περίπτωση   όμως παρατεταμένης  μ 

εταβολικής οξέωσης  (οξεία μεταβολική 

οξέωση) τότε τι μπορεί  να συμβεί? 



 

Σε χρόνια μεταβολική αλκάλωση, ο αντισταθμιστικός 

μηχανισμός από τον οργανισμό περιλαμβάνει… 

• A. Αποβολή H+ στους νεφρούς.  

• B. Κατακράτηση  CO2 στους πνεύμονες.  

• Γ. Εξώθηση HCO3
- στους νεφρούς. 

•  Δ. εξώθησηOH- στους  νεφρούς.  



Πρόβλημα 

• Υποθέστε ότι  ένας ασθενή ς έχει  πνεύμονες  που 

δυσλειτουργούν και δεν μπορεί να αποβάλλει  CO2 με 

φυσιολογικό ρυθμό.  Ο αντισταθμιστικός  μηχανισμός  που 

αναπτύσσει περιλαμβάνει..  

• A. Αυξημένη δραστικότητα της καρβονικής ανυδράσης 

•  B. Κατακράτηση Η+ από τους νεφρούς 

•  C. Κατακράτηση  HCO3
- από τους νεφρούς .. 

• D. Αποβολή HCO3
-.από τους νεφρούς 

•  E. Mεταπήδηση σε αναερόβιο μεταβολισμό 

http://www.biology.arizona.edu/biochemistry/problem_sets/medph/07c.html
http://www.biology.arizona.edu/biochemistry/problem_sets/medph/07c.html
http://www.biology.arizona.edu/biochemistry/problem_sets/medph/07c.html
http://www.biology.arizona.edu/biochemistry/problem_sets/medph/07c.html
http://www.biology.arizona.edu/biochemistry/problem_sets/medph/07t.html
http://www.biology.arizona.edu/biochemistry/problem_sets/medph/07t.html
http://www.biology.arizona.edu/biochemistry/problem_sets/medph/07t.html
http://www.biology.arizona.edu/biochemistry/problem_sets/medph/07t.html
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Aπάντηση 

• C 



 

Πρόβλημα 

• O  ασθενής  σας  παρουσιάζει  τις ακόλουθες τιμές αερίων 

αίματος.  Όταν  ερωτήθηκε για την διατροφή του  

παραδέχθηκε ότι έπινε  χυμούς    εσπεροειδών τις 

τελευταίες εβδομάδες  και ο αγαπημένος του χυμός είναι 

από  grapefruit. 

 Τιμές ασθενούς  Φυσιολογικές τιμές 

pH 
7.32 7.35-7.45 

pCO2 25 mm Hg 35-45 mm Hg 

[HCO3
-] 15 mmol/liter 24-28 mmol/liter 



 

Ερώτηση συνέχεια..  

Τι κατάσταση παρουσιάζει ο ασθενής? 

• A. Αντισταθμισμένη  αναπνευστική οξέωση 

• B. Αντισταθμισμένη μεταβολική οξέωση.  

• C. Μη αντισταθμισμένη αναπνευστική οξέωση  

• D. Μη αντισταθμισμένη  μεταβολική οξέωση 


