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 Υπονατριαιμία έχουμε όταν:

 Η υπονατριαιμία αποτελεί:

 Ο οργανισμός απαντά στην υπονατριαιμία με:

 Το νάτριο του ορού (Νa+) βρίσκεται σε επίπεδα 
χαμηλότερα από τα 136 meq/L (κατά άλλους 135 meq/L)

  Συχνή ηλεκτρολυτική διαταραχή στην κλινική πράξη

  Αποβολή αραιών ούρων και απομάκρυνση ελεύθερου 

ηλεκτρολυτών νερού (κάθαρση ελεύθερου ύδατος)

Σαν εισαγωγή...
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Ο οργανισμός δεν μπορεί να "αμυνθεί"  
απέναντι στην υπονατριαιμία όταν:

 Οι νεφροί μειονεκτούν  
στην αποβολή ικανής 
ποσότητας ελεύθερου 

νερού για τη διόρθωση της 
υπονατριαιμίας 

Sunday, September 2, 12



Ο οργανισμός δεν μπορεί να "αμυνθεί"  
απέναντι στην υπονατριαιμία όταν:

 ...οι θεράποντες ιατροί 
"μειονεκτούν" οδηγώντας είτε  
πρωτοπαθώς στην πρόκληση της 
διαταραχής είτε δευτεροπαθώς 
στη λανθασμένη διόρθωσή της...

Na; K; καλέσετε τους 
νεφρολόγους, τώρα !!! 
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Υπονατριαιμία 

Υπερνατριαιμία 

Χαμηλή 

Φυσιολογική 

Υψηλή τονικότητα 
στον ορό 

Υψηλό Νa+ 
ορού 

Χαμηλό Νa+ 
ορού 

Υψηλή τονικότητα 
στον ορό 
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Ωσμωτικότητα vs τονικότητα 
Osmolality/Osmolarity

 Aριθμός διαλυμένων ουσιών-ωσμωλίων στο πλάσμα 
ανεξάρτητα του μεγέθους ή του βάρους τους

 Osmolality: ανά Kg διαλύτη, Osmolarity: ανά L διαλύματος

Plasma osmolarity in mmol/L = 
2[Na+] + [Glucose]/18 + [ BUN ]/2.8
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 H τονικότητα εκφράζει τη δραστική -effective- 

ωσµωτικότητα, ή αλλιώς την επίδραση που ασκεί ένα υγρό 

διάλυµα επάνω στα κύτταρα και ειδικότερα στον όγκο τους 

 Iσούται µε το άθροισµα εκείνων των διαλυµένων ουσιών 

που µπορούν να ασκούν ωσµωτική πίεση επάνω στις 

κυτταρικές µεµβράνες -ωσµωτικά δρώσες ουσίες-  

µεταβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο τον όγκο των κυττάρων.

Tonicity (ιατρικός χώρος)

Ωσμωτικότητα vs τονικότητα 
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Κάθε βαριά υπονατριαιμία είναι και επείγουσα; 
 Η απάντηση είναι όχι

 Ο επείγων χαρακτήρας της υπονατριαιμίας σχετίζεται με την 

ταχύτητα εγκατάστασής της και την παρουσία συμπτωματολογίας 

κυρίως από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) και όχι απλά με τη 

χαμηλή αριθμητικά τιμή του Νa+ στον ορό

 Ως οξεία χαρακτηρίζεται η υπονατριαιμία που έχει χρόνο 

έναρξης λιγότερο από 36-48 ώρες

 Έχουν περιγραφεί ασυμπτωματικοί ασθενείς με Na+ ορού 100 

meq/L 

 To oργάνο-στόχος της επείγουσας υπονατριαιμίας είναι ο 

εγκέφαλος με απότοκο την εμφάνιση της οξείας υπονατριαιμικής 

εγκεφαλοπάθειας 
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Υπονατριαιμική εγκεφαλοπάθεια
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Τι προκαλεί στον εγκέφαλο η χαμηλή τονικότητα 
του ορού; 

 Η χαμηλή τονικότητα προκαλεί 

μετακίνηση νερού και κυτταρική 

εξοίδηση

 Ο εγκέφαλος αντιρροπεί 

αποβάλλοντας έξω από το κύτταρο 

ενδογενή ωσμώλια

 Η επιθετική θεραπεία μπορεί 

να οδηγήσει στο αντίθετο 

αποτέλεσμα που είναι η 
συρρίκνωση των εγκεφαλικών 

κυττάρων και η εικόνα της 
ωσμωτικής απομυελίνωσης

• Φυσιολογικό κύτταρο

• Οξεία υπονατριαιμία

• Προσαρμογή

• Επιθετική θεραπεία
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Androgué  HJ, Madias NE, NEJM 2000

Αποβολή ενδογενών ωσμωλίων  
(Na, K, Cl και οργανικές ουσίες)

Πώς και κυρίως πότε αντιρροπεί ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος; 
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Ποιά είναι η κλινική εικόνα της υπονατριαιμικής 
εγκεφαλοπάθειας;

• Η στέρεα κρανιακή κοιλότητα δεν επιτρέπει "διαφυγή" 
του οιδήματος μέσω έκπτυξης του περιβάλλοντος 
ιστού, με αποτέλεσμα την εγκατάσταση εγκεφαλικής 
βλάβης με κίνδυνο ακόμη και εγκολεασμού μέσω του 
ινιακού τρήματος

 κεφαλαλγία

 ναυτία
 έμετοι

 μυϊκές κράμπες
 λήθαργος

διέγερση και αποπροσανατολισμός
 τρόμος

 μείωση των τενόντιων αντανακλαστικών
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Ποιά είναι η κλινική εικόνα της υπονατριαιμικής 
εγκεφαλοπάθειας;

 Σε επίπεδα Νa+ στον ορό χαμηλότερα από 125 meq/L 

που έχουν εγκατασταθεί μέσα σε ώρες και δεν έχουν 

αντιμετωπισθεί, είναι δυνατόν η προαναφερθείσα 

συμπτωματολογία να επιταθεί οδηγώντας τον ασθενή σε 

παραλήρημα, κωματώδη κατάσταση, επιληπτικές κρίσεις 

grand mal, διαταραχές αναπνοής (Cheyne-Stokes), σημεία 

απεγκεφαλισμού και τελικά θάνατο
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Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση 
υπονατριαιμικής εγκεφαλοπάθειας

Φύλο Ηλικία 

• Οι νεαρές γυναίκες και τα μικρά παιδιά είναι πιο εύαλωτοι 
στην εμφάνιση υπονατριαιμικής εγκεφαλοπάθειας

• Ορμονικοί λόγοι
• Ανατομικοί λόγοι

Morritz ML and Ayus CJ , NDT 2003
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Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση 
υπονατριαιμικής εγκεφαλοπάθειας

Υποξία
Αποτελεί το βασικό παράγοντα 
κινδύνου και οφείλεται είτε στο μη 
καρδιογενές πνευμονικό οίδημα 
που μπορεί να συνοδεύει την 
υπονατριαιμία είτε στην 
υπερκαπνική αναπνευστική 
ανεπάρκεια

Επιταχύνει την εμφάνιση της 
εγκεφαλοπάθειας σε σχέση με την 
υπονατριαιμία από μόνη της

Είναι ανεξάρτητος παράγοντας 
θνητότητας σε υπονατριαιμικούς 
ασθενείςMorritz ML and Ayus CJ , NDT 2003
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Πόσο συχνά συναντάται η οντότητα της 
ωσμωτικής απομυελίνωσης;

 Αποτελεί μια σπάνια αλλά βαριά επιπλοκή στην 

εξέλιξη της υπονατριαιμίας

 Θεωρείται ότι η διαταραχή συνδεέται και με την 

ταχύτητα διόρθωσης των επιπέδων Na+ στον 
υπονατραιμικό ασθενή 

 Περιγράφηκε πρώτη φορά το 1959 σε 

αλκοολικούς και υποθρεπτικούς ασθενείς ως μια μη 
φλεγμονώδης απομυελινωτική βλάβη που αφορούσε 

στην περιοχή της γέφυρας του εγκεφάλου (pons)
 Λίγα χρόνια αργότερα (1962) παρατηρήθηκε η 

ύπαρξη αντίστοιχων βλαβών και εξωγεφυρικά 
(extrapontine myelinolysis), όπως στα βασικά γάγγλια, 

στο φλοιό, στον ιππόκαμπο και αλλού 
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Πόσο συχνά συναντάται η οντότητα της 
ωσμωτικής απομυελίνωσης;

 Σε πειραματικά μοντέλα έχει παρατηρηθεί το 

σύνδρομο όταν το Na+ ορού αυξηθεί > 20-25 meq/L
 Δεν ισχύει ακριβώς το ίδιο για τον άνθρωπο

 Η γνώση ότι ο ταχύς ρυθμός διόρθωσης 
ευθύνεται για την απομυελίνωση αμφισβητείται ενώ 

δίνεται περισσότερο βάρος στη μεγάλη αύξηση των 
επιπέδων Na+ και στη συνυπάρχουσα νοσηρότητα

 Η ουραιμία φαίνεται να προστατεύει από την 
απομυελινωτική εγκεφαλική βλάβη

 Οι βλάβες χαρακτηριστικά εμφανίζονται αρκετές 
ημέρες μετά τη διόρθωση της υπονατριαιμίας

 Η εμφάνισή της επιτείνεται από τη συνυπάρχουσα 
υποξία και την ηπατική νόσο, ιδιαίτερα σε παιδιά 
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Κλινική εικόνα της ωσμωτικής απομυελίνωσης
Γυναίκα 22 ετών με ιστορικό χρήσης ουσιών προσέρχεται στα 
επείγοντα χωρίς επαφή και με τονικοκλονικούς σπασμούς 

Διασωληνώνεται άμεσα και προσδιορίζεται το Na+ ορού στα 
113 meq/L

Η άμεση διόρθωση της υπονατριαιμίας οδηγεί σε επίπεδα 124 
meq/L τις πρώτες 5 ώρες ενώ 6 ώρες μετά από αυτό το Na+ 
φτάνει σε επίπεδα 136 meq/L (ή αλλιώς αυξάνεται κατά 23 meq 
μέσα σε 11 ώρες)

Τις επόμενες ημέρες η νευρολογική εικόνα παραμένει 
αμετάβλητη με τάση επιδείνωσης, εκτός από το αυτόματο 
άνοιγμα και κλείσιμο των ματιών

Απεικονιστικός έλεγχος (MRI): περιορισμός της διάχυσης 
στην περιοχή της γέφυρας, στο φλοιό και στον θάλαμο
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Κλινική εικόνα της ωσμωτικής απομυελίνωσης

• Δύο μήνες μετά η ασθενής μεταφέρεται σε κέντρο 
αποκατάστασης με επιδείνωση της νευρολογικής εικόνας: 
στάση απεγκεφαλισμού, υπερτονία άνω άκρων, θετικό σημείο 
Babinski 

• Η 2η MRI αναδεικνύει πλεόν δχ εμπλουτισμού στη γέφυρα 
συμβατές με απομυελίνωση (2 μήνες αργότερα!) 

• Κλινική και ακτινολογική διάγνωση συμβατή με ωσμωτικό 
απομυελινωτικό σύνδρομο (osmotic demyelination syndrome) 

• Η ασθενής κατέληξε μετά από μικρό χρονικό διάστημα 

Μorbidity and mortality may result from treatment 
that is either "too fast" or "too slow."
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Έτσι, το σύνδρομο ωσμωτικής απομυελίνωσης...
 Αφορά περισσότερο γυναίκες από ότι 

άνδρες, συνήθως μέσης ηλικίας

 Συμβαίνει πολύ αργότερα από τη 

διόρθωση της υπονατριαιμίας

 Μπορεί να είναι από ασυμπτωματικό 

εώς θανατηφόρο

 Η νευρολογική του εικόνα μπορεί να 

περιλαμβάνει

Τετραπληγία

Ψευδοπρομηκική παράλυση

Κωματώδη κατάσταση

Εικόνα απεγκεφαλισμού

 Ο μηχανισμός της απομυελίνωσης είναι 

άγνωστος
 Η θεραπεία είναι κυρίως υποστηρικτική 

(έχει προταθεί ακόμη και επαναφορά της 
ίδιας της υπονατριαιμίας!)

Abbott et, BMJ 2005
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Καταστάσεις που οδηγούν σε 
οξεία υπονατριαιμία
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Μετεγχειρητική υπονατριαιμία

 Ήδη από το 1930 έχουν περιγραφεί οι 

πρώτες περιπτώσεις μετεγχειρητικής 

υπονατριαιμίας

 Αφορά στο 1% των μετεγχειρητικών 

ασθενών και από αυτούς 1 στους 5 είναι 

συμπτωματικός

 Αποτελεί αρνητικό προνόμιο των νεαρών-

προεμμηνοπαυσιακών γυναικών που για 

ορμονικούς κυρίως λόγους είναι πιο 

ευάλωτες στην εμφάνιση της διαταραχής, 

καθώς και των μικρών παιδιών

Sunday, September 2, 12



Μετεγχειρητική υπονατριαιμία
 Η βασική ορμόνη που εμπλέκεται είναι η αντιδιουρητική 

(ADH) δεδομένου ότι υπερεκκρίνεται φυσιολογικά στην 

μετεγχειρητική φάση συνεπεία του μη ωσμωτικού ερεθίσματος 

(non-osmotic release)

 Το ορµονικό περιβάλλον των γυναικών και συγκεκριµένα τα 

οιστρογόνα φαίνεται ότι ίσως ενέχονται στη µειονεκτική λειτουργία της 

αντλίας Na+-K+ ATPase και κατ´επέκταση στην ελαττωµατική 

απάντηση του εγκεφάλου ως προς την προσαρµογή και την αποβολή 

ενδογενών ωσµωλίων µε απότοκο την µη αποφυγή του εγκεφαλικού 

οιδήµατος. 

 Επίσης η ADH φαίνεται ότι στις γυναίκες προκαλεί πιο έκδηλη 

υποξία µέσω µείωσης της εγκεφαλικής κυκλοφορίας, συµβάλλοντας 

επίσης στην εκσεσηµασµένη βαρύτητα της υπονατριαιµικής 

εγκεφαλοπάθειας στο γυναικείο φύλο

ADH
Οιστρογόνα

Na+-K+ ATPase 

Φύλο

Ηλικία

Ayus CJ and Arieff AI , Neurology 1996
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Μετεγχειρητική υπονατριαιμία
 Ο βασικότερος λόγος όμως της υπονατριαιμίας που εμφανίζεται 

στο μετεγχειρητικό ασθενή είναι ιατρογενής

 Οι ασθενείς συχνά "ενυδατώνονται" με υπότονους ορούς 

(διαλύματα γλυκόζης με ή χωρίς Κ+, διαλύματα NaCl 0,45%, 

ιδιαίτερα στα παιδιά)

 Σε αυτό μπορεί να προστεθεί και η λήψη, όταν αυτό επιτρέπεται, 

νερού από του στόματος
 Ένας υγιής άνδρας µπορεί να αποβάλλει σχετικά εύκολα υπότονα ούρα 

µετά από λήψη εώς και 15  λίτρων σε µια ηµέρα

 Η χορήγηση µόλις 3-4 υπότονων λίτρων παρεντερικά µπορεί άµεσα 

µετεγχειρητικά να οδηγήσει µια γυναίκα ασθενή σε εικόνα βαριάς οξείας 

υπονατριαιµικής εγκεφαλοπάθειας

Παρεντερική χορήγηση 

υπότονων υγρών !!!

 Η πρόληψη και αποφυγή υπότονων διαλυμάτων μετεγχειρητικά 
αποτελεί τον καλύτερο τρόπο αποφυγής της υπονατριαιμίας. 

ADH
Οιστρογόνα

Na+-K+ ATPase 

Φύλο

Ηλικία
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Έγχυση 1 
λίτρου Νa+ (meq/L) Cl- (meq/L)

Προσθήκη 
καθαρού νερού 
στον οργανισμό 

(ml)

Μεταβολές στο 
ΕνΚΧ

(πόσο 
μεταβάλλεται ο 
όγκος των 

κυττάρων σε ml)

Μεταβολές στο 
ΕξΚΧ (ολικό) 

(πόσο από το 
χορηγούμενο 
διάλυμα 

παραμένει έξω 
από τα κύτταρα)

Μεταβολές στο 
ΕξΚΧ 

(ενδαγγειακό)

 (πόσο από το 
χορηγούμενο 
διάλυμα 

παραμένει στην 
κυκλοφορία)

Ωσμωτικότητα 
(mOsm/L) του 
χορηγούμενου 
διαλύματος

0,9% NaCl 
(φυσιολογικός 

ορός)
154 154 0 0 1000 250 308

3% NaCl 513 513 0

Μείωση λόγω 
ωσμωτικά 

μετακινούμενου 
νερού έξω από 
τα κύτταρα

1000 + το νερό 
που 

μετακινείται
από τον ΕνΚΧ

Αύξηση του 
ενδαγγειακού 

όγκου 1026

5% NaCl 855 855 0

Μείωση λόγω 
ωσμωτικά 

μετακινούμενου 
νερού έξω από 
τα κύτταρα

1000 + το νερό 
που 

μετακινείται
από τον ΕνΚΧ

Αύξηση του 
ενδαγγειακού 

όγκου 1710

Διάλυμα 
Ringer's Lactate 130 109 0 100 900 225 273

0,45% NaCl 77 77 500 335 665 166 154

Διάλυμα 
Dextrose 5% 0 0 1000 667 333 83 253

Συχνά χρησιμοποιούμενα διαλύματα
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Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης ΑDH (SIADH)

Σύνδρομο αντιδιούρησης (SIAD)

1952: σε ασθενείς με βρογχογενές  καρκίνωμα 
πνεύμονα

Τι τους προκαλούσε την αντιδιούρηση;

Bρέθηκε η υπεύθυνη ορμόνη: η ADH

• 2012 αυξανόμενες γνώσεις για το σύνδρομο που 

αφορούν σε επίπεδο όχι πια της ADH αλλά των 

υποδοχέων της στο νεφρικό σωληνάριο και 

συγκεκριμένα των Vassopresin 2 Receptors 

(V2Rs) και των μεταλλάξεων που μπορεί να 

εμφανίζει το γονίδιο τους
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Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης ΑDH (SIAD)

 Χαρακτηρίζεται από υπονατριαιµία και χαµηλή τονικότητα στον 

ορό, συνήθως < 275 mOsm/Kg νερού 

 Η συµπύκνωση των ούρων βρίσκεται σε επίπεδα > 100 

mOsm/Kg νερού, εύρηµα µη συµβατό µε τη χαµηλή τονικότητα 

του ορού 

 Οι ασθενείς είναι συνήθως ευογκαιµικοί και εποµένως η 

αυξηµένη αντιδιούρηση δεν αναµένεται ως φυσιολογική 

απάντηση απέναντι στην νορµοογκαιµία 

 Συνήθως το Na+ στα ούρα είναι σε επίπεδα > 40 meq/L, 

συµβατό επίσης µε τη µη συρρίκνωση του ενδαγγειακού όγκου.
Η υπονατριαιμία που συνοδεύει το SIAD δεν 

είναι πάντοτε επείγουσα!
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Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης ΑDH (SIAD)
 Όταν δεν πρόκειται για επείγουσα υπονατριαιμία, η 

θεραπεία του SIAD απαιτεί κυρίως περιορισμό της 

λήψης νερού
 Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται η χρήση υπέρτονου 

διαλύµατος ΝaCl 3% στον ενδεδειγµένο ρυθµό χορήγησης

 Η ανεύρεση του πρωτοπαθούς νοσήµατος που 

ευθύνεται για το σύνδροµο (πνεύµονες, ΚΝΣ κά) κρίνεται 

απαραίτητη

 Στη θεραπευτική φαρέτρα του SIAD κερδίζουν συνεχώς 

έδαφος οι βαπτάνες, µια σχετικά καινούρια κατηγορία 

φαρµάκων που ανταγωνίζονται τον υπεύθυνο υποδοχέα 

της ADH στο νεφρικό σωληνάριο V2R
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Υπονατριαιμία από τη χρήση διουρητικών

 Γυναίκες μεγάλης ηλικίας που 

συνήθως λαμβάνουν το θειαζιδικό, 

συνήθως, διουρητικό για λιγότερο από 

15 ημέρες, καταναλώνουν αυξημένες 

ποσότητες νερού και συχνά 

εμφανίζουν τη διαταραχή σε 

συνδυασμό και με επιπλέον απώλειες 

Να+, Κ+ και υγρών, όπως μετά από 

επεισόδια διαρροικών κενώσεων
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Υπονατριαιμία από τη χρήση διουρητικών

Η θέση δράσης των θειαζιδικών 
διουρητικών στο νεφρικό 
σωληνάριο προάγει την 
υπονατριαιμική τους 
"ικανότητα"

δρουν στην περιοχή αραίωσης των 

ούρων στο φλοιικό τμήμα του άπω 

σωληνάριου 

προκαλούν υποογκαιμία αποβάλλοντας 

ούρα υψηλής περιεκτικότητας σε NaCl 

δεν επηρέαζουν την ωσμωτικότητα του 

διαμέσου χώρου και κατά συνέπεια τη 

φυσιολογική δράση της ADH 

συμβάλλουν στην κινητοποίηση της 

ADH μέσω της υποογκαιμίας με τελικό 

αποτέλεσμα την κατακράτηση επιπλέον 

νερού 

Τα θειαζιδικά διουρητικά...

Μαυροματίδης Κ, Δχ ύδατος, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας 2006
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 Εάν η υπονατριαιμία από θειαζίδες εμπίπτει στην κατηγορία 

του επείγοντος, γεγονός μάλλον σπάνιο, τότε η αντιμετώπισή της 

προϋποθέτει: 

την ανάκτηση της ευογκαιμίας

την αναπλήρωση των επιπέδων του Κ+ στον ορό 

την έγκαιρη διόρθωση της διαταραχής, εφόσον υπάρχει 

συμπτωματολογία από το ΚΝΣ 

 Ο κανόνας πάντως είναι ότι ακόμη και η σοβαρού βαθμού 

υπονατριαιμία από θειαζίδες αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα που 

μπορεί κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες να επιδεινωθεί και να 

δώσει μια σχετικά πιο επείγουσα εικόνα 

 Η απόφαση για την ταχύτητα διόρθωσής της πρέπει να γίνεται 

μετά από συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων

Υπονατριαιμία από τη χρήση διουρητικών

Η υποκαλιαιμία μπορεί 

να οδηγήσει σε 

υπονατριαιμία μέσω 

μετακίνησης του Na+ 

και του Κ+ εκατέρωθεν 

της μεμβράνης με 

στόχο την 
ηλεκτροχημική 

ουδετερότητα
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Υπονατριαιμία κατά τη διάρκεια του τοκετού
Ωκυτοκίνη: ορµόνη που χορηγείται συχνά στις επίτοκες 

γυναίκες µε στόχο την πρόκληση ωδινών και την 

επίσπευση της διαδικασίας του τοκετού

 Η ωκυτοκίνη παρουσίαζει πολλά κοινά σημεία με τη "γείτονα" 

αντιδιουρητική ορμόνη ADH

 Εκκρίνεται και αποθηκεύεται, όπως και η ADH, από τον άξονα 

υποθάλαµος-νευροϋπόφυση 

 Μπορεί να προκαλέσει, µε µηχανισµούς και µε υποδοχείς κοινούς µε 

την ADH, αντιδιούρηση που µεταφράζεται σε µείωση της νεφρικής 

αποβολής νερού και κατά συνέπεια µείωση των επιπέδων Na+ στον 

ορό και της τονικότητάς του
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Υπονατριαιμία κατά τη διάρκεια του τοκετού
  Η χορήγηση της ορμόνης στην επίτοκο γίνεται συνήθως σε 

χαμηλές δόσεις, μη ικανές να προκαλέσουν δηλητηρίαση με νερό

 Σε άλλες περιπτώσεις (διακοπή παλίνδρομης κύησης ή  

αδράνεια της μήτρας) οι μεγαλύτερες δόσεις ωκυτοκίνης μπορεί 

να οδηγήσουν σε οξεία συμπτωματολογία εγκεφαλικού οιδήματος

 Αυτό επιτείνεται όταν στην ασθενή συνχορηγούνται και άλλα 

υπότονα διαλύματα, όπως γλυκόζη 5% ή συνυπάρχει κατανάλωση 

νερού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

 Τελικό αποτέλεσμα η γυναίκα να εμφανίσει εικόνα οξείας 

υπονατριαιμικής εγκεφαλοπάθειας

Is Oxytocin a Player in Antidiuresis?
Sasaki S, JASN 2011

Water Intoxication Due to Oxytocin — 
Report of a Case

Pittman JG, NEJM 1963
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Υπονατριαιμία κατά τη διάρκεια του τοκετού

Προσοχή στη δόση της ωκυτοκίνης που χορηγείται σε 

επίτοκες γυναίκες η σε εκείνες που υποβάλλονται σε 
διακοπή παλίνδομης κύησης ή εμφανίζουν αδράνεια της 

μήτρας 

Απαιτείται εγρήγορση στην έγκαιρη αναγνώριση των 

συμπτωμάτων που υποκρύπτουν εγκεφαλικό οίδημα

Αποφυγή χορήγησης υπότονων σακχαρούχων όρων, 

ενυδάτωση κυρίως με διάλυμα NaCl 0,9%

Η αντιμετώπιση της επιπλοκής είναι επείγουσα, χρήζει 

χορηγήσης υπέρτονου διαλύματος NaCl 3% καθώς και 
ανταγωνιστών των V2Rs (βαπτάνες)
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Agarwal R, Emmett M, Am J Kidney Dis 1994 

Υπονατριαιμία μετά από ουρολογικές επεμβάσεις

  Οφείλεται στη χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων διαλυμάτων 

πολυσακχαριτών όπως μαννιτόλης, σορβιτόλης ή γλυκίνης, χωρίς 

ηλεκτρολύτες, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε διουρηθρική 

προστατεκτομή

 Η τελική τονικότητα του διαλύματος καθορίζεται από την προσθήκη των 

παραπάνω πολυσακχαριτών σε διαφορετική κάθε φορά συγκέντρωση

 Τα χορηγούμενα διαλύματα είναι σχετικά υπότονα ως προς το πλάσμα 

τόσο ώστε να εξασφαλίζουν την αποφυγή αιμόλυσης των ερυθρών και την 

ευκρίνεια του χειρουργικού πεδίου 

 Η τελική απορρόφησή τους από τραυματισμένα αγγεία οδηγεί σε μείωση 

της τονικότητας του ορού και σε υπονατριαιμία από αραίωση ενώ μετά το 

μεταβολισμό του πολυσακχαρίτη αυτό που παραμένει στον οργανισμό είναι 

καθαρό νερό
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Υπονατριαιμία μετά από σωματική άσκηση

Marathon runners hyponatremia

Η υπονατριαιμία που συνοδεύει 

την έντονη σωματική άσκηση 

αφορά υγιείς αθλητές που μετά 

από παρατεταμένη άσκηση, σε 

συνδυασμό και με άλλους 

παράγοντες, μπορεί να 

εκδηλώσουν συμπτώματα οξείας 

υπονατριαιμίας, θέτοντας σε 

κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή
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Υπονατριαιμία μετά από σωματική άσκηση
 Αφορά περισσότερο σε 

µικρόσωµες αθλήτριες 

 Σχετίζεται µε την  κατά τη διάρκεια 

του αγώνα κατανάλωση  µεγάλων 

ποσοτήτων υπότονων υγρών, 

συνήθως νερού, που δεν περιέχουν 

ηλεκτρολύτες

 Η κάλυψη δρόµου πολλών 

χιλιοµέτρων, η έλλειψη εµπερίας από 

τέτοιες µεγάλες αποστάσεις και συχνά 

η χρήση µη στεροειδών 

αντιφλεγµονωδών καθιστά πιθανή την 

εµφάνιση της υπονατριαιµίας στους 

αθλητές αυτούς

Ευθύνεται η απώλεια μέσω του 

δέρματος μεγάλων ποσοτήτων 

υγρών και η αναπλήρωσή τους από 

υπότονα υγρά, όπως το νερό 

καθώς και η κινητοποίηση της ADH 

από την προκαλούμενη 

υποογκαιμία

 Περιορισμός στη λήψη υγρών, 

(400-800 ml την ώρα) και 

παρακολούθηση του σωματικού 

βάρους των αθλητών τη διάρκεια 

της διαδρομής
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Υπονατριαιμία μετά από σωματική άσκηση

 Θετική συσχέτιση µε την παρουσία της διαταραχής είχαν: 

 οι μεγάλες ποσότητες κατανάλωσης υγρών και όχι 

τόσο η σύστασή τους

 η μεγάλης διαρκείας, > 4 ώρες, διαδρομή 

 ο δείκτης μάζας σώματος στα 2 άκρα, πολύ χαμηλός 

και πολύ υψηλός

0

22.5

45

67.5

90

βαριά υπονατριαιμία >120meq/L

13% 0,6%

Almond CSD et al, NEJM 2005
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 Πολλά άλλα αίτια...

...μαζί με τη συνυπάρχουσα νοσηρότητα

Μεταβολή του ήπιου χαρακτήρα της 

υπονατριαιμίας και  έκδηλη εικόνα από το 

ΚΝΣ μετατρέποντας τη χρονιότητα σε 

επείγουσα κατάσταση που χρήζει άμεσης και 

σωστής αντιμετώπισης
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Διόρθωση της υπονατριαιμίας
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Προς τα πού πρέπει να κλείνει η ζυγαριά στη 
διόρθωση της υπονατριαιμίας;

Κίνδυνος για τον 
ασθενή από το 
επερχόμενο 
εγκεφαλικό οίδημα 

Ρίσκο για τον 
ασθενή από μια 
μέλλουσα βλάβη 
λόγω της ταχείας 
διόρθωσης
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Το ποιά θεωρούνται ασφαλή επίπεδα Na+ ορού για έναν 

ασθενή εξαρτάται από 2 παραμέτρους: 

από ποιά είναι τα baseline επίπεδα της υπονατριαιμίας, με 

το δεδομένο ότι είναι άλλο να ξεκινά από Να+ ορού 100 

και άλλο από 120 meq/L 

από το σε ποιά επιπέδα αρχίζει να βελτιώνεται η κλινική 

εικόνα

Συνήθως η επίτευξη του ορίου των 120-125 meq/L 

θεωρείται σχετικά ικανοποιητική για την απομάκρυνση του 

ασθενή από τη βαριά επιλογή του εγκεφαλικού οιδήματος

Ποιά θεωρούνται ασφαλή επίπεδα  Na+ για τον 
ασθενή;
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Τι θεωρείται ταχεία διόρθωση και ποιός είναι ο 
επιθυμητός ρυθμός 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ρυθμό διόρθωσης της 

υπονατριαιμίας με ανώτερο θεωρητικά στόχο, στην 

απειλητική για τη ζωή διαταραχή, τα 12 meq/L το πρώτο 

24ωρο, ή αλλιώς το 0,5 meq/L/ώρα

Σε επείγουσα εικόνα εγκεφαλικού οιδήματος ο 

θεράπων ιατρός δικαιούται να αυξήσει οξέως το 

Na+ ορού ακόμη και κατά 1-2 meq/L/ώρα τις 

πρώτες ώρες, ώστε να πετύχει για τον ασθενή 

επίπεδα τέτοια που θα τον διασφαλίζουν και θα 

τον απομακρύνουν από τις θανατηφόρες 

επιπλοκές της εξοίδησης του εγκεφάλου
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Υπάρχει ένα ποσοστό υπονατριαιμικών ασθενών στους οποίους δεν είναι 

δυνατόν να προσδιορισθεί ο χρόνος εγκατάστασης της διαταραχής και κατά 

συνέπεια δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για οξεία ή χρόνια υπονατριαιμία. 

Η απόφαση για το πόσο ταχεία θα είναι η διόρθωση ενέχει τους εξής κινδύνους: 

αν πρόκειται για οξεία υπονατριαιμία με εικόνα εγκεφαλικού οιδήματος και η 

διόρθωση είναι σταδιακή, ο ασθενής θα κινδυνέψει από το εγκεφαλικό οίδημα

αν πρόκειται για χρόνια υπονατριαιμία και η διόρθωση είναι ταχεία θα 

κινδυνέψει αντίθετα από την εμφάνιση οξείας απομυελίνωσης

Ο ρόλος της απεικόνισης του εγκεφάλου με αξονική ή μαγνητική τομογραφία 

μπορεί να αποβεί επιβοηθητικός για την παρουσία ή μη εγκεφαλικού 

οιδήματος και τον καθορισμό της περαιτέρω αντιμετώπισης

Τι συμβαίνει όταν δεν γνωρίζουμε την έναρξη 
της υπονατριαιμίας;

Severe hyponatremia of uncertain duration

Gross P,  Kidney Int 2001
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Οι νευρολογικές εκδηλώσεις συνήθως αρχίζουν να εμφανίζονται σε 

επίπεδα Νa+ ορού χαμηλότερα από τα 125 meq/L, αρκεί αυτή η μείωση 

να έχει επισυμβεί οξέως, ή αλλιώς η έναρξη και η εγκατάσταση της 

υπονατριαιμίας να έχει συμβεί στα τελευταία 1-2 24ωρα

Η σοβαρή ή βαριά υπονατριαιμία ορίζεται σε επίπεδα Νa+ ορού 

χαμηλότερα από τα 115 meq/L (η τιμή αυτή επιλέγεται ίσως 

αυθαίρετα)

Επίπεδα Νa+ ορού χαμηλότερα ακόμη και από τα 100 meq/L μπορεί να 

είναι ασυμπτωματικά εφόσον έχουν εγκατασταθεί σταδιακά μέσα σε 

ημέρες

Η άμεση, με βάση κανόνες, διόρθωση της διαταραχής αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας

Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι: 
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Πότε και πώς χορηγούμε υπέρτονο διάλυμα NaCl;
 Την ανάγκη χορήγησης 

υπέρτονου ΝaCl υπαγορεύει μόνο η 

παρουσία οξείας συμπτωματολογίας 

από το ΚΝΣ στα πλαίσια της 

χαμηλής τονικότητας ορού που 

συνοδεύει την υπονατριαιμία

 Στην Ελλάδα δεν 

χρησιμοποιούνται συνήθως έτοιμα 

τόσο πυκνά διαλύματα NaCl, 

μπορούν όμως να παρασκευασθούν 

από τα ήδη υπάρχοντα
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Πότε και πώς χορηγούμε υπέρτονο διάλυμα NaCl;

+

1000 ml NaCl 0,9%: 154 meq  NaCl

1 amp NaCl 15%: 25 meq  NaCl

15amp x 25meq= 375 meq NaCl

 Τελικό διάλυμα: 1000 ml NaCl που περιέχουν 
154+375= 529 meq NaCl
1meq NaCL= 58 mg Na

529 meq Να = 58 x 529= 30682 mg Na

1000 ml  N/S περιέχουν τώρα 30,6 gr  δηλαδή πρόκειται για 
ένα διάλυμα NaCl  3%
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έλλειμα Na+ = ολικό νερό σώματος x 
(επιθυμητά επίπεδα Na+ - επίπεδα Na+ ασθενή)

Τύποι για τον προσδιορισμό του ελλείμματος

• όπου το ολικό νερό υπολογίζεται από το ΒΣ x 0,6 και 

ως επιθυμητά επίπεδα Na+ ορίζονται τα 140 meq/L

• ο τύπος δεν απαντά άμεσα στο πόσο και τι διάλυμα 

NaCl πρέπει να χορηγηθεί στον ασθενή

Μεταβολή στο Na+ ορού = [(εγχυόμενο Na+) - (Na+ ορού)]
/ολικό νερό σώματος +1

Μεταβολή στο Na+ ορού = [εγχυόμενο Na+ + εγχυόμενο Κ+) - (Na+ ορού)]
/ ολικό νερό σώματος +1

HJ Adrogué and ΝΕ Madias
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Παράδειγμα:

Γυναίκα 32 ετών παρουσίαζει τονικοκλονικούς σπασμούς 48 ώρες μετά 
από σκωληκοειδεκτομή

Της είχαν χορηγηθεί άμεσα μετεγχειρητικά 3 L dextrose 5% ενώ και η ίδια 
έλαβε από του στόματος κάποια ποσότητα νερού

Άμεσα προσδιορίζονται οι ηλεκτρολύτες στον ορό και βρίσκεται Na+ 112 
meq/L, Κ+ 4,1 meq/L, τονικότητα ορού 228 mΟsm/Kg νερού και ούρων 510 
αντίστοιχα

Διάγνωση: υπότονη μετεγχειρητική υπονατριαιμία 

Θεραπευτική παρέμβαση: άμεση με χορήγηση υπέρτονου διαλύματος 
NaCl για αντιμετώπιση του εγκεφαλικού οιδήματος

Εφόσον πρόκειται για επικίνδυνη για τη ζωή διαταραχή θα πρέπει το Na+ 
ορού να ανέβει γρήγορα τις πρώτες ώρες: 1 meq/L τις επόμενες 3 ώρες
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Πώς θα γίνει αυτό;

Το ολικό νερό της ασθενούς είναι 0,5x46 kg= 23 L

Αν χορηγηθεί 1 L διαλύματος 3% (513 meq) τότε ο τύπος των Androgué και 
Madias θα γίνει ως εξής: μεταβολή του Na+ σε meq= (513-112) /23+1= 16,7

Επομένως αν θέλουμε να ανέβει κατά 3 meq τις 3 πρώτες ώρες πόσα ml 
από το διάλυμα ανά ώρα θα πρέπει να χορηγηθούν;

Το 1L θα ανεβάσει το Νa+ κατά 16,7 meq, άρα θα χρειασθούν 0,18 L 
(3:16,7) για να ανέβει κατά 3 meq ή αλλιώς 60 ml/ώρα

Η μέτρηση του Νa+ 3 ώρες μετά το έδειξε όντως στα 115 meq/L ενώ η 
συνέχεια της διόρθωσης έγινε πιο σταδιακή στα 0,5 meq/ώρα μειώνοντας 
χαμηλότερα τη ροή στα 30 ml/ώρα 

Androgué  HJ, Madias NE, NEJM 2000
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The Challenge of Hyponatremia
Horacio J. Adrogué and Nicolaos E. Madias

JASN, 2012

Είναι τελικά η υπονατριαιμία και κυρίως η 
αντιμετώπισή της μια πρόκληση; 

 Παρά τα συχνά παρόμοια επίπεδα Na+ η κλινική συμπτωματολογία μπορεί 

να κυμαίνεται από ήπια εώς απειλητική για τη ζωή 

 Κάποιοι ασθενείς "απαιτούν" επείγουσα αντιμετώπιση και κάποιοι άλλοι 

δεν χρειάζονται σχεδόν καμία παρέμβαση

 Η θεραπευτική παρέμβαση σε κάποιους μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή 

διόρθωση και σε άλλους να οδηγήσει σε ωσμωτική απομυελίνωση

 3 ερωτήματα περιμένουν απάντηση:

 Ποιές παράμετροι που καθορίζουν το Na+ έχουν διαταραχθεί

 Πόσο επείγουσα είναι η διόρθωση της υπονατριαιμίας

 Ποιά είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία και ποιά τα πιθανά "λάθη" στην 

εφαρμογή της
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας...
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