
Happo-emästasapaino       TASKUKORTTI
Happo-emästasapaino, pH
viitearvo 7,35-7,45  
Elimistö on emäksinen eli alkaloosissa,  
jos pH on yli 7,45. Elimistö on hapan eli 
asidoosissa, jos pH on alle 7,35. 

Hiilidioksidiosapaine, PaCO2
viitearvo 4,7-6,0 kPa  
PaCO2-arvon ollessa alle 4,7 tuulettaa hen-
gitys hiilidioksia liian tehokkaasti. Vaarana 
on respiratorisen alkaloosin kehittymi-
nen. PaCO2-arvon ollessa yli 6, ei hengitys 
tuuleta hiilidioksidia riittävästi. Vaarana on 
respiratorisen asidoosin kehittyminen. 

Happiosapaine, PaO2 viitearvo yli 10 kPa 
PaO2-arvon ollessa alle 10 vaarana on eli-
mistön hapenpuute. Suuri happiosapaine ei 

aiheuta tilapäisesti vaaraa aikuiselle  
terveelle ihmiselle. Suurta happiosapainet-
ta on kuitenkin pyrittävä välttämään, sillä 
pitkään jatkuessa tila voi aiheuttaa keuhko-
vaurioita. 

Standardibikarbonaatti, StHCO3
- 

viitearvo 22-26 mmol/l 
Bikarbonaatin häiriöt kuvaavat elimistön 
happamuutta ja emäksisyyttä. StHCO3

--
arvon ollessa alle 22 mmol/l elimistö on 
happamoitunut. StHCO3

--arvon ollessa yli 
26 mmol/l elimistö on emäksinen. 

Base excess eli emäsylimäärä, BE 
viitearvo -2,5-(+2,5) 
Alle -2,5 BE kertoo elimistön olevan  
hapan ja yli 2,5 BE emäksinen. 
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Valtimoverinäyte

AsidoosiAlkaloosi

pH < 7,35pH > 7,45

MetabolinenRespiratorinenMetabolinenRespiratorinen

BE < -2,5pCO2 > 6 kPaBE > 2,5pCO2 < 4,5 kPa

pCO2 < 4,5 kPaBE  > 2,5 tai
HCO3

-> 26
pCO2 > 6 kPaBE  < 0 tai

HCO3
- < 22

Respiratorinen
kompensaatio

Metabolinen
kompensaatio

Respiratorinen
kompensaatio

Metabolinen
kompensaatio



Bikarbonaatin menetys 
   ripuli, oksentelu, ruuansulatuskanavan   
   ongelmat, ileostomia, haimafisteli
Maksan vajaatoiminta
Munuaisten vajaatoiminta
Kaliumia säästävät diureetit
Runsas NaCl 0,9 % -infuusio
Riittämätön kudosten hapentarjonta
Ketoosit  diabetes, alkoholi, paasto
Myrkytykset  
   etyleeniglykoli, metanoli,  isopropanoli,     
   paraldehydi, salisylaatti

Heikkous
Ruokahaluttomuus
Sekavuus
Takykardia

Kuivumisen oireet
Hyperventilaatio
Kooma

OIREET

SYYT

METABOLINEN ASIDOOSI RESPIRATORINEN ASIDOOSI

Ventilaatiovajaus
Hengityskeskuksen toiminnan  
   häiriintyminen
Hengitystä lamaavat lääkkeet
Rintakehän vammat
Hengitystieahtauma

Matala hengitystaajuus 
   ja -syvyys
Alentunut tajunnantaso
Hypoksemia
Rytmihäiriöt

OIREET

SYYT

OIREET

Syvä, nopea ja  
   haukkova hengitys,  
   suuret kertavolyymit
Käsien ja jalkojen  
   puutuminen

Huimaus
Näköoireet
Lihasspasmit
Tajuttomuus
Kouristelu

Kipu
Hysteria
Tarkoituksenmukainen ylihengittäminen
Hengityskeskusvamma tai -sairaus
Keskushermostoa stimuloiva lääkitys
Astmakohtaus
Hypermetabolinen tautitila  
   kuume, sepsis
Liiallinen ventilaatio

SYYT

RESPIRATORINEN ALKALOOSIMETABOLINEN ALKALOOSI

Bikarbonaatin liiallinen käyttö
Liiallinen asetaatti parenteraalisessa  
   ravitsemuksessa
Massiivinen verensiirto
Runsas laktaattipitoinen nestehoito
Voimakas diureettihoito
Ripuli
Oksentelu
Mahaimu
Laksatiivien yliannostelu

SYYT

Hidas ja huokai-
leva hengitys
Hyperkapnia
Hypoksia
Päänsärky

Pahoinvointi
Sekavuus
Tetania
Kouristelu
Rytmihäiriöt

OIREET


