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Ρυθμιστικά διαλύματα 

Σάξθ: Γ’ Λυκείου                           A. MAΤΡΟΠΟΤΛΟ  

 

Α) ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ 
 

Οι  μακθτζσ,  μετά το τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ, να είναι ςε κζςθ: 
α) Γνϊςεισ: 

1. Να διατυπώνουν τον οριςμό των ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων και να αναφζρουν από τι 

αποτελείται ζνα ρυκμιςτικό διάλυμα. 

2. Να αναφζρουν τρεισ (3) τρόπουσ παραςκευισ ενόσ ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ, 

αναγράφοντασ, όπου απαιτείται, τισ χθμικζσ εξιςϊςεισ των αντιδράςεων. 

β) Δεξιότθτεσ (νοθτικζσ) 

3. Να εξθγοφν τθ δράςθ των ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων. 

4. Να εξάγουν τον τφπο του Henderson και να τον εφαρμόηουν για τον υπολογιςμό του pH 

ενόσ ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ. 

5. Να αξιοποιοφν - εφαρμόηουν τισ γνϊςεισ των ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων ςτθν κακθμερινι 

ηωι για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ τουσ. 

 

B) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΥΛΙΚΑ 

 τιριγμα με 7 δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ μεγάλου μεγζκουσ (ι 7 ποτιρια ηζςεωσ των 100 mL) & 
ζνασ ογκομετρικόσ κφλινδροσ των 10 mL.   

 Διαλφματα: HCl 0,1 M, NaOH 0,1 M, CH3COOH 0,1 M, CH3COONa  0,1 M  
 Απιοντιςμζνο νερό. 
 Ψθφιακό πεχάμετρο. 

 

Γ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ & ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ1 
 

 Γ1) ΑΝΟΙΓΜΑ – ΕΙΑΓΩΓΗ (5 min) 
 

 Ανάκλθςθ των γνωςτικϊν προαπαιτιςεων που είναι απαραίτθτεσ  για να οικοδομθκεί θ 

νζα γνϊςθ (π.χ. ςυηυγζσ ηεφγοσ οξζοσ – βάςθσ & ςχζςθ μεταξφ Κa, Kb). 
 

 Ενθμζρωςθ των μακθτϊν για τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ (τι κα είναι ςε κζςθ να 

«κάνουν» μετά το τζλοσ του μακιματοσ) και αναγραφι ςτον πίνακα ενόσ ςυνοπτικοφ 

διαγράμματοσ ροισ του μακιματοσ (για να κακοριςτεί το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο κα 

διεξαχκεί θ διδαςκαλία και να γίνει  ςυςχζτιςθ των νζων εννοιϊν με τισ ιδθ γνωςτζσ). 
 

 Διζγερςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν με τθν εξισ ερϊτθςθ: «Σο pH του ανκρϊπινου 

αίματοσ ζχει τιμι 7,40. Αν θ τιμι αυτι του pH γίνει: α) μικρότερθ του 7,2 τότε προκφπτει 

οξζωςθ, που οδθγεί ςε κϊμα, β) μεγαλφτερθ του 7,6 τότε προκφπτει αλκάλωςθ, που 

οδθγεί ςε  μυϊκι ακαμψία. Με ποιο τρόπο το αίμα διατθρεί το pH του πρακτικά ςτακερό;» 

                                                 
1
 Διδακηική μέθοδορ: Καθοδηγούμενη ανακάλςτη, με πείπαμα επίδειξηρ. Η επεμεξγαζία αςηή, με ηο ίδιο θύιιν 

εξγαζίαο, μποπεί να ππαγμαηοποιηθεί: α) με πείπαμα από νκάδεο καζεηώλ (οπόηε επιπλέον θα αναπηςσθούν 

κινηηικέρ και κοινυνικέρ δεξιόηηηερ) ή β) ρωξίο πείξακα (οπόηε ηοςρ ππνινγηζκνύο ηων ηιμών pH θα ηοςρ 

κάνοςν οι καζεηέο, ζε νκάδεο).. 
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Γ2) ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  
 

Δίνεται στους μαθητές φύλλο εργασίας. 

Γ2.1. Πειραματική διαδικασία. 
 

1ο πείραμα: ε 3 δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ προςκζτουμε:  

  τον 1ο : 10 mL H2O (Δ1),  

  τον 2ο : 10 mL ΘCl 0,1 M (Δ2), 

  τον 3ο : 10 mL μείγματοσ CH3COOH 0,1 M και CH3COONa 0,1 M (Δ3).  

  τθ ςυνζχεια προςδιορίηουμε, με ψθφιακό πεχάμετρο, το pH τουσ: 

  pH 

Δ1 Η2Ο  

Δ2 HCl  0,1M  

Δ3 CH3COOH  0,1M + CH3COONa  0,1M  

 

2ο πείραμα: τα Δ1, Δ2 και Δ3, προςκζτουμε από 1,0 mL διαλφματοσ ΝaOH(aq) 0,1M και 
προςδιορίηουμε, με πεχάμετρο, το pH των διαλυμάτων που προκφπτουν:  

  pH 

Δ1ϋ Η2Ο + ΝaOH  

Δ2ϋ HCl  + ΝaOH  

Δ3ϋ [CH3COOH + CH3COONa] + ΝaOH  

 

3ο πείραμα: τα Δ1 και Δ3, προςκζτουμε από 1,0 mL διαλφματοσ HCl(aq) 0,1 M και 
προςδιορίηουμε, με πεχάμετρο, το pH των διαλυμάτων που προκφπτουν:  

  pH 

Δ1ϋϋ Η2Ο + HCl  

Δ3ϋϋ [CH3COOH + CH3COONa] + HCl  

 

4ο πείραμα: τα Δ2 και Δ3 προςκζτουμε από 10 mL νεροφ και προςδιορίηουμε, με πεχάμετρο, το 
pH των διαλυμάτων που προκφπτουν: 

  pH 

Δ2ϋϋ HCl + Η2Ο  

Δ3ϋϋϋ [CH3COOH + CH3COONa] + Η2Ο   

 

Ηθτείται από τουσ μακθτζσ να ςυμπλθρϊςουν τον επόμενο πίνακα: 
 % ΔpH 

pH(Δ1΄) – pH(Δ1) =  

pH(Δ1΄΄) – pH(Δ1) =  
  

pH(Δ2΄) – pH(Δ2) =  

pH(Δ2΄΄) – pH(Δ2) =  
  

pH(Δ3΄) – pH(Δ3) =  

pH(Δ3΄΄) – pH(Δ3) =  

pH(Δ3΄΄΄) – pH(Δ3) =  
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Γ2.2. Οι μαθητές, σε ομάδες, συζητούν και απαντούν στα επόμενα ερωτήματα: 
 

Ερώτθςθ 1: Σι παρατθρείτε ωσ προσ τθ μεταβολι του pH των διαλυμάτων Δ1, Δ2, Δ3; 
Δ1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Δ2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Δ3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

υμπεράςματα - ονοματοκεςία - οριςμόσ:  

Σο pH του διαλφματοσ Δ3 (CH3COOH + CH3COONa) παραμζνει πρακτικά ……………………………..: 

α) όταν προςτεκοφν ςε αυτό ςχετικά μικρζσ ποςότθτεσ ………………… οξζοσ ι ……………… βάςθσ 

ι β) όταν αυτό …………………………….. με νερό ςε ςχετικά μικρά όρια. 
 

Σο διάλυμα με τα παραπάνω χαρακτθριςτικά ονομάηεται ρυκμιςτικό διάλυμα (Ρ.Δ.) ⇒ 

Οριςμόσ: Ρυκμιςτικό ονομάηεται το διάλυμα που …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ερώτθςθ 2: υςτατικά ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ. 

α) Από τι αποτελείται το ρυκμιςτικό διάλυμα Δ3 (CH3COOH+CH3COONa) κατά Bronsted-Lowry; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

β) Σο διάλυμα που περιζχει ΝΘ3 και ΝΘ4Cl κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί ρυκμιςτικό; 
Αιτιολογείςτε τθν απάντθςι ςασ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
γ) Να γράψετε τα ςυςτατικά δφο (2) ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων:  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

υμπζραςμα: Ένα ρυκμιςτικό διάλυμα κα αποτελείται, κατά Bronsted-Lowry, από: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Παραδείγματα ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων με τα οποία το αίμα διατθρεί το pH του πρακτικά 
ςτακερό: α) H2CO3 – HCO3

- , β) HPO4
2- / H2PO4

-.  
 

Ερώτθςθ 3: Ποια από τα επόμενα κα ςχθματίςουν Ρ.Δ. όταν διαλυκοφν ςε 1 L νερό; 
 

  α)  0,1 mol CH3COOH – 0,1 mol HCl  

  β)  0,1 mol ΘCl  -  0,2 mol CH3COONa 

  γ)  0,1 mol ΘCl  -  0,1 mol KCl  

  δ)  0,1 mol NaΘCO3  -  0,1 mol Na2CO3  

  ε)  0,2 mol ΝΘ4Cl  -  0,1 mol NaOH 

 ςτ)  0,5 mol NH3   -  0,5 mol HCl 
 

Ερώτθςθ 4: Παραςκευζσ ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων. 
Να γράψετε 3 διαφορετικοφσ τρόπουσ παραςκευισ ενόσ ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ [π.χ. του 
Δ3: CH3COOH - CH3COONa], γράφοντασ και τισ αντίςτοιχεσ χθμικζσ εξιςϊςεισ των αντιδράςεων. 
α)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
β)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
γ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Ερώτθςθ 5: Τπολογιςμόσ του pH ενόσ ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ. 
Να δείξετε ότι θ *Θ3Ο++ ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ που περιζχει ΝΘ3 (Kb) με ςυγκζντρωςθ 

Cβάςθσ και ΝΘ4Cl με ςυγκζντρωςθ Cοξζοσ, δίνεται από τον τφπο:  
 
                                                                                                   (τύπος Henderson) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτθςθ 6: Εξθγείςτε γιατί το pH του διαλφματοσ Δ3 (CH3COOH + CH3COONa) παραμζνει 
πρακτικά αμετάβλθτο,  
α) όταν προςτεκεί ςε αυτό ςχετικά μικρι ποςότθτα ιςχυροφ οξζοσ (π.χ. HCl) ι ιςχυρισ βάςθσ 
(π.χ. ΝaΟΗ):  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
β) όταν αραιωκεί με νερό ςε ςχετικά μικρά όρια: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ερώτθςθ 7:  Θα μποροφςε ζνα διάλυμα CH3COOH(aq) 0,1 Μ να δράςει ωσ Ρ.Δ., αφοφ 
περιζχει το ςυηυγζσ ηεφγοσ CH3COOH και CH3COO-; Αιτιολογείςτε τθν απάντθςι ςασ. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ερώτθςθ 8: Αιτιολογείςτε τισ επόμενεσ προτάςεισ για ζνα ρυκμιςτικό διάλυμα (Ρ.Δ.):  
α) Σο Ρ.Δ. κα διατθρεί το pH του περιςςότερο αμετάβλθτο, κατά τθν προςκικθ ς’ αυτό 

οριςμζνθσ ποςότθτασ ιςχυροφ οξζοσ ι ιςχυρισ βάςθσ (δθλαδι, το Ρ.Δ. κα ζχει μεγαλφτερθ 
ρυκμιςτικι ικανότθτα), όςο μεγαλφτερεσ είναι οι ςυγκεντρϊςεισ των ςυςτατικϊν του 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      

β) Σο Ρ.Δ. κα είναι «καλφτερο», όταν οι ςυγκεντρϊςεισ των ςυςτατικϊν του είναι ίςεσ ι 
παραπλιςιεσ. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Γ3) ΚΛΕΙΙΜΟ (5 min) 
 

1) Γίνεται ενίςχυςθ τθσ ςυγκράτθςθσ τθσ νζασ γνϊςθσ, με ανακεφαλαίωςθ - επιςιμανςθ των 
κυριότερων ςθμείων του μακιματοσ.  

 

2) Ζθτείται από τουσ μακθτζσ να επεξεργαςτοφν, ςτο ςπίτι τουσ τισ ερωτιςεισ - αςκιςεισ που 
αναγράφονται ςτο φφλλο εργαςίασ και αφοροφν: α) ςε εφαρμογζσ των ρυκμιςτικϊν 
διαλυμάτων ςτθν κακθμερινι ηωι, β) ςε υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ τθσ κεωρίασ. 

   *Η3Ο++=Κa.Cοξζοσ / Cβάςθσ 
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Δ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΙΑΚΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ 
 

1. Να χαρακτθρίςετε με  όςεσ από τισ επόμενεσ προτάςεισ είναι ςωςτζσ και με Λ όςεσ 

είναι λανκαςμζνεσ. 

α) Σα ρυκμιςτικά διαλφματα αποτελοφνται από αςκενζσ οξφ και τθ ςυηυγι τουσ βάςθ ι 

από αςκενι βάςθ και το ςυηυγζσ τθσ οξφ. 

β) Διάλυμα αμμωνίασ αποτελεί ρυκμιςτικό διάλυμα, γιατί ςτο διάλυμα αυτό υπάρχει το 

ςυηυγζσ ηεφγοσ NH3  - NH4
+. 

γ) ε κάκε ρυκμιςτικό διάλυμα ιςχφει θ ςχζςθ: *Η3Ο++=Κa.Cοξζοσ/Cβάςθσ. 
                                                                                            (ςτόχοι 1, 4). 

 

2. Ρυκμιςτικό διάλυμα που περιζχει ΝΘ3 0,1 Μ (Kb=10-5) και ΝΘ4Cl  0,1 M, ζχει pH:               

α) 5 ,         β) 7 ,          γ) 9 ,         δ) 13 
                                                                                                                                   (ςτόχοσ 4) 

 
 

3. Nα αναφζρετε 2 τρόπουσ παραςκευισ του ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ ΝΘ3 - ΝΘ4Cl, 

γράφοντασ και τισ χθμικζσ εξιςϊςεισ, όπου χρειάηεται.                                                                                                                                                     

α)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

β)………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
                                                                                                                                         (ςτόχοσ 2) 

 

4. Διακζτουμε τα εξισ διαλφματα: HCl, KOH, CH3COOH και CH3COOΚ. Ποια δυνατά ηεφγθ 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν παραςκευι ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ;                                                                                            

             Ι)  HCl + KOH 

             II) HCl + CH3COOH 

            III) CH3COOK + HCl 

            IV) CH3COOH + CH3COOΚ 

            V) CH3COOΚ + KOH 

           VI) CH3COOH + KOH 
     

           α) IV, V, VI,   β) II, III, IV,   γ) III, IV, VI,   δ) όλα 

(ςτόχοι 1, 2) 
 

5. Να εξθγιςετε γιατί το pH του ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ  (CH3COOH + CH3COOΚ) παραμζνει 
πρακτικά ςτακερό, αν προςκζςουμε ςε αυτό ςχετικά μικρι ποςότθτα HCl(aq). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………(ζηόσορ 3) 

 

6. Να αναφζρετε ζνα ρυκμιςτικό διάλυμα με το οποίο το αίμα διατθρεί το pH του πρακτικά 
ςτακερό. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………(ζηόσορ 5) 
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Εφαρμογές των ρυθμιστικών διαλυμάτων στην καθημερινή ζωή: 
 

Εργασία για το σπίτι: Να μελετήσετε το κείμενο που σας δίνεται, με θέμα: «Πώς το 

αίμα διατηρεί το pH του πρακτικά σταθερό», και να απαντήσετε στα επόμενα: 
 

1) Σι ονομάηεται οξζωςθ και τι αλκάλωςθ; 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
 

2) Να αιτιολογιςετε τισ επόμενεσ προτάςεισ: 

α) Ζνασ δφτθσ μπορεί να πάκει ελαφρά οξζωςθ, ςε ςχετικά μεγάλο βάκοσ. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 
β) Ζνασ ορειβάτθσ μπορεί να πάκει ελαφρά αλκάλωςθ, ςε ςχετικά μεγάλο υψόμετρο. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
γ) Κατά τθ διάρροια προκαλείται οξζωςθ. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
δ) Θ λιψθ όξινων φαρμάκων μπορεί να ςυνοδεφεται από υπνθλία. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 
ε) Θ μυϊκι κόπωςθ ςυνοδεφεται από ελάττωςθ του pH. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 
ςτ) Κατά τον εμετό, προκαλείται αφξθςθ του pH. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 
η) Αςκενείσ με αναπνευςτικι αλκάλωςθ καλό είναι να επαναναπνζουν τον αζρα που 

εκπνζουν μζςα ςε μια χάρτινθ ςακοφλα. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Να εξθγιςετε, με τον τφπο του Henderson, γιατί όταν ελαττϊνεται ο αεριςμόσ των πνευμόνων 

(π.χ. σε περίπτωση δύσπνοιας ή άσθματος), αυξάνεται το pH του εξωκυττάριου υγροφ.  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Θ ουςία που πρζπει να χορθγθκεί για τθ κεραπεία τθσ οξζωςθσ, είναι: 

    α) CH3COOH ,     β) NaΗCO3 ,    γ) ΝΗ4Cl ,    δ) Η2CO3  . 
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Πώς το αίμα διατηρεί το pH του, πρακτικά, σταθερό  
 

Γενικά: Σο αίμα μασ ζχει pH μεταξφ 7,35 - 7,45 (μζςθ τιμι pH=7,4) και τθν τιμι αυτι του pH το 
αίμα τθν διατθρεί πρακτικά ςτακερι, με διάφορα ρυκμιςτικά ςυςτιματα. Αν μεταβλθκεί το pH 
επθρεάηονται οι δραςτθριότθτεσ όλων ςχεδόν των ενηυμικών ςυςτθμάτων ςτο ςϊμα μασ.  

  Αν το pH του αίματοσ γίνει μικρότερο του 7,35, τότε πακαίνουμε οξζωςθ, θ οποία οδθγεί ςε 
λικαργο ι κϊμα. Πολλζσ φορζσ προκαλείται οξζωςθ από μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ CO2 ςτο 
αίμα. Π.χ. ζνασ δφτθσ, ςε μεγάλο βάκοσ, μπορεί να πάκει ελαφρά οξζωςθ, γιατί αναγκάηεται να 
κρατιςει τθν αναπνοι του.  

  Αν το pH του αίματοσ γίνει μεγαλφτερο του 7,45, τότε πακαίνουμε αλκάλωςθ, θ οποία  οδθγεί 
ςε πονοκεφάλουσ, παραιςκιςεισ ι μυϊκι ακαμψία. Πολλζσ φορζσ προκαλείται αλκάλωςθ από 
γριγορεσ ι βακιζσ ειςπνοζσ. Π.χ. οι ορειβάτεσ, ςε μεγάλο υψόμετρο, αναπνζουν βακιά, οπότε 
θ εξαγωγι CO2 από το αίμα είναι αρκετά ςθμαντικι, με ςυνζπεια τθν αφξθςθ του pH. 

Σθμ. Αν το pH του αίματοσ γίνει μεγαλφτερο του 7,8 ι μικρότερο του 6,8, τότε επζρχεται ο κάνατοσ!! 
 

    Τπάρχουν, ςτον οργανιςμό μασ, τρία πρωτογενι ςυςτιματα τα οποία ρυκμίηουν το pH των 
υγρϊν του ςϊματοσ για τθν προφφλαξθ από οξζωςθ ι αλκάλωςθ: 
α) Σα χθμικά ρυκμιςτικά ςυςτιματα τθσ οξεοβαςικισ ιςορροπίασ των υγρών του ςώματοσ, τα 

οποία αντιδροφν αμζςωσ, μζςα ςε κλάςμα του δευτερολζπτου, με το προςτικζμενο οξφ ι βάςθ 
για να παρεμποδίςουν υπζρμετρθ μεταβολι του pH. 

β) Σο αναπνευςτικό ςφςτθμα (πνεφμονεσ), το οποίο ρυκμίηει, μζςα ςε λίγα λεπτά, τθν 
απομάκρυνςθ του CO2 (και κατά ςυνζπεια του H2CO3) από το εξωκυττάριο υγρό, και ζτςι 
αναπροςαρμόηει το pH ςτα φυςιολογικά όρια. 

γ) Οι νεφροί, οι οποίοι μποροφν να απεκκρίνουν τθν περίςςεια οξζοσ ι βάςθσ, μζςα ςε ϊρεσ ι και 
θμζρεσ είτε με όξινα είτε με αλκαλικά οφρα αντίςτοιχα, και με αυτό τον τρόπο 
αναπροςαρμόηουν το pH ςτο εξωκυττάριο υγρό προσ τα φυςιολογικά όρια, όταν προκλθκεί 
οξζωςθ ι αλκάλωςθ. 

 
 

Ρυκμιςτικά ςυςτιματα ςτο αίμα 
 

Tρία ανεξάρτθτα ρυκμιςτικά ςυςτιματα διατθροφν το pΗ του αίματοσ μεταξφ των τιμϊν 7,35 - 
7,45 (μζςθ τιμι 7,4). 
 

1ο ρυκμιςτικό ςφςτθμα: Οι πρωτεΐνεσ του αίματοσ (ιδιαίτερα οι λευκωματίνεσ του πλάςματοσ).     
Οι πρωτεΐνεσ περιζχουν καρβοξυλομάδεσ (-COOH) και αμινομάδεσ (-NH2), οπότε το pH διατθρείται 
πρακτικά ςτακερό, όταν προςτεκεί οξφ ι βάςθ, λόγω των αντιδράςεων: 

    -COOH + ΟΗ-  COO- + H2O,                -NH2 + H+  -NH3
+    

     -COO- + H+  -COOH,                            -NH3
+  + ΟΗ-  -NH2 + H2O 

 

2ο ρυκμιςτικό ςφςτθμα: Σο μείγμα: H2CO3 – HCO3
- (pKa6,1), όπου ο λόγοσ [HCO3

-]/[H2CO3+≈20/1. 
 

   pH= pKa + log[HCO3
-
]/[ H2CO3]   (1)      (ηύπορ Henderson – Hasselbalch) 

 

  Αν προςτεκεί οξφ (H+) ςτο αίμα, τα H+ δεςμεφονται από το HCO3
- και ςχθματίηεται H2CO3:       

HCO3
- (aq) + H+  H2CO3 (aq), οπότε το pΗ του αίματοσ μεταβάλλεται ελάχιςτα. 

  Αν προςτεκεί βάςθ (ΟΘ-) ςτο αίμα, τα ΟΗ- δεςμεφονται από το H2CO3 και ςχθματίηεται HCO3
-: 

H2CO3(aq)+ΟΗ-
 HCO3

-
(aq) + H2O(l),  οπότε το pΗ του αίματοσ μεταβάλλεται ελάχιςτα. 

 

 

 

 

 
 

   

 
 

 

* Σο H2CO3 ςχθματίηεται ςτο ςϊμα μασ κατά τθν αντίδραςθ CO2 και H2O:   CO2 + H2O  ⇋  H2CO3.       
Η αντίδραςθ είναι αργι και ςχθματίηονται εξαιρετικά μικρά ποςά H2CO3, εφόςον δεν υπάρχει το 
ζνηυμο καρβονικι ανυδράςθ (CA) (το ζνηυμο αυτό είναι άφκονο ςτα τοιχϊματα των κυψελίδων, 
ςτουσ πνεφμονεσ, όπου απελευκερϊνεται το CO2).  
Σο HCO3

- απαντά κυρίωσ ωσ NaHCO3
 ςτο εξωκυττάριο υγρό. 
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Ο ηύπνο Henderson-Hasselbalch (1) μποπεί να πάπει ηη μοπθή: 

                                              pH = 6,1+log[HCO3
-
] / 0,03PCO2 (2) 

 Aπό τθν εξίςωςθ αυτι φαίνεται ότι: Αφξθςθ τθσ [HCO3
-] προκαλεί αφξθςθ του pH και μετατόπιςθ 

τθσ οξεοβαςικισ ιςορροπίασ προσ τθν αλκάλωςθ, ενϊ αφξθςθ τθσ PCO2 προκαλεί ελάττωςθ του pH 
και μετατόπιςθ τθσ οξεοβαςικισ ιςορροπίασ προσ τθν οξζωςθ. (Η *HCO3

-+ ρυκμίηεται κυρίωσ από 
τουσ νεφροφσ, ενϊ θ PCO2 ςτο εξωκυττάριο υγρό ρυκμίηεται με τθν αναπνοι). 
 

Σημείωση: Από ηον ηύπο Henderson-Hasselbalch (2) θαίνεηαι όηι, η αύξηζη ηηρ Pco2 ζηο εξωκςηηάπιο 

ςγπό πποκαλεί ελάηηωζη ηος pH, ενώ η ελάηηωζη ηηρ Pco2 πποκαλεί αύξηζη ηος pH. Έηζι, η ειάηηωζε 

ηνπ αεξηζκνύ ηωλ πλεπκόλωλ ζςνεπάγεηαι αύμεζε ηνπ CO2 –εκπνέεηαι ζσεηικά λίγο CO2 - οπόηε η Pco2 

αςξάνεηαι και ηο pH ζηο εξωκςηηάπιο ςγπό ελαηηώνεηαι. Με ηην αύμεζε ηνπ αεξηζκνύ ηων πνεςμόνων 

εκπνέεηαι - απνβάιιεηαη ζσεηικά μεγάλη ποζόηηηα CO2 από ηο εξωκςηηάπιο ςγπό, οπόηε η Pco2 

ελαηηώνεηαι και ηο pH αςξάνεηαι. 
 

3ο ρυκμιςτικό ςφςτθμα: Σο μείγμα:  HPO4
2- / H2PO4

-   (pKa 7,1) 

   Σο pH του αίματοσ παραμζνει πρακτικά ςτακερό, διότι: 

 Σα H+ αντιδροφν με τα ιόντα HPO4
2- :  HPO4

2-(aq) + H+  H2PO4
- (aq) 

 Tα ΟΘ
-
 αντιδροφν με τα ιόντα H2PO4

- : H2PO4
-(aq)+OH-

HPO4
2-(aq)+H2O(l),   

 
 

Mεηαβολική οξέυζη: Πποκαλείηαι από ελάηηωζη 

ηηρ [HCO3
-
] ή/και αύξηζη ηηρ [Η

+
] (ειάηηωζε ηνπ pH).  

α) Ειάηηωζε ηηρ [HCO3
-
] μποπεί να ζςμβεί ζε πεπιπηώζειρ:  

 διάπποιαρ (οι γαζηπενηεπικέρ εκκπίζειρ πεπιέσοςν 

NaHCO3, οπόηε έσοςμε απώιεηα βάζεωλ από ηα ςγπά 

ηος ζώμαηορ).  

 σοπήγηζηρ διοςπηηικών (αναζηέλλοςν ηη δπάζη 

ηηρ θαξβνληθήο αλπδξάζεο/CA και ηην επαναππόθηζη 

ηων HCO3
-
 ζηο νεθπό). 

   

β) Αύμεζε ηηρ [Η
+
] μποπεί να ζςμβεί ζε πεπιπηώζειρ:  

 νεθπικήρ ανεπάπκειαρ (αλεπάξθεηα ηωλ λεθξώλ να 

απεθθξίλνπλ κεηαβνιηθά νμέα πος παπάγονηαι 

θςζιολογικά ζηο ζώμα),  

 ζακσαπώδοςρ διαβήηη (διαζπάηαι ηο λίπορ ζε 

αθεηνμηθό νμύ, οπόηε παξάγνληαη ππέξκεηξα  πνζά 

μεηαβολικών οξέων),  

 γαλακηικήρ οξέυζηρ (εκκπίνεηαι γαιαθηηθό νμύ 

καηά ηην μςϊκή κόπωζη),   

 λήτηρ όξινυν θαπμάκυν (αζπιπίνη, ΝΗ4Cl, κ.ά.). 
 

   Η ελαθπά κεηαβνιηθή νμέωζε ζςνοδεύεηαι ζςνήθωρ 

από ππλειία, ενώ η βαπιά από ιήζαξγν ή θώκα. 
 

Μεηαβολική αλκάλυζη: πποκαλείηαι από αύξηζη 

ηηρ [HCO3
-
] ή ελάηηωζη ηηρ [Η

+
] (αύμεζε ηνπ pH). 

Τέηοιερ μεηαβολέρ ζςμβαίνοςν κςπίωρ ζε πεπιπηώζειρ:  

 εμεηών (ηα ςγπά πος αποβάλλονηαι ηο ζηομάσι είναι 

όμηλα) 

 σοπήγηζηρ αλκαλικών θαπμάκυν (νμηθό λάηξην, 

γαιαθηηθό λάηξην, θηηξηθό λάηξην ή NaHCO3), για θεπαπεία 

ηηρ γαζηξίηηδαο ή ηος πεπηηθνύ έιθνπο.  
 

   Η ελαθπά κεηαβνιηθή αιθάιωζε ζςνοδεύεηαι ζςνήθωρ 

από αδπλακία και πνλνθεθάινπο, ενώ η βαπιά από 

παξαηζζήζεηο, κνύδηαζκα ή παξάιπζε. 

Αναπνεςζηική οξέυζη: Πποκαλείηαι 

από αύμεζε ηηρ Pco2, ζε πεπιπηώζειρ:  
α) νόζων ηος αναπνεςζηικού ζςζηήμαηορ 

(π.σ. εμθύζημα, άζθμα, πνεςμονία) 

πος οδηγούν ζε ππαεξηζκό (σαμηλή 

ηασύηηηα αναπνοήρ). 

β) απόθπαξηρ ηων αεποθόπων οδών 
(παπεμπόδιζη ειζόδος αέπα).  

⇒ Οι αζθενείρ δςζπνοούν, γίνονηαι 

θπαλωηηθνί & καηαβάλλοςν πποζπάθεια 

να βειηηώζνπλ ηνλ αεξηζκό ηοςρ. Ο 

ιήζαξγνο και ηο θώκα ακολοςθούν ζε 

πεπιπηώζειρ βαπύηεπων μοπθών. 

   Για ηην ζεξαπεία ηηρ νμέωζεο -

εξοςδεηέπωζη ηηρ πεπίζζειαρ ηος οξέορ- 

μποπεί να σοπηγηθεί, από ηο ζηόμα, 
NaHCO3. 
 

Αναπνεςζηική αλκάλυζη:  
 Πποκαλείηαι από ειάηηωζε ηηρ Pco2, 

ζε πεπιπηώζειρ ππεξαεξηζκνύ (αςξημένη 

ηασύηηηα αναπνοήρ) και ζςνοδεύεηαι από 

πνλνθεθάινπο, λεπξηθόηεηα, ηιίγγνπο, 

δάιε, παξαηζζήζεηο, παξαηεηακέλν θιάκα 

και πζηεξία.  
 

  Για ηην ζεξαπεία ηηρ αιθάιωζεο -

εξοςδεηέπωζη ηηρ πεπίζζειαρ ηηρ 

βάζηρ- μποπεί να σοπηγηθεί, από ηο 

ζηόμα, ΝΗ4Cl.  
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