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Σαν εισαγωγή...

Η υπονατριαιµία αποτελεί µια συχνή ηλεκτρολυτική διαταραχή 

στους ασθενείς µε κακοήθη νοσήµατα 

Συνήθως ορίζεται σε επίπεδα νατρίου (Νa+) χαµηλότερα από 

τα 135 mg/dl  

Η παρουσία της µπορεί να αποτελέσει έναν αρνητικό 

προγνωστικό παράγοντα στην εξέλιξη των ασθενών



Ο συχνότερος τύπος κακοήθειας που συνδυάζεται µε την 

εκδήλωση υπονατριαιµίας είναι το µικροκυτταρικό καρκίνωµα 

του πνεύµονα (ΜΚΠ)  

Η υποκείµενη κακοήθεια είναι δυνατόν να οδηγήσει στην 

εµφάνιση χαµηλών επιπέδων Νa+ ορού τα οποία ορισµένες 

φορές µπορεί να προηγούνται της εκδήλωσης του 

νεοπλάσµατος

Σαν εισαγωγή...



Επιδηµιολογία
Αίτια

Παθοφυσιολογία 

Δ∆ιάγνωση 
Θεραπευτική 
αντιµετώπιση 



Επιδηµιολογία 

Ήπια: Νa+ ορού: 134-130 meq/L

Μέτρια: Νa+ ορού: 129-120 meq/L

Σοβαρή: Νa+ ορού: < 120 meq/L

Η παρουσία της υπονατριαιµίας σε ασθενείς µε κακοήθη νοσήµατα 
δεν έχει ευρέως µελετηθεί
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Η βραχυπρόθεσµη (90 ηµέρες) θνησιµότητα διαφέρει σηµαντικά 
µεταξύ των ασθενών µε και χωρίς υπονατριαιµία, αυξάνοντας 
προϊούσης της βαρύτητας της ηλεκτρολυτικής διαταραχής
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Περίπου το 14% των περιπτώσεων υπονατριαιµίας που 
εµφανίζεται σε νοσηλευόµενους ασθενείς οφείλεται σε 
καταστάσεις που σχετίζονται µε κακοήθη νοσήµατα

Αίτια που σχετίζονται µε τις συστηµατικές 
εκδηλώσεις του ίδιου του υποκείµενου όγκου 

Αίτια που οφείλονται στην τοξικότητα 
της αντινεοπλασµατικής αγωγής

Αίτια - παθοφυσιολογία
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Αίτια - παθοφυσιολογία  

Μεταβολές του εξωκυττάριου χώρου (ΕΞΧ)

Φυσιολογική:

Δ∆ιαταραγµένη:

Αυξηµένα επίπεδα της αντιδιουρητικής ορµόνης 
(antidiuretic hormone, ADH)

Με βάση το Νa+ του οργανισµού οι υπονατριαιµικοί 
ασθενείς διαχωρίζονται σε αυτούς µε φυσιολογική και σε 
εκείνους µε διαταραγµένη οµοιόσταση - ισορροπία Νa+ 

(normal vs disturbed sodium balance)



Ευογκαιµική υπονατριαιµία µε 
φυσιολογική οµοιόσταση Νa+ 

Υποογκαιµική ή υπερογκαιµική 
υπονατριαιµία µε διαταραγµένη 

οµοιόσταση Νa+



Ο ρόλος  της ADH

Υπερφόρτωση µε υπότονα υγρά ή µε άλλες 
ενεργείς ωσµωτικά ουσίες

Ευογκαιµική υπονατριαιµία µε φυσιολογική 
οµοιόσταση Νa+ 



Ο ρόλος  της ADH 

διακριτ
ός και 

σηµαντ
ικός!

3 διαφορετικοί µηχανισµοί 
δυσλειτουργία του ίδιου του αδένα: πρωτοπαθής όγκος, 
µεταστατική διήθηση, θεραπευτική εκτοµή 
παρανεοπλασµατική έκκριση από καρκινικά κύτταρα εκτός 
υπόφυσης 
τοξικότητα της αντινεοπλασµατικής αγωγής επί των 2 
πυρήνων του υποθαλάµου που παράγουν την ADH 



Ο ρόλος  της ADH - παραδείγµατα  
1. Δ∆υσλειτουργία  της υπόφυσης:
πρωτοπαθής όγκος που εκκρίνει ADH (σπάνιος) 
διήθηση της υπόφυσης από αιµατολογικές ή άλλες 
κακοήθειες (ΟΛΛ,  αδενοκαρκίνωµα παρωτίδας, 
νεφροκυτταρικό καρκίνωµα κά) 
χειρουργική εκτοµή λόγω παθολογίας στο τουρκικό εφίππιο 
(κρανιοφαρυγγίωµα) 
διασφηνοειδική εκτοµή καλοήθων αδενωµάτων της 
υπόφυσης

SIADH

Κεντρικός άποιος διαβήτης



Ο ρόλος  της ADH - παραδείγµατα  
1. Δ∆υσλειτουργία  της υπόφυσης:
πρωτοπαθής όγκος που εκκρίνει ADH (σπάνιος) 
διήθηση της υπόφυσης από αιµατολογικές ή άλλες 
κακοήθειες (ΟΛΛ,  αδενοκαρκίνωµα παρωτίδας, 
νεφροκυτταρικό καρκίνωµα κά) 
χειρουργική εκτοµή λόγω παθολογίας στο τουρκικό εφίππιο 
(κρανιοφαρυγγίωµα) 
διασφηνοειδική εκτοµή καλοήθων αδενωµάτων της 
υπόφυσης

SIADH

Κεντρικός άποιος διαβήτης
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Ο ρόλος  της ADH - παραδείγµατα  

καρκίνος του πνεύµονα κυρίως µικροκυτταρικού τύπου  
όγκοι του πεπτικού συστήµατος 
όγκοι του µαστού 
όγκοι της κεφαλής και του τραχήλου

2. Παρανεοπλασµατική έκκριση της ADH :

υπονα
τριαιµία

 

10-15% στη διάγνωση 
70% υψηλά επίπεδα ADH 
που οµαλοποιούνται µετά 

τη θεραπεία Για
 το
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Ο ρόλος  της ADH - παραδείγµατα  
3. Τοξικότητα αντινεοπλασµατικής αγωγής:

βινκριστίνη 
βινµπλαστίνη 
σισπλατίνη 
κυκλοφωσφαµίδη 

στα πλαίσια 
κυτταροτοξικότητας και 

µεταβολής της φυσιολογικής 
ωσµορρύθµισης από τους 

υπεύθυνους υποδοχείς στον 
υπεροπτικό και στον 

παρακοιλιακό πυρήνα του 
υποθαλάµου αλλά και στα 

κύτταρα της ίδιας της 
νευροϋπόφυσης

στα πλαίσια SIADH

στα πλαίσια είτε SIADH είτε 
αύξησης της δράσης της 
ADH επί των κυττάρων των 
νεφρικών σωληναρίων

Με ποιο τρόπο;



Υπερφόρτωση µε υπότονα υγρά ή µε 
άλλες ενεργείς ωσµωτικά ουσίες

πολυδιψία φαρµακευτικής προέλευσης 
κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων υγρών µετά από ιατρική 
οδηγία  
ψευδοϋπονατριαιµία λόγω υψηλής συγκέντρωσης σακχάρου ή 
άλλων ενεργά ωσµωτικών ουσιών στον ορό 
υπερβολική ενυδάτωση µε υπότονα υγρά στα πλαίσια 
χηµειοθεραπευτικών πρωτοκόλλων 
απορρόφηση στη συστηµατική κυκλοφορία υπότονων 
διαλυµάτων κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεµβάσεων 

δηλητηρίαση µε νερό

ψευδοϋπονατριαιµία



Μειωµένος ΕΞΧ: υποογκαιµία µε αληθή 
απώλεια νερού και Νa+ και µείωση τόσο του 

ενδαγγειακού όσο και του διάµεσου ΕΞΧ 
Αυξηµένος ΕΞΧ: υπερογκαιµία µε κατακράτηση 
νερού και Νa+ και µείωση του ενεργού 
κυκλοφορούντος όγκου  

Υποογκαιµική ή υπερογκαιµική υπονατριαιµία µε 
διαταραγµένη οµοιόσταση Νa+

καρδιακή ανεπάρκεια  
νεφρική ανεπάρκεια  
νεφρωσικό σύνδροµο όχι συ

χνά αίτια
 σε ασθε

νείς µε νεοπ
λασία

 



Υποογκαιµική υπονατριαιµία µε µειωµένο ΕΞΧ
οξεία νεφρική-σωληναριακή βλάβη (ΟΝΒ-ΟΣΒ) απότοκο της 
αντινεοπλασµατικής αγωγής 
απώλειες ηλεκτρολυτών και νερού από τον πεπτικό σωλήνα 
νεφρική απώλεια Νa+ που οφείλεται σε αίτια από το κεντρικό 
νευρικό σύστηµα (ΚΝΣ)

ΟΝΒ-ΟΣΒ µετά από χορήγηση σισπλατίνης

Υπερεµεσία-διαρροϊκές κενώσεις µετά από χ/θ

Cerebral salt waisting µέσω έκλυσης αυξηµένων 
ποσοτήτων νατριουρητικών πεπτιδίων

ΠΡΟΣ
ΟΧΗ  στη δδ 

µε το SIADH



Υποογκαιµική υπονατριαιµία µε µειωµένο ΕΞΧ
επινεφριδιακές µεταστάσεις από άλλες 
πρωτοπαθείς εστίες  
έκτοπη παραγωγή νατριουρητικού πεπτιδίου

ΠΡΟΣ
ΟΧΗ  στη 

δδ µε το SIADHΔ∆ιαφέρει σηµαντικά η αντιµετώπιση του ένος από το 
άλλο, στην έκτοπη παραγωγή πρόκειται για µια 

υποογκαιµική υπονατριαιµία που χρήζει χορήγησης 
νατρίου και νερού, ενώ στο SIADH πρόκειται για µια 
ευογκαιµική υπονατριαιµία που χρήζει πρωτίστως 

περιορισµού του χορηγούµενου νερού.



Η γνώση των κακόηθων νοσηµάτων ή των 
χηµειοθεραπευτικών σκευασµάτων που µπορεί να 
συνδυάζονται µε την εµφάνιση υπονατριαιµίας, αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκαιρη διάγνωση και στη 
συνέχεια ορθή αντιµετώπιση της διαταραχής, πριν αυτή αποβεί 
επικίνδυνη για την ήδη επιβαρυµένη υγεία αυτών των ασθενών

Δ∆ιάγνωση, διαφορική διάγνωση  
και θεραπεία 



Παράµετροι που βοηθούν στη δδ της υπονατριαιµίας 

ΩΩσµωτικότητα ορού ΩΩσµωτικότητα ούρων

Ιστορικό του ασθενή! 

Χρόνια ή οξεία υπονατριαιµία: τυχαίο εύρηµα ή 
επείγουσα κατάσταση 



Υπότονη υπονατριαιµία: ευογκαιµία, υποογκαιµία αλλά και 
υπερογκαιµία 

Υπέρτονη ή µη υπότονη 
υπονατριαιµία

ΩΩΠ ορού < 280 mOsm/L νερού

"ψευδοϋπονατριαιµία" που οφείλεται στην παρουσία άλλων 
ωσµωτικά δρώντων µορίων που είτε µπορούν να υπολογισθούν 

είτε όχι (ύπαρξη ωσµωτικού χάσµατος, osmolar gap)σχ
ήµ
α ο

ξύ
µω
ρο

ΩΩσµωτικότητα ορού



ΩΩσµωτικότητα ούρων

H ΩΩΠ ούρων αντανακλά στο αν και κατά πόσο οι νεφροί των 
ασθενών είναι σε θέση αφενός να αποβάλλουν το πλεονάζον 
νερό, παράγοντας υψηλής αραίωσης ούρα και αφετέρου, στην 
αντίθετη περίπτωση, να συγκρατήσουν το νερό, όταν κάτι τέτοιο 
απαιτείται, παράγοντας πυκνά ούρα

ΩΩΠ ούρων < 100 mOsm/L νερού: φυσιολογική 
απάντηση στην υποκείµενη υπονατριαιµία 

ΩΩΠ ούρων > 100 mOsm/L νερού: 
"απρόσφορη"  συµπύκνωση των ούρων µε 

βάση την υποκείµενη υπονατριαιµία γνώ
ση της

 ογκ
αιµία

ς!



γιατί ένας υπονατριαιµικός και ειδικότερα ένας ογκολογικός 
ασθενής συµπυκνώνει "απρόσφορα" τα ούρα του 
ποια είναι εκείνα τα αίτια που διαφοροδιαγνωστικά οδηγούν σε 
υπονατριαιµία και πυκνά ούρα  
κατά πόσο αυτή η συµπύκνωση είναι αναµενόµενη ή όχι

Τα ζητούµενα είναι:

διαγνωστικός αλγόριθµος



Νa+ ορού <135 meq/L

ΩΩΠ ορού <280 mOsm/L: υπότονη 
υπονατριαιµία 

ΩΩΠ ορού <280 mOsm/L: "υπέρτονη" 
υπονατριαιµία 

ΩΩΠ ούρων >100 mOsm/L: 
απρόσφορη νεφρική συµπύκνωση

ΩΩΠ ούρων <100 mOsm/L: 
αναµενόµενη νεφρική αραίωση 

Αληθής υποογκαιµία ή 
υπερογκαιµία µε µείωση 
του ενεργού 
κυκλοφορούντος όγκου

Ευογκαιµία Ευογκαιµία 

Νa+ ούρων < 10 meq/L  Νa+ ούρων >30meq/L  
Αυξηµένη ADH  

Αυξηµένη πρόσληψη νερού   

• Εξωνεφρική απώλεια 
ηλεκτρολυτών 

• SIADH 

• Xορήγηση υπότονων διαλυµάτων 
• Ψυχογενής πολυδιψία  

• Υπεργλυκαιµία 
• Υπερλιπιδαιµία 
• Παραπρωτεϊναιµία   Ψε

υδ
οϋ
πο

να
τρ
ιαι

µία
  

• Νεφρική απώλεια 
ηλεκτρολυτών 



Υπονατριαιµικοί ασθενείς µε υποογκαιµία και απώλεια Na+

νεφρική απώλεια µε Νa+ ούρων > 30 meq/L όπως: 
• οι νεφροπάθειες µε απώλεια άλατος (salt loosing nephropathies) 
• η ΟΣΒ µετά από τη χορήγηση χηµειοθεραπευτικών σκευασµάτων 
όπως η σισπλατίνη  

• η οντότητα της απώλειας Νa+ στα πλαίσια νόσου στο ΚΝΣ (cerebral 
salt wasting)  

• η επινεφριδιακή ανεπάρκεια λόγω µεταστάσεων στα επινεφρίδια 

εξωνεφρική απώλεια µε Νa+ ούρων < 10 meq/L κυρίως από τον 
πεπτικό σωλήνα όπως συµβαίνει σε υπερεµεσία και σε διάρροιες 
λόγω είτε των χ/θ σχηµάτων είτε της ίδιας της νόσου



Υπονατριαιµικοί ασθενείς µε ευογκαιµία χωρίς απώλεια Na+

SIADH συνήθως σε κακοήθειες πνεύµονα, κεφαλής, τραχήλου και µαστού µε 
φυσιολογικά επίπεδα Νa+ ούρων > 30 meq/L 
SIADH που οφείλεται σε χηµειοθεραπευτικά σκευάσµατα 
υποθυρεοειδισµός (µετεγχειρητικός ή µετά από χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου) 
ανεπάρκεια γλυκοκορτικοειδών µέσω ADH εξαρτώµενων και µη µηχανισµών 
(σπάνιο αίτιο σε ασθενείς µε κακοήθη νοσήµατα)  
λήψη αυξηµένων ποσοτήτων νερού ή υπότονων διαλυµάτων µετά από 
χηµειοθεραπεία 
ψευδοϋπονατριαιµία λόγω υψηλών τιµών σακχάρου ή παραπρωτεΐνης στον 
ορό



Υπονατριαιµικοί ασθενείς µε υπερογκαιµία και 
υπερφόρτωση µε Na+

κακόηθες νόσηµα σε έδαφος οξείας ή χρόνιας νεφρικής 
νόσου 
κακόηθες νόσηµα σε έδαφος σοβαρής καρδιακής 
ανεπάρκειας 
νεφρωσικό σύνδροµο δευτεροπαθές σε κάποια υποκείµενη 
κακοήθεια (π.χ νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων στα πλαίσια 
λεµφώµατος, δευτεροπαθής µεµβρανώδης 
σπειραµατονεφρίτιδα) 
ηπατονεφρικό σύνδροµο 



ευογκαιµία 
υπότονη υπονατριαιµία µε ΩΩΠ ορού < 280 mOsm/L 
αυξηµένη ΩΩΠ ούρων > 100 mOsm/L ή συχνά > 300 mOsm/L 
επίπεδα Νa+ ούρων > 30 meq/L 
φυσιολογική νεφρική, θυρεοειδική και επινεφριδιακή λειτουργία

SIADH: τι το χαρακτηρίζει;



Εκείνο που χρειάζεται να 
γνωρίζει ο ιατρός που 

καλείται να θεραπεύσει έναν 
υπονατριαιµικό ασθενή µε 

νεοπλασία είναι ότι θα πρέπει 
να τον αντιµετώπισει 

ανάλογα µε το αίτιο, την 
κλινική εικόνα και την 
κατάσταση του ΕΞΧ

Θεραπευτική αντιµετώπιση 



Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται κατά 
κύριο λόγο από την παρουσία της 

νευρολογικής κυρίως συµπτωµατολογίας, που 
συνήθως συνοδεύει την οξεία (έναρξη < 48 
ώρες) και βαριά υπονατριαιµία (Νa+ ορού < 

120 meq/L)  και µπορεί να καταστεί 
απειλητική για τη ζωή των ασθενών 

(εγκεφαλικό οίδηµα) 

Δ∆εν υπάρχουν ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση 
της υπονατριαιµίας σε αυτή την οµάδα ασθενών

Θεραπευτική αντιµετώπιση 



Η ταχεία αύξηση της τιµής του Νa+ στον 
ορό µπορεί να οδηγήσει σε δραµατικά 

αντίθετο αποτέλεσµα, προκαλώντας την 
εµφάνιση µιας πολύ σοβαρής 

νευρολογικής οντότητας που ονοµάζεται 
ωσµωτική αποµυελίνωση (ΩΩΑ)

Όταν δεν είναι γνωστή η χρονική έναρξη της υπονατριαιµίας και ο 
ασθενής δεν εκδηλώνει σοβαρή συµπτωµατολογία, είναι προτιµότερο η 
διαταραχή αυτή να θεωρείται ως χρόνια και οι θεράποντες ιατροί να 
µην προβαίνουν σε ηρωικές προσπάθειες διόρθωσής της, αλλά να την 
αντιµετωπίζουν σταδιακά

Θεραπευτική αντιµετώπιση 



Βασικές οδηγίες για τη διόρθωση των 
επιπέδων Na+ στον όρο

οι πιο ασφαλείς οδηγίες συνιστούν την αύξηση των επιπέδων Νa+ ορού 
κατά 6-8 meq/L τις πρώτες 24 ώρες 
υπάρχουν και απόψεις που ανεβάζουν τις παραπάνω τιµές στα 12 meq/
L το πρώτο 24ωρο και στα 18 meq/L τις πρώτες 48 ώρες 
σε απειλητική για τη ζωή κλινική εικόνα εγκεφαλικού οιδήµατος που 
συνδυάζεται µε οξεία εγκατάσταση πολύ χαµηλού Νa+ ορού (< 115 meq/
L), επιτρέπεται να αυξηθούν τα επίπεδά του εώς και 1 meq/L/ώρα, µέχρι 
να φτάσουν στο σχετικά ασφαλές όριο των 120 meq/L και στη 
συνέχεια να ακολουθήσει αποκλιµάκωση της διόρθωσης



οι περισσότερες περιπτώσεις ανήκουν στην κατηγορία της 
ευογκαιµικής υπονατριαιµίας 
βασική αντιµετώπιση αποτελεί ο περιορισµός των υγρών <800 
ml/24ωρο 
προσοχή στο ισοζύγιο νατρίου και νερού και κυρίως στην 
ικανότητα αποβολής νερού από τους νεφρούς (aquaresis) 
η απόφαση για χορήγηση NaCl εξαρτάται όχι τόσο από τη 
βαρύτητα όσο από το οξύ της εγκατάστασης της διαταραχής

Κάποιες γενικές οδηγίες 



Κάποιες γενικές οδηγίες 

προσοχή στην υπερογκαιµική υπονατριαιµία για τον κίνδυνο της 
κυκλοφορικής υπερφόρτωσης 
η υποογκαιµική υπονατριαιµία χρήζει χορήγησης ισότονου 
διαλύµατος NaCl σε ρυθµό 1-3 ml/Kg/ώρα σε συνδυασµό µε 
αποφυγή χορήγησης υπότονων υγρών από του στόµατος 
προσοχή στα επίπεδα καλίου ορού (Κ+) γιατί η συνυπάρχουσα 
υποκαλιαιµία µπορεί να επιτείνει την υπονατριαιµία λόγω 
ενδοκυττάριας µετακίνησης του Νa+



O ρόλος των βαπτανών 
στην αντιµετώπιση της 
υπονατριαιµίας των 
ασθενών µε νεοπλασία



οι βαπτάνες αποτελούν µια σχετικά νεώτερη γενιά φαρµάκων  
ο µηχανισµός δράσης τους συνίσταται στην αναστολή της 
επαναρρόφησης του νερού µέσω της ADH και της έκφρασης των 
ακουαπορινών στο αθροιστικά σωληνάριο 
προκαλούν υδατοδιούρηση και αυξάνοντας µε αυτό τον τρόπο την 
κάθαρση ελεύθερου νερού 
πρόκειται ουσιαστικά για ανταγωνιστές των V2 υποδοχέων της ADH 
στο νεφρικό σωληναριακό κύτταρο, αν και οι κάποιες από τις βαπτάνες 
ανταγωνίζονται τη δράση και των V1a και V1b υποδοχέων της ADH οι 
οποίοι εδράζονται και σε άλλα όργανα εκτός των νεφρών 

Τι είναι οι βαπτάνες;



η χρήση των βαπατανών 
ενδείκνυται στην ευογκαιµική και 
υπερογκαιµική υπονατριαιµία και όχι 
στην υπογκαιµική λόγω της 
περαιτέρω πρόκλησης απώλειας 
νερού 
οι βαπτάνες δεν έχουν ιδιαίτερη 
θέση στην αντιµετώπιση της οξείας 
και επείγουσας υπονατριαιµίας

Άλλες από αυτές προκαλούν µη 
εκλεκτική αναστολή (unselective 

antagonists) τόσο των V1a όσο και 
των V2 αναστολέων, όπως η 

κονιβαπτάνη (conivaptan) που ήταν 
και ο πρώτος εκπρόσωπος της 

οµάδας των βαπτανών, ενώ άλλες 
νεώτερες αποτελούν εκλεκτικούς 
αναστολείς (selective antagonists) 

µόνο των V2 αναστολέων, δρώντας 
αποκλειστικά στο νεφρικό 

σωληνάριο, όπως η µοζαβαπτάνη 
(mozavaptan) και τολβαπτάνη 

(tolvaptan).

Τι είναι οι βαπτάνες;



A rapid and efficient way to manage hyponatremia in 
patients with SIADH and small cell lung cancer: 
treatment with tolvaptan

Petereit C et al, BMC Pulmonary Medicine, 2013

10 ασθενείς µε MKΠ, Νa+ ορού <125 meq/L και SIADH έλαβαν 
τολβαπτάνη σε δόση 15 mg/ηµέρα χωρίς στέρηση νερού 
η δόση αυτή ήταν επαρκής για να αυξήσει σηµαντικά τα επίπεδα του 
Na+ µε µέσο χρόνο θεραπείας τις 4 ηµέρες ανά επεισόδιο 
υπονατριαιµίας 
δεν παρατηρήθηκαν µείζονες παρενέργειες από τη θεραπεία 
οι ασθενείς παρέµειναν ευνατριαιµικοί για µέση χρονική διάρκεια 17,5 
ηµερών



διπλή-τυφλή µελέτη µε 30 ασθενείς µε υπονατριαιµία και 
νεοπλασία που τυχαιοποιήθηκαν σε 2 οµάδες (17 έλαβαν 
τολβαπτάνη και 13 έλαβαν placebo αγωγή) 
η χορήγηση της τολβαπτάνης υπερίσχυσε σαφώς ως 
προς το καταληκτικό σηµείο της διόρθωσης της 
υπονατριαιµίας µε ποσοστό 94% vs 8% της placebo 
αγωγής (p<0.001) 
η διόρθωση επιτεύχθηκε οµαλά, χωρίς σηµαντικές 
παρενέργειες από τη χορήγηση του φαρµάκου.

Salahudeen AK et al, Cancer, 2014

Tolvaptan in hospitalized cancer patients with hyponatremia: A double-
blind, randomized, placebo-controlled clinical trial on efficacy and safety



Συµπερασµατικά...

...η υπονατριαιµία που συνοδεύει κακοήθη νοσήµατα δεν 
εκδηλώνεται συνήθως ως επείγουσα κατάσταση, χρήζει όµως 
θεραπευτικής παρέµβασης τόσο για τη βελτίωση της κλινικής 
εικόνας των ασθενών όσο και για την απαραίτητη συνέχιση 

της αντινεοπλασµατικής αγωγής τους...  



Συµπερασµατικά...

...φαίνεται ότι οι νεώτεροι ανταγωνιστές των V2 υποδοχέων της 
ΑDH - βαπτάνες συνιστούν ένα αποτελεσµατικό όπλο στα χέρια 

των θεραπόντων ιατρών για την αντιµετώπιση αυτής της 
σηµαντικής επιπλοκής που εκδηλώνεται συχνά τόσο πριν όσο 

και κατά τη διάρκεια εµφάνισης ενός ογκολογικού προβλήµατος, 
αποτελώντας εµπόδιο στην προσπάθεια ορθής αντιµετώπισης 

του βασικού νοσήµατος αυτών των ασθενών



Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας 


