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• ΧΝΝ σταδίου ΙΙΙ-V 

• Εξωνεφρική κάθαρση  

• αιμοκάθαρση 

• περιτοναϊκή κάθαρση

Επίπτωση - προγνωστική αξία της υπο- και υπερ-νατριαιμίας 
στη νοσηρότητα και θνησιμότητα των ασθενών με ΧΝΝ



• εγκέφαλο (εγκεφαλικό οίδημα, σπασμοί, κώμα, 
διαταραχές ισορροπίας και βηματισμού, πτώσεις) 

• καρδιά (δυσλειτουργία διαύλων ασβεστίου) 

• μυοσκελετικό σύστημα (ραβδομυόλυση, 
οστεοπόρωση, κατάγματα)

Άμεσες επιδράσεις των διαταραχών Na+  



Νοσηρές καταστάσεις που συνοδεύονται από 
υπο-  και υπερ-νατριαιμία

• υποθρεψία 

• αφυδάτωση / υπερυδάτωση 

• καρδιακή ανεπάρκεια 

• κίρρωση ήπατος 

• λοιμώξεις



Είναι η υπο- και η υπερ-νατριαμία 
ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου 

θανάτου σε ασθενείς με ΧΝΝ;



• ΧΝΝ σταδίου ΙΙΙ-V 

• Εξωνεφρική κάθαρση  

• αιμοκάθαρση 

• περιτοναϊκή κάθαρση

Επίπτωση - προγνωστική αξία της υπο- και υπερ-νατριαιμίας 
στη νοσηρότητα και θνησιμότητα των ασθενών με ΧΝΝ



Επιδημιολογία υπο- και υπερ- νατριαιμίας σε ΧΝΝ (III-V)

Kovesdy et al Han et al Chiu et al Huang et al

έτος 2012 2015 2016 2017

αριθμός ασθενών 655.493 2.141 2.093 45.333

ηλικία (έτη) 73,9 63,5 67 72

eGFR (ml/min/1,73) 50,2 26 32,8 48

όριο υπονατριαιμίας <136 ≤ 135 < 135 < 136

όριο υπέρνατριαιμίας >145 ≥ 144 ≥ 145 > 145

ποσοστό 
υπονατριαιμικών 13,5% 6% 6,8% 8%

ποσοστό 
υπερνατριαιμικών 2% 16% 6,4% 1,2%
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Χαρακτηριστικά ασθενών με υπονατριαιμία και ΧΝΝ

Kovesdy et al Han et al Chiu et al Huang et al

⬇ ηλικία + + +

⬇ BMI +

⬇ αλβουμίνη + + +

⬇Hb + + +

⬆ σακχαρώδης διαβήτης + +

⬆ καρδιακή ανεπάρκεια + +

⬆ ηπατική νόσος + +

διουρητικά + + +



Χαρακτηριστικά ασθενών με υπερνατριαιμία και ΧΝΝ

Kovesdy et al Han et al Chiu et al Huang et al

⬆ ηλικία + + +

⬆ αλβουμίνη +

⬆ Hb +



νάτριο θνησιμότητα

655.493 ασθενείς / μέση τιμή eGFR 50,2 ml/min/1,73m2

5,5 έτη παρακολούθησης

Συσχέτιση με:  
1. Νa+ έναρξης (baseline) 
2. Νa+  ως χρονοεξαρτώμενη μεταβλητή               

(τριμηνιαίες μετρήσεις κατά τη διάρκεια παρακολούθησης)



Υπο- και υπερ- νατριαιμία 
συσχετίστηκαν με  

αυξημένη θνησιμότητα

Baseline Na+ και θνησιμότητα



1,93

1,28 1,33

1,56

Baseline Na+ και θνησιμότητα: ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου; 
Προσαρμογή για συγχυτικούς παράγοντες



Υπο- και υπερ- νατριαιμία, σύμφωνα με διαδοχικές μετρήσεις Na+,  
είχαν ακόμα ισχυρότερη συσχέτιση με τη θνησιμότητα ανά έτος!

 Na+ ως χρονοεξαρτώμενη μεταβλητή και θνησιμότητα

π.χ. Η παραμονή σε τιμές Na+ <130  κατά τη διάρκεια της 
παρακολούθησης συνοδεύοταν από διπλάσιο κίνδυνο θανάτου



Η συσχέτιση του χαμηλού και 
υψηλού Na+ με τη θνησιμότητα  
παρέμεινε σημαντική σε όλες τις 

υποομάδες ασθενών



νάτριο
θνησιμότητα

κίνδυνος για τελικό στάδιο ΧΝΝ

2182 ασθενείς εξωτερικών ιατρείων - όχι νοσηλευόμενοι

1,8 (0-7) έτη παρακολούθησης / μέση τιμή eGFR 26 ml/min/1,73m2

Συσχέτιση με:  
1. baseline Νa+ 

2. Νa+  ως χρονοεξαρτώμενη μεταβλητή                        
(διαδοχικές μετρήσεις κατά τη διάρκεια παρακολούθησης)



Επίπεδα νατρίου σε ασθενείς με ΧΝΝ  και θνησιμότητα

Η υπονατριαιμία και η υπερνατριαιμία στην έναρξη της 
μελέτης αύξησε προγνωστικά τον κίνδυνο θανάτου



Η υπονατριαιμία έχανε μέρος από την προγνωστική της αξία  
μετά την προσαρμογή ως προς την αλβουμίνη

θρέψη; 
φλεγμονή;

Επίπεδα νατρίου σε ασθενείς με ΧΝΝ και θνησιμότητα

Η υπονατριαιμία και η υπερνατριαιμίαστην έναρξη της 
μελέτης αύξησε προγνωστικά τον κίνδυνο θανάτου



Η υπονατριαιμία  
(σε διαδοχικές μετρήσεις) 
αυξάνει τον κίνδυνο για 

 τελικό στάδιο ΧΝΝ

Επίπεδα νατρίου σε ασθενείς με ΧΝΝ και κίνδυνος για εξέλιξη σε τελικό στάδιο



νάτριο

καρδιαγγειακή θνησιμότητα

ολική θνησιμότητα

2093 ασθενείς / μέση τιμή eGFR 32,8 ml/min/1,73m2

1 έτος παρακολούθησης

Συσχέτιση με: 
1. Na+ έναρξης 
2. Na+ ως χρονοεξαρτώμενη μεταβλητή (μέσος όρος μηνιαίων  

μετρήσεων)



Επίπεδα νατρίου σε ασθενείς με ΧΝΝ και θνησιμότητα

Ο προσαρμοσμένος κίνδυνος 
συνολικής θνησιμότητας ήταν 
μεγαλύτερος σε υπονατριαιμία, 
αλλά όχι σε υπερνατριαιμία.



Ο προσαρμοσμένος κίνδυνος 
συνολικής θνησιμότητας ήταν 
μεγαλύτερος σε υπονατριαιμία, 
αλλά όχι σε υπερνατριαιμία.

✔

✔

Επίπεδα νατρίου σε ασθενείς με ΧΝΝ και θνησιμότητα



Οι ασθενείς με Na<130mmol/l  
έχουν τη χειρότερη πρόγνωση 

(υπερδιπλάσιος κίνδυνος θνησιμότητας)

Επίπεδα νατρίου σε ασθενείς με ΧΝΝ και θνησιμότητα



Οι ασθενείς με χρόνια υπονατριαιμία είχαν 
1,5 φορές αυξημένο κίνδυνο θανάτου

Οι ασθενείς που ξεκίνησαν με 
φυσιολογικό Na+ και στη 

συνέχεια ανέπτυξαν 
υπονατριαιμία είχαν 3,4 

φορές υψηλότερο κίνδυνο 
θανάτου

Μεταβολές στα επίπεδα νατρίου σε ασθενείς με ΧΝΝ και θνησιμότητα



Μη στατιστικά σημαντική συσχέτιση των διαταραχών 
νατρίου με την καρδιαγγειακή θνησιμότητα

Επίπεδα νατρίου σε ασθενείς με ΧΝΝ και καρδιαγγειακή θνησιμότητα



νάτριο

ολική θνησιμότητα

καρδιαγγειακή θνησιμότητα

θνησιμότητα από κακοήθεια

θνησιμότητα  
όχι από καρδιαγγειακά συμβάματα ή κακοήθεια

45.333  ασθενείς / μέση τιμή eGFR 48 (15-59) ml/min/1,73m2

3,6 (0-7) έτη παρακολούθησης

Συσχέτιση με : 
1. Νa+ έναρξης 
2. Νa+ ως χρονοεξαρτώμενη μεταβλητή (πρώτη μέτρηση Na+ κάθε μήνα)



Ασθενείς με υπο- και υπερ-νατριαιμία 
στην έναρξη είχαν χειρότερη επιβίωση

Επιβίωση ασθενών με ΧΝΝ και υπο- ή υπερ- νατριαιμία στην έναρξη



Αναλογίες κινδύνου θνησιμότητας

Na+ >145 mmol/l  στην έναρξη: 
HR 1,31 (95%CI: 1,14-1,51)

Na+ <136 mmol/l στην έναρξη: 
HR 1,39 (95%CI: 1,32-1,48)

Na+ <136 mmol/l   
κατά τη διάρκεια της μελέτης: 

HR 2,24 (95%CI: 2,14-2,35)

Na+ >145 mmol/l   
κατά τη διάρκεια της μελέτης: 

HR 1,66 (95%CI: 1,44-1,91)

Συσχέτιση Na+ (ως συνεχή μεταβλητή) με την ολική θνησιμότητα



Συσχέτιση των επιπέδων νατρίου στην έναρξη με διάφορες αιτίες θανάτου 
στη ΧΝΝ



Η υπονατριαιμία συσχετίστηκε σημαντικά με θανάτους από 
κακοήθεια, καρδιαγγειακά συμβάματα και υπόλοιπα αίτια.

Συσχέτιση των επιπέδων νατρίου στην έναρξη με διάφορες αιτίες θανάτου 
στη ΧΝΝ



Η υπερνατριαιμία συσχετίστηκε σημαντικά με θανάτους από 
μη κακοήθεια και μη καρδιαγγειακά συμβάματα

Συσχέτιση των επιπέδων νατρίου στην έναρξη με διάφορες αιτίες θανάτου 
στη ΧΝΝ



Ο σχετικός κίνδυνος θανάτου στους 
υπονατριαιμικούς ήταν 

μεγαλύτερος σε μικρότερη ηλικία, 
σε πρωιμότερα στάδια ΧΝΝ και 

στους άντρες

Σχετικός κίνδυνος θανάτου ανά ομάδες υπονατριαιμικών ασθενών



Τόσο η υπο- όσο και η υπερ- νατριαιμία στη ΧΝΝ έχουν 
συσχετιστεί με αυξημένη θνησιμότητα  

Η υπονατριαιμία είναι συχνότερη και συνδέεται με χειρότερη 
πρόγνωση από την υπερνατριαιμία στη ΧΝΝ 

Η υπονατριαιμία έχει συσχετιστεί με υψηλότερο κίνδυνο 
εξέλιξης σε τελικό στάδιο ΧΝΝ 

Σημαντικό ποσοστό του κινδύνου θανάτου των 
δυσνατριαιμικών ασθενών οφείλεται σε μη καρδιαγγειακά αίτια.

Η σημασία της υπο- και υπερ- νατριαιμίας στην ΧΝΝ III-V σταδίου



• ΧΝΝ σταδίου ΙΙΙ-V 

• Εξωνεφρική κάθαρση  

• αιμοκάθαρση 

• περιτοναϊκή κάθαρση

Επίπτωση - προγνωστική αξία της υπο- και υπερ-νατριαιμίας 
στη νοσηρότητα και θνησιμότητα των ασθενών με ΧΝΝ



Αιμοκάθαρση: επιπολασμός υπο- και υπερ- νατριαιμίας

Waikar et al Hecking et al Mandai et al Nigwekar et al Rhee et al

έτος 2011 2012 2013 2013 2016

αριθμός ασθενών 1.549 11.555 332 6.127 27.180

ηλικία (έτη) 57,7 62 61,6 62,5 63

όριο 
υπονατριαιμίας < 136 < 137 < 138 <135 <134

όριο 
υπερνατριαιμίας ≥ 141 ≥ 140 > 140 >145 ≥144

ποσοστό 
υπονατριαιμικών 29% 27% 31% 12,6% 8%

ποσοστό 
υπερνατριαιμικών 19% 31% 34% 1,2% 2%
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Αιμοκάθαρση: επιπολασμός υπο- και υπερ- νατριαιμίας



Waikar et al Hecking et al Mandai et al Nigwekar et al Rhee et al

έτος 2011 2012 2013 2013 2016

αριθμός ασθενών 1.549 11.555 332 6.127 27.180

ηλικία (έτη) 57,7 62 61,6 62,5 63

όριο 
υπονατριαιμίας < 136 < 137 < 138 <135 <134

όριο 
υπερνατριαιμίας ≥ 141 ≥ 140 > 140 >145 ≥144

ποσοστό 
υπονατριαιμικών 29% 27% 31% 12,6% 8%

ποσοστό 
υπερνατριαιμικών 19% 31% 34% 1,2% 2%

Αιμοκάθαρση: επιπολασμός υπο- και υπερ- νατριαιμίας



Αιμοκάθαρση:  
χαρακτηριστικά ασθενών με χαμηλότερο Na+ ορού  

(κοινά στις περισσότερες μελέτες)

⬆ ΒΣ μεταξύ των αιμοκαθάρσεων

⬆όγκος υπερδιήθησης ανά συνεδρία

⬇ υπολειμματική διούρηση

⬇ κρεατινίνη, αλβουμίνη

⬇ ΒΜΙ

⬆ γλυκόζη



Συσχέτιση υπονατριαιμίας με ολική και καρδιαγγειακή θνησιμότητα στην αιμοκάθαρση

Τεταρτημόρια 
συγκέντρωσης 
Na+ στον ορό: 

≤ 136 
137-139 
140-141 

>141

διάρκεια μελέτης 
5 έτη

1549 ασθενείς



Πολυπαραγοντική ανάλυση

Συσχέτιση υπονατριαιμίας με ολική και καρδιαγγειακή θνησιμότητα στην αιμοκάθαρση



Ασθενείς με Na+ ορού <137 mEq/L είχαν 45% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου

Προσαρμογή και για αύξηση βάρους μεταξύ των αιμοκαθάρσεων

11555 ασθενείς

διάρκεια μελέτης 4+3 έτη 
διάμεση παρακολούθηση 1 

έτος (0-3,3 έτη) 

Συσχέτιση επιπέδων νατρίου με τη θνησιμότητα ασθενών στην αιμοκάθαρση



Η σχέση του Na+ ορού με τον 
κίνδυνο θανάτου είναι σχεδόν 

γραμμική

Συσχέτιση επιπέδων νατρίου με τη θνησιμότητα ασθενών στην αιμοκάθαρση



Ασθενείς με υπονατριαιμία  
είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο  
νοσηλείας από λοιμώξεις 

και μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου

332 αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς 

Διάρκεια μελέτης 4 έτη 
Μέση παρακολούθηση 3,3 έτη

Συσχέτιση υπονατριαιμίας με θνησιμότητα ασθενών στην αιμοκάθαρση: 
αυξημένη επίπτωση λοιμώξεων



Συσχέτιση υπονατριαιμίας με θνησιμότητα ασθενών στην αιμοκάθαρση: 
αυξημένη επίπτωση λοιμώξεων

Ασθενείς με υπονατριαιμία  
είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο  
νοσηλείας από λοιμώξεις



Οι υπονατριαιμικοί ασθενείς είχαν 
υψηλότερη πιθανότητα για 
⬆Ca2+, ⬆ALP και ⬇PTH

6127 ασθενείς

διάρκεια μελέτης 
1 έτος

Συσχέτιση υπονατριαιμίας με θνησιμότητα ασθενών και 
παραμέτρους οστικού μεταβολισμού στην αιμοκάθαρση



Οι υπονατριαιμικοί ασθενείς 
είχαν χειρότερη επιβίωση 

συγκριτικά με τους 
νορμονατριαιμικούς

Προσαρμογή για 
⬆Ca2+, ⬆ALP ⬇PTH

Συσχέτιση υπονατριαιμίας με θνησιμότητα ασθενών και 
παραμέτρους οστικού μεταβολισμού στην αιμοκάθαρση



27180 ασθενείς

διάρκεια μελέτης: 5 έτη  
διάμεση παρακολούθηση 1,4 (0,6-2,5) έτη

Συσχέτιση επιπέδων νατρίου με τη θνησιμότητα αιμοκαθαιρόμενων ασθενών

Νa+ έναρξης Νa+ ως χρονοεξαρτώμενη μεταβλητή



⬆κίνδυνος θανάτου

Νa+ έναρξης Νa+ ως χρονοεξαρτώμενη μεταβλητή

Συσχέτιση επιπέδων νατρίου με τη θνησιμότητα αιμοκαθαιρόμενων ασθενών



⬆κίνδυνος θανάτου

Συσχέτιση επιπέδων νατρίου με τη θνησιμότητα αιμοκαθαιρόμενων ασθενών

Νa+ έναρξης Νa+ ως χρονοεξαρτώμενη μεταβλητή



Αιμοκάθαρση: Na+ και θνησιμότητα

Rhee et al Hecking et al Waikar et al Mandai et al Nigwekar et al

2016 2011 2011 2013 2013

αριθμός 
ασθενών 27.180 11.555 1.549 332 6.127

υπονατριαιμία ⬆ ⬆ ⬆ ⬆ ⬆

υπερνατριαιμία ⬆ - - - -



Αιμοκάθαρση: Na+ και θνησιμότητα

Rhee et al Hecking et al Waikar et al Mandai et al Nigwekar et al

2016 2011 2011 2013 2013

αριθμός 
ασθενών 27.180 11.555 1.549 332 6.127

υπονατριαιμία ⬆ ⬆ ⬆ ⬆ ⬆

υπερνατριαιμία ⬆ - - - -



• ΧΝΝ σταδίου ΙΙΙ-V 

• Εξωνεφρική κάθαρση  

• αιμοκάθαρση 

• περιτοναϊκή κάθαρση

Επίπτωση - προγνωστική αξία της υπο- και υπερ-νατριαιμίας στη 
νοσηρότητα και θνησιμότητα των ασθενών με ΧΝΝ



Επιπολασμός υπερ- / υπο- νατριαιμίας στην περιτοναϊκή 

υπερνατριαιμία υπονατριαιμία

Ravel et al Ravel et al Chang et al Dimitriadis et 
al

έτος 2017 2017 2014 2012

αριθμός ασθενών 4.687 4.687 441 166

ηλικία (έτη) 58 58 59,2 62,3

όριο υπο/υπερ-
νατριαιμίας ≥144 mEq/L <136 mEq/L <135 mEq/L <130 mEq/L

ποσοστό υπο/υπερ-
νατριαιμικών 4% 9% 13,2% ➡ 26,1% 14,5%



Χαρακτηριστικά ασθενών με υπονατριαιμία στην περιτοναϊκή κάθαρση

Ravel et al Chang et al Chen et al Kang et al Dimitriadis 
et al

έτος 2017 2014 2014 2013 2012

υπολειμματική 
νεφρική λειτουργία ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇

αλβουμίνη ⬇ ⬇ ⬇

υπερδιήθηση ⬆ ⬆ ⬆

 διάρκεια ΠΚ ⬆ ⬆ ⬆



ολική θνησιμότητα καρδιαγγειακή θνησιμότητα θνησιμότητα  
από λοιμώδη αίτια

Οι ασθενείς με Νa+ <137 mEq/L είχαν  
3,35 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου και  

3,18 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από λοιμώξεις

διάρκεια 5 έτη

441 ασθενείς

Υπονατριαιμία και θνησιμότητα στην περιτοναϊκή κάθαρση



441 ασθενείς

Οι ασθενείς με Νa+ ≤138 mEq/L 
είχαν 2,31 φορές μεγαλύτερο 

κίνδυνο εμφάνισης νέου 
καρδιαγγειακού συμβάματος

Υπονατριαιμία και καρδιαγγειακή νοσηρότητα στην περιτοναϊκή κάθαρση



διάρκεια 2 έτη

Το Na+ δεν ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας κινδύνου θανάτου

318 ασθενείς

Υπονατριαιμία και θνησιμότητα στην περιτοναϊκή κάθαρση



⬆θνησιμότητα σε Na+ <140 mEq/L ⬆θνησιμότητα σε Na+ <136 mEq/L

4.687 ασθενείς

Υπο/υπερ-νατριαιμία και θνησιμότητα στην περιτοναϊκή κάθαρση

διάρκεια 5 έτη



• Χαμηλά επίπεδα Na+ έχουν συσχετιστεί με: 

•  ολική θνησιμότητα 

• θνησιμότητα από λοιμώξεις 

• καρδιαγγειακή νοσηρότητα

Νοσηρότητα και θνησιμότητα ασθενών με υπονατριαιμία 
στην περιτοναϊκή κάθαρση



• ΧΝΝ σταδίου ΙΙΙ-V 

• Εξωνεφρική κάθαρση  

• αιμοκάθαρση 

• περιτοναϊκή κάθαρση

Επίπτωση - προγνωστική αξία της υπο- και υπερ-νατριαιμίας 
στη νοσηρότητα και θνησιμότητα των ασθενών με ΧΝΝ

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ! ?



742.979 ασθενείς

Χρόνια νεφρική νόσος 
Αιμοκάθαρση 
Περιτοναϊκή κάθαρση

Η υπονατριαιμία είναι συχνότερη από την υπερνατριαιμία σε όλα τα 
στάδια της ΧΝΝ

Η υπονατριαιμία συσχετίστηκε με αύξηση κατά 30 - 40% του κινδύνου 
θανάτου σε όλα τα στάδια ΧΝΝ, ίσως λίγο περισσότερο στην 
εξωνεφρική κάθαρση 



Na+  baseline

Na+  time dependent

Yπονατριαιμία Υπερνατριαιμία

Η ανάπτυξη - παραμονή σε υπο- / υπερ- νατριαιμία συσχετίζεται με 
μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από την εμφάνισή της



Η ανάπτυξη - παραμονή σε υπο- / υπερ- νατριαιμία συσχετίζεται με 
μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από την εμφάνισή της

Na+  baseline

Na+  time dependent

Yπονατριαιμία Υπερνατριαιμία



Συμπεράσματα - Ερωτήματα

• Οι υπο- και υπερ- νατριαιμία δεν είναι απλώς δείκτες 
συννοσηρότητας, η οποία συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 
θανάτου, αλλά αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες 
θνησιμότητας σε ασθενείς με ΧΝΝ 

• Ωστόσο, μέσα από μελέτες παρατήρησης δεν μπορεί να 
κατοχυρωθεί αιτιολογική σχέση μεταξύ των διαταραχών Na+ 
και θνησιμότητας 

• Συγχυτικοί παράγοντες που δεν έχουν αναγνωριστεί ; 

• Η διόρθωση των διαταραχών νατρίου θα βελτίωνε την 
πρόγνωση των ασθενών;                                                                           



Ευχαριστώ


