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Δέκα συχνά σφάλματα 
κατά την προσέγγιση ασθενών 
με υπονατριαιμία
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Περίληψη

Η υπονατριαιμία είναι η πιο συχνή ηλεκτρολυτική διαταραχή όχι μόνο σε νοσηλευόμενους 
ασθενείς αλλά και σε άτομα της κοινότητας και συσχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνη-
τότητα. Επιπρόσθετα, η λανθασμένη θεραπεία (αδυναμία ή κυρίως ταχεία διόρθωση) αυτής 
της ηλεκτρολυτικής διαταραχής, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα. 
Η αναγνώριση του αιτιολογικού παράγοντα της υπονατριαιμίας είναι υψίστης σημασίας για την 
κατάλληλη διαχείριση και την αποφυγή λαθών κατά τη θεραπεία. Στο παρών άρθρο αναλύου-
με τις πιο συνηθισμένες παγίδες κατά την προσέγγιση του υπονατριαιμικού ασθενή, όπως, για 
παράδειγμα , την αδυναμία να αποκλειστεί η ψευδοϋπονατριαιμία ή η υπερωσμωτική υπονα-
τριαιμία (σχετιζόμενη με υπεργλυκαιμία ή χορήγηση μαννιτόλης), τη σωστή εκτίμηση της συ-
γκέντρωσης του νατρίου στα ούρα, της ανεύρεσης άλλων αιτιών υπονατριαιμίας (εγκεφαλο-
πάθεια με απώλεια νατρίου, σύνδρομο ανατροφοδοτούμενου ωσμωστάτη, νεφρογενές σύν-
δρομο απρόσφορης αντιδιούρησης, παρατεταμένη έντονη άσκηση, φάρμακα), όπως επίσης, 
την αδυναμία μέτρησης της ωσμωτικότητας των ούρων ή της διάγνωσης και της αποσαφήνι-
σης των αιτιών του συνδρόμου απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης (SIADH). Οι 
κλινικοί ιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους αυτές τις παγίδες, οι οποίες θα μπορού-
σαν να θέσουν σε κίνδυνο τον ασθενή με χαμηλά επίπεδα νατρίου στον ορό.
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Summary

 Hyponatremia is the most frequent electrolyte disorder in hospitalized patients 
associated with increased morbidity and mortality. On the other hand, inappropriate 
treatment of hyponatremia (under- or mainly overtreatment) may also lead to devastating 
consequences. The appropriate diagnosis of the causative factor is of vital importance 
for the proper management and avoidance of treatment pitfalls. Herein, we describe the 
most common pitfalls in the evaluation of the hyponatremic patient, such as failure to 
exclude pseudohyponatremia or hypertonic hyponatremia (related to glucose or mannitol), 
to properly assess urine sodium concentration and other laboratory findings, to diagnose 
other causes of hyponatremia (cerebral salt wasting, reset osmostat, nephrogenic syndrome 
of inappropriate antidiuresis, prolonged strenuous exercise, drugs) as well as inability 
to measure urine osmolality or delineate the diagnosis and cause of the syndrome of 
inappropriate antidiuretic hormone secretion. Clinicians should be aware of these common 
clinical practice pitfalls, which could endanger patients with hyponatremia.

Εισαγωγή
Η υπονατριαιμία είναι η πιο συχνή ηλεκτρολυτική 

διαταραχή στους νοσηλευόμενους ασθενείς, με μια 
επίπτωση που κυμαίνεται από 10 έως 30%. [1–3] 
Τόσο η οξεία (εμφάνιση < 48 h), όσο και η χρό-
νια υπονατριαιμία σχετίζονται με αυξημένη νοση-
ρότητα και θνητότητα. Παράλληλα, η λανθασμέ-
νη θεραπεία της υπονατριαιμίας μπορεί να επιφέ-
ρει ολέθριες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένου του 
συνδρόμου της κεντρικής γεφυρικής μυελινόλυσης  
με επακόλουθα μείζονα νευρολογικά ελλείμματα ή 
ακόμα και το θάνατο. Η ανάδειξη του αιτιολογικού 
παράγοντα της ανωτέρω ηλεκτρολυτικής διαταρα-
χής αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη σωστή 
διαχείριση και την αποφυγή λαθών-παγίδων κατά 
τη θεραπεία, που μπορούν να οδηγήσουν σε υπό- ή, 
κυρίως, υπερδιόρθωση της υπονατριαιμίας. [4–6].

Παρακάτω, παραθέτουμε τις 10 πιο συχνές πα-
γίδες κατά την προσέγγιση του υπονατριαιμικού 
ασθενή. (πίνακας 1)

1. Η αδυναμία αποκλεισμού 
της ψευδοϋπονατριαιμίας

Στους  ασθενείς με ψευδοϋπονατριαιμία διαπι-
στώνεται  ισοωσμωτική υπονατριαιμία, με φυσιο-
λογικές, δηλαδή, τιμές ωσμωτικότητας πλάσματος 
(Posm 275-290 mOsm/kg), κατά τη μέτρηση με 
ωσμώμετρο. Ωστόσο, εφόσον ένα ωσμώμετρο δεν 
είναι διαθέσιμο (όπως συχνά συμβαίνει στην κλινική 
πράξη), η υποψία ψευδοϋπονατριαιμίας θα πρέπει 
να εγείρεται σε ασθενείς που είναι εντελώς ασυ-
μπτωματικοί. Η ψευδοϋπονατριαιμία παρατηρείται 
σε ασθενείς με παραπρωτεϊναιμίες (όπως στο πολ-
λαπλό μυέλωμα και σε άλλες μονοκλωνικές γαμ-
μαπάθειες ή σε ενδοφλέβια χορήγηση ανοσοσφαι-
ρίνης) και σοβαρή υπερτριγλυκαιριδαιμία. Η σοβα-
ρή υπερχοληστερολαιμία, (σε χολοστατικά σύνδρο-
μα κυρίως εξαιτίας πρωτοπαθούς χολικής χολαγ-
γειίτιδας), αποτελεί, επίσης, αιτία ψευδοϋπονατρι-
αιμίας. [7–10] Έτσι, σε όλους τους ασθενείς με χα-
μηλές τιμές νατρίου ορού, θα πρέπει να μετρώνται 
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τα ολικά λευκώματα και οι λιπιδαιμικοί παράμετροι 
(ολική χοληστερόλη και τριγλυκερίδια) στον ορό. Τα 
περισσότερα σύγχρονα εργαστήρια χρησιμοποιούν 
δύο μεθόδους μέτρησης του νατρίου με τη χρήση 
ειδικών ηλεκτροδίων, την άμεση και την έμμεση εκ 
των οποίων η δεύτερη έχει  περισσότερο συσχετι-
σθεί με ψευδοϋπονατριαιμία. Κατά συνέπεια, σε κα-
ταστάσεις που προδιαθέτουν σε ψευδοϋπονατριαι-
μία θα πρέπει να χρησιμοποιείται η άμεση μέθοδος 
προσδιορισμού του νατρίου του ορού.  [9,11,12]

.
2.Η αδυναμία αποκλεισμού 

της υπερωσμωτικής υπονατριαιμίας
Η υπερωσμωτική υπονατριαιμία (με αυξημένηη 

Posm > 280 mOsm/kg) συσχετίζεται με την πα-
ρουσία μιας ωσμωτικά δραστικής ουσίας στην κυ-
κλοφορία (γλυκόζη ή μαννιτόλη). [13–17]  Σε αυτή 
την περίπτωση, προκύπτει μετακίνηση H2O από τον 
ενδοκυττάριο στον εξωκυττάριο χώρο λόγω δια-
φοράς στην ωσμωτικότητα μεταξύ των δύο διαμε-
ρισμάτων, οδηγώντας στην μείωση της συγκέντρω-
σης νατρίου του ορού από αραίωση. Η διάγνωση 
της υπερωσμωτικής υπονατριαιμίας τίθεται εύκο-
λα, όταν υπάρχει διαθέσιμο ωσμώμετρο. Στις πε-
ριπτώσεις που το τελευταίο δεν διατίθεται, η υπο-
ψία της υπερωσμωτικής υπονατριαιμίας θα πρέπει 
να εγείρεται σε ασθενείς με αυξημένα επίπεδα γλυ-
κόζης ορού. Τότε, η μετρούμενη  συγκέντρωση να-
τρίου θα πρέπει να διορθώνεται ανάλογα με τον 
βαθμό υπεργλυκαιμίας αυξάνοντας  τη συγκέντρω-
ση του νατρίου του ορού  κατά 1,6 έως 2,4 mEq/l 
για κάθε αύξηση της γλυκόζης ορού κατά 100 mg/
dl από τη φυσιολογική τιμή. [14]   Για την αποφυγή 
της ψευδοϋπονατριαιμίας που σχετίζεται με τη χο-
ρήγηση μαννιτόλης προτείνεται η μέτρηση του να-
τρίου πριν από την επόμενη προγραμματισμένη έγ-
χυση του φαρμάκου. 

3.Η αδυναμία μέτρησης και σωστής εκτίμησης 
της ωσμωτικότητας των ούρων (Uosm)

 Η ωσμωτικότητα των ούρων (μετρούμενη με 
ωσμώμετρο) είναι χρήσιμη για τον εκτίμηση της 
ικανότητας συμπύκνωσης-αραίωσης των ούρων 
και αντανακλά τη δραστικότητα της αντιδιουρητι-
κής ορμόνης (ADH). Τιμές Uosm < 100 mOsm/kg 
(ή ειδικού βάρους ούρων < 1003) καταδεικνύουν  
άθικτη αραιωτική ικανότητα. Σε αυτή την περίπτω-

ση η υπονατριαιμία οφείλεται σε κατανάλωση τε-
ραστίων ποσοτήτων νερού (>10-15 λίτρα ημερησί-
ως), ποσότητα που δεν μπορεί να αποβάλλουν ακό-
μη και οι νεφροί με ανέπαφη αραιωτική ικανότητα 
(δηλητηρίαση από ύδωρ). [18] Αίτια υπερβολικής 
πρόσληψης νερού αποτελούν είτε η πρωτοπαθής 
πολυδιψία ή ψυχιατρικές διαταραχές, όπως σχι-
ζοφρένεια (ψυχογενής πολυδιψία). Οι ψυχιατρικοί 
ασθενείς καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού 
εξαιτίας της ξηροστομίας  που σχετίζεται κυρίως 
με τα αντιψυχωσικά φάρμακα ή και με την υποκεί-
μενη νόσο  Επιπρόσθετα, έχει διαπιστωθεί πως σε 
οξύ ψυχωτικό επεισόδιο αυξάνεται η έκκριση της 
ADH και η κατακράτηση νερού.  Ωστόσο, υπονα-
τριαιμία με χαμηλή Uosm παρατηρείται, επίσης, σε 
άτομα που δεν καταναλώνουν υπερβολικά μεγάλη 
ποσότητα νερού, όταν αυτή συνδυάζεται με πρό-
σληψη μικρής ποσότητες άλατος και πρωτεϊνών. Το 
περιορισμένο ποσό διαλυτών ουσιών προς απέκ-
κριση απαιτεί μικρό όγκο ούρων, με αποτέλεσμα 
την κατακράτηση νερού. Τέτοια φαινόμενα παρατη-
ρούνται σε βαρείς πότες που σιτίζονται πλημμελώς 
(beer potomania syndrome), αλλά επίσης σε ηλικι-
ωμένους με αυξημένη πρόσληψη νερού και μειω-
μένη πρόσληψη διαλυτών ουσιών (“tea and toast 
diet”). [19–23] Οι ψυχιατρικοί ασθενείς που παρου-
σιάζουν διαταραχή στην συμπυκνωτική ικανότητα 
των νεφρών (υποκείμενη νεφρική νόσος, συστολή 
του εξωκυτταρίου όγκου, μειωμένη πρόσληψη δια-
λυτών ουσιών, φάρμακα που επηρεάζουν την ομοι-
οστασία του νερού, όπως τα θειαζιδικά διουρητι-
κά), μπορεί να εμφανίσουν υπονατριαιμία με σχετι-
κά αραιά ούρα, αλλά με Uosm>100 mOsm/kg (συ-
νήθως μεταξύ 100 και 300 mOsm/kg). Τέλος,  χα-
μηλή Uosm παρατηρείται μετά τη χορήγηση νατρι-
ούχων διαλυμάτων σε ασθενείς με υπονατριαιμία 
που σχετίζεται με συστολή όγκου. Είναι γνωστό ότι 
στην σημαντική υποογκαιμία εκκρίνονται μεγάλες 
ποσότητες ADH ως μία προσπάθεια του οργανι-
σμού να διορθώσει το ισοζύγιο του όγκου με κατα-
κράτηση νερού. Η αποκατάσταση του εξωκυτταρί-
ου όγκου, αντιθέτως, καταστέλλει την έκκριση της 
ADH με αποτέλεσμα άφθονη διούρηση και ταχεία 
αποβολή του νερού που έχει κατακρατηθεί οδη-
γώντας σε γρήγορη διόρθωση της υπονατριαιμίας 
(κίνδυνος υπερδιόρθωσης). Σε αυτή την περίπτωση, 
η συχνή μέτρηση της συγκέντρωσης του νατρίου 
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του ορού και ο κατάλληλος περιορισμός του ρυθ-
μού διόρθωσης με χορήγηση υπότονων διαλυμά-
των ή/και την αύξηση της πρόσληψης νερού από 
του στόματος είναι ζωτικής σημασίας. [24–25]

4. Η αποτυχία αξιολόγησης της 
συγκέντρωσης νατρίου στα ούρα 

σε ένα τυχαίο δείγμα ούρων
Ο υπολογισμός της συγκέντρωσης του νατρίου 

στα ούρα (UNa) είναι μείζονος σημασίας για την αι-
τιολογική διάγνωση της υπονατριαιμίας. Τιμές UNa 
< 30 mEq/L είναι ενδεικτικές χαμηλού δραστικού 
αρτηριακού όγκου αίματος εξαιτίας, είτε πραγμα-
τικής υποογκαιμίας, είτε οιδηματωδών καταστάσε-
ων (π.χ. συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ή ασκί-
της). Αντιθέτως, τιμή UNa > 30 mEq/l συνηγορεί 
υπέρ της διάγνωσης του συνδρόμου της απρόσφο-
ρης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης (SIADH). 
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι αυξημένα επίπε-
δα νατρίου ούρων, συχνά παρατηρούνται σε αρκε-
τές κλινικές καταστάσεις που σχετίζονται με την εμ-
φάνιση υποανατριαιμίας, όπως νεφρική ανεπάρ-
κεια, νεφροπάθεια με απώλεια άλατος (salt-losing 
nephropathy), πρωτοπαθής επινεφριδιακή ανεπάρ-
κεια, χορήγηση θειαζιδικών διουρητικών, γλυκοζου-
ρία από αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη και μετα-
βολική αλκάλωση. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι 
χαμηλά επίπεδα νατρίου ούρων είναι δυνατόν να 
παρατηρηθούν σε ασθενείς με χρόνιο SIADH  και 
παράλληλη μειωμένη πρόσληψη άλατος. [28–31]

5. Αποτυχία να εκτιμηθούν σωστά άλλα 
εργαστηριακά ευρήματα σε ασθενείς 

με υπονατριαιμία
Στα εργαστηριακά ευρήματα που πρέπει να αξι-

ολογούνται σε ασθενείς με υπονατριαιμία περιλαμ-
βάνονται τα επίπεδα ουρικού οξέος (UA) και ουρί-
ας (Urea) στον ορό και οι αντίστοιχες κλασματικές 
τους απεκκρίσεις (Fractional excretion =FE) 

Τιμές UA στον ορό < 4 mg/dl, χαμηλά επίπεδα 
ουρίας (<20 mg/dl), αυξημένη FEurea (>55%) και 
FEUA (>12%) συνήθως απαντώνται στο SIADH. 
Αντίθετα, αυξημένα επίπεδα UA > 5 mg/dl, σχέση 
ουρίας/κρεατινίνη > 40/1 είναι ενδεικτικά υποο-
γκαιμίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν δυο δι-
ακριτές υποομάδες ασθενών με υπονατριαιμία από 
διουρητικά. Η μία εμφανίζει κλινικοεργαστηριακή 
εικόνα υποογκαιμίας (αυξημένη ουρία, UA > 5 mg/

dl) και η δεύτερη προσομοιάζει το SIADH (νορμοο-
γκαιμική υπονατριαιμία, με UA < 4mg/dl ). [32–37]

Υπενθυμίζεται ότι η κλασματική απέκκριση ενός 
μορίου προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:

FEmolecule= {(urine molecule x serume creatinine): 
(serum molecule x urine creatinine)} Χ 100

6. Διάγνωση του SIADH χωρίς αποκλεισμό 
άλλων αιτιών υπονατριαιμίας

Η διάγνωση του SIADH  θα πρέπει να τίθεται 
εφόσον έχουν αποκλειστεί προσεκτικά άλλες συ-
χνές αιτίες υπονατριαιμίας. Τα κριτήρια για τη δι-
άγνωση του SIADH περιλαμβάνουν υποωσμωτι-
κή υπονατριαιμία (Posm < 275 mOsm/kg), Uosm 
> 100 mOsm/kg, αυξημένη συγκέντρωση νατρίου 
στα ούρα ( > 30 mEq/l)  απουσία κλινικών ευρημά-
των συστολής εξωκυττάριου όγκου ή υπερογκαιμί-
ας, φυσιολογική νεφρική, επινεφριδιακή και θυρεο-
ειδική λειτουργία και, τέλος, απουσία λήψης διου-
ρητικών. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ναυτία, ο πόνος, 
το stress και η υποξία, τα οποία είναι συχνά στους 
νοσηλευόμενους ασθενείς, οδηγούν σε τεράστια 
έκκριση ADH και  κατακράτηση νερού με συνέπεια 
την εμφάνιση υπονατριαιμίας.

 Σχετικά με τις ενδοκρινικές διαταραχές, όπως 
επινεφριδιακή ανεπάρκεια, υποφυσιακή ανεπάρ-
κεια ή σοβαρός υποθυρεοειδισμός, θα πρέπει να 
τονισθεί ότι είναι σχετικά συχνά αίτια  νορμοο-
γκαιμικής υπονατριαιμίας και έτσι, οι συγκεντρώ-
σεις πρωινής κορτιζόλης και TSH στον ορό είναι 
απαραίτητες κατά τη διαγνωστική προσέγγιση ενός 
ασθενούς με υπονατριαιμία. Στα συμπληρωματικά 
κριτήρια για τη διάγνωση του SIADH περιλαμβά-
νονται, όπως προαναφέρθηκε, τα χαμηλά επίπεδα 
ουρικού οξέος στον ορό με συνοδό ουρικοζουρία, 
τα χαμηλά επίπεδα ουρίας στον ορό με αυξημένη 
FEurea και η FENa>1%. Σε διφορούμενες περι-
πτώσεις, το θεραπευτικό κριτήριο με χορήγηση 1- 2 
L NaCl 0.9%/ ημέρα για δύο ημέρες μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί στη διαφορική διάγνωση ανάμε-
σα στο SIADH και στην υποογκαιμία. Η αύξηση των 
επιπέδων του νατρίου κατά τουλάχιστον 5 meq/L 
είναι συμβατή με τη διάγνωση της υποογκαιμικής 
υπονατριαιμίας, ενώ μια μη αξιόλογη μεταβολή ή 
ακόμα και μείωση του νατρίου του ορού μπορεί να 
παρατηρηθεί σε ασθενείς με  SIADH. Αντιθέτως, σε 
πολλούς ασυμπτωματικούς ασθενείς με SIADH, η 
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στέρηση ύδατος μπορεί να είναι αρκετή ώστε να 
επέλθει αύξηση των συγκεντρώσεων νατρίου στον 
ορό. [30,38–42]

7.Αδυναμία να ανευρεθεί το αίτιο του SIADH
Σε ασθενείς με SIADH θα πρέπει να γίνεται προ-

σπάθεια να ανευρεθεί η υποκείμενη αιτία του συν-
δρόμου. Τα αίτια του συνδρόμου είναι πολυάριθμα 
(π.χ. φάρμακα, νευροψυχιατρικές παθήσεις, πνευ-
μονικά νοσήματα και κακοήθειες όπως το μικρο-
κυτταρικό νεόπλασμα του πνεύμονα). [4–6,30,40–
43]. Κατά συνέπεια, το λεπτομερές ιστορικό με  ιδι-
αίτερη έμφαση σε φάρμακα και παθήσεις που επη-
ρεάζουν την ομοιοστασία του νερού, η ενδελεχής 
φυσική εξέταση και ο κατάλληλος και στοχευμέ-
νος εργαστηριακός έλεγχος που θα πρέπει να πε-
ριλαμβάνει  απλή ακτινογραφία θώρακα,  αξονική 
τομογραφία θώρακα (ειδικά σε καπνιστές),  αξονι-
κή ή μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου σε ασθενείς 
με υποψία νευρολογικής νόσου, είναι απαραίτητα. 
Ωστόσο, θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι η επί-
πτωση του ιδιοπαθούς SIADH (SIADH χωρίς προ-
φανές αίτιο) φτάνει μέχρι και 40 % στον γηριατρι-
κό πληθυσμό. [11]

8. Αποτυχία να διαγνωστεί η υποκείμενη  
αιτία της υπονατριαιμίας σε ασθενείς  

με νευρολογική νόσο: διαφορική διάγνωση 
ανάμεσα σε SIADH  και εγκεφαλοπάθεια  

με απώλεια νατρίου  
(cerebral salt wasting-CSW)

Ασθενείς  με παθήσεις του ΚΝΣ συχνά εκδηλώ-
νουν υπονατριαιμία, κυρίως εξαιτίας SIADH. Ωστό-
σο, ορισμένοι ασθενείς, ιδιαίτερα όσοι έχουν υπο-
στεί υπαραχνοειδή αιμορραγία, μπορεί να εκδηλώ-
σουν υποογκαιμική υπονατριαιμία εξαιτίας απώλει-
ας νατρίου. [44] Η αιτιολογία του συνδρόμου της 
εγκεφαλοπάθειας με απώλεια νατρίου (cerebral 
salt wasting-CSW) δεν έχει πλήρως διευκρινισθεί. 
Είναι, όμως, πολύ πιθανό ότι οφείλεται σε νατριου-
ρητικά πεπτίδια που απελευθερώνονται από τους 
κατεστραμμένους εγκεφαλικούς νευρώνες. Η πα-
ρουσία κλινικοεργαστηριακών σημείων συστολής 
του εξωκυττάριου όγκου (π.χ. υπόταση, ταχυκαρ-
δία, ξηρότητα βλεννογόνων, ορθοστατική υπόταση, 
αυξημένη ουρία στον ορό) βοηθούν στη διαφορική 
διάγνωση από το SIADH (νορμοογκαιμική υπονα-
τριαιμία, με χαμηλή ουρία). Η κλινική εκτίμηση της 

κατάστασης του εξωκυττάριου όγκου, ωστόσο, συ-
χνά είναι δύσκολη. Επιπρόσθετα, και οι δυο ομάδες 
ασθενών με SIADH και CSW μπορεί να παρουσιά-
ζουν χαμηλά επίπεδα ουρικού οξέος στον ορό, ου-
ρικοζουρία και νατριούρηση ( νάτριο ούρων >30 
mEq/l). [45,46] Στο CSW η υψηλή συγκέντρωση 
Νa+ και ουρικού οξέος στα ούρα οφείλεται όχι σε 
έκπτυξη του εξωκυττάριου όγκου αλλά σε αυξημέ-
νες απώλειές τους από τους νεφρούς, πιθανά από 
τη δράση νατριουρητικών πεπτιδίων. Σε αμφίβολες 
περιπτώσεις βοηθά η προσεκτική χορήγηση φυσιο-
λογικού ορού που θα αυξήσει τα επίπεδα του να-
τρίου σε CSW. Αντίθετα σε SIADH η χορήγηση είναι 
αναποτελεσματική ή μπορεί να οδηγήσει σε περαι-
τέρω μείωση των επιπέδων του νατρίου. [36,47,48] 
Έχει πρόσφατα προταθεί η χρήση της FEUA για τη 
διάκριση μεταξύ των δύο συνδρόμων. Συγκεκρι-
μένα, ασθενείς με CSW παρουσιάζουν αυξημένη 
FEUA (>11%)  μετά τη διόρθωση της υπονατριαι-
μίας. Αντιθέτως, ασθενείς με SIADH  συνήθως πα-
ρουσιάζουν FEUA<11%  όταν επιτυγχάνεται νορ-
μονατριαιμία. [36]

9.Αποτυχία να αναγνωριστούν αιτίες 
της υπονατριαιμίας που συνήθως δεν 

λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση 
ασθενών με υπονατριαιμία.

Το σύνδρομο του ανατροφοδοτούμενου ωσμω-
στάτη (reset osmostat) θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη στη διαφορική διάγνωση της υπονατριαιμί-
ας. Το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από σταθερή ήπια 
υπονατριαιμία, εξαιτίας  της προς τα κάτω ρύθμι-
σης του ωσμωστάτη (δηλαδή η καταστολή της έκ-
κρισης της ADH και του αισθήματος της δίψας επι-
τελείται σε χαμηλότερα επίπεδα νατρίου ορού και 
Posm) και εμφανίζεται κυρίως  σε ασθενείς με τε-
τραπάρεση, φυματίωση, χρόνια υποθρεψία ή ψύ-
χωση. [49–52]

Μια άλλη σπάνια αιτία υπονατριαιμίας είναι το 
νεφρογενές σύνδρομο απρόσφορης αντιδιούρη-
σης, που οφείλεται σε λειτουργικές μεταλλάξεις 
των V2 υποδοχέων της ADH, οδηγώντας σε κατα-
κράτηση νερού και μείωση των επιπέδων νατρίου 
ορού.

Η παρατεταμένη έντονη άσκηση (όπως σε μα-
ραθωνοδρόμους) σχετίζεται με οξεία συμπτωμα-
τική υπονατριαιμία, εξαιτίας αυξημένης έκκρισης 
ADH και ταυτόχρονης αυξημένης πρόσληψης νε-
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ρού. Η απώλεια άλατος και χλωρίου επίσης παί-
ζουν ρόλο στην ανάπτυξη υπονατριαιμίας σε αυ-
τούς τους ασθενείς. [53–59]

10. Η μη συνειδητοποίηση του ρόλου στην 
εμφάνιση υπονατριαιμίας μιας συνεχώς 

αυξανόμενης λίστας φαρμάκων
Σε πολλές περιπτώσεις, τα φάρμακα είναι η υπο-

κείμενη αιτία της υπονατριαιμίας. [43] Ιδιαίτερη έμ-
φαση πρέπει να δοθεί στα θειαζιδικά διουρητικά, 
που διαταράσσουν την ικανότητα των νεφρών να 

απεκκρίνουν νερό.[60,61] Αυτά τα φάρμακα ,όπως 
επίσης, οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναναπρόσλη-
ψης σεροτονίνης (SSRIs), οι αναστολείς επαναπρό-
σληψης  νορεπινεφρίνης (SNRIs), η καρβαμαζεπίνη 
και η οξκαρβαζεπίνη είναι αρκετά συχνά αίτια υπο-
νατριαιμίας, μέσω διαφόρων υποκείμενων μηχανι-
σμών (κυρίως εξαιτίας SIADH).[43] 

Τέλος, το “ecstasy” είναι, επίσης, μια αιτία απει-
λητικής για τη ζωή υπονατριαιμίας, και θα πρέπει 
πάντα να λαμβάνεται υπόψη σε νέους ασθενείς με 
χαμηλά επίπεδα νατρίου. [62]

Πίνακας 1.

Σφάλματα Σχετιζόμενες καταστάσεις που συχνά αγνοούνται /  
στοιχεία για τη διάγνωση

1. Η αδυναμία αποκλεισμού της 
ψευδοϋπονατριαιμίας

Υπερπρωτεϊναιμία (πολλαπλό μυέλωμα, άλλες μονοκλωνικές 
γαμμαπάθειες, ενδοφλέβια
χορήγηση ανοσοσφαιρίνης), σοβαρή υπερτριγλυκεριδαιμία και 
υπερχοληστερολαιμία

2. Η αδυναμία αποκλεισμού της 
υπερωσμωτικής υπονατριαιμίας

Αυξημένα επίπεδα γλυκόζης, χορήγηση μαννιτόλης, γλυκίνης, χο-
ρήγηση υπερωσμωτικών σκιαγραφικών μέσων

3. Η αδυναμία μέτρησης και σωστής 
εκτίμησης της ωσμωτικότητας ούρων(Uosm)

Πρωτοπαθής πολυδιψία,beer-potomania syndrome, tea and 
toast diet (Uosm <100 mOsm/kg),

4. Η αποτυχία αξιολόγησης της 
συγκέντρωσης νατρίου στα ούρα σε ένα 
τυχαίο δείγμα ούρων

Χαμηλός δραστικός αρτηριακός όγκος (νάτριο ούρων<30 
mEq/l),SIADH (νάτριο ούρων>30 mEq/l)

5. Αποτυχία να εκτιμηθούν σωστά άλλα 
εργαστηριακά ευρήματα σε ασθενείς με 
υπονατριαιμία

UA<4 mg/dl →SIADH, >5 mg/dl →υποογκαιμία
FEUA<4% →υποογκαιμία, 4–11% →σύνδρομο ανατροφοδοτού-
μενου ωσμωστάτη ή πρωτοπαθής πολυδιψια,>11% → SIADH
Ουρία<20 mg/dl με αυξημένη FEurea (>55%) →SIADH

6. Διάγνωση του SIADH χωρίς αποκλεισμό 
άλλων αιτιών υπονατριαιμίας

Σοβαρός υποθυρεοειδισμός, ανεπάρκεια επινεφριδίων, ανεπάρ-
κεια υπόφυσης

7. Ανικανότητα να ανευρεθεί το αίτιο του 
SIADH

Υπονατριαιμία σχετιζόμενη με φάρμακα, κακοήθεια, κροταφική 
αρτηρίτιδα,  Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom

8. Αποτυχία να διαγνωστεί η υποκείμενη 
αιτία της υπονατριαιμίας σε ασθενείς με  
νευρολογική νόσο: διαφορική διάγνωση 
ανάμεσα σε SIADH  και εγκεφαλοπάθεια με 
απώλεια νατρίου (cerebral salt wasting-
CSW)

Επίπεδα ουρίας στον ορό: αυξημένα στο CSW. Κεντρική φλεβική 
πίεση: χαμηλή σε CSW.
Χορήγηση NaCl 0,9%: αύξηση του νατρίου του ορού στο CSW.
FEUA: >11% στο CSW μετά την αποκατάσταση της νορμονατρι-
αιμίας

9. Αποτυχία να αναγνωριστούν αιτίες 
της υπονατριαιμίας που συνήθως δεν 
λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση 
ασθενών με υπονατριαιμία.

Σύνδρομο ανατροφοδοτούμενου ωσμωστάτη,νεφρογενές σύν-
δρομο απρόσφορης αντιδιούρησης, παρατεταμένη έντονη άσκη-
ση

10. Η αποτυχία συνειδητοποίησης 
του μεγάλου ρόλου στην ανάπτυξη 
υπονατριαιμίας μιας συνεχώς αυξανόμενης 
λίστας φαρμάκων

Θειαζιδικά διουρητικά, εκλεκτικοί αναστολείς επαναναπρόσλη-
ψης σεροτονίνης (SSRIs), αναστολείς επαναπρόσληψης  νορεπι-
νεφρίνης (SNRIs), καρβαμαζεπίνη, οξκαρβαζεπίνη, ecstasy
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