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pufry vpufry v krvikrvi kyselina kyselina bazebaze % zastoupen% zastoupeníí obsaobsažžen en 

hydrogen uhlihydrogen uhliččitanovýitanový HH22COCO33 HCOHCO--
33 5151 plazmaplazma

hemoglobinovýhemoglobinový oxyhemoglobinoxyhemoglobin deoxyhemoglobindeoxyhemoglobin 3535 erytrocytyerytrocyty

fosffosfáátovýtový HH22POPO--
44 HPOHPO22--

44 77 erytrocytyerytrocyty
(plazma)(plazma)

proteinyproteiny --COOHCOOH --COOCOO-- 77 plazmaplazma
(erytrocyty)(erytrocyty)

PufrovPufrovéé systsystéémymy
slousloužžíí kk okamokamžžititéému modulovmu modulováánníí výchylky pH tvýchylky pH těělesných tekutin lesných tekutin 
chemickou reakcchemickou reakcíí..
Pufr je tvoPufr je tvořřen slabou kyselinou a jejen slabou kyselinou a jejíí solsolíí. Slab. Slabáá kyselina disociuje kyselina disociuje 
vv roztoku mroztoku máálo, jejlo, jejíí ssůůl disociuje prakticky zcela.l disociuje prakticky zcela.



Vztah mezi pH a pufry popisuje HendersonVztah mezi pH a pufry popisuje Henderson--Hasselbachova rovnice:Hasselbachova rovnice:
[s[sůůl]l]

pH = pK + log pH = pK + log 
[kyselina][kyselina]

HendersonHenderson--Hasselbachova rovnice pro hydrogenuhliHasselbachova rovnice pro hydrogenuhliččitanový pufr:itanový pufr:

[HCO[HCO--33]]
pH = pK + log pH = pK + log 

[H[H22COCO33]]

Koncentrace kyseliny uhliKoncentrace kyseliny uhliččititéé se vyjadse vyjadřřuje jako funkce pCOuje jako funkce pCO22

[HCO[HCO--33]]
pH = pK + log pH = pK + log 

αα . pCO. pCO22

αα = koeficient rozpustnosti oxidu uhli= koeficient rozpustnosti oxidu uhliččititéého, 0,0306 molho, 0,0306 mol--1111--11torrtorr--11, tj. 0,2295 mol, tj. 0,2295 mol--1111--11kPakPa--11

pK = ppK = přřibliibližžnněě 6,1 6,1 



tktkáánněě COCO22 COCO22 plplíícece

COCO22 + H+ H22OO (800)(800)
↕↕

HH22COCO33 (1)(1)
↕↕

HH++ + HCO+ HCO--33 (0,03)(0,03)

InterakInterakččnníí reakcereakce
HCOHCO--33 HH22COCO33

HH++

Buf          HBufBuf          HBuf

Retence CORetence CO22
HCOHCO--33 HH22COCO33 ←← COCO22 + H+ H22OO

HH++

Buf          HBufBuf          HBuf

PPřřííklad zklad zááttěžěže hydrogenuhlie hydrogenuhliččitanovitanovéého pufru: neschopnost vydýchat ho pufru: neschopnost vydýchat 
potpotřřebnebnéé mnomnožžstvstvíí COCO22. Z. Zááttěžěž se pse přřenenášíáší na vna vššechny pufrovechny pufrovéé systsystéémy. my. 



ZZáákladnkladníí veliveliččiny a jejich refereniny a jejich referenččnníí mezemeze

pHpH 7,367,36--7,447,44

ppaaCOCO22 4,8 4,8 –– 5,9 kPa5,9 kPa

HCOHCO--
3 3 akt.akt. 2222--26 mmol/l26 mmol/l

BEBEBB --2,5 a2,5 ažž +2,5 mmol/l+2,5 mmol/l

BEBEECTECT --2,5 a2,5 ažž +2,5 mmol/l+2,5 mmol/l



Graf acidobazické regulace (M. Engliš, Prakt. lék. 1972)

ZZááznamový list acidobazickznamový list acidobazickéé regulaceregulace



IIdentifikace rdentifikace růůzných pzných přřííččin metabolických poruch acidobazickin metabolických poruch acidobazickéé rovnovrovnovááhy (ABR) hy (ABR) 
a ura urččeneníí jejich kvantitativnjejich kvantitativníího podho podíílu je probllu je probléémem interpretace acidobazických mem interpretace acidobazických 
nnáálezlezůů..

Jsou uJsou užžíívváány dva systny dva systéémy:my:
metabolickmetabolickáá acidacidóóza/alkalza/alkalóóza jsou diagnostikovza jsou diagnostikováány podleny podle

1. 1. zvýzvýššeneníí/sn/sníížženeníí koncentrace bikarbonkoncentrace bikarbonááttůů [HCO[HCO33
--],],

2. 2. hodnoty base deficit/base excess (BE)hodnoty base deficit/base excess (BE)

Oba systOba systéémy jsou významnmy jsou významněě limitovlimitováány:ny:

1. 1. prvnprvníí omezenomezeníí:: [HCO[HCO33
--] a BE (stejn] a BE (stejněě i pH) jsou uri pH) jsou urččovováány v plany v plazzmměě nněěkolika kolika 

promproměěnnými. Ty se mohou mnnými. Ty se mohou měěnit neznit nezáávisle jedna na druhvisle jedna na druhéé. Sou. Souččasnasněě mohou mohou 
existovat alkalizujexistovat alkalizujííccíí i acidifikuji acidifikujííccíí vlivy. Smvlivy. Smíšíšenenéé abnormality mohou unikat poznabnormality mohou unikat poznáánníí, , 
pokud se jejich vliv na [HCOpokud se jejich vliv na [HCO33

--], BE a pH ru], BE a pH rušíší..
2. 2. druhdruhéé omezenomezeníí:: je v jejich neschopnosti identifikovat rje v jejich neschopnosti identifikovat růůznznéé primprimáárnrníí ppřřííččiny iny 
metabolických acidmetabolických acidóóz a alkalz a alkalóóz. BE ani [HCOz. BE ani [HCO33

--] ned] nedáávajvajíí ppřříímou informaci mou informaci 
o individuo individuáálnlníí primprimáárnrníí ppřřííččininěě metabolických poruch.metabolických poruch.

ProblProbléémy interpretace acidobazických poruchmy interpretace acidobazických poruch
ppřři klasicki klasickéém hodnocenm hodnoceníí



Stav acidobazickStav acidobazickéé rovnovrovnovááhy v thy v těělesných tekutinlesných tekutináách je urch je urččovováán nezn nezáávisle visle 
promproměěnnými velinnými veliččinami.inami.

V plaV plazzmměě in vivo patin vivo patřříí mezi tyto nezmezi tyto nezáávislvisléé veliveliččiny:iny:

11. . PCOPCO22

2.2. Diference silných iontDiference silných iontůů (SID).(SID). Je to diference mezi sumou vJe to diference mezi sumou vššechech silných (plnsilných (plněě
disociovaných, chemicky nereagujdisociovaných, chemicky nereagujííccíích) kationch) kationůů (Na(Na++, K, K++, Ca, Ca2+2+, Mg, Mg2+2+) a v) a vššemi silnými emi silnými 
aniony (Claniony (Cl-- a dala dalšíší silnsilnéé aniony)aniony)

3. 3. Koncentrace netKoncentrace netěěkavých slabých kyselin (Akavých slabých kyselin (Atottot),), tj.tj. sumasuma lláátkových koncentractkových koncentracíí
negativnnegativníích nch náábojbojůů albuminu a anorganickalbuminu a anorganickéého fosforu.ho fosforu.

ŽŽáádndnáá z dalz dalšíších acidobazických promch acidobazických proměěnných (tj.nných (tj. pH,[HCOpH,[HCO33
--], BE], BE)) se nemse nemůžůže zme změěnit nit 

primprimáárnrněě. Jsou to. Jsou to zzáávislvisléé hodnotyhodnoty, kter, kteréé se mse měěnníí jen v zjen v záávislosti na zmvislosti na změěnněě neznezáávisle visle 

promproměěnných velinných veliččin.in.

Stav acidobazické rovnováhy v tělesných tekutinách 
je určován nezávisle proměnnými veličinami

P. A. Stewart, V. Fencl



DDěělenleníí acidobazických poruch dle Stewarta acidobazických poruch dle Stewarta 
modifikovmodifikovááno Fenclemno Fenclem

PoruchaPorucha ACIDACIDÓÓZAZA ALKALALKALÓÓZAZA

I.I. RespiraRespiraččnníí PCOPCO22 PCOPCO22

II.II. NerespiraNerespiraččnníí -- metabolickmetabolickáá
1. Abnorm1. Abnormáálnlníí SIDSID

a. Voda nadbytek/deficita. Voda nadbytek/deficit

SIDSID

[[NaNa++]]

SIDSID

[Na[Na++]]

b. Dysbalance silných aniontb. Dysbalance silných aniontůů
-- Chloridy nadbytek/deficitChloridy nadbytek/deficit

-- NeidentifikovanNeidentifikovanéé aniontyanionty
nadbyteknadbytek

[Cl[Cl--]]

[UA[UA--]]

[Cl[Cl--]]

--

III.III. 2. Net2. Netěěkavkavéé slabslabéé kyselinykyseliny
a. Sa. Séérový albuminrový albumin
b. Anorganickb. Anorganickéé fosffosfáátyty

--
[Pi][Pi]

[Alb][Alb]
--

Fencl et al. Am. JRespir Crit Care 2000;162(6):2246Fencl et al. Am. JRespir Crit Care 2000;162(6):2246--22512251
Funk. Wien Clin Wschr 2007;119(13Funk. Wien Clin Wschr 2007;119(13--14):39014):390--403403



MetabolickMetabolickéé AB poruchy dle Stewartova modelu AB poruchy dle Stewartova modelu 
a jejich klinicka jejich klinickéé ppřřííččinyiny

DiagnDiagnóózaza KlinickKlinickáá ppřřííččinaina

diludiluččnníí acidacidóózaza

koncentrakoncentraččnníí alkalalkalóózaza

hyperchloremickhyperchloremickáá acidacidóózaza

hypochloremickhypochloremickáá alkalalkalóózaza

acidacidóóza ze zvýza ze zvýššeneníí UAUA--

hyperfofatemickhyperfofatemickáá acidacidóózaza

hypoalbuminemickhypoalbuminemickáá alkalalkalóózaza

kakažžddáá ppřřííččina hyponatrina hyponatréémiemie

kakažžddáá ppřřííččina hypernatrina hypernatréémiemie

-- infuze roztokinfuze roztokůů bohatých na Clbohatých na Cl-- (NaCl, Ringer)(NaCl, Ringer)
-- prprůůjemjem
-- tubultubuláárnrníí popošškozenkozeníí ppřři akutni akutníím m čči chronicki chronickéém renm renáálnlníím selhm selháánníí
-- renrenáálnlníí tubultubuláárnrníí acidacidóózyzy
-- kompenzace chronickkompenzace chronickéé RALRAL

-- ztrztrááta ta žžaludealudeččnníí ššťťáávyvy
-- diuretikadiuretika
-- kompenzace chronickkompenzace chronickéé RACRAC

-- uremie, ketoaciduremie, ketoacidóóza, laktacidza, laktacidóóza, intoxikace za, intoxikace 
(salicyl(salicylááty, metanol, etylalkohol)ty, metanol, etylalkohol)

-- kakažžddáá ppřřííččina zvýina zvýššeneníí fosffosfáátu (ptu (přředevedevšíším renm renáálnlníí selhselháánníí))

-- jaternjaterníí insuficience, malnutrice, nefrotický sd., poraninsuficience, malnutrice, nefrotický sd., poraněěnnéé plochyplochy

Funk. Wien Clin Wschr 2007;119(13Funk. Wien Clin Wschr 2007;119(13--14):39014):390--403403



mmol/lmmol/l

150150

100100

5050

NaNa++
ClCl--

KK++

CaCa2+2+

MgMg2+2+

HCO3
-HCO3
-

Alb-Alb-

Pi-Pi-

UA-UA-

SIDSID

Diference silných iontDiference silných iontůů -- SIDSID

SIDSID = [Na= [Na++] + [K] + [K++] + [Ca] + [Ca2+2+] + [Mg] + [Mg2+2+] ] –– ([([CCII--] + [UA] + [UA--]) ]) 
SIDSID = [HCO= [HCO33--] + 0.28 x [Alb]] + 0.28 x [Alb] + 1.8 x [Pi]+ 1.8 x [Pi]

vvšše mmol/l jen albumin g/le mmol/l jen albumin g/l







VýpoVýpoččet uret urččuje, jak by se puje, jak by se přři aktui aktuáálnlníí hypohypo--, resp. hypernatr, resp. hypernatréémii, mii, 
zmzměěnila hodnota plazmatických (snila hodnota plazmatických (séérových) chloridrových) chloridůů, kdyby do, kdyby doššlo lo 
kk normalizaci natrnormalizaci natréémie.mie.

VýpoVýpoččtem se tedy zjitem se tedy zjiššťťuje, zda puje, zda přři aktui aktuáálnlníí dysbalanci natrdysbalanci natréémie je mie je 
hodnota chloridhodnota chloridůů zmzměěnněěna vna vííce nebo mce nebo méénněě, ne, nežž odpovodpovííddáá zmzměěnněě
natrnatréémie.mie.

[[ClCl--]]korigkorig = = [[ClCl--]]zjizjiššťť x  x  [[NaNa++]]norm norm //[[NaNa++]]zjizjiššťť

Chloridový anion korigovanýChloridový anion korigovaný



Ve vztahu NaVe vztahu Na++: Cl: Cl-- mohou existovat varianty ovlivmohou existovat varianty ovlivňňujujííccíí
acidobazickou rovnovacidobazickou rovnovááhu:hu:

1.1. DiluDiluččnníí acidacidóóza:za:
snsníížženeníí S_NaS_Na++ + odpov+ odpovíídajdajííccíí pokles S_Clpokles S_Cl--

2.2. KoncentraKoncentraččnníí alkalalkalóóza:za:
zvýzvýššeneníí S_NaS_Na++ + odpov+ odpovíídajdajííccíí vzestup S_Clvzestup S_Cl--

3.3. HyperchloridemickHyperchloridemickáá acidacidóóza:za:
zvýzvýššeneníí S_ClS_Cl-- +  S_Na+  S_Na++ vv referenreferenččnníích mezch mezííchch

4.4. HypochloridemickHypochloridemickáá alkalalkalóóza:za:
snsníížženeníí S_ClS_Cl-- +  S_Na+  S_Na++ vv referenreferenččnníích mezch mezííchch

5.5. DiluDiluččnníí acidacidóóza + hyperchloridemickza + hyperchloridemickáá acidacidóóza:za:
snsníížženeníí S_NaS_Na++ + relativn+ relativněě menmenšíší snsníížženeníí S_ClS_Cl--

6.6. DiluDiluččnníí acidacidóóza + hypochloridemickza + hypochloridemickáá alkalalkalóóza: za: 
snsníížženeníí S_NaS_Na++ + relativn+ relativněě vvěěttšíší snsníížženeníí S_ClS_Cl--

7.7. KoncentraKoncentraččnníí alkalalkalóóza + hypochloridemickza + hypochloridemickáá alkalalkalóózaza::
zvýzvýššeneníí S_NaS_Na++ + relativn+ relativněě menmenšíší zvýzvýššeneníí S_ClS_Cl--

8.8. KoncentraKoncentraččnníí alkalalkalóóza + hyperchloridemickza + hyperchloridemickáá acidacidóóza:za:
zvýzvýššeneníí S_NaS_Na++ + relativn+ relativněě vvěěttšíší zvýzvýššeneníí S_ClS_Cl--



PPřřííklady klady 
hyphypererchloridemických acidchloridemických acidóóz a hypochloridemických alkalz a hypochloridemických alkalóóz,z,

diludiluččnníích acidch acidóóz a koncentraz a koncentraččnníích alkalch alkalóóz z 
a jejich vza jejich vzáájemných kombinacjemných kombinacíí

SituaceSituace NaNa++ KK++ CaCa2+2+ MgMg2+2+ ClCl-- ClCl--
korigkorig

fyziologickfyziologickáá

hyperchloridemickhyperchloridemickáá acidacidóózaza

hypochloridemickhypochloridemickáá alkalalkalóóza za 

140140

140140

140140

4,44,4

4,44,4

4,44,4

2,02,0

2,02,0

2,02,0

0,80,8

0,80,8

0,80,8

102102

112112

9292

102102

112112

9292

diludiluččnníí acidacidóóza (nadbytek vody, 15% za (nadbytek vody, 15% 
pokles koncentracpokles koncentracíí))

diludiluččnníí acidacidóóza +za +
hyperchloridemickhyperchloridemickáá acidacidóózaza

diludiluččnníí acidacidóóza +za +
hypochloridemickhypochloridemickáá alkalalkalóózaza

119119

119119

119119

3,73,7

3,73,7

3,73,7

1,71,7

1,71,7

1,71,7

0,70,7

0,70,7

0,70,7

86,786,7

9595

7766

102102

117,1117,1

89,489,4

koncentrakoncentraččnníí alkalalkalóóza (deficit vody, za (deficit vody, 
15% zvý15% zvýššeneníí koncentrackoncentracíí))

koncentrakoncentraččnníí alkalalkalóóza +za +
hypochloridemickhypochloridemickáá alkalalkalóózaza

koncentrakoncentraččnníí alkalalkalóóza +za +
hyperchloridemickhyperchloridemickáá acidacidóózaza

161161

161161

161161

5,15,1

5,15,1

5,15,1

2,32,3

2,32,3

2,32,3

0,90,9

0,90,9

0,90,9

117,3117,3

111111

129129

102102

96,596,5

112,1112,1



Klasifikace poruch natriovKlasifikace poruch natriovéého ho 
a chloridova chloridovéého iontuho iontu

P_
N

a
P_

N
a++

m
ea

su
re

d 
(m

m
ol

/l
)

m
ea

su
re

d 
(m

m
ol

/l
)

P_ClP_Cl-- measured (mmol/)measured (mmol/)



Klasifikace poruch natriovKlasifikace poruch natriovéého ho 
a chloridova chloridovéého iontuho iontu

P_
N

a+
m

ea
su

re
d 

(m
m

ol
/l

)

P_ClP_Cl-- measured (mmol/)measured (mmol/)

AA B CC

A.A. P_NaP_Na++120120 P_ClP_Cl--8080 DiluDiluččnníí acidacidóóza + hypochloridemickza + hypochloridemickáá alkalalkalóózaza
B.B. P_NaP_Na++120120 P_ClP_Cl--9090 DiluDiluččnníí acidacidóózaza
C.C. P_NaP_Na++120120 P_ClP_Cl--100100 DiluDiluččnníí acidacidóóza + hyperchloridemickza + hyperchloridemickáá acidacidóózaza



mmol/lmmol/l

150

100

50

NaNa++
ClCl--

KK++

CaCa2+2+

MgMg2+2+

HCOHCO33
--

Alb-Alb-

Pi-Pi-

UA-UA- UA-UAUA--

NemNeměřěřenenéé anionty anionty –– UAUA--

[UA[UA--]] = [Na= [Na++] + [K] + [K++] + [Ca] + [Ca2+2+] + [Mg] + [Mg2+2+] ] –– (([[CCII--]] + SID)+ SID)
mmol/lmmol/l



[UA[UA--]] = ([Na= ([Na++] + [K] + [K++] + [Ca] + [Ca22++] + [Mg] + [Mg22++] ] -- [Cl[Cl--] ] ––SID) SID) 
x [Na]x [Na]++normnorm../[Na/[Na++]]zjizjiššťť..

NEMNEMĚŘĚŘENENÉÉ ANIONY KORIGOVANANIONY KORIGOVANÉÉ -- UAUA--
korig.korig.

mmol/lmmol/l



mmol/lmmol/l

150150

100100

5050

Na+Na+
Cl-Cl-

K+K+

Ca2+

Mg2+
Ca2+

Mg2+

HCO3
-HCO3
-

Alb-Alb-

Pi-Pi-

UA-UA-

mmol/lmmol/l

AG-AGAG--

ANION GAP – AGANIONANION GAPGAP –– AAGG

AGAG = [Na= [Na++] + [K] + [K++] ] –– ([Cl([Cl--] + [HCO] + [HCO33
--])])

AG AG = [Na= [Na++] ] –– ([Cl([Cl--] + [HCO] + [HCO33
--])])

AGAGkorigkorig = AG + 0.25 x ([Alb]= AG + 0.25 x ([Alb]normnorm –– [Alb][Alb]zjizjiššťť))
((kdekde [Alb][Alb]normnorm –– [Alb][Alb]zjizjiššťť ppřředstavujedstavujíí normnormáálnlníí a zjia zjiššttěěnýný plaplazzmaticmatický ký albuminalbumin v v g/l)g/l)



ANION GAP KORIGOVANÝ ANION GAP KORIGOVANÝ -- AGAGkorigkorig

AGAG = = [Na[Na++] + [K] + [K++] ] –– ([Cl([Cl--] + [HCO] + [HCO33
--])])

AGAGkorigkorig = AG + 0.25 x ([Alb]= AG + 0.25 x ([Alb]normnorm –– [Alb][Alb]zjizjiššťť

koncentrace v plazmkoncentrace v plazměě
((ioniontyty mmolmmol//l, albumin gl, albumin g/l)/l) NaNa++ KK++ ClCl-- HCOHCO33

-- UAUA-- AlbAlb AGAG AGAGkorigkorig

fyziologický stavfyziologický stav 140140 44..44 104104 2424 88 4040 16.416.4 16.416.4

hypoalbuminhypoalbuminéémiemie 140140 4.44.4 104104 2929 88 2020 11.411.4 16.416.4

hypoalbuminhypoalbuminéémiemie
+ zvý+ zvýššeneníí laktlaktáátutu

140140 4.44.4 104104 2424 1313 2020 16.416.4 21.421.4



BiochemickBiochemickéé parametry potparametry potřřebnebnéé ppřři hodnoceni hodnoceníí

acidobazickacidobazickéého nho náálezulezu

1.  Acidobazick1.  Acidobazickéé::

pH, pCOpH, pCO22, BE, HCO, BE, HCO33-- aktuaktuáálnlníí

2.2. Pro výpoPro výpoččty nezty nezáávisle promvisle proměěnných velinných veliččin hodnoty vin hodnoty v ssééru ru 

(plazm(plazměě):):

Na+, K+, ClNa+, K+, Cl--, P, Ca, Mg, albumin, P, Ca, Mg, albumin

3.  K3.  K doplndoplněěnníí informacinformacíí: : 

laktlaktáát, kyslt, kyslííkovkovéé parametry, pH moparametry, pH močče, ketonurie, e, ketonurie, 

urea, kreatininurea, kreatinin



parametrparametr referenreferenččnníí meze mmol/lmeze mmol/l

anion gap (AG, aniontovanion gap (AG, aniontovéé okno)okno)
strong ion difference (SID)strong ion difference (SID)
korigovankorigovanéé chloridychloridy
nemneměřěřenenéé aniontyanionty

14 14 -- 1818
37 37 -- 4141
102 102 -- 105105
6 6 -- 1010

nnááboj albuminuboj albuminu
nnááboj na fosfboj na fosfáátechtech

11,2 11,2 (pro pH 7,4 a P_alb 40 g/l)(pro pH 7,4 a P_alb 40 g/l)
1,8  1,8  (pro pH 7,4 a P_fosf(pro pH 7,4 a P_fosfááty 1,0 mmol/l)ty 1,0 mmol/l)

Jabor 2007 Jabor 2007 



Nemocný Nemocný čč. 1, diagn. 1, diagnóóza:za:

Bronchopneumonie. Cirhosis hepatis. Bronchopneumonie. Cirhosis hepatis. 
Chron. ethylismus.Chron. ethylismus.

MMěřěřenenéé parametry parametry VypoVypoččíítantanéé parametryparametry

NaNa++ 125 mmol/l 125 mmol/l HCOHCO33
-- 24 mmol/l24 mmol/l

KK++ 5,2 mmol/l 5,2 mmol/l AGAGzjist.zjist. 8 mmol/l8 mmol/l
CaCa2+2+ 1,6 mmol/l 1,6 mmol/l AGAGkorig.korig. 15,3 mmol/l15,3 mmol/l
MgMg2+2+ 0,6 mmol/l 0,6 mmol/l BE BE 0 mmol/l0 mmol/l
ClCl-- 98 mmol/l 98 mmol/l SID SID 30 mmol/l30 mmol/l
Pi Pi 0,9 mmol/l 0,9 mmol/l ClCl--korig.korig. 111 mmol/l111 mmol/l
AlbuminAlbumin 16 g/l16 g/l UAUA--

korig.korig. 8 mmol/l8 mmol/l
pHpH 7,40 7,40 
pCOpCO22 5,2 kPa5,2 kPa

Hodnocení: Nález ABR je v mezích fyziologických hodnot.
Hodnota SID je snížena jako výsledek nadbytku vody v plazmě ([Na+] = 125 mmol/l) i 
nadbytku Cl-(zřejmý až z hodnoty Cl-korig)
Tato acidóza se smíšenou příčinou je zcela kompenzovaná hypoalbuminemickou alkalózou.
Hodnoty BE a [HCO3

-] jsou normální. Na hypoalbuminemickou alkalózu upozorňuje pokles
AGzjist.

Závěr: Smíšená porucha. 
Acidóza z nadbytku vody a hypechloridemie + hypoalbuminemická alkalóza.
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A.A. P_NaP_Na++125125 P_ClP_Cl--9898 DiluDiluččnníí acidacidóóza a hypochloredemickza a hypochloredemickáá alkalalkalóózaza

Klasifikace poruch natriového 
a chloridového iontu



HodnocenHodnoceníí:: NNáález ABR je vlez ABR je v mezmezíích fyziologických hodnotch fyziologických hodnot..
hodnoty AG a UA jsou zvýhodnoty AG a UA jsou zvýššeny eny –– slosložžka MACka MAC
hypernatrhypernatréémie, hypoalbuminmie, hypoalbuminéémie (hypochloridemie korig.) mie (hypochloridemie korig.) –– slosložžka MALka MAL
protikladnprotikladnéé vlivy na SID se vyrovnvlivy na SID se vyrovnáávajvajíí

Nemocný č. 2, diagnóza:Nemocný Nemocný čč. 2, diagn. 2, diagnóóza:za:
Stav po operaci pro ulcus pylori  penetrans ad vesicam felleam. Stav po operaci pro ulcus pylori  penetrans ad vesicam felleam. 

VV dvoutýdenndvoutýdenníím pooperam pooperaččnníím obdobm obdobíí prprůůjmy, dehydratace, zmatenost, spavost.jmy, dehydratace, zmatenost, spavost.
VyVyššetetřřeneníí v 3. týdnu, dosud nv 3. týdnu, dosud něěkolik kolik řřididšíších stolic dennch stolic denněě, diur, diurééza kolem 1500 ml/den.za kolem 1500 ml/den.

MMěřěřenenéé parametry   parametry   VypoVypoččíítantanéé parametryparametry
[[NaNa++]] 159 mmol/l159 mmol/l [[urea urea ]] 29 mmol/l29 mmol/l [[HCOHCO--

3 3 ]] 25,5 mmol/l25,5 mmol/l
[[KK++ ]] 4,6 mmol/l 4,6 mmol/l [[kreatkreat]] 390 mmol/l 390 mmol/l AgAgzjizjiššťť 26,1 mmol/l26,1 mmol/l
[[CaCa]] 2,1 mmol/l 2,1 mmol/l [[lakt lakt ]] 2,2 mmol/l 2,2 mmol/l AgAgkorigkorig 28,1 mmol/l28,1 mmol/l
[[MgMg]] 0,87 mmol/l    0,87 mmol/l    BEBEbb +1 mmol/l+1 mmol/l
[[ClCl--]] 112 mmol/l   112 mmol/l   BEBEectect + 1,3 mmol/l+ 1,3 mmol/l
[[PiPi]] 2,5 mmol/l    2,5 mmol/l    SID SID 38,7 mmol/l38,7 mmol/l
[[AlbAlb]] 32 g/l    32 g/l    [[ClCl--]]korigkorig 98,6 mmol/l98,6 mmol/l
pCOpCO22 5,13 kPa5,13 kPa [[UAUA-- ] ] korigkorig 14 mmol/l14 mmol/l
pHpH 7,4107,410

ZZáávvěěr:r: SmSmíšíšenenáá porucha. MAC pporucha. MAC přři reni renáálnlníí insuficienci, hyperfosfatemie, insuficienci, hyperfosfatemie, 
MAL zMAL z vvííce  pce  přřííččin.in.



PPřřeloeložžen na chirurgickou kliniku z internen na chirurgickou kliniku z interníí s dg. Menetrierovy choroby s dg. Menetrierovy choroby 
s recidivujs recidivujííccíí hematemhemateméézou a melenou, hypoproteinemickzou a melenou, hypoproteinemickéé otoky. Krotoky. Kráátce po tce po 
ppřřijetijetíí hemorhagický hemorhagický ššok, v nok, v něěmmžž bylo provedeno nbylo provedeno náásledujsledujííccíí vyvyššetetřřeneníí::

MMěřěřenenéé parametry   parametry   VypoVypoččíítantanéé parametryparametry
[[NaNa++ ]] 148 mmol/l 148 mmol/l ppaaOO22 6,3 kPa  6,3 kPa  [[HCOHCO--

33]] 20,3 mmol/l20,3 mmol/l
[[KK++ ]] 2,3 mmol/l 2,3 mmol/l [[urea urea ]] 11 mmol  11 mmol  AgAgzjizjiššťť 28 mmol/l28 mmol/l
[[CaCa]] 1,7 mmol/l  1,7 mmol/l  [[laktlakt]] 10,5 mmol  10,5 mmol  AgAgkorigkorig 34,2 mmol/l34,2 mmol/l
[[MgMg]] 0,6 mmol/l 0,6 mmol/l [[celkcelk.. bbíílklk.].] 31 g/l 31 g/l BEBEbb --3    mmol/l3    mmol/l
[[ClCl-- ]] 102 mmol/l 102 mmol/l [[hemoglhemogl]] 40 g/l   40 g/l   BEBEectect --2,3 mmol/l2,3 mmol/l
[[Pi Pi ]] 1,0 mmol/l       1,0 mmol/l       SID SID 26,3 mmol/l26,3 mmol/l
[[AlbAlb]] 15 g/l       15 g/l       [[ClCl--]]korigkorig 95,9 mmol/l95,9 mmol/l
pH  pH  7,504     7,504     [[UAUA--] ] korigkorig 22,8 mmol/l22,8 mmol/l
pCOpCO22 3,5 kPa 3,5 kPa 

Nemocný č. 3, diagnóza:Nemocný Nemocný čč. 3, diagn. 3, diagnóóza:za:

HodnocenHodnoceníí:: NNáález ABR je v oblasti respiralez ABR je v oblasti respiraččnníí alkalalkalóózy.zy.
acidifikujacidifikujííccíí vlivy vlivy -- hyperlakthyperlaktáátemie (zvýtemie (zvýššeneníí AG, UA, pokles SID) AG, UA, pokles SID) 
alkalizujalkalizujííccíí vlivy vlivy -- hypernatrhypernatréémie, hypochloridemie, hypoalbuminmie, hypochloridemie, hypoalbuminéémiemie

ZZáávvěěr:r: SmSmíšíšenenáá porucha.porucha. Výsledkem pVýsledkem půůsobensobeníí protikladných vlivprotikladných vlivůů acidifikujacidifikujííccíích ch 
a alkalizuja alkalizujííccíích je jen mch je jen míírný pokles BE, MAC a MAL zrný pokles BE, MAC a MAL zůůststáávajvajíí skryty. RAL je skryty. RAL je 
ddůůsledkem extrsledkem extréémnmníí hypoxhypoxéémie (anmie (anéémie, PaOmie, PaO22, lakt, laktáát).t).



Nemocná č. 4NemocnNemocnáá čč. . 44

43let43letáá žžena, pena, přřeloeložženenáá 13. 5. z III. intern13. 5. z III. interníí kliniky VFN na kliniku kliniky VFN na kliniku 
AR, kde byla sledovAR, kde byla sledováána ve dnech 13. 5. na ve dnech 13. 5. –– 21. 5.21. 5.

•• DiagnDiagnóózy:zy:
ProteinokalorickProteinokalorickáá malnutrice, v.s. mentmalnutrice, v.s. mentáálnlníí anorexieanorexie
IatrogennIatrogenníí pneumotorax, respirapneumotorax, respiraččnníí insuficienceinsuficience
SekundSekundáárnrníí ananéémiemie
HypoproteinemickHypoproteinemickéé ededéémy a trofickmy a trofickéé defekty kdefekty kůžůžee
Chronický zChronický záánněět ledvin a oliguriet ledvin a oligurie

13. 5.13. 5. asystolie, resuscitace, umasystolie, resuscitace, uměělláá plicnplicníí ventilaceventilace

•• LLééččba mj.:ba mj.:
Furosemid 1Furosemid 1--3x 125 mg/d3x 125 mg/d



ParametrParametr Ref. mezeRef. meze 13.5.13.5. 14.5.14.5. 15.5.15.5. 16.5.16.5. 17.5.17.5. 18.5.18.5. 19.5.19.5. 20.5.20.5. 21.5.21.5.

SS--NaNa++ 137137--146146
mmol/lmmol/l

135135 132132 135135 138138 143143 145145 148148 151151 153153

SS--KK++ 3,83,8--5,05,0
mmol/lmmol/l

5,35,3 4,34,3 5,05,0 4,64,6 2,52,5 4,44,4 4,34,3 3,73,7 4,54,5

pHpH 7,367,36--7,447,44 7,327,32 7,367,36 7,387,38 7,377,37 7,437,43 7,377,37 7,417,41 7,447,44 7,477,47

BEBE --2,52,5--+2,5+2,5
mmol/lmmol/l

+2,3+2,3 +4,1+4,1 +3,0+3,0 +2,4+2,4 +7,9+7,9 +6,7+6,7 +9,9+9,9 +15,5+15,5 +14,7+14,7

albuminalbumin
alb/alkalb/alk

g/lg/l
mmol/lmmol/l

2525
+4,75+4,75

--
2222

+5,5+5,5
--

2222
+5,5+5,5

2222
+5,5+5,5

2424
+5+5

2424
+5+5

--

dUdU--NaNa++ 100100--260260
mmol/dmmol/d

-- 5555 148148 8282 -- -- 153153 6464 8181

dUdU--KK++ 4040--9090
mmol/dmmol/d

-- 4747 7777 8282 -- -- 117117 7676 125125

Nemocná č. 4 – laboratorní nálezy a léčbaNemocnNemocnáá čč. . 44 –– laboratornlaboratorníí nnáálezy a llezy a lééččbaba

dUdU--ClCl-- 120120--260260
mmol/dmmol/d -- 108108 244244 264264 -- -- 222222 9797 138138

SS--ClCl-- 102102 102102 107107 105105 100100 108108 102102 103103 1031039797--108108
mmol/lmmol/lCl- korig 107 109 112 108 99 105 97,5 96,5 95,3



Nemocná č. 4 - hodnoceníNemocnNemocnáá čč. . 4 4 -- hodnocenhodnoceníí

Dny 1Dny 1--3: dilu3: diluččnníí acidacidóóza + hypoalbuminemickza + hypoalbuminemickáá alkalalkalóózaza

Dny 4Dny 4--6: hypoalbuminemick6: hypoalbuminemickáá alkalalkalóózaza

Dny 7Dny 7--9: koncentra9: koncentraččnníí alkalalkalóóza + hypochloremickza + hypochloremickáá alkalalkalóóza za 
+ hypoalbuminemick+ hypoalbuminemickáá alkalalkalóózaza

Na pH mNa pH máá vliv trvalvliv trvaláá hyperkapnie (6,6 hyperkapnie (6,6 -- 8,7 kPa)8,7 kPa)

NemocnNemocnáá neneššetetřříí ClCl-- ani v obdobani v obdobíí hypochloremickhypochloremickéé alkalalkalóózy zy 
(l(lééččba furosemidem, chronickba furosemidem, chronickáá renrenáálnlníí insuficience, insuficience, 
clearance kreatininu /korig./ 0,63clearance kreatininu /korig./ 0,63--0,65 ml/s.)0,65 ml/s.)



VýpoVýpoččty kty k diferencidiferenciáálnlníí diagndiagnóóze metabolických poruchze metabolických poruch

1. Vliv iont1. Vliv iontůů (efekt elektrolyt(efekt elektrolytůů) na BE (EEBE)) na BE (EEBE)
EEBE mmol/l = NaEEBE mmol/l = Na++ -- ClCl-- -- 3838

2. Vliv albuminu na BE (AlbBE)2. Vliv albuminu na BE (AlbBE)
AlbBE mmol/l = (42 AlbBE mmol/l = (42 –– Alb)/4Alb)/4

Story DA et al. B J Anaesth 2004;92(1):54Story DA et al. B J Anaesth 2004;92(1):54--6060



PPřřííklad pouklad použžititíí jednoduchých výpojednoduchých výpoččttůů

Měřené parametry Vypočítané parametry

Na+ 133 mmol/l
K+   5,5 mmol/l
Cl- 105 mmol/l
laktát- 3 mmol/l
albumin   26 g/l
pH          7,12
pCO2 4,6 kPa   

HCO-
3 11 mmol/l

BE         - 17 mmol/l
EEBE 133-105-38 = -10 mmol/l
AlbBE       (42 – 26)/4 =  +4 mmol/l
laktátBE     1-3= -2 mmol/l

SloSložžky ovlivky ovlivňňujujííccíí BEBE
Korekce podílu hyoalbuminemické MAL
Odečtení efektu elektrolytů
Odečtení vlivu laktátu

-17 – 4 = - 21 mmol/l
- 21 – 10 = - 11 mmol/l
- 11 – 2 = - 9 mmol/l

HodnocenHodnoceníí BE:BE: po odečtení všech složek podílejících se na hodnotě BE je výsledná hodnota stále ještě
negativní (-9 mmol/l). To lze vysvětlit pouze zvýšením UA-, na němž se vedle laktátu 
podílejí další složky.

V souladu sV souladu s ttíímto zmto záávvěěrem je zvýrem je zvýššeneníí AGAGkorigkorig::
AGAGkorigkorig = (135 + 5,5) = (135 + 5,5) –– (105 + 11) + 4 = 26,5(105 + 11) + 4 = 26,5
ZZáávvěěr:r: na nna náálezu ABR se podlezu ABR se podíílejlejíí vlivy acidifikujvlivy acidifikujííccíí, zm, změěny v [Nany v [Na++] a [Cl] a [Cl--], zvý], zvýššeneníí UAUA-- (krom(kroměě laktlaktáátu daltu dalšíší

vlivy) a hypoalbuminemickvlivy) a hypoalbuminemickáá MAL.MAL.

Story DA et al. B J Anaesth 2004;92(1):54Story DA et al. B J Anaesth 2004;92(1):54--60.60.
Funk GCH. Wien Klin Wschr 2007;119(13Funk GCH. Wien Klin Wschr 2007;119(13--14):39014):390--403.403.



ZÁVĚRYZZÁÁVVĚĚRYRY
1.1. DopoDopoččííttáávanvanéé acidobazickacidobazickéé parametry (HCOparametry (HCO33

-- i BE),i BE), stejnstejněě tak jakotak jako pHpH jsou jsou 
zzáávislvisléé na hodnotna hodnotáách nezch nezáávisle promvisle proměěnných,nných, mezi ktermezi kteréé patpatřříí pCOpCO22,, diference diference 
silných bsilných báázzíí (SID) a koncentrace net(SID) a koncentrace netěěkavých slabých kyselinkavých slabých kyselin (A(Atottot).).

2.2. HodnocenHodnoceníí ttěěchto parametrchto parametrůů, dopln, doplněěnnéé o dalo dalšíší výpovýpoččty ze sloupce anionty ze sloupce anionůů,,
ppřředevedevšíším o korigovanm o korigovanéé chloridychloridy (Cl(Cl--korigkorig)) a nema neměřěřenenéé anionyaniony (UA(UA--) umo) umožňžňuje uje 
rozpoznat smrozpoznat smíšíšenenéé poruchyporuchy vnitvnitřřnníího prostho prostřřededíí..

3.3. ZmZměěny hodnot Na+ a Clny hodnot Na+ a Cl-- ovlivovlivňňujujíí acidobazický nacidobazický náález.lez.
•• Tyto zmTyto změěny mohou vny mohou véést kst k poruchporucháám bum buďď jednoduchým nebo smjednoduchým nebo smíšíšeným. eným. 
•• Jejich vliv na acidobazický nJejich vliv na acidobazický náález se mlez se můžůže bue buďď zesilovat nebo naopak zesilovat nebo naopak 

ruruššit. it. 
•• Ke sprKe spráávnvnéé diagndiagnóóze pze přřispispíívváá bubuďď výpovýpoččet korigovaných chloridet korigovaných chloridůů nebo nebo 

jednodujednoduššíšší odeodeččtenteníí zz grafugrafu. . 
•• DiferencovDiferencováánníí jednoduchých a smjednoduchých a smíšíšených poruchených poruch vnitvnitřřnníího prostho prostřřededíí mmáá

význam nejen diagnostický, ale i terapeutickývýznam nejen diagnostický, ale i terapeutický. . 




	Dělení acidobazických poruch dle Stewarta �modifikováno Fenclem 
	[UA-] = [Na+] + [K+] + [Ca2+] + [Mg2+] – ([CI-] + SID)

