
ΔΙΑΣΑΡΑΥΓ ΣΗ ΟΜΟΙΟΣΑΙΑ 
ΣΟΤ ΤΔΑΣΟ (Να+) 

 
 

ΜΩΤΗ ΓΛΙΑΦ, 
ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

ΤΠΓΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  
ΣΗ ΝΟΟΛΟΓΙΑ 



ΝΑΣΡΙΟ (Να+) 

Καζμνίδεη ηεκ ημκηθυηεηα ηςκ ογνχκ ημο ακζνχπηκμο 
μνγακηζμμφ 

Posm = 2 X Na+ (mmol/L) +                +  

Γιοθυδε 
(mg/dl) 

18 

oονία 
(mg/dl) 

6 

ΦΣ=275-290mosmol/Kg 

Posm  2 X Na+ 

Φοζημιμγηθέξ ηημέξ Na+= 136-145 mmol/L 
 Na+ μνμφ     οπμκαηνηαημία      οπμςζμςηηθυηεηα 
 Να+ μνμφ     οπενκαηνηαημία     οπενςζμςηηθυηεηα 



ΜΓΣΑΒΟΛΓ ΣΗ ΤΓΚΓΝΣΡΩΗ ΣΟΤ Να+ 

Να+ μνμφ =  
Να+

e 

TBW 

Na+
e = ακηαιιάλημμ Να+ ημο μνγακηζμμφ 

TBW=  μιηθυ Η2Ο ημο μνγακηζμμφ 
 
 
 Να+ μνμφ= ιηγυηενμ Να+ ζε ζπέζε με ημ H2O 
 Na+ μνμφ= πενηζζυηενμ Να+ ζε ζπέζε με ημ H2O 



ΤΠΟΝΑΣΡΙΑΙΜΙΑ 

 Να+ μνμφ      Posm 
   δίραξ 
 
  ADH       δημφνεζε H2Ο 
 
     Na μνμφ 
 
 
  Νμνμμκαηνηαημία 

ΤΠΟΝΑΣΡΙΑΙΜΙΑ       δηαηαναπή ηεξ απέθθνηζεξ H2O 

Η μείςζε ηεξ απέθθνηζεξ H2O μθείιεηαη ζηεκ φπανλε   
αολεμέκςκ ζογθεκηνχζεςκ ADH 



ΑΙΣΙΑ ΤΠΟΝΑΣΡΙΑΙΜΙΑ 

Α. Με μεηςμέκε ηθακυηεηα απέθθνηζεξ Η2Ο 
Τπμμγθαημία (     ADH) 
Υμνήγεζε ζεηαδηδηθχκ δημονεηηθχκ 
Νεθνηθή ακεπάνθεηα 
φκδνμμμ απνυζθμνεξ έθθνηζεξ ADH 
Τπμζονεμεηδηζμυξ-οπμθοζηαθή ακεπάνθεηα-επηκεθνηδηαθή 
ακεπάνθεηα 
 
Β. Με θοζημιμγηθή ηθακυηεηα απέθθνηζεξ H2O 
Πνςημπαζήξ πμιοδηρία 



ΤΠΟΟΓΚΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΝΑΣΡΙΑΙΜΙΑ 

Τπμμγθαημία 

  ADH  Δίρα 
 
 

 πνυζιερε H2O 

Απχιεηα Κ+ 
 
 

Τπμθαιηαημία 
 
 

Γίζμδμξ Να+ ζηα θφηηανα (+ 
έλμδμξ Κ+ απυ ηα θφηηανα) 

Καηαθνάηεζε Η2Ο 
 
 Να+ μνμφ 
 Posm 

Ο μνγακηζμυξ δημνζχκεη πνςηανπηθά ημ ηζμδφγημ ημο υγθμο 
ακελάνηεηα απυ ηηξ μεηαβμιέξ ημο ηζμδογίμο ημο Κ+ , ηεξ 
ςζμςηηθυηεηαξ θαη ηηξ μεηαβμιέξ ηεξ μλεμβαζηθήξ 
ηζμννμπίαξ 



ΤΠΟΝΑΣΡΙΑΙΜΙΑ Γ ΑΘΓΝΓΙ 
ΜΓ SIADH 

 έθθνηζε ADH   θαηαθνάηεζε Η2Ο   αφλεζε ημο  
        ελςθοηηάνημο υγθμο 

 
                     Να+ μνμφ Ακηηννμπηζηηθή 

καηνημφνεζε (Να+ μφνςκ 
>40mmol/L) 



ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΠΡΟΦΟΡΗ ΓΚΚΡΙΗ ADH 
(SIADH) 

Νμζήμαηα ΚΝ 
Νμζήμαηα πκεομυκςκ 
Νεμπιαζίεξ (θονίςξ μηθνμθοηηανηθυξ θανθίκμξ πκεφμμκα) 
Φάνμαθα (θοθιμθςζθαμίδε, ςθοημθίκε, θανβαμαδεπίκε, 
βηκθνηζηίκε, ζμοιθμκοιμονίεξ, SSRIs, άιια ροπμθάνμαθα) 
Μεηά απυ πεηνμονγηθέξ επεμβάζεηξ 
Έκημκε καοηία 



ΤΝΓΠΓΙΓ ΣΩΝ ΜΓΣΑΒΟΛΩΝ  
ΣΩΝ ΓΠΙΠΓΔΩΝ ΣΟΤ Na+ (1) 

 Να+ μνμφ 
 
 

 ημκηθυηεηαξ ελςθοηηάνημο πχνμο 
 

Γίζμδμξ H2O ζηα θφηηανα 
 

Οίδεμα θοηηάνςκ 
 

Γγθεθαιηθυ μίδεμα 



ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ ΤΠΟΝΑΣΡΙΑΙΜΙΑ 

ομπηχμαηα εγθεθαιηθμφ μηδήμαημξ: 
πμκμθέθαιμξ, καοηία, ζφγπηζε, ιήζανγμξ, ζπαζμμί, 
θχμα 
 
Η ζομπηςμαημιμγία ελανηάηαη: 
απυ ηε βανφηεηα ηεξ οπμκαηνηαημίαξ 
απυ ηεκ ηαπφηεηα εγθαηάζηαζεξ ηεξ 
 
Οη πνμεμμεκμπαοζηαθέξ γοκαίθεξ έπμοκ πημ ζμβανά 
κεονμιμγηθά ζομπηχμαηα θαη ζοπκυηενα με 
ακηηζηνεπηέξ κεονμιμγηθέξ βιάβεξ ζε ζφγθνηζε με 
ημοξ άκδνεξ 



ΦΓΤΔΟΫΠΟΝΑΣΡΙΑΙΜΙΑ 

Α) Με θοζημιμγηθή Posm: 
οπενιηπηδαημία, οπενπνςηεσκαημία 
 
Β) Με αολεμέκε Posm: 
οπενγιοθαημία , πμνήγεζε μακηηυιεξ 
 
 

  Posm 
 

έλμδμξ H2O απυ ηα θφηηανα 
 

 Να+ μνμφ 
 

ενγαζηενηαθυ 
ζθάιμα 



ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ ΤΠΟΝΑΣΡΙΑΙΜΙΑ (1) 

Πνμζδημνηζμυξ Posm  
: πναγμαηηθή οπμκαηνηαημία 

 
Φ ή : ρεοδμοπμκαηνηαημία 

ή κεθνηθή ακεπάνθεηα 

Πνμζδημνηζμυξ Uosm <100mosmol/kg: 
πνςημπαζήξ πμιοδηρία 
>100mosmol/kg: 
υια ηα άιια αίηηα 



ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ ΤΠΟΝΑΣΡΙΑΙΜΙΑ (2) 

Να+ μφνςκ 

<25 mmol/L: οπμμγθαημία 
 
 
>40mmol/L: 
SIADH 
κεθνηθή ακεπάνθεηα 
δημονεηηθά 
επηκεθνηδηαθή ακεπάνθεηα 
ςζμςηηθή δημφνεζε 
έμεημη 



ΔΙΟΡΘΩΗ ΣΗ ΤΠΟΝΑΣΡΙΑΙΜΙΑ 

Γνήγμνε δηυνζςζε ηεξ οπμκαηνηαημίαξ     Γεθονηθή 
μοειηκυιοζε (παναπάνεζε ή ηεηναπάνεζε, δοζανζνία, 
δοζθαγία, θχμα) 
 
Πανάγμκηεξ θηκδφκμο: 
 αφλεζε Να+ > 0.5mmol/L/h ή >12mmol/εμένα 
 οπμληθά ή ακμληθά επεηζυδηα πνηκ ηε ζεναπεία 
 αιθμμιηζμυξ 
 οπενθαηαβμιηζμυξ-οπμζνερία 
 
ε πνυκηα οπμκαηνηαημία απαηηείηαη πνμμδεοηηθή αφλεζε 
ηςκ επηπέδςκ Να+ <0.5mmol/L/h ή <8-12mmol/εμένα 



ε αζζεκείξ με SIADH θαη ζομπηςμαηηθή 
οπμκαηνηαημία     πμνήγεζε οπένημκμο (3%) 
δηαιφμαημξ NaCl θαη θμονμζεμίδε 



ΘΓΡΑΠΓΙΑ ΤΠΟΝΑΣΡΙΑΙΜΙΑ 

ΥΟΡΗΓΗΗ NaCl Πενημνηζμυξ H2O 
 
Τπμμγθαημία (+δημονεηηθά) SIADH 
 
Γπηκεθνηδηαθή ακεπάνθεηα   Οηδεμαηχδεηξ θαηαζηάζεηξ 
 
 Νεθνηθή ακεπάνθεηα 
  
 Πνςημπαζήξ πμιοδηρία 



ΤΠΓΡΝΑΣΡΙΑΙΜΙΑ 

Τπενκαηνηαημία 
 
 

Τπενςζμςηηθυηεηα 
 
 

  δίραξ,  ADH    δηυνζςζε 
ηεξ οπενκαηνηαημίαξ 

Τπενκαηνηαημία: Παναηενείηαη ζε άημμα με δηαηαναπέξ 
ημο επηπέδμο ζοκείδεζεξ, ζε κεμγκά θαη ζε ειηθηςμέκα 
άημμα (>60 εηχκ) με δηαηαναπέξ ηεξ ιεηημονγίαξ ηεξ 
δίραξ 



ΤΠΓΡΝΑΣΡΙΑΙΜΙΑ 
 
 

Τπενςζμςηηθυηεηα 
 

Δηέγενζε ςζμςτπμδμπέςκ 
 

Δίρα 
 ADH 

 
Αολεμέκε πνυζιερε θαη θαηαθνάηεζε 

H2O 
 

Νμνμμκαηνηαημία 



Η δίρα απμηειεί ημκ πημ ζεμακηηθυ μεπακηζμυ 
πνμζηαζίαξ. Έηζη, οπενκαηνηαημία παναηενείηαη 
ζε άημμα πμο έπμοκ οπμδηρία ή ζε εκήιηθα άημμα 
με δηαηαναπέξ ημο επηπέδμο ζοκείδεζεξ, θαζχξ 
θαη ζε κεμγκά πμο έπμοκ άζηθημ μεπακηζμυ 
δίραξ, δεκ μπμνμφκ υμςξ κα πημοκ H2O 



Na+ >150mmol/L δεκ παναηενείηαη πμηέ ζε 
έκα άημμμ με θοζημιμγηθυ επίπεδμ 
ζοκείδεζεξ, θοζημιμγηθυ μεπακηζμυ δίραξ θαη 
δοκαηυηεηα πνυζιερεξ Η2Ο 

 
Τπενκαηνηαημία παναηενείηαη ζοκήζςξ ζε 
άημμα >60 εηχκ με ζοκοπάνπμκηα κμζήμαηα 
(θονίςξ ιμημχλεηξ ημο ακαπκεοζηηθμφ) θαη 
δηαηαναπέξ ηεξ δίραξ (μεηςμέκε ςζμςηηθή 
δηέγενζε ηεξ δίραξ) 



ΑΙΣΙΑ ΤΠΓΡΝΑΣΡΙΑΙΜΙΑ 
Α) Απχιεηεξ H2O 
1) Άδειεξ απχιεηεξ: 
Αολεμέκε εθίδνςζε, εγθαφμαηα, ακαπκεοζηηθέξ ιμημχλεηξ 
2) Νεθνηθέξ απχιεηεξ: 
Κεκηνμγεκήξ άπμημξ δηαβήηεξ, κεθνμγεκήξ άπμημξ δηαβήηεξ, 
ςζμςηηθή δημφνεζε 
3) ΓΓ απχιεηεξ: 
Ωζμςηηθή δηάννμηα (απυ ιαθημοιυδε, δοζαπμννυθεζε, 
εκηενίηηδεξ) 
4) Τπμζαιαμηθά κμζήμαηα: πνςημπαζήξ οπμδηρία 
5) Γίζμδμξ Η2Ο ζηα θφηηανα: ζπαζμμί, ναβδμμουιοζε 
 
Β) Καηαθνάηεζε Na+ 
Υμνήγεζε οπένημκμο δηαιφμαημξ NaCl ή ΝαΗCO3 
Υμνήγεζε άιαημξ 



ΤΠΟΣΟΝΓ ΑΠΩΛΓΙΓ 

Δένμα: ηδνχηαξ, άδειεξ απχιεηεξ 
 
Ακαπκεοζηηθυ  
 
Γαζηνεκηενηθυ: ςζμςηηθή δηάννμηα 
 
Νεθνμί:     ADH     άπμημξ δηαβήηεξ 
              δνάζε ADH ζηα κεθνηθά    
    ζςιεκάνηα (κεθνμγεκήξ άπμημξ 
    δηαβήηεξ) 
     ςζμςηηθή δημφνεζε  



ΚΓΝΣΡΟΓΓΝΗ ΑΠΟΙΟ 
ΔΙΑΒΗΣΗ 

Ιδημπαζήξ 
Μεηά κεονμπεηνμονγηθέξ επεμβάζεηξ 
Κνακημεγθεθαιηθή θάθςζε 
Τπμληθή ή ηζπαημηθή εγθεθαιμπάζεηα 
Νεμπιάζμαηα (πνςημπαζή ή μεηαζηαηηθά) 
Δηάθμνα αίηηα (ηζηημθοηηάνςζε, ζανθμείδςζε, 
μεκηγγμεγθεθαιίηηδα) 



ΝΓΦΡΟΓΓΝΗ ΑΠΟΙΟ ΔΙΑΒΗΣΗ 

Τπεναζβεζηηαημία 
Τπμθαιηαημία 
Ωζμςηηθή δημφνεζε 
Δνεπακμθοηηανηθή ακαημία 
ζ. Sjogren 
Αμοιμείδςζε 
Φάνμαθα: Demeclocycline, Li, δημονεηηθά ηεξ 
αγθφιεξ, ηθςζθαμίδε, πνμπμλοθαίκε 
Κφεζε 
 



ΤΝΓΠΓΙΓ ΣΩΝ ΜΓΣΑΒΟΛΩΝ  
ΣΩΝ ΓΠΙΠΓΔΩΝ ΣΟΤ Na+ (2) 

 Να+ μνμφ 
 
 

 ημκηθυηεηαξ ελςθοηηάνημο πχνμο 
 

έλμδμξ H2O ζηα θφηηανα 
 

αθοδάηςζε θοηηάνςκ 
 

αθοδάηςζε εγθεθαιηθχκ θοηηάνςκ 



 
 

ΤΠΓΡΝΑΣΡΙΑΙΜΙΑ 
 
 
 

ΚΤΣΣΑΡΙΚΗ ΑΦΤΔΑΣΩΗ 
 
Η ζομπηςμαημιμγία απυ ημ ΚΝ ηεξ οπενκαηνηαημίαξ, πμο 
μοζηαζηηθά δεκ δηαθένεη απυ ηεκ ακηίζημηπε ηεξ οπμκαηνηαημίαξ, 
ελανηάηαη ηυζμ απυ ημ βαζμυ ηεξ οπενκαηνηαημίαξ υζμ θαη απυ 
ηεκ ηαπφηεηα εγθαηάζηαζεξ ηεξ 
 
ε πενηπηχζεηξ πνυκηαξ οπενκαηνηαημίαξ παναηενείηαη είζμδμξ 
ζηα θφηηανα ςζμςηηθά δναζηηθχκ μοζηχκ πμο θαιμφκηαη ςζμχιηα 
(Να+, Κ+, Cl-, ηκμζηηυιε θαη αμηκμλέα) με ηειηθυ απμηέιεζμα ηεκ 
απμθαηάζηαζε ημο υγθμο ηςκ εγθεθαιηθχκ θοηηάνςκ 

ΟΞΓΙΑ VS ΥΡΟΝΙΑ ΤΠΓΡΝΑΣΡΙΑΙΜΙΑ 



Μεηαβμιέξ ςζμςηηθυηεηαξ     δηέγενζε ςζμςτπμδμπέςκ      
 μεηαβμιέξ ημο ηζμδογίμο ημο H2O 
 
Μεηαβμιέξ υγθμο 
Δηέγενζε μγθμτπμδμπέςκ: 
 Ρεκίκεξ-ΑΙΙ-αιδμζηενυκεξ 
 Ν 
 Ναηνημονεηηθχκ πεπηηδίςκ 
 ADH 
φζηεμα πίεζεξ-καηνημφνεζεξ 
 
 Μεηαβμιέξ Να+ μφνςκ: 
 οπμμγθαημία     Να+ μφνςκ  (<25mmol/L) 
 οπενμγθαημία    Να+ μφνςκ  (>40mmol/L) 



ΩΜΩΡΤΘΜΙΗ vs ΟΓΚΟΡΤΘΜΙΗ 

Η Posm ελανηάηαη απυ ηε ζογθέκηνςζε ημο Να+ ημο μνμφ 
δειαδή ηε ζπέζε Να+ / Η2Ο 

Ο υγθμξ ελανηάηαη απυ ηεκ απυιοηε πμζυηεηα H2O θαη 
Να+ 

Έκημκε εθίδνςζε 
 Να+ μνμφ         Posm 
 
οπμμγθαημία 

Καηαθνάηεζε H2O 
  Να+ μνμφ       Posm 
 
έθπηολε ημο ελςθοηηάνημο υγθμο 

Ο πνμζδημνηζμυξ ημο Να+ μνμφ: δεκ δίκεη πιενμθμνίεξ γηα ηεκ 
θαηάζηαζε ημο ελςθοηηάνημο υγθμο 


