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ABSTRACT 

Τhe importance of lactic acid in clinical practice 

Chasou E, Vasiliagou S, Papadimitriou I, Voloudakis N, Antoniadou H 

 Researchers dealt with the interpretation of the levels of lactic acid in the blood and the results ob-

tained from their studies, are giving the clinicians a broad diagnostic field which reverses the earlier 

explanatory approach for their production causes, and judging that: 

1. Lactic acid is usually increased to stress conditions. 

2. Compared with other parameters in critically ill patients, the lactic acid has the strongest correla-

tion with the outcome. 

3. The rate of change in circulating lactate has prognostic significance. 

Taking into consideration, the value of both the actual value of lactic acid in the blood and it's 

changes significantly facilitate regular treatment of critically ill patients. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μεταβολισμός του γαλακτικού οξέος 

Το γαλακτικό οξύ παράγεται στο κυτταρόπλα-

σμα από γλυκόλυση και μεταβολίζεται κυρίως 

από το ήπαρ (60%)  (γλυκογονογένεση και νεο-

γλυκογένεση) και από τα νεφρά (30%), τόσο 

στο φλοιό (τόπος μεταβολισμού)μέσω της  νεο-

γλυκογένεσης όσο και στο μυελό (τόπος παρα-

γωγής). Η σχέση μεταξύ πυρουβικού και γαλα 

 

 

κτικού οξέος είναι αμφίδρομη και το παραγό-

μενο γαλακτικό οξύ μπορεί να μετατραπεί είτε 

έμμεσα από το πυρουβικό σε οξαλικό οξύ και  

αλανίνη είτε άμεσα σε γλυκογόνο και γλυκόζη 

από τα περιπυλαία ηπατικά κύτταρα με τον κύ-

κλο του Cori. Κατά συνέπεια, η αυξημένη γλυ-

κόλυση οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή γαλα-

κτικού οξέος. 

Σε φυσιολογικές αερόβιες συνθήκες, ο  σχημα-

τισμός γαλακτικού οξέος υπερέχει σε δεκαπλά-
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σια αναλογία ως προς το πυρουβικό οξύ (10:1), 

το οποίο αποτελεί κομβικό σημείο στον κύκλο 

του Krebs, που είναι και η κύρια οδός μεταβο-

λισμού του με την αερόβια οξείδωση στα μιτο-

χόνδρια, όπου παράγονται μεγάλες ποσότητες 

τριφωσφορικής αδενοσίνης (36 μόρια ATP για 

κάθε δύο  μόρια πυρουβικού οξέος ( Σχήμα 1). 

Σχήμα 1. Μεταβολισμός του γαλακτικού οξέος 

 Αντίθετα, σε αναερόβιες συνθήκες, η υποξία 

εμποδίζει την οξειδωτική φωσφορυλίωση, ανα-

στέλλοντας έτσι τη σύνθεση του ATP και την 

επανοξείδωση του NADH σε NAD. Αυτό οδη-

γεί σε μια μείωση στην αναλογία ATP / ADP 

και αύξηση στην αναλογία NADH / NAD. Η 

μείωση στην αναλογία ATP / ADP, επάγεται 

τόσο συσσώρευση του πυρουβικού οξέος, το 

οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ο 

δότης διέγερσης της φωσφοφρουκτοκινάσης, 

όσο και μείωση στη χρήση του πυρουβικού ο-

ξέος λόγω αναστολής της  πυρουβικής  καρβο-

ξυλάσης, η οποία μετατρέπει το πυρουβικό οξύ 

σε οξαλικό οξύ
1,2

.  

Κατά συνέπεια, η αύξηση της παραγωγής γαλα-

κτικού οξέος σε ένα αναερόβιο περιβάλλον είναι 

το αποτέλεσμα της πρωτογενούς συσσώρευσης 

του πυρουβικού οξέος,το οποίο δευτερογενώς  

μετατρέπεται σε γαλακτικό οξύ. 

Τα παραγόμενα γαλακτικά (περίπου 1.500 

mmol/L/ημέρα
1
) αθροίζονται σε μύες (25%), 

δέρμα (25%), εγκέφαλο (20%), ερυθρά αιμο-

σφαίρια (20%) και έντερο (10%), ενώ η αρτη-

ριακή συγκέντρωση γαλακτικού εξαρτάται από 

την ισορροπία μεταξύ της παραγωγής και της 

κατανάλωσης του και συνήθως είναι μικρότερη 

από 1 mmol/L. Η αυξημένη καταμέτρηση των 

γαλακτικών στο αίμα συνδυάζεται με οξέωση 

της οποίας το αίτιο πρόκλησης απασχόλησε 

ερευνητές που προσέγγισαν την ερμηνεία της.  

Γαλακτικά και οξέωση 

Η αυξημένη παραγωγή γαλακτικού συνυπάρχει 

με οξέωση, γνωστή ευρέως ως «γαλακτική ο-

ξέωση»
3
. Όμως, προσεκτική εξέταση της μετα-

βολικής οδού παραγωγής του αποκαλύπτει ότι: 

1. ο πλήρης μεταβολισμός της γλυκόζης 

σε γαλακτικό οξύ δεν οδηγεί σε απε-

λευθέρωση Η
+ 

και, ως εκ τούτου, δεν 

συμβάλλει στην οξέωση.  

2. σε ομαλές συνθήκες, κατά τη διαδικα-

σία παραγωγής γαλακτικού από πυρου-
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βικό, τα Η
+
  καταναλώνονται και η ο-

ξέωση αναστέλλεται (Σχήμα 1)
4
.  

3. η οξείδωση του γαλακτικού και η κατα-

νάλωση γαλακτικού οξέος μέσω της νε-

ογλυκογένεσης  καταναλώνουν Η
+ 

και 

είναι διαδικασίες αλκαλοποίησης.  

Τα προαναφερθέντα συγκλίνουν στην άποψη ότι 

η «γαλακτική οξέωση» είναι μια κατάσταση που 

δεν προκύπτει από την άθροιση του γαλακτι-

κού
4
. 

Έχει καταδειχθεί ότι η ανάπτυξη μεταβολικής 

οξέωσης οφείλεται στην αναερόβια γλυκόλυ-

ση η οποία χαρακτηρίζεται τόσο  από  χαμηλή 

ενεργειακή απόδοση όσο και από αδυναμία 

ανακύκλωσης των H
+
  που παράγονται από 

την υδρόλυση του ATP. Σε έλλειψη οξυγόνου, 

το πυρουβικό δεν μπορεί να εισέλθει στον κύ-

κλο του Krebs και εκλεκτικά μετατρέπεται σε 

γαλακτικό, αυξάνοντας έτσι την αναλογία γα-

λακτικού προς πυρουβικό (φυσιολογικά 10:1). 

Η αντίδραση αυτή είναι σημαντική για τη συ-

νέχιση της γλυκόλυσης, γιατί οδηγεί στην α-

ναγέννηση του NAD, χωρίς το οποίο θα στα-

ματούσε η γλυκολυτική οδός και η παραγωγή 

ATP. Κάτω από αναερόβιες συνθήκες, τα Η
+ 

που παράγονται από την υδρόλυση του ΑΤΡ, 

δεν μπορούν να ανακυκλωθούν στην ανα-

πνευστική αλυσίδα, μέσω της οξειδωτικής 

φωσφορυλίωσης, με συνέπεια την ανάπτυξη 

μεταβολικής οξέωσης σύμφωνα με τις παρα-

κάτω αντιδράσεις, οι οποίες ανατρέπουν τη 

φυσιολογική οδό: 

Αερόβια Γλυκόλυση 

Γλυκόζη + CO2 + 36ADP
3-  

+ 36Pi
2-  

+ 36H
+
 → 

→36ATP
4-

 + 42H2O + 6CO2   

Αναερόβια Γλυκόλυση 

Γλυκόζη+CO2 + 2ADP
3-

 + 2Pi
2- 

→ 

→2 CH3CHOHCOO
-
 + 2 ΑΤΡ

4-
 +2H2O 

ATP
4-

 + H2O → ADP
3-

 + Pi
2- 

+ H
+
 

Αν και η σοβαρή υποξία ή ανοξία επιφέρουν 

μεταβολική οξέωση και υπεργαλακταιμία, σύμ-

φωνα με την παραπάνω ανάλυση, η σχέση δεν 

μπορεί να εκτιμηθεί αντίστροφα. 

Επίσης, στην πλειοψηφία των βαρέως πασχό-

ντων ασθενών της ΜΕΘ η υπεργαλακταιμία 

δεν παρατηρείται άμεσα λόγω υποξίας, αλλά 

εξ αιτίας πρωταίτια του έντονου stress του ορ-

γανισμού, που επηρεάζει δευτερογενώς την 

οδό της γλυκόλυσης, η οποία εξελίσσεται 

σύμφωνα με τις αναερόβιες συνθήκες. 

Γαλακτικά και stress 

Η γλυκολυτική οδός ενεργοποιείται έντονα και 

στις περιπτώσεις stress (Σχήμα 2), όπου η αυ-

ξημένη επινεφρίνη, αυξάνει τη δραστικότητα 

της Na [+] / Κ [+] - ATPase
2
. 

Σε σταθερές συνθήκες ηρεμίας η γλυκόλυση 

και η  οξειδωτική φωσφορυλίωση είναι σε ι-

σορροπία, χωρίς παραγωγή γαλακτικού οξέος. 

Κατά τη διάρκεια όμως του stress, όπου απαι-

τείται αυξημένη παραγωγή ΑΤΡ,  η γλυκόλυση 

μπορεί να αυξηθεί πολλαπλάσια. Σε αυτές τις 

συνθήκες αυξημένων μεταβολικών απαιτήσε-

ων, η υπερβολική παραγωγή γαλακτικού οξέος 

δεν αποτελεί δείκτη υποξίας των  ιστών αλλά 
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απλώς αντανακλά την ικανότητα της γλυκόλυσης 

(ταχύτερη οδός) να ξεπερνά κατά πολύ την οξει-

δωτική φωσφορυλίωση
5
.  

Σχήμα 2. Η γλυκολυτική οδός 

 

Οι τρεις βασικοί οδοί που αφορούν στην παρα-

γωγή και στην κατανάλωση του γαλακτικού 

απεικονίζονται στο Σχήμα 3: 

Σχήμα 3. Η παραγωγή και η κατανάλωση του 

γαλακτικού οξέος  

 

Η κακή σχέση της αυξημένης συγκέντρωσης γα-

λακτικών σε συνθήκες stress, αλλά υπό χορήγη-

ση οξυγόνου, υπογραμμίζει ότι το stress και όχι 

η υποξία, είναι το συνηθέστερο"αίτιο" της υπερ-

γαλακταιμίας
6
, έτσι ώστε το γαλακτικό οξύ να 

χαρακτηρίζεται ως δείκτης μεταβολικού stress. 

Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι η επινε-

φρίνη (η ορμόνη του stress), μέσω διέγερσης 

των β2-αδρενεργικών υποδοχέων, αυξάνει την 

παραγωγή cAMP, προκαλώντας τη διέγερση 

της γλυκογονόλυσης και της γλυκόλυσης κα-

θώς και την ενεργοποίηση της Na [+] / Κ [+]-

ATPase, με παραγωγή ATP που στη συνέχεια 

διασπάται και προκύπτει ADP
7
. Αυτή η διφω-

σφορική αδενοσίνη ενεργοποιεί εκ νέου τη 

γλυκόλυση η οποία συντελείται μέσω δύο δια-

φορετικών γλυκολυτικών οδών. Η πρώτη ακο-

λουθεί τον οξειδωτικό μεταβολισμό (κύκλος 

του Krebs)και η δεύτερη τη δράση της Na
+
/ Κ

+
-

ATPase με συνέπεια την παραγωγή ATPπου 

επανατροφοδοτεί τον ίδιο μηχανισμό, με συνέ-

πεια τη μεγαλύτερη παραγωγή πυρουβικού και 

στη συνέχεια γαλακτικού οξέος.  

Παλαιότερες μελέτες παρέχουν ισχυρές ενδεί-

ξεις ότι: 

 υπεργαλακταιμία,που σημειώθηκε κατά 

τη διάρκεια καταστάσεων shock, δεν 

συσχετιζόταν με ιστική υποξία
8
 

 η υποξία των ιστών, παρά το  shock και 

την υποάρδευση των ζωτικών οργάνων, 

είναι μεν σημαντικό παθοφυσιολογικό 

εύρημα αλλά δεν συνδυάζεται με υπερ-
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γαλακταιμία (πειραματικά ζωικά μοντέ-

λα  σήψης)
9
 

 η υπεργαλακταιμία  που συνοδεύει την 

αιμορραγία θα μπορούσε να προληφθεί 

σε μεγάλο βαθμό με προληπτική, συν-

δυασμένη χρήση α και β αδρενεργικών 

αποκλειστών
10

 

Μεταγενέστερες πειραματικές μελέτες έδειξαν 

ότι: 

 το αυξημένο γαλακτικό οξύ στο αρτη-

ριακό αίμα σε καταστάσεις shock δεν 

οφείλεται σε έλλειψη οξυγόνου, αλλά 

σε αύξησητ ων κατεχολαμινών (κατά-

σταση stress) που θα μπορούσε να προ-

κληθεί με έγχυση επινεφρίνης και να 

κατασταλεί με αποκλεισμό των αδρε-

νεργικών υποδοχέων
11,12,13

.  

 η ύπαρξη στενής συσχέτισης της συγκέ-

ντρωσης των γαλακτικών στο πλάσμα  

με τις συγκεντρώσεις των κατεχολαμι-

νών είναι καταφανής. 

Ως θεωρητική ερμηνεία αναφέρεται ότι, η επι-

νεφρίνη, που απελευθερώνεται στο stress σε 

ασθενείς με shock, διεγείρει τηνNa
+
/Κ

+
-ATPase  

που οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή γαλακτικού 

οξέος, υπό συνθήκες όμως καλής οξυγόνωσης 

σε κυτταρικό επίπεδο, (ερυθροκύτταρα και 

κύτταρα της νευρογλοίας,των λείων μυικών 

ινών των αγγείων, των νευρώνων και των σκε-

λετικών μυικών ινών). Η θεωρία αυτή επιβε-

βαιώθηκε από τους Levyetal και συν., οι οποίοι 

έδειξαν ότι οι σκελετικοί μύες ήταν η κύρια 

πηγή του σχηματισμού γαλακτικού οξέος σε 

ασθενείς με σηπτικό shock, ως αποτέλεσμα της 

υπερβολικής αερόβιας γλυκόλυσης μέσω 

Na
+
/Κ

+
-ATPase

14
. Η εκλεκτική αναστολή της 

Na
+
/Κ

+
-ATPase με έγχυση ουαμπαΐνης ανέ-

στειλε και την υπερπαραγωγή γαλακτικού και 

πυρουβικού οξέος στους μύες. Αυτή η μελέτη 

κατέδειξε ότι η αυξημένη αερόβια γλυκόλυση 

στους σκελετικούς μύες κατά πρώτον και κατά 

δεύτερον η διέγερση τηςNa
+
/Κ

+
-ATPase από 

την επινεφρίνη και όχι η αναερόβια γλυκόλυση 

(λόγω υποξίας των ιστών) είναι η κύρια αιτία 

της   υπεργαλακταιμίας στη σήψη. 

Η υπερμεταβολική κατάσταση με αυξημένη 

δραστηριότητα της Na
+
/Κ

+
-ATPase οδηγεί σε 

επιταχυνόμενη γλυκόλυση και  παράγει πυρου-

βικό  και γαλακτικό οξύ με αυξημένο ρυθμό. 

Εάν η γλυκόλυση πραγματοποιείται με ρυθμό 

που υπερβαίνει εκείνη της οξειδωτικής φωσφο-

ρυλίωσης, κατάσταση ανάλογη της σήψης
15

, 

μέρος του πυρουβικού οξέος δεν μπορεί να ει-

σέλθει στον κύκλο του Krebs. Το αποτέλεσμα 

είναι μια ταυτόχρονη αύξηση τόσο του πυρου-

βικού όσο και του γαλακτικού οξέος σε σταθε-

ρή όμως αναλογία (L/P). 

Οι Gore και συν. μέτρησαν τις συγκεντρώσεις 

γαλακτικού και πυρουβικού και τους ρυθμούς 

παραγωγής και οξείδωσης του πυρουβικού, 

πριν και μετά τη χορήγηση διχλωροοξικού οξέ-

ος (DCA) σε σηπτικούς ασθενείς με σοβαρή 

γαλακτική οξέωση
15,16

. Οι ασθενείς στην συ-

γκεκριμένη μελέτη είχαν σημαντικά αυξημένα 
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επίπεδα γλυκόζης, πυρουβικού και γαλακτικού 

οξέος (αλλά σε φυσιολογική  αναλογία P/L) 

ενώ, μετά τη χορήγηση του διχλωροοξικού ο-

ξέος διαπιστώθηκε αύξηση της κατανάλωσης 

οξυγόνου (VΟ2) και σημαντική μείωση των 

επιπέδων γλυκόζης, πυρουβικού και γαλακτι-

κού οξέος (σε αμετάβλητη αναλογία Ρ/L). Η 

μελέτη αυτή επιβεβαίωσε τον περιορισμό στην 

ταχύτητα εξέλιξης του οξειδωτικού μεταβολι-

σμού.  

Οι Revelly και συν. μελέτησαν τη σχέση του  

γαλακτικού με τη σοβαρή σήψη. Η έρευνα αυ-

τή έδειξε ότι η υπεργαλακταιμία σχετιζόταν με 

αυξημένη παραγωγή, ενώ η κάθαρση γαλακτι-

κού ήταν ανάλογη με εκείνη των υγιών ατό-

μων
17

. 

Οι παραπάνω μελέτες δείχνουν ότι τόσο η αυ-

ξημένη παραγωγή γαλακτικού οξέος όσο και η 

υπεργλυκαιμία είναι αποτέλεσμα μεταβολικής 

έκρηξης στο stress στο πλαίσιο αντίδρασης του 

οργανισμού
18

.  

Σε ένα πειραματικό μοντέλο σήψης με χορήγη-

ση ενδοτοξίνης σε αρουραίο, οι Levy και συν. 

είτε ανέστειλαν την παραγωγή γαλακτικού με 

έναν εκλεκτικό β2-αδρενεργικό αποκλειστή είτε 

αύξησαν το μεταβολισμό του με χορήγηση δι-

χλωροοξικού οξέος είτε μελέτησαν το συνδυα-

σμό των δύο μεθόδων
13

. Σε αυτή τη μελέτη, η 

στέρηση γαλακτικού συνδέθηκε με καρδιαγγει-

ακή κατάρρευση και πρώιμο θάνατο των ζώων. 

Οι Revelly και συν. απέδειξαν ότι μια έγχυση 

γαλακτικού νατρίου αύξησε την καρδιακή από-

δοση σε ασθενείς τόσο σε καρδιογενές όσο και 

σε σηπτικό shock
17

.Υπό σταθερές συνθήκες, η 

καρδιά οξειδώνει τα ελεύθερα λιπαρά οξέα κα-

λύπτοντας το 70%-90% των μεταβολικών ανα-

γκών της
19

. Ωστόσο, η καρδιά υπό shock οξει-

δώνει το γαλακτικό οξύ για την πλειοψηφία 

των ενεργειακών αναγκών της με αποτέλεσμα 

τη μείωση των επιπέδων του γαλακτικού οξέος 

που επηρεάζει την καρδιακή λειτουργία. Αυτές 

οι μελέτες επιβεβαίωσαν ότι, σε οξύ αιμοδυνα-

μικό stress,  το γαλακτικό χρησιμεύει ως σημα-

ντική πηγή ενέργειας  γεγονός που -ειδικά στον 

εγκέφαλο-οδηγεί σε αυξημένη οξείδωση του 

γαλακτικού  επειδή η γλυκόζη χρησιμεύει ως η 

κύρια πηγή ενέργειας για τον εγκέφαλο
20

. 

Η ιδέα ότι μια προκλητή υπερμεταβολική κα-

τάσταση από τη χρήση επινεφρίνης είναι υπεύ-

θυνη για τις αυξημένες συγκεντρώσεις γαλα-

κτικού οξέος, υποστηρίζεται από δύο τυχαιο-

ποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, οι οποίες διε-

ρεύνησαν τις αιμοδυναμικές διαταραχές και την 

έκβαση των ασθενών με σηπτικό shock, που 

έλαβαν θεραπεία με επινεφρίνη ή νορεπινεφρί-

νη
21,22

. Και στις δύο αυτές μελέτες, η επινεφρί-

νη συνδέθηκε με μια αρχική αύξηση της συγκέ-

ντρωσης του γαλακτικού στον ορό, παρά την 

επίτευξη αύξησης της καρδιακής παροχής και 

της παροχής οξυγόνου (DΟ2). Επίσης, η ήδη 

αυξημένη παραγωγή γαλακτικού μπορεί να ε-

πηρεάσει τη δραστικότητα του ενζυμικού συ-

μπλόκου της  πυρουβικής αφυδρογονάσης, το 

οποίο, στα πλαίσια  της ταχείας αερόβιας γλυ-
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κόλυσης, αυξάνει ακόμη περαιτέρω τα  επίπεδα 

γαλακτικού
16,23

. 

Επιπλέον, το μέγεθος της αύξησης των γαλα-

κτικών και της γλυκόζης μετά από έγχυση επι-

νεφρίνης φαίνεται να έχει και μεγάλη προγνω-

στική σημασία για τους ασθενείς ακόμη και με 

μια ήπια διαταραχή που σχετίζεται με σημαντι-

κά υψηλότερη θνησιμότητα
12

.  

ΑΙΤΙΑ ΥΠΕΡΓΑΛΑΚΤΑΙΜΙΑΣ 

Πιστεύεται ότι η πτώση στη συγκέντρωση του 

γαλακτικού οξέος μετά την έναρξη της θερα-

πείας της  σήψης  οφείλεται σε εξασθένηση της 

αντίδρασης στο στρες και όχι σε βελτίωση της 

κατάστασης.  Η ανασκόπησή τους αποδεικνύει 

ότι η επικρατούσα άποψη της «κάθαρσης των 

γαλακτικών» είναι ριζικά λανθασμένη και, ως 

εκ τούτου, η μείωση της τιμής των γαλακτικών, 

δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως το καθο-

ριστικό στοιχείο  επιτυχούς ανάνηψης σε ασθε-

νείς με σήψη.  

Είναι σκόπιμο λοιπόν να γίνει αντιληπτό ότι: 

 η υπεργαλακταιμία είναι πολυπαραγοντι-

κή  

 η αποτυχία μείωσης των επιπέδων γαλα-

κτικού οξέος στο αίμα μετά την έναρξη 

της θεραπείας είναι ένα δυσοίωνο σημά-

δι ενώ η επαρκής «κάθαρση του γαλα-

κτικού οξέος» δεν εγγυάται την επιβίω-

ση.  

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμος ο σχολια-

σμός του όρου «κάθαρση του γαλακτικού οξέ-

ος» που χρησιμοποιείται ευρέως. Υποστηρίζε-

ται  ότι ο όρος αυτός είναι επιστημονικά λαν-

θασμένος
24

. Κάθαρση μιας ουσίας ονομάζεται 

ο όγκος του πλάσματος που καθαίρεται πλήρως 

από την ουσία αυτή στη μονάδα του χρόνου. 

Στην περίπτωση του γαλακτικού οξέος οι συγ-

γραφείς οι οποίοι έχουν διαδώσει τον όρο αυτό 

αναφέρονται,  προφανώς, στον  ρυθμό μείωσης 

της συγκέντρωσης γαλακτικού στον ορό, ο ο-

ποίος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες 

όπως: 1) αυξημένη απομάκρυνση (μεταβολι-

σμός), 2) μείωση της παραγωγής, 3) την αραί-

ωση που οφείλεται στην αναζωογόνηση με υ-

γρά ή 4) όλα τα παραπάνω σε μεταβλητούς 

συνδυασμούς. 

Επειδή η υπεργαλακταιμία στην καθημερινή 

πρακτική, αξιολογείται και συσχετίζεται με αε-

ρόβιες και αναερόβιες διεργασίες στον ανθρώ-

πινο οργανισμό, παρατίθενται οι καταστάσεις 

που συμβάλλουν σε αυτήν, στη μία ή την άλλη 

περίπτωση. 

Αναερόβιοι μηχανισμοί και υποξία ιστών 

Η άποψη ότι το γαλακτικό οξύ συνδέεται απο-

κλειστικά με αναερόβιες συνθήκες στον αν-

θρώπινο οργανισμό έχει επικρατήσει. Όταν  το 

DΟ2 ελαττωθεί κάτω από μία κρίσιμη τιμή πα-

ρατηρείται μείωση της VΟ2 και ταυτόχρονη 

αύξηση της συγκέντρωσης των γαλακτικών στο 

αίμα ενώ υπό φυσιολογικές συνθήκες η κατα-

νάλωση οξυγόνου (VΟ2) είναι ανεξάρτητη της 

παροχής για μεγάλο εύρος τιμών παροχής οξυ-

γόνου (DΟ2).  Κλινικές καταστάσεις όπως το 

shock οποιασδήποτε αιτιολογίας αλλά και η 
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περιοχική υποάρδευση  (π.χ εμβολή σκέλους, 

ισχαιμία εντέρου) έχουν ως συνέπεια την αύξη-

ση των γαλακτικών. Αναερόβια παραγωγή γα-

λακτικών υπάρχει και σε καταστάσεις αυξημέ-

νων απαιτήσεων οξυγόνου από τους ιστούς (π.χ 

ρίγος, επιληπτικές κρίσεις). 

Αερόβιοι μηχανισμοί που συμβάλουν στην 

υπεργαλακταιμία 

Η άποψη ότι η υπεργαλακταιμία μπορεί να 

προκύψει και σε αερόβιες συνθήκες δεν είναι 

ευρέως διαδεδομένη και πλήρως κατανοητή 

από πολλούς. Επιγραμματικά περιγράφονται τα 

αίτια με αναφορά στις κυριότερες μελέτες που 

αναφέρονται: 

 Αυξημένη δραστηριότητα της αντλίας 

Na-K (λόγω έκκρισης κατεχολαμινών), 

η οποία αυξάνει την αερόβια γλυκόλυ-

ση
14

. 

 Ενίσχυση της γλυκόλυσης με μεσολά-

βηση κυτοκίνης
25

. 

 Μιτοχονδριακή Δυσλειτουργία
26

. 

1. Διαταραχή της δραστικότητας της πυ-

ρουβικής αφυδρογονάσης στη σήψη
27

. 

 Ανεπάρκεια Θειαμίνης (μπέρι-μπέρι)
28

. 

 Δυσλειτουργία του ήπατος
29

. 

 Παραγωγή γαλακτικού οξέος στους 

πνεύμονες (μεταβολική προσαρμογή για 

την αντιμετώπιση φλεγμονωδών μεσο-

λαβητών)
30

. 

 Αλκάλωση (λόγω επηρεασμένου μηχα-

νισμού μεταφοράς Η
 + 

 δια της κυτταρι-

κής μεμβράνης )
31

. 

 Επινεφρίνη, μετφορμίνη, μεθανόλη, υ-

δροκυάνιο, αιθυλενογλυκόλη 
32,33

. 

Υπεργαλακταιμία και σήψη 

Στη σήψη η υπεργαλακταιμία χαρακτηρίζεται 

και από άλλες συνοδές διαταραχές όπως: 

 Ανθεκτικότητα  στα αγγειοδραστικά 

φάρμακα  

 Ανίχνευση ήδη στα αρχικά στάδια, πριν 

γίνει η αναπλήρωση του ενδαγγειακού 

όγκου 

 Συνύπαρξη με αυξημένα επίπεδα DΟ2, 

2-3 φορές υψηλότερα του κρίσιμου ορί-

ου του μεταφερομένου οξυγόνου 

 Η κατανάλωση VO2 παραμένει αμετά-

βλητη σε σχέση με την αύξηση του 

προσφερόμενου DO2, ανεξάρτητα από 

την τιμή των γαλακτικών (γεγονός που 

υπογραμμίζει την έλλειψη εξάρτησης 

από την παροχή Ο2)  

 Επιταχυνόμενη γλυκόλυση  

 Αναστολή της πυρουβικής δεϋδρογενά-

σης  

 Ο πνεύμονας αποτελεί πηγή παραγωγής 

γαλακτικών
34

. 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η ιστική υπο-

ξία δεν είναι ο κύριος μηχανισμός για την τοπι-

κή παραγωγή γαλακτικών και η σχετική συμμε-

τοχή των διάφορων οργάνων στη συστηματική 

υπεργαλακταιμία καθορίζεται από το βαθμό της 
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συνεχιζόμενης τοπικής φλεγμονής, καθορίζο-

ντας σε μεγάλο ποσοστό την πρόγνωση των 

ασθενών
35

. 

Προγνωστική αξία 

Τα αυξημένα επίπεδα γαλακτικού οξέος στο 

αίμα, από την πρώτη καταγραφή τους στον άν-

θρωπο, έχουν συσχετιστεί με τη νοσηρότητα 

και τη θνητότητα των ασθενών. Όχι μόνο οι 

μετρήσεις σε μια χρονική στιγμή σχετίζονται με 

την έκβαση  αλλά και οι συνεχείς καταγραφές 

αυξημένων τιμών του γαλακτικού οξέος, σε 

διαφορετικές ομάδες ασθενών, σχετίζονται τό-

σο με τη νοσηρότητα (ανεπάρκεια οργάνων) 

όσο και με τη θνητότητα.  

Από πολλές δεκαετίες ήταν γνωστό ότι τα επί-

πεδα των γαλακτικών κατά την εισαγωγή των 

ασθενών στο νοσοκομείο, σχετίζονται στενά με 

την έκβαση
36

. 

Σε πρόσφατη μελέτη αναφέρεται ότι ασθενείς 

σηπτικοί, με καλή αιμοδυναμική κατάσταση 

και Lac> 4mmol/l, κατά την είσοδό τους στο 

νοσοκομείο, έχουν 10πλάσια θνητότητα
37

. 

Η συσχέτιση αυτή καθιστά τη  μέτρηση του 

γαλακτικού οξέος σημαντική παράμετρο στη 

διαστρωμάτωση της έκβασης των βαρέως πα-

σχόντων ασθενών. Ωστόσο, το κλινικό όφελος 

της ανάνηψης με βάση το γαλακτικό οξύ, σε 

βαρέως πάσχοντες ασθενείς, παραμένει  άγνω-

στο.  

Δύο πολυκεντρικές μελέτες  παρείχαν επιπλέον 

πληροφορίες για το κλινικό όφελος της παρα-

κολούθησης των γαλακτικών και η μέτρησή 

του ίσως θα έπρεπε να ενσωματωθεί στη θερα-

πεία
38-40

.  

Η πρώτη μελέτη αφορούσε σε ασθενείς με σο-

βαρή σήψη ή σηπτικό shock, που παρουσιά-

στηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

(ΤΕΠ). Στόχο είχε την ταχεία ανάνηψη και έ-

δειξε ότι η κάθαρση του γαλακτικού οξέος δεν 

ήταν κατώτερη από την παρακολούθηση του 

κορεσμού του μικτού φλεβικού αίματος 

(ScvO2)
39

.  

Η δεύτερη μελέτη αφορούσε σε ασθενείς με 

υπεργαλακταιμία κατά την εισαγωγή τους στη 

ΜΕΘ και έδειξε ότι η παρακολούθηση των γα-

λακτικών μείωσε σημαντικά τη θνησιμότητα 

στο νοσοκομείο, ένα εύρημα που ήταν ανάλογο 

και με άλλους δευτερογενείς παράγοντες έκβα-

σης όπως, η διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ, η 

διάρκεια μηχανικού αερισμού, η χρήση ινότρο-

πων και αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων και η 

εκδήλωση δυσλειτουργίας οργάνων
40

. 

Η θεραπευτική προσέγγιση σε πολυκεντρικές 

μελέτες βασίζεται στα επίπεδα του γαλακτικού 

οξέος, με διαφορετική όμως στοχοθεραπευτική 

τακτική. Τυχαιοποιημένη μελέτη όπου συμμε-

τείχαν 300 ασθενείς από 3 κέντρα είχε ως στό-

χο πρώιμης ανάνηψης ScvO2 ≥70% (κορεσμός 

φλεβικού αίματος) ή μείωση της τιμής του γαλα-

κτικού κατά 10% τουλάχιστον σε διάστημα 6h, 

σε συνδυασμό με την ομαλοποίηση της ΚΦΠ 

(κεντρικής φλεβικής πίεσης) και της ΜΑΠ (μέ-

σης αρτηριακής πίεσης). Η θεραπεία και τα α-
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ποτελέσματα αυτής της μελέτης περιγράφονται 

στους πίνακες 1 και 2.  

Πίνακας 1. Θεραπευτική προσέγγιση 

Παρέμβαση, h Ομάδα     

κάθαρσης    

γαλακτικού  

οξέος (n=150) 

Ομάδα 

ScvO2 

(n=150) 

Τιμή 

p 

Όγκος                

κρυσταλλοειδών 

(L), mean (SD) 

0-<6 

6-72 

 

 

4.5(2.36) 

12.4(6.15) 

 

 

4.3(2.21) 

11.8(6.41) 

 

 

.55 

.44 

Αγγειοσυσπαστική 

υποστήριξη 

0-<6 

6–72 

 

108 (72) 

100 (67) 

 

113 (75) 

108 (72) 

 

.60 

.45 

Υποστήριξη  με 

δοβουταμίνη 

0-<6 

6–72 

 

5 (3) 

10 (7) 

 

8 (5) 

13 (9) 

 

.57 

.66 

Μετάγγιση PRBC 

0-<6 

6–72 

 

11 (7) 

35 (23) 

 

5 (3) 

31 (21) 

 

.20 

.78 

Μηχανική 

υποστήριξη           

0-<6                       

6–72 

 

40 (27) 

69 (46) 

 

39 (26) 

75 (50) 

 

.99 

.56 

Ενεργοποιημένη 

πρωτείνη C           

0-<6                      

6–7 2 

 

0                      

3 (2) 

 

0                   

2 (1) 

 

.68 

Παρεντερικά 

κορτικοστεροειδή       

0-<6                          
6–72 

 

18 (12) 

59 (39) 

 

26 (17) 

51 (34) 

 

.25 

.40 

PRBC:συμπυκνωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια  

Πίνακας 2. Νοσοκομειακή θνητότητα και 

διάρκεια παραμονής 

Μεταβλητή Ομάδα     

κάθαρσης 

γαλακτικού 

οξέος 

(n=150) 

Ομάδα 

ScvO2 

(n = 

150) 

Ποσοστό 

Διαφοράς 

(95%CI) 

Τιμή 

p 

Νοσοκομειακή 

θνητότητα    , 

No. (%) 
.
Πρόθεση     

θεραπείας 

 

 

25 (17) 

 

 

34 (23) 

 

                  

6             

(−3 to 15) 

 

.
Πρωτόκολλο 

                     

25 (17) 

             

33 (22) 

5             

(−3 to 14) 

 

Διάρκεια      

παραμονής, 

mean (SD),  

ημέρες 
.
ΜΕΘ 

 

5.9 (8.46) 

 

5.6 

(7.3)  

 

       

.75 

.
Νοσοκομείο 11.4      

(10.89) 

12.1   

(11) 

 .60 

Νοσοκομειακές 

επιπλοκές 
.
Ημέρες χωρίς 

μηχανική      

υποστήριξη, 

mean (SD) 

 

 

9.3          

(10.3) 

 

 

9.9     

(11) 

  

 

.67 

.
Πολυοργανική 

ανεπάρκεια,  

No. (%) 

 

37 (25) 

 

33 (22) 

  

  .68 

.
Aπόσυρση    

φροντίδας,            

No. (%) 

         

     14 (9) 

 

23 (15) 

  

.15 

Η ενδονοσοκομειακή θνητότητα στην ομάδα 

του γαλακτικού οξέος δεν είχε ουσιαστική δια-
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φορά. Η επεξεργασία όμως των στοιχείων της 

μελέτης ανέδειξε τα τρωτά της σημεία που εί-

ναι: 

1. Η εξάλειψη της ανάγκης  ενός εξειδι-

κευμένου καθετήρα (ScvO2) δεν απο-

κλείει τη χρήση ενός ΚΦΚ. 

2. Το ScvO2 είναι κατά περίπτωση μεν, 

αλλά πολύτιμο εργαλείο, για τη διαφο-

ροποίηση της αερόβιας από την αναε-

ρόβια γλυκόλυση. 

Το συμπέρασμα που προέκυψε από την εν λό-

γω μελέτη είναι αμφίβολο, διότι δεν έχει τεκ-

μηριωθεί κατά πόσο η μείωση των γαλακτικών 

κατά 10% σε 6 ώρες εγγυάται και την επαρκή 

αποκατάσταση. 

Σε πολυκεντρική (4 κέντρα), ανοικτή μελέτη με 

348 ασθενείς ελέγχθηκε η θεραπεία, στοχοκα-

τευθυνόμενη και μη με βάση τα γαλακτικά, κατά 

τις πρώτες 8h στη ΜΕΘ. Ως στόχος τέθηκε η 

μείωση του γαλακτικού κατά 20% ή περισσότερο 

ανά 2 ώρες. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέ-

της περιγράφονται στον πίνακα 3. 

Σε συστηματική ανάλυση που σχετίζεται με την 

προγνωστική αξία του γαλακτικού οξέος στα 

ΤΕΠ ή στη ΜΕΘ, η παρακολούθηση του γαλα-

κτικού οξέος στο αίμα συνιστάται στους βαρέ-

ως πάσχοντες επειδή έχει σαφώς μια θέση στην 

διαστρωμάτωση των ασθενών σε κρίσιμη κα-

τάσταση. Ωστόσο, παραμένει άγνωστη η χρήση  

του γαλακτικού οξέος σαν τελικό σημείο ανά-

νηψης ότι βελτιώνει την έκβαση
42-46

.  

 

Πίνακας 3. Θνητότητα 

 

Μεταβλητή 

No. (%) 

 

Ομάδα 

Ελέγχου 

 

 

Ομάδα  

Γαλακτικού 

οξέος 

 

 

Ποσοστό 

Διαφοράς  

(95% CI) 

 

Τιμή p 

Μη διορθωμένη ανάλυση, % (n)  

Νοσοκομειακή  

θνητότητα 

 

 

43.5 

(77/177) 

33.9 

(58/171) 

0.78 

(0.60–1.02) 
0.067 

Θνητότητα  

28ημερών 

 

 

35.6 

(63/177) 

30.4 

(52/171) 

0.85 

(0.63–1.16) 
0.30 

Θνητότητα  

εντός ΜΕΘ 

34.5 

(61/177) 

28.7 

(49/171) 

0.83 

(0.61–1.14) 
0.24 

Διορθωμένη ανάλυση, Αναλογία κινδύνου (95% CI) 

Νοσοκομειακή 

θνητότητα  

 

 

 
0.61 

(0.43-0.87) 
 0.006 

Θνητότητα  

28ημερών 

 

 

 
0.75 

(0.52-1.09) 
 0.134 

Θνητότητα  

εντός ΜΕΘ 
 

0.66 

(0.45-0.98) 
 0.037 

 

Σε συστηματική ανάλυση που σχετίζεται με την 

προγνωστική αξία του γαλακτικού οξέος στα 

ΤΕΠ ή στη ΜΕΘ, η παρακολούθηση του γαλα-

κτικού οξέος στο αίμα συνιστάται στους βαρέ-

ως πάσχοντες επειδή έχει σαφώς μια θέση στην 
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διαστρωμάτωση των ασθενών σε κρίσιμη κα-

τάσταση. Ωστόσο, παραμένει άγνωστη η χρήση  

του γαλακτικού οξέος σαν τελικό σημείο ανά-

νηψης ότι βελτιώνει την έκβαση
42-46

.  

Καθώς λοιπόν, ο έγκαιρος εντοπισμός των α-

σθενών σε κρίσιμη κατάσταση αναγνωρίζεται 

ευρέως, ως ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτί-

ωση της επιβίωσης
47,48

. Έχει καταγραφεί η 

προγνωστική αξία της παρακολούθησης των 

μεταβολών των επιπέδων του γαλακτικού, τόσο 

κατά την εισαγωγή όσο και κατά τη διάρκεια 

νοσηλείας, με ελπιδοφόρα αποτελέσματα
49,50

, 

υποδηλώνοντας έναν καινούργιο δρόμο για την 

ταχύτερη δυνατή αναγνώριση - αντιμετώπιση 

του αιμοδυναμικού shock. 

Ωστόσο, περαιτέρω τυχαιοποιημένες μελέτες 

απαιτούνται για να καθιερωθεί η χρήση του 

γαλακτικού οξέος στην επείγουσα ιατρική ως 

στοιχείο λήψης αποφάσεων (διαλογή) και έ-

γκαιρου εντοπισμού διάφορων μορφών shock 

με στόχο την έγκαιρη έναρξη θεραπείας και 

κατά πόσο συγκεκριμένος ρυθμός μείωσης της 

συγκέντρωσης γαλακτικού στον ορό, θα επη-

ρεάσει θετικά την έκβαση των ασθενών. 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ –  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Με αφορμή την χρησιμότητα της παρακολού-

θησης του γαλακτικού αναμένονται εξελίξεις 

στον τομέα αυτό και ενδεικτικά αναφέρονται οι 

παρακάτω προσπάθειες ένταξης των γαλακτι-

κών στην καθημερινή πρακτική. 

 Συνεχής – ex vivo – ανίχνευση του γαλα-

κτικού οξέως και των επιπέδων γλυκό-

ζης σε Κ/Χ επεμβάσεις 

Μέθοδος πολλά υποσχόμενη, όπως προτείνεται, 

από τις πρώτες κλινικές μελέτες, σε ασθενείς 

που υποβλήθηκαν σε καρδιοχειρουργική επέμ-

βαση με συνεχές ενδοαγγειακό σύστημα μικρο-

διάλυσης που επιτρέπει την ex vivo ανίχνευση 

του κυκλοφορούντος γαλακτικού οξέος [La-] 

και των επιπέδων γλυκόζης
51

. Η μέτρηση της 

συγκέντρωσης [La-] με συνεχή καταγραφή σε 

χρονοδιάγραμμα λεπτών αποκαλύπτει σημαντι-

κά συμβάντα  που μέχρι τότε δεν είχαν γίνει 

αντιληπτά.  

    Συνεχής συνδυασμένη μέτρηση γαλα-

κτικού και γλυκόζης και παρακολούθηση 

της ηπατικής λειτουργίας 

Η μέθοδος αυτή  μπορεί να παρέχει ένα ισχυρό 

εργαλείο για την παρακολούθηση της ηπατικής 

λειτουργίας, κάτι που όμως, προς το παρόν δεν 

είναι εφικτό. Όταν διαδοχικές μετρήσεις δεί-

χνουν ότι η [La-] αυξάνεται, ενώ η τιμή γλυκό-

ζης είναι φυσιολογική ή μειώνεται, η νεογλυ-

κογένεση ενδέχεται να έχει διαταραχθεί, υπο-

δεικνύοντας μερική
52

 ή ολική ηπατική ανεπάρ-

κεια
53

. 

 Πορεία της [La-] μετά iv bolus έγχυση 

γαλακτικών και ποσοτικοποίηση της με-

ταβολικής ικανότητας του ήπατος  

Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

ποσοτικοποίηση της μεταβολικής ικανότητας 
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του ήπατος σε τρέχοντα χρόνο και κατ 

'επανάληψη
54

. 

 Έγκαιρη ανίχνευση των γαλακτικών ο-

ξεώσεων (MALA)από λήψη μετφορμίνης 

(ΣΔ τύπου ΙΙ) 

Η μέθοδος αυτή διαφαίνεται χρήσιμη διότι η 

μετφορμίνη είναι ένα βασικό αντιδιαβητικό 

φάρμακο που λαμβάνεται από το στόμα και 

χρησιμοποιείται από σχεδόν 100 εκατομμύρια 

ασθενείς σε όλο τον κόσμο. Μια μικρή, αλλά 

σημαντική μειοψηφία των ασθενών αυτών 

μπορεί να αναπτύξει γαλακτική οξέωση (MA-

LA). Επειδή οι αισθητήρες ανίχνευσης γαλα-

κτικού χρησιμοποιούν παρόμοια τεχνολογία με 

τους αισθητήρες μέτρησης γλυκόζης, πολλές 

τεχνικές που αναπτύχθηκαν για τη γλυκόζη 

μπορούν να μεταφερθούν και στα γαλακτικά. 

Παρ’ όλο που η [La-], ως επί το πλείστον σή-

μερα, προσδιορίζεται σε βαρέως πάσχοντες α-

σθενείς, η δυνατότητα μέτρησής της μπορεί να 

επεκταθεί πλέον και  σε ασθενείς γενικών  θα-

λάμων ή ακόμα και σε εξωτερικούς ασθενείς, 

με πολύ σημαντική βοήθεια στους διαβητικούς 

ασθενείς τύπου ΙΙ, που λαμβάνουν μετφορμίνη. 

Οι συνδυασμένες μετρήσεις του γαλακτικού 

οξέος και της γλυκόζης θα είναι πολύ χρήσιμες 

για την έγκαιρη ανίχνευση των αναδυόμενων 

MALA, στον πληθυσμό των συγκεκριμένων  

χρόνιων ασθενών. 

 Ενσωμάτωση σε προγνωστικά scores 

Μία ενδεχόμενη ενσωμάτωση της [La-] σε συ-

στήματα βαθμολόγησης (scores) που προβλέ-

πουν τη θνητότητα (APACHE-ΙΙ και SOFA) 

φαίνεται αναπόφευκτη, δεδομένου ότι η [La-] 

ξεπερνά κατά πολύ τους καθιερωμένους βιοχη-

μικούς δείκτες που εμπεριέχουν. Η ένταξη λοι-

πόν της [La-] στους πρώιμους προγνωστικούς 

δείκτες έχει ήδη καθυστερήσει πολύ, καθόσον 

τα παραπάνω συστήματα βαθμολόγησης ενσω-

ματώνουν πολύ λιγότερο ισχυρές, προγνωστι-

κές παραμέτρους (π.χ. Κ
+
, WBC, Glu). Ο σχε-

διασμός γαλακτικοκατευθυνόμενης θεραπείας, 

μέσω ηλεκτρονικού προγράμματος, θα είναι 

εγγενώς πιο περίπλοκος από ότι ο κλασικός έ-

λεγχος της γλυκόζης ή του καλίου, δεδομένου 

ότι μετά τη μέτρηση της γλυκόζης ή του καλίου 

οι θεραπευτικές διορθώσεις, σε μεγάλο βαθμό, 

διεκπεραιώνονται πλήρως από τον υπολογιστή 

και το προσωπικό της ΜΕΘ
57

. Ο πρωταρχικός 

στόχος της ηλεκτρονικής αιτιολογικής προσέγ-

γισης του γαλακτικού, είναι η βελτίωση της 

κατανόησης της [La-], μέσω σύνθετης ανάλυ-

σης τρεχουσών παραμέτρων, ενώ οι ειδικές δι-

αγνωστικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις, με 

σκοπό τη διόρθωση των τιμών, πρέπει να είναι 

καθήκον των εντατικολόγων. 

Στις θέσεις ομοφωνίας του 2016 των ορισμών 

της σήψης και του σηπτικού shock, στα κλινικά 

κριτήρια για τον εντοπισμό των ασθενών με 

σηπτικό shock χρησιμοποιήθηκαν τα επίπεδα 

των γαλακτικών ορού. Οι ασθενείς με σηπτικό 

σοκ μπορούν να οριστούν κλινικά από την α-

παίτηση αγγειοσυσπαστικών για διατήρηση 

μιας μέσης αρτηριακής πίεσης 65 mm Hg ή με-
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γαλύτερης και από επίπεδο γαλακτικού ορού 

μεγαλύτερο από 2mmol/L (> 18mg/dL) απου-

σία  υπογκαιμίας. Αυτός ο συνδυασμός συνδέε-

ται με νοσοκομειακή θνητότητα μεγαλύτερη 

από 40%
56

. Η αύξηση των επίπεδων του γαλα-

κτικού είναι αντανακλαστική της κυτταρικής 

δυσλειτουργίας στη σήψη, αν και αναγνωρίζε-

ται και η συμμετοχή πολλών παραγόντων, όπως 

η ανεπαρκής παροχή οξυγόνου στους ιστούς, η 

μειωμένη αερόβια αναπνοή, η επιταχυνόμενη 

αερόβια γλυκόλυση  και η μειωμένη ηπατική 

κάθαρση
57

. Έτσι η υπεργαλακταιμία αποτελεί 

λογικό προγνωστικό δείκτη της σοβαρότητας 

της πάθησης, με υψηλότερα επίπεδα της να 

σχετίζονται με υψηλότερη θνητότητα
58-60

. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ενασχόληση των ερευνητών με την ερμηνεία 

των επιπέδων του γαλακτικού οξέος στο αίμα 

τροφοδοτούν τη σκέψη των κλινικών ιατρών με 

ευρύ διαγνωστικό πεδίο που ανατρέπει την πα-

λαιότερη αιτιολογική προσέγγιση για τα αίτια 

παραγωγής τους, κρίνοντας ότι: 

1. Το γαλακτικό οξύ αυξάνεται συνήθως σε 

συνθήκες stress 

2. Συγκριτικά με άλλες  παραμέτρους, στους 

βαρέως πάσχοντες ασθενείς, το γαλακτικό οξύ 

έχει την ισχυρότερη σχέση με την έκβαση 

3. Ο ρυθμός μεταβολής του κυκλοφορούντος 

γαλακτικού έχει προγνωστική σημασία  

Με γνώμονα την αξία, τόσο της πραγματικής 

τιμής του γαλακτικού οξέος στο αίμα όσο και 

των μεταβολών του, διευκολύνεται σημαντικά 

η τακτική αντιμετώπισης των βαρέως πασχό-

ντων ασθενών. 
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