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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι νεφροί αποτελούν σημαντικά όργανα για τη ρύθμιση του ύδατος και του νατρί-

ου (Να+) στον οργανισμό1. Διαταραχή στην αποβολή ύδατος, αυξημένη πρόσληψη 
ύδατος και σπανιότερα αυξημένη νεφρική αποβολή νατρίου οδηγούν σε αύξηση της 
περιεκτικότητας του σώματος σε νερό σε σχέση με το νάτριο. Επίπεδα Να+ του ορού 
κατώτερα των 135 mEq/l ορίζονται ως υπονατριαιμία1. Συχνά, η υπονατριαιμία είναι 
αποτέλεσμα «ανεξήγητης-απρόσφορης» (inappropriate) αύξησης των επιπέδων της 
ορμόνης αργινίνης-βαζοπρεσίνης, επίσης γνωστής και ως αντιδιουρητικής ορμόνης 
(AntiDiuretic Hormone), η οποία αποτελεί ουσιώδη ρυθμιστή της νεφρικής επανα-
φοράς του ύδατος στον οργανισμό. 

Η υπονατριαιμία είναι η πλέον συχνή ηλεκτρολυτική διαταραχή που παρατη-
ρείται στο 15-30% των ασθενών που νοσηλεύονται και ειδικότερα σε εκείνους των 
μονάδων εντατικής θεραπείας2,3. Η υπονατριαιμία αποτελεί ανεξάρτητο προγνω-
στικό παράγοντα θανάτου με τη νοσοκομειακή θνητότητα των βαρέως πασχόντων 
να προσεγγίζει το 40%4. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρατήρηση ότι ακόμα και η 
ελαφρά υπονατριαιμία (χωρίς δηλαδή κλινική συμπτωματολογία) σε ηλικιωμένους 
συνοδεύεται με διάσπαση της προσοχής, αστάθεια στη βάδιση, συχνές πτώσεις και 
κατάγματα5. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να παραθέσει τα πρόσφατα 
δεδομένα που αφορούν την παθοφυσιολογία, τη διάγνωση και τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ. 

2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΡΟΣΦΟΡΗΣ ΕΚΚΡΙΣΗΣ ADH
Πρόκειται για διαταραχή της ισορροπίας της σχέσης νατρίου και ύδατος στον 

οργανισμό και χαρακτηρίζεται από υποτονική υπονατριαιμία και διαταραχή της 
αραίωσης των ούρων επί απουσίας νεφρικής νόσου ή γνωστού μη οσμωτικού διε-
γέρτη της έκκρισης ADH. Διαγιγνώσκεται διά αποκλεισμού. 
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3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Το σύνδρομο ΑΕΑΔΟ περιγράφηκε για πρώτη φορά σε 2 ασθενείς με καρκίνο του 

πνεύμονα το 1957 στους οποίους απουσίαζε κάποιος φυσιολογικός διεγέρτης της 
έκκρισης της ADH6. Το σύνδρομο αποδόθηκε σε αυξημένη αντιδιουρητική δράση 
που ασκείται από την ADH στα νεφρικά αθροιστικά σωληνάρια. Επειδή όμως τα 
επίπεδα της ADH δεν ήταν αυξημένα σε όλους τους ασθενείς προτιμήθηκε ο όρος 
«απρόσφορη έκκριση της αντιδιουρητικής ορμόνης»7. 

4. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑΤΡΙΟΥ 
Για την ευχερέστερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ 

κρίθηκε αναγκαίο να παρατεθούν ορισμένα καθοριστικά στοιχεία που αφορούν στη 
φυσιολογία του ύδατος και του νατρίου: 
1. Τα 2/3 του συνολικού ύδατος του σώματος είναι ενδοκυττάριο και το 1/3 εξω-

κυττάριο. Το ύδωρ έχει τα χαρακτηριστικό να κινείται ελεύθερα διαμέσου των 
κυτταρικών μεμβρανών. 

2. Το νάτριο είναι το κύριο οσμωτικά δραστικό εξωκυττάριο μόριο και η συγκέντρω-
ση του είναι δείκτης του ενδοκυττάριου όγκου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
τα ενδοκυττάρια δραστικά μόρια είναι σταθερά και όποια μεταβολή στη συγκέ-
ντρωση τους απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα (μεγαλύτερο από 48 ώρες) για να 
επιτευχθεί. Όταν η συγκέντρωση του νατρίου μεταβάλλεται στον εξωκυττάριο 
χώρο, είναι το νερό που μετακινείται διαμέσου των κυτταρικών μεμβρανών ώστε 
να παραμένει σταθερή η οσμωτική πίεση στα δύο διαμερίσματα. Ως εκ τούτου:

3. Η υπονατριαιμία οποιασδήποτε αιτιολογίας «δείχνει» διογκωμένα κύτταρα.
4. Η κυτταρική διόγκωση λόγω της εισόδου ύδατος, εντός ορίων φυσικά, γίνεται 

λειτουργικά ανεκτή εκτός και εάν η διόγκωση δεν είναι ανατομικά επιτρεπτή (π.χ. 
οστέινο περίβλημα του εγκεφάλου). 

5. Οι φυσιολογικοί νεφροί έχουν τρομερή ικανότητα στο να μεταβάλλουν τη σχετική 
αναλογία διαλυτών (μορίων που επηρεάζουν το οσμωτικό φορτίο) και ύδατος 
στα ούρα. Στην περίπτωση που υπάρχει πλεόνασμα ύδατος στον οργανισμό, που 
αυτονόητα συνοδεύεται από ελάττωση της οσμωτικής πίεσης, οι νεφροί αποβάλ-
λουν ούρα με πολύ χαμηλό οσμωτικό φορτίο (50 mOsm/l). Αντίθετα, όταν υπάρχει 
έλλειμμα ύδατος και η εξωκυττάρια οσμωτική πίεση αυξάνει, ο νεφρός μπορεί 
να αποβάλλει ούρα με οσμωτικό φορτίο μεταξύ 1200 και 1400 mOsm/l. Και στις 
δύο ως άνω περιπτώσεις δεν επηρεάζεται η ικανότητα του νεφρού να ρυθμίζει 
την αποβολή διαλυτών όπως το νάτριο, το κάλιο, το μαγνήσιο κτλ., γεγονός που 
επιτρέπει την επιβίωση σε συνθήκες μειωμένης πρόσληψης υγρών. 

6. Η διαχείριση του ύδατος στους νεφρούς γίνεται υπό την καθοδήγηση της ADH 
η οποία ασκεί τη δράση της στα επιθηλιακά κύτταρα των άπω τμημάτων των 
νεφρικών σωληναρίων, και των αθροιστικών σωληναρίων της φλοιώδους και 
μυελώδους μοίρας, αυξάνοντας τη διαπερατότητα τους στο ύδωρ το οποίο 
επαναφέρεται στον εξωκυττάριο χώρο (Εικόνα 1). 

7. Το νεφρικό διήθημα, μετά το σχηματισμό του, υπόκειται σε μεταβολές που ορίζο-
νται από μηχανισμούς των επιθηλιακών κυττάρων που οδηγούν σε επαναφορά 
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ορισμένων στοιχείων στην κυκλοφορία και έκκρισης άλλων στον αυλό των νεφρι-
κών σωληναρίων. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, στο εγγύς τμήμα του νεφρικού 
σωληναρίου επαναφέρεται στην κυκλοφορία το 65% του ύδατος και του Να+ του 
νεφρικού διηθήματος, και ακολουθεί επαναφορά ενός πρόσθετου 20% στον κα-
τιόντα κλάδο της αγκύλης του Henle. Ο ανιόν κλάδος της αγκύλης του Henle δεν 
συμμετέχει στη διαχείριση του ύδατος αλλά συμβάλλει στην επαναφορά του 25% 
του Να+, στο παχύ τμήμα της. Στο αρχικό τμήμα του άπω εσπειραμένου νεφρικού 
σωληναρίου, παρατηρείται η ίδια λειτουργικότητα με το παχύ τμήμα της αγκύλης 
και επαναφέρεται στην κυκλοφορία το 5% του νατρίου. Το υπόλοιπο τμήμα του 
άπω εσπειραμένου τμήματος του νεφρικού σωληναρίου και η φλοιώδης μοίρα του 
αθροιστικού έχουν παρόμοια ανατομική και λειτουργική συμπεριφορά. Ειδικότε-
ρα, το επιθήλιο αποτελείται από δύο είδη κυττάρων: τα κύρια και τα ενδιάμεσα 
(intercalated). Τα κύρια κύτταρα επαναφέρουν στον εξωκυττάριο χώρο ύδωρ και 
νάτριο ενώ εκκρίνουν στον αυλό ιόντα καλίου. Αντίστοιχα, τα ενδιάμεσα κύτταρα 
προσλαμβάνουν τα ιόντα καλίου από τον αυλό και εκκρίνουν ιόντα υδρογόνου. 
Στη μυελώδη μοίρα των αθροιστικών σωληναρίων συνεχίζεται η επαναφορά στην 
κυκλοφορία ύδατος και νατρίου. Παρόλο που το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνάει το 
10% του αρχικού νεφρικού διηθήματος, η θέση αυτή είναι σημαντική γιατί καθο-
ρίζει τον όγκο του αποβαλλόμενου ύδατος και των διαλυτών. Η διαπερατότητα 
στα μόρια του ύδατος των επιθηλιακών κυττάρων των αθροιστικών σωληναρί-
ων ρυθμίζεται από τηn ADH. Επίσης σε αντίθεση με το τμήμα των αθροιστικών 
σωληναρίων στο νεφρικό φλοιό, στο τμήμα των αθροιστικών σωληναρίων στο 

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση του νεφρικού σωληναρίου και θέσεις απορρόφησης νατρίου και ύδατος.
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νεφρικό μυελό τα επιθηλιακά κύτταρα είναι διαπερατά στην ουρία, στοιχείο που 
διευκολύνει τη συμπύκνωση των ούρων, και επιπλέον εκκρίνουν ιόντα υδρογόνου 
παρεμβαίνοντας στη ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας. 

8. Η διαστολή του εξωκυττάριου χώρου, ακόμα και η παροδική, οδηγεί σε νεφρι-
κή αποβολή Να+ (νατριούρηση) που ενεργοποιείται από την απόκρυψη (down 
regulation) των διαύλων νατρίου στο εγγύς τμήμα των νεφρικών σωληναρίων. 

5. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ADH 
Η περιγραφείσα συμπεριφορά του νεφρού, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

για τη ρύθμιση της σχέσης νατρίου και ύδατος στον εξωκυττάριο χώρο και συνεπώς 
της οσμωτικής πίεσης του πλάσματος (και του εξωκυττάριου χώρου, γενικότερα), 
ρυθμίζεται από μια ανατομική περιοχή του εγκεφάλου που αποτελεί μέρος του με-
ταιχμιακού συστήματος. Το μεταιχμιακό σύστημα αποτελεί μια ανατομική περιοχή 
του εγκεφάλου με πολύπλοκη ενδοεπικοινωνία και ρυθμιστική παρέμβαση στη 
λειτουργία των κέντρων του υποθαλάμου. Ελέγχει τη συμπεριφορά και αρκετές 
εσωτερικές λειτουργίες στις οποίες περιλαμβάνονται η οσμωτική πίεση των υγρών 
του σώματος. 

Στα κύτταρα δύο σημαντικών πυρήνων του υποθαλάμου, του υπεροπτικού και 
παρακοιλιακού, συντίθεται η ADH που μεταφέρεται και αποθηκεύεται στις τελικές 
απολήξεις των νευρώνων τους οι οποίοι καταλήγουν στην οπίσθια υπόφυση. Η 
έκκριση της ορμόνης ρυθμίζεται από μεταβολές: 
α) της οσμωτικής πίεσης του πλάσματος και 
β) του όγκου του πλάσματος. 

Ειδικότερα, στον πρόσθιο υποθάλαμο, κοντά στον υπεροπτικό πυρήνα, εξειδι-
κευμένα κύτταρα (osmoreceptor cells) τα οποία θα ονομάσουμε «οσμωδεκτικά», 
αντιλαμβάνονται τις μεταβολές της οσμωτικής πίεσης στον εξωκυττάριο χώρο 
και μέσω ενός τοπικού συστήματος αμφίδρομης αλληλεπίδρασης ρυθμίζουν την 
έκκριση της ADH από τα κύτταρα του υπεροπτικού και παρακοιλιακού πυρήνα8. Οι 
μεταβολές της οσμωτικής πίεσης στον εξωκυττάριο χώρο είναι αποτέλεσμα μεταβο-
λών της συγκέντρωσης του νατρίου, όπως προαναφέρθηκε. Σε συνθήκες αύξησης 
της οσμωτικής πίεσης προκαλείται «συρρίκνωση» των οσμωδεκτικών κυττάρων και 
ακολουθεί εντολή αύξησης της έκκρισης ADH. Αντίθετα σε συνθήκες ελάττωσης της 
οσμωτικής πίεσης τα οσμωδεκτικά κύτταρα διογκώνονται και ακολουθεί εντολή 
αναστολής της έκκρισης ADH. 

Μια δεύτερη σημαντική ανατομική θέση του υποθαλάμου για τη ρύθμιση της 
έκκρισης της ADH βρίσκεται στην προσθιο-κοιλιακή περιοχή της τρίτης κοιλίας και 
ονομάζεται «AV3V περιοχή». Στην περιοχή αυτή βρίσκεται ο μέσος προοπτικός πυρή-
νας ο οποίος συνδέεται με τον υπεροπτικό πυρήνα και τα κέντρα που ρυθμίζουν την 
αρτηριακή πίεση. Βλάβες στην AV3V περιοχή προκαλούν διαταραχή στην έκκριση 
της ADH, στο αίσθημα της δίψας, στην πρόσληψη νατρίου και την αρτηριακή πίεση9. 

Οι μεταβολές του όγκου του πλάσματος επηρεάζουν, επίσης, την έκκριση της ADH 
μέσω καρδιοαγγειακών αντανακλαστικών τα οποία διεγείρονται από την ελάττωση 
της αρτηριακής πίεσης και του όγκου του αίματος. Οι εν λόγω μεταβολές γίνονται 
αντιληπτές από ειδικούς υποδοχείς, τους τασεοϋποδοχείς, που βρίσκονται σε περι-
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οχές χαμηλής πίεσης (κόλποι της καρδιάς) και σε περιοχές υψηλής πίεσης (αορτικό 
τόξο και το καρωτιδικό σωμάτιο). Μέσω ανιουσών νευρικών οδών, τα μηνύματα 
φθάνουν και πάλι στον υποθάλαμο όπου αξιολογούνται και αναλόγως ρυθμίζεται η 
έκκριση της ADH. Ελάττωση του όγκου του πλάσματος ή/και της αρτηριακής πίεσης 
οδηγούν σε αύξηση της έκκρισης της ADH ενώ συμβαίνει το αντίθετο σε περιπτώσεις 
αύξησης του όγκου του πλάσματος9. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η έκκριση της 
ADH είναι περισσότερο ευαίσθητη στις μεταβολές της οσμωτικής πίεσης από ότι σε 
παρόμοιες μεταβολές του όγκου του αίματος. 

Tα ως άνω συστήματα δεν είναι τα μόνα τα οποία επηρεάζουν την έκκριση της 
ADH. Καταστάσεις που επηρεάζουν γενικότερα τη δραστηριότητα του μεταιχμιακού 
συστήματος, όπως ο πόνος, η ναυτία, ο φόβος, σοβαρά τραύματα ή εγχειρήσεις κτλ. 
(Πίνακας 1), προκαλούν αύξηση της έκκρισης ADH, γεγονός που αποτελεί σημαντική 
παράμετρο στην ερμηνεία του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

Η κυκλοφορούσα ADH μεταβολίζεται γρήγορα (ημιπερίοδος ζωής 18 λεπτά) από 
την ηπατική και νεφρική αμινοπεπτιδάση, τη βασοπρεσινάση η οποία εκφράζεται 
στην επιφάνεια των κυττάρων και εκκρίνεται στην κυκλοφορία μετά από πρωτεολυ-
τική διάσπαση10. Η κυκλοφορούσα βασοπρεσινάση είναι πιθανώς ένας σημαντικός 
ρυθμιστής των επιπέδων της ADH και είναι ιδιαίτερα αυξημένη στην εγκυμοσύνη 
ενοχοποιούμενη για τον άποιο διαβήτη της κύησης11. 

Η βιολογική δράση της ADH ασκείται μέσω υποδοχέων οι οποίοι βρίσκονται στην 
επιφάνεια των κυττάρων στόχων και συνδέονται (couple) με G πρωτεΐνες. Μέχρι 
στιγμή είναι γνωστοί τρεις υποδοχείς της ADH, ο V1a, ο V1b (γνωστός και ως V3) και 
ο V2. Η σύνδεση της ADH με τον V1 υποδοχέα ενεργοποιεί τη φωσφολιπάση C και 
αυξάνει την ενδοκυτταρική συγκέντρωση ασβεστίου ενώ η σύνδεση της με τον V2 
υποδοχέα ενεργοποιεί την αδενυλική κυκλάση και αυξάνει το ενδοκυτταρικό camp12. 

6. ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΕΑΔΟ
Την παθοφυσιολογική βάση του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ αποτελεί η απόλυτη αύξηση 

του ύδατος του οργανισμού. Αυτή η αύξηση εξαρτάται από αυξημένη πρόσληψη 
ύδατος που ξεπερνάει την περιορισμένη νεφρική ικανότητα να το αποβάλλει αραι-
ώνοντας τα ούρα λόγω διαταραχής της έκκρισης της ADH. 

Πίνακας 1. Φυσιολογικοί και μη παράγοντες που προκαλούν αύξηση ή ελάττωση της έκ-
κρισης ADH.

Αύξηση της ADH Ελάττωση της ADH

Αύξηση της οσμωτικής πίεσης του πλάσματος
Ελάττωση του όγκου του αίματος
Ελάττωση της αρτηριακής πίεσης 

Ελάττωση της οσμωτικής πίεσης του πλάσματος
Αύξηση του όγκου του αίματος
Αύξηση της αρτηριακής πίεσης 

Φάρμακα: 
Μορφίνη
Νικοτίνη
Κυκλοφωσφαμίδη
SSRIs 

Φάρμακα: 
Οινόπνευμα
Κλονιδίνη 
Αλοπεριδόλη



210 Γ.Ν. Κουκούλης

Η αυξημένη πρόσληψη ύδατος, κυρίως λόγω παρεντερικής χορήγησης ή λόγω 
διαταραχής του αισθήματος της δίψας, και η μετακίνηση προς τα κάτω του μηχανισμού 
έκκρισης της ADH είναι αναγκαία στοιχεία για την εκδήλωση του συνδρόμου AEAΔO 
που οδηγεί σε υπονατριαιμία εξ αραιώσεως. Στην πραγματικότητα η διαδικασία είναι 
πιο σύνθετη αφού στην προκαλούμενη αύξηση του εξωκυττάριου χώρου ακολουθεί 
αντισταθμιστική αναστολή της έκκρισης της αλδοστερόνης και αύξησης της έκκρισης 
των νατριουρητικών πεπτιδίων από τους καρδιακούς κόλπους. Η αντισταθμιστική 
αυτή απάντηση, η οποία τείνει να διατηρήσει φυσιολογικό τον όγκο του εξωκυττά-
ριου χώρου μέσω νατριούρησης, επιτείνει ακόμα περισσότερο την υπονατριαιμία13. 

Όμως σε μερικές περιπτώσεις η αρχική νατριούρηση ακολουθείται από αύξηση 
του όγκου των ούρων λόγω αποβολής ελεύθερου ύδατος και αποδίδεται σε προ-
στατευτικό φαινόμενο διαφυγής λόγω ανάπτυξης μερικής αντίστασης του νεφρού 
στη δράση της ADH14. Η ισορροπία μεταξύ αύξησης του εξωκυττάριου χώρου, 
νατριούρησης και αποβολής ελεύθερου ύδατος θεωρείται ότι ευθύνονται για την 
παρουσία κλινικής ευβολαιμίας σε ασθενείς με σύνδρομο ΑΕΑΔΟ. 

Αν και ο νεφρός είναι το κύριο όργανο που ενέχεται στην ανάπτυξη της υπονα-
τριαιμίας, ο εγκέφαλος είναι εκείνος που υφίσταται τις περισσότερες συνέπειες15. 
Η υπονατριαιμία από αραίωση που προκαλείται συνοδεύεται από ελάττωση της 
οσμωτικής πίεσης του πλάσματος γεγονός που οδηγεί στη μετακίνηση ύδατος από 
τον εξωκυττάριο χώρο εντός των κυττάρων ώστε να αποκατασταθεί οσμωτική 
ισορροπία15,16. Αυτό προκαλεί διόγκωση των κυττάρων. Τα περισσότερα όργανα 
και ιστοί «ανέχονται» αυτή τη διόγκωση όχι όμως τα κύτταρα του εγκεφάλου για το 
λόγο ότι αυτός βρίσκεται μέσα σε ένα οστέινο θάλαμο που δεν επιτρέπει σημαντικές 
μεταβολές του όγκου16,17. Η διόγκωση του εγκεφάλου είναι η αιτία για τα περισσότερα 
συμπτώματα της υπονατριαιμίας.

Η διόγκωση των εγκεφαλικών κυττάρων λόγω της υπονατριαμίας κινητοποιεί 
άμεσα αντιρροπιστικούς μηχανισμούς μετακίνησης του ύδατος από το εσωτερικό 
τους προς το εγκεφαλονωτιαίο υγρό και μετά στην κυκλοφορία με τη βοήθεια της 
υδροστατικής πίεσης16,18. Επίσης ταχέως μετακινούνται ηλεκτρολύτες όπως νάτριο, 
κάλιο και χλώριο συνοδευόμενα από ύδωρ από τον ενδοκυτταρικό στον εξωκυτ-
ταρικό χώρο16,18. Η μετακίνηση των ηλεκτρολυτών αρχίζει εντός λεπτών από την 
εγκατάσταση της υπονατριαιμίας και συνεχίζει για περίπου 3 ώρες19. Η διατήρηση 
του μηχανισμού αντιρρόπησης της κυτταρικής διόγκωσης στη συνέχεια και μέχρι τις 
48 ώρες19 εξαρτάται από τη μετακίνηση οργανικών ουσιών όπως αμινοξέων (ταυρί-
νης), πολυαλκοοών και μεθυλαμινών16,18. Η αποτελεσματικότητα των εγκεφαλικών 
κυττάρων να προσαρμόζονται σε συνθήκες υπονατριαιμίας και συνεπώς οι κλινικές 
εκδηλώσεις εξαρτώνται από το ρυθμό εγκατάστασης της. Στη χρόνια υπονατριαιμία, 
η οποία εγκαθίσταται σε διάστημα μεγαλύτερο των 48 ωρών παρέχεται αρκετός 
χρόνος για την αντιρροπιστική προσαρμογή του εγκεφάλου. Ως συνέπεια η χρόνια 
υπονατριαιμία μπορεί να διαδράμει χωρίς συμπτώματα ή με ελάχιστα συμπτώματα 
ακόμα και σε πολύ χαμηλά επίπεδα νατρίου20. 

7. ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΕΑΔΟ 
Το σύνδρομο ΑΕΑΔΟ μπορεί να είναι αποτέλεσμα ποικίλων αιτίων (Πίνακας 2) 
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αν και μερικές φορές μπορεί να ευθύνονται περισσότερες από μία αιτίες. Ορισμένα 
φάρμακα (Πίνακας 3) προκαλούν αύξηση της έκκρισης ή της δράσης της ADH και 
συμβάλλουν στην εκδήλωση του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ. Σε μια πρόσφατη αναδρομική 
μελέτη 49 περιπτώσεων ΑΕΑΔΟ, οι αναστολείς της επαναπρόσληψης σεροτονίνης 
ευθυνόταν για το 31% των περιπτώσεων, τα αντιεπιληπτικά για το 14%, οι αναστολείς 
της αντλίας πρωτονίων για το 14% και άλλα φάρμακα για το υπόλοιπο ποσοστό21. 

Αρκετές παθήσεις του ΚΝΣ όπως αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, λοίμωξη, τραυ-
ματισμός, αιμορραγία ή ακόμα και έντονη ψυχική διαταραχή προκαλούν αύξηση 
της έκκρισης της ADH20. Ωστόσο, σε περιπτώσεις υπονατριαιμίας που συνοδεύει 
σοβαρές νευρολογικές διαταραχές θα πρέπει να γίνεται η διαφορική διάγνωση από 
το σύνδρομο εγκεφαλικής νατριούρησης (cerebral salt wasting syndrome). Τα νεο-
πλάσματα του πνεύμονα και ειδικότερα ο μικροκυτταρικός καρκίνος, είναι αρκετές 
φορές πηγή έκτοπης παραγωγής ADH22. Πηγή έκτοπης παραγωγής ADH μπορεί να 
είναι και άλλα νεοπλάσματα όπως ο καρκίνος του παγκρέατος, του 12δακτύλου, της 
κεφαλής και του τραχήλου23,24. Επίσης δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι αρκετά από 
τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των κακοήθων νεοπλασμάτων 
μπορούν να προκαλέσουν το σύνδρομο ΑΕΑΔΟ (Πίνακας 3). 

Σημαντική είναι η συμβολή των νοσημάτων των πνευμόνων στη πρόκληση συν-
δρόμου ΑΕΑΔΟ. Στα νοσήματα των πνευμόνων συμπεριλαμβάνεται η πνευμονία, 

Πίνακας 2. Ενδεικτικά αίτια του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ.

Φάρμακα
Νεοπλάσματα 

Πνεύμονος
Παγκρέατος
12 δακτύλου
Κεφαλής 
Τραχήλου 

Χειρουργικές επεμβάσεις 
 

Παθήσεις του ΚΝΣ
Αιμορραγία
Λοίμωξη
Φλεγμονή
Τραύμα

Παθήσεις των πνευμόνων
Πνευμονία
Βρογχεκτασία
Βρογχικό άσθμα
Πνευμοθώρακας

Σύνδρομο επίκτητης 
ανοσοανεπάρκειας

Ιατρογενή αίτια
Χορήγηση βαζοπρεσίνης, 
δεσμοπρεσίνης, οκυτοκίνης 

Συγγενή σύνδρομα
Ιδιοπαθή 

Πίνακας 3. Φάρμακα που συνήθως ενέχονται στην πρόκληση του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ. 

Καρβαμαζεπίνη
Χλωροπροπαμίδη 
Αλοπεριδόλη
Βαλπροϊκό νάτριο
Αμιοδαρόνη
Αμινοτριπτιλίνη 
Σιπροφλοξασίνη

Αναστολείς της ΜΑΟ

Κυκλοφωσφαμίδη
Βινγκριστίνη
Βινβλαστίνη
Σισπλατίνη
Μεθοτρεξάτη
Μελφαλάνη
Ιματινίμπη

Οπιούχα 
Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη

Ιντερφερόνη-α
Ιντερφερόνη-γ

Βρωμοκριπτίνη
Αμφεταμίνες
Εκλεκτικοί αναστολείς της επανα-
πρόσληψης σεροτονίνης
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το βρογχικό άσθμα, η ατελεκτασία, ο πνευμοθώρακας και η οξεία αναπνευστική 
ανεπάρκεια25. Ο μηχανισμός πρόκλησης μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος. 

Το σύνδρομο ΑΕΑΔΟ μπορεί επίσης να εκδηλωθεί μετά από μεγάλες χειρουρ-
γικές επεμβάσεις σε οποιοδήποτε όργανο του σώματος. Η υπερέκκριση ADH στην 
οποία οφείλεται το σύνδρομο πιθανώς οφείλεται σε έντονο στρές ή πόνο που μέσω 
προσαγωγών νευρικών ινών επηρεάζουν τη λειτουργία του υποθαλάμου26,27. Στις 
επεμβάσεις που ακολουθούνται από αύξηση της έκκρισης ADH εντάσσεται και η 
νευροχειρουργική προσπέλαση της υπόφυσης. Όμως εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προ-
σοχή γιατί η υπονατριαιμία που ενδεχομένως θα ακολουθήσει μια νευροχειρουργική 
επέμβαση για νόσο της υπόφυσης μπορεί να οφείλεται σε ανεπάρκεια κορτιζόλης 
(φλοιοεπινεφριδική ανεπάρκεια) ή σε σύνδρομο εγκεφαλικής νατριούρησης (ΣΕΝ) 
(Cerebral salt wasting). Επίσης είναι ουσιώδες να γίνει η διάκριση μεταξύ ΣΕΝ και 
συνδρόμου ΑΕΑΔΟ γιατί ο τρόπος θεραπείας είναι διαφορετικός. Οι ασθενείς με 
ΣΕΝ παρουσιάζουν ελάττωση του εξωκυττάριου χώρου και ο περιορισμός των 
προσλαμβανόμενων υγρών έχει δυσμενείς συνέπειες. 

Το σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας ευθύνεται για την εκδήλωση του 
συνδρόμου ΑΕΑΔΟ. Η φλοιοεπινεφριδική ανεπάρκεια, οι ευκαιριακές λοιμώξεις και 
οι κακοήθειες που συνοδεύουν την HIV λοίμωξη ενδεχομένως συμβάλλουν στην 
εμφάνιση της υπονατριαιμίας28. Η ιατρική θεραπευτική παρέμβαση μπορεί επίσης 
να αποτελέσει αιτία πρόκλησης του συνδρόμου μέσω της χρήσης αργινίνης-βασο-
πρεσίνης, δεσμοπρεσίνης ή οκυτοκίνης, ορμονών που προκαλούν διέγερση των V2 
υποδοχέων29. 

Επίσης έχουν περιγραφεί δύο γενετικά σύνδρομα που εκδηλώθηκαν με την κλι-
νική μορφή του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ. Στη μία περίπτωση η διαταραχή οφειλόταν σε 
ενεργοποιητική (gain of function) μετάλλαξη του γονιδίου του V2 υποδοχέα στους 
νεφρούς30 ενώ στη δεύτερη περίπτωση βρέθηκε αδρανοποιητική (loss of function) 
μετάλλαξη στον υποδοχέα που κωδικοποιεί το TRPV4 γονίδιο του υποθαλάμου31, ο 
οποίος αποτελεί τον αισθητήρα των μεταβολών της οσμωτικής πίεσης στον εξω-
κυττάριο χώρο.

8. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΕΑΔΟ
Η διόγκωση των κυττάρων του εγκεφάλου λόγω της ενδοκυτταρικής μετακίνησης 

ύδατος προκαλεί διαταραχή η οποία εκδηλώνεται με νευρολογική συμπτωματολογία 
που χαρακτηρίζεται από κεφαλαλγία, αδυναμία, ανησυχία, αποπροσανατολισμό, και 
ελάττωση των αντανακλαστικών15-17. Φυσικά οι κλινικές εκδηλώσεις εξαρτώνται από 
την ταχύτητα με την οποία εγκαθίσταται η υπονατριαιμία. Η οξεία υπονατριαιμία 
(εγκαθιστάμενη εντός 48 ωρών) μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές δευτεροπαθείς 
επιπλοκές και να εκδηλωθεί με τη μορφή νευρογενούς πνευμονικού οιδήματος, εγκε-
φαλικού έμφρακτου, σπασμών, αναπνευστικής ανεπάρκειας, κώματος, ενσφήνωσης 
του προμήκους και θανάτου15-17. Αντίθετα, στη χρόνια υπονατριαιμία (εγκαθιστάμενη 
σε διάστημα > 48 ωρών) η συμπτωματολογία είναι ήπια ή απούσα ακόμα και σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα νατρίου20. Ο βαθμός της υπονατριαιμίας αποτελεί επίσης παράμετρο 
που συσχετίζεται με τη συμπτωματολογία. Σε συγκεντρώσεις Να+ του ορού <125 mEq/l 
η κλινική εικόνα περιλαμβάνει συνήθως αδυναμία, κεφαλαλγία, απάθεια, ναυτία και 
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εμέτους ενώ, σε συγκεντρώσεις Νa+ <115 mEq/l επέρχεται διαταραχή του επιπέδου 
συνείδησης, σπασμοί, κώμα αναπνευστική ανεπάρκεια και ενδεχομένως θάνατος32. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με υπονατριαιμική 
εγκεφαλοπάθεια ο κίνδυνος νευρολογικών συνεπειών είναι περίπου 20πλάσιος σε 
σχέση με άρρενες ή μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες33, γεγονός που αποδίδεται στην 
ιδιότητα των οιστρογόνων και της προγεστερόνης να διεγείρουν την έκκριση της 
ADH και να εμποδίζουν την ενεργοποίηση των αντισταθμιστικών μηχανισμών15. 

Στους ασθενείς με σύνδρομο ΑΕΑΔΟ απουσιάζουν τα κλινικά χαρακτηριστικά εν-
δεικτικά αύξησης του εξωκυττάριου χώρου όπως το οίδημα ή η αύξηση της φλεβικής 
πίεσης αν και μικρή αύξηση του σωματικού βάρους μπορεί να είναι παρούσα34,35. 

9. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΕΑΔΟ 
9.1. Αποκλεισμός της ψευδοϋπονατριαιμίας

Όπως προαναφέρθηκε, το χαρακτηριστικό στοιχεία του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ είναι 
η υπονατριαιμία και η ελάττωση της οσμωτικής πίεσης του πλάσματος. Η πρώτη δια-
γνωστική σκέψη πρέπει να αφορά στον αποκλεισμό της ψευδώς ελαττωμένης τιμής 
του νατρίου. Οι πλέον συχνές αιτίες είναι η αύξηση της συγκέντρωσης των λιπιδίων 
και των πρωτεϊνών στο πλάσμα (Πίνακας 4). Τα λιπίδια και οι πρωτεΐνες καθορίζουν 
το 7% περίπου του όγκου του πλάσματος με το ύδωρ να αποτελεί το υπόλοιπο 93%. 
Σε περιπτώσεις σοβαρής υπερλιπιδαιμίας ή υπερπρωτεϊναιμίας η περιεκτικότητα 
του πλάσματος σε νερό μπορεί να κατέρχεται και μέχρι το 80% οπότε η μέτρηση του 
νατρίου δίνει ψευδώς χαμηλότερες τιμές. Στην περίπτωση αυτή η οσμωτική πίεση 
του πλάσματος παραμένει φυσιολογική. Ψευδώς χαμηλό νάτριο μπορεί να βρεθεί 
επίσης σε ασθενείς με σοβαρή υπεργλυκαιμία διότι η υψηλή συγκέντρωση γλυκό-
ζης, ασκώντας οσμωτική δράση, προσελκύει ύδωρ εντός του αγγειακού χώρου με 
αποτέλεσμα αραίωση του νατρίου. 

9.2. Εκτίμηση της ΟΠ πλάσματος 
Η ΟΠ του πλάσματος δεν μετριέται, συνήθως, στη χώρα μας με κάποια αντικειμενική 

μέθοδο. Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται ουσιώδες πρόβλημα επειδή υπάρχει 
αξιόπιστος εναλλακτικός τρόπος εκτίμηση της που στηρίζεται στο γεγονός ότι το 
νάτριο και τα συνοδεύοντα αυτό ανιόντα (χλώριο και διτανθρακικό) αποτελούν το 
94% των διαλυτών στον εξωκυττάριο χώρο. Έτσι η οσμωτική πίεση του πλάσματος 

Πίνακας 4. Διαφορική διάγνωση του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ.

Ψευδοϋπονατριαιμία Αληθής Υπονατριαιμία
Υπετριγλυκεριδαιμία 
Υπερπρωτεϊναιμία 
Υπερ γ-σφαιριναιμία 
Υπεργλυκαιμία 

Ψυχογενής πολυδιψία
Υποφυσιακή ανεπάρκεια
Φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια
Υποθυρεοειδισμός 
Σύνδρομο εγκεφαλικής νατριούρησης 
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μπορεί να εκτιμηθεί πολλαπλασιάζοντας τη συγκέντρωση του νατρίου στο αίμα επί 
2,1. Σε περιπτώσεις νεφρικής έκπτωσης η επίδραση της γλυκόζης και της ουρίας 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αν και η τελευταία δεν δημιουργεί πρόβλημα επειδή 
διέρχεται ελεύθερα τη μεμβράνη των κυττάρων. 

9.3. Διάγνωση του συνδρόμου
Τα επίπεδα της ADH δεν είναι αξιόπιστος δείκτης εκτίμησης του συνδρόμου 

ΑΕΑΔΟ επειδή παρατηρείται διακύμανση στους διαφόρους τύπους του. Η διάγνω-
ση του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ γίνεται με τη μέθοδο του αποκλεισμού άλλων αιτίων 
υπονατριαιμίας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αποκλεισθεί ο υποθυρεοειδισμός και 
η φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια ως αιτίων της υπονατριαιμίας. Το ιστορικό του 
ασθενούς βοηθάει για τον αποκλεισμό αιτίων απώλειας ύδατος και ηλεκτρολυτών ή 
αυξημένης πρόσληψης ύδατος από το πεπτικό σύστημα. Στον Πίνακα 5 παρατίθενται 
τα κριτήρια που προτείνονται για τη διάγνωση του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ. Ιδιαίτερη 
προσοχή απαιτείται για τον αποκλεισμό του ΣΕΝ. Στον Πίνακα 6 παρατίθενται κλι-
νικά και εργαστηριακά κριτήρια που βοηθούν στη διαφορική διάγνωση των δύο 
καταστάσεων.

9.4. Διαγνωστική προσέγγιση στην περίπτωση ασθενών που λαμβάνουν 
διουρητικό 

Η διάγνωση του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ είναι δύσκολη στις περιπτώσεις που ο ασθε-
νής λαμβάνει διουρητικά γιατί το κριτήριο της απρόσφορης για την υπονατριαιμία 
νεφρικής αποβολής νατρίου ακυρώνεται. Στην περίπτωση αυτή η κλασματική απο-
βολή του ουρικού οξέως είναι χρήσιμος διαγνωστικός δείκτης συνδρόμου ΑΕΑΔΟ. 
Κλασματική αποβολή ουρικού οξέως 8% έχει ευαισθησία και αρνητική προγνωστική 
αξία 100%36. 

Στη διαφορική διάγνωση της υπονατριαιμίας, η εκτίμηση της κατάστασης του 
όγκου του εξωκυττάριου χώρου είναι κριτικής σημασίας επειδή επιτρέπει τη διά-
κριση μεταξύ υπονατριαιμίας από αραίωση και υπονατριαιμίας από απώλεια Να+ 
γεγονός που καθορίζει το θεραπευτικό σχεδιασμό37. Ο προσδιορισμός της νεφρικής 
αποβολής Να+ σε δείγμα ούρων είναι διαγνωστικά χρήσιμος και θεωρείται σταθε-
ρά αναφοράς για τη διαφορική διάγνωση του ελαττωμένου δραστικού αγγειακού 

Πίνακας 5. Διαγνωστικά κριτήρια του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ. 

Ελαττωμένη οσμωτική πίεση του πλάσματος (< 275 mosm/kg)
Απρόσφορα αυξημένη νεφρική αποβολή Na+ (>30 mEq/L) (σε ασθενείς που δεν λαμβάνουν δι-
ουρητικά). 
Κλασματική νεφρική απέκκριση ουρικού οξέως >12% (σε ασθενείς που λαμβάνουν διουρητικά). 
Χαμηλό ουρικό οξύ και ουρία αίματος
Απρόσφορα αυξημένη συμπύκνωση των ούρων (>100 mosm/kg)
Φυσιολογικός όγκος εξωκυττάριου χώρου 
Φυσιολογική θυρεοειδική, φλοιοεπινεφριδιακή και νεφρική λειτουργία 
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όγκου, σε περιπτώσεις υποογκαιμίας ή υπερογκαιμίας (Να+ ούρων <30 meq/l), από 
την ευογκαιμική υπονατριαιμία του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ (Να+ ούρων >30 meq/l)38. 
Όμως ο προσδιορισμός του Να+ στα ούρα έχει μικρή διαγνωστική αξία σε ασθενείς 
που λαμβάνουν διουρητικά όπου το διουρητικό αυξάνει την αποβολή νατρίου. 
Συνήθως αυτές οι περιπτώσεις υπονατριαιμίας χαρακτηρίζονται ως οφειλόμενες 
στο λαμβανόμενο διουρητικό39. Χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο, στις περιπτώσεις 
ασθενών με υπονατριαιμία και λήψη διουρητικού, είναι ο προσδιορισμός της κλα-
σματικής νεφρικής απέκκρισης ουρικού οξέως, λειτουργία που δεν επηρεάζεται από 
το διουρητικό36 και υπολογίζεται από τον τύπο: 

Κλασματική απέκκριση ουρικού οξέως = (ουρικό οξύ ούρων Χ κρεατινίνη πλά-
σματος / κρεατινίνη ούρων Χ ουρικό οξύ πλάσματος) Χ 100. 

Τιμή κλασματικής απέκκρισης 12% έχει θετική προγνωστική διαγνωστική αξία 
100% ενώ τιμή ≤ 8% αποκλείει την παρουσία συνδρόμου ΑΕΑΔΟ36. Η αποβολή του 
ουρικού οξέως, μεταβολικού προϊόντος της διάσπασης των πουρινών, γίνεται κυρίως 
από τους νεφρούς και ειδικότερα από το εγγύς τμήμα του νεφρικού σωληναρίου 
το οποίο δεν επηρεάζεται από τα διουρητικά. Σε φυσιολογικά άτομα η κλασματική 
νεφρική απέκκριση του ουρικού οξέως είναι 10%40. 

Η υπονατριαιμία του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ τυπικά συνοδεύεται από αύξηση της 
κάθαρσης του ουρικού οξέως (και συνεπώς συνοδεύεται από χαμηλό ουρικό οξύ 
αίματος) και της κλασματικής νεφρικής απέκκρισης που επανέρχονται στο φυσιο-
λογικό μετά τη διόρθωση της υπονατριαιμίας41. 

Αλλά ως συνήθως στον κανόνα υπάρχουν εξαιρέσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
κίρρωσης του ήπατος42 και σε ασθενείς με σύνδρομο ΣΕΝ διαπιστώθηκαν τιμές 
κλασματικής απέκκρισης ουρικού οξέως >12%43. Το σύνδρομο ΣΕΝ, μια σχετικά 
σπάνια νοσολογική οντότητα ασθενών με παθολογίες του ΚΝΣ, εκδηλώνεται με 
υποογκαιμία λόγω νεφρικής απώλειας Να+35 σε αντίθεση με το σύνδρομο ΑΕΑΔΟ, η 

Πίνακας 6. Κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ και του συν-
δρόμου εγκεφαλικής νατριούρησης (ΣΕΝ).

Παράμετρος ΑΕΑΔΟ ΣΕΝ
Όγκος εξωκυτταρικού χώρου
Σωματικό βάρος 
Πίεση ενσφήνωσης 
Όγκος ούρων 
Ταχυκαρδία
Αιματοκρίτης 
Λευκωματίνη ορού
Ουρία αίματος
Ουρικό οξύ αίματος 
Διατανθρακικά αίματος 
Νάτριο ούρων
Κλασματική απέκκριση ουρικού οξέως 

Α
Α
Φ ή Α
Φ ή Ε
-
-
-
Φ ή Ε
Ε
Φ ή Ε
Α
Α

Ε
Ε
Ε
Φ ή Α
+
Α
Α
Α
Φ ή Α
Α
Α
Ε

Α: αύξηση, Φ: φυσιολογικό, Ε: ελάττωση 
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διόρθωση της υπονατριαιμίας δεν αποκαθιστά την αυξημένη κλασματική έκκριση 
ουρικού οξέως44. Συνεπώς, σε ασθενείς με τιμές κλασματικής απέκκρισης ουρικού 
οξέως >12%, απαιτείται αποκλεισμός του ΣΕΝ πριν την αποδοχή της διάγνωσης 
του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ. Φυσικά, η αξιολόγηση του κριτηρίου του ουρικού οξέως 
προϋποθέτει και τον αποκλεισμό λήψης φαρμάκων που επηρεάζουν την αποβολή 
του όπως η προβενεκίδη, η σουλφοπυραζόνη και η βενπρομαρόνη, καθώς και 
αναστολέων των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ45. Το κριτήριο της κλασματικής 
νεφρικής απέκκρισης του ουρικού οξέως καταργεί την ανάγκη διακοπής της λήψης 
του διουρητικού και υπάρχουν ενδείξεις ότι υποκαθιστά τη δοκιμασία 24ωρης φόρ-
τισης με φυσιολογικό ορό για τη διαφορική διάγνωση του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ από 
καταστάσεις αρνητικού ισοζυγίου νατρίου. 

10. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥΡΗΣΗΣ 
Αποτελεί μια άλλη αιτία υπονατριαιμίας σε ασθενείς με ενδοκρανιακές διαταραχές 

και ειδικά σε περιπτώσεις υπαραχνοειδούς αιμορραγίας44,46. Χαρακτηρίζεται από 
αυξημένη νεφρική αποβολή νατρίου λόγω μειωμένης επαναπορρόφησής του στο 
εγγύς τμήμα του νεφρικού σωληναρίου44,46. Η αιτία για την εκδήλωση αυτή δεν είναι 
γνωστή. Υποστηρίζεται ότι οφείλεται σε διαταραχή της συμπαθητικής διέγερσης 
των νεφρών και την υπερέκκριση νατριουρητικών ουσιών όπως το κολπικό νατρι-
ουρητικό πεπτίδιο, το εγκεφαλικό νατριουρητικό πεπτίδιο ή πεπτίδια που μοιάζουν 
με την ουαμπαίνη44,46.

Οι νευρολογικές εκδηλώσεις της υπονατριαιμίας από το ΣΕΝ είναι παρόμοιες με τις 
αντίστοιχες του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ και εκείνο που διαφοροποιεί τα δύο σύνδρομα 
είναι η διαφορά στον όγκο του εξωκυττάριου χώρου. Είναι ελαττωμένος στο ΣΕΝ 
ενώ στο σύνδρομο ΑΕΑΔΟ είναι φυσιολογικός ή ελαφρά αυξημένος. Η ελάττωση του 
όγκου του εξωκυττάριου χώρου στο ΣΕΝ εκδηλώνεται κλινικά με εικόνα αφυδάτωσης, 
ταχυκαρδίας, ορθοστατικής υπότασης και μείωσης του σωματικού βάρους44,47. Στη 
διαφορική διάγνωση βοηθούν ορισμένα εργαστηριακά ευρήματα. Υπέρ του ΣΕΝ 
συνηγορούν η αύξηση του αιματοκρίτη και της λευκωματίνης του αίματος44,47 καθώς 
και τα φυσιολογικά ή αυξημένα επίπεδα ουρίας και ουρικού οξέως. 

11. ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Σημαντική παράμετρο στη θεραπευτική διαχείριση της υπονατριαιμίας αποτελεί 

η ταξινόμηση της ως «οξείας» ή «χρόνιας». Ο χρόνος των 48 ωρών αποτελεί το όριο 
για τη διάκριση αυτή. Αυτό είναι το χρονικό όριο που χρειάζονται τα κύτταρα του 
εγκεφάλου για να δημιουργήσουν οσμωτικά ενεργά μόρια στην αντισταθμιστική 
απάντηση της διόγκωσής τους. Ως γενικός κανόνας ισχύει το ότι εάν ο ασθενής είναι 
χωρίς συμπτώματα η υπονατριαιμία είναι μάλλον χρόνια48. Προτεραιότητα πρέπει να 
δοθεί στην αντιμετώπιση των οξέων καταστάσεων που απειλούν τη ζωή οι οποίες 
συνήθως συνοδεύουν τη συμπτωματολογία της οξέως εγκαθιστάμενης υπονατριαιμίας.

Ο περιορισμός των προσλαμβανόμενων υγρών σε σχέση με τα αποβαλλόμενα 
αποτελεί την πρώτη θεραπευτική ενέργεια σε σταθερούς ασυμπτωματικούς ασθε-
νείς49. Επειδή όμως αυτό έχει δυσκολίες εφαρμογής στην πράξη και το αποτέλεσμα 
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καθυστερεί, έχει αναδειχθεί η χορήγηση νατρίου ως η βάση της θεραπείας. Σε ελαφρά 
συμπτωματικούς ασθενείς και στις περιπτώσεις που είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ 
ευβολαιμικής και υποβολαιμικής κατάστασης, χορηγείται φυσιολογικός ορός (NaCl 
0,9%). Όμως και στην περίπτωση αυτή χρειάζεται παρακολούθηση γιατί μπορεί να 
προκληθεί περαιτέρω ελάττωση του νατρίου του ορού50. Στις περιπτώσεις οξέως 
εγκαθιστάμενης και/ή της σοβαρής υπονατριαιμίας απαιτείται χορήγηση υπέρτονου 
διαλύματος NaCl (3 ή 5%). 

Στη χορήγηση του NaCl, τo ουσιώδες στοιχείο είναι η τήρηση κανόνων στο ρυθμό 
αύξησης του νατρίου του ορού. Η χορήγηση του διαλύματος NaCl πρέπει να γίνει έτσι 
ώστε η αύξηση του Να+ να μη ξεπερνάει τα 8-10 mΕq το 24ωρο. Με αυτό το ρυθμό 
αποφεύγεται ο κίνδυνος πρόκλησης οσμωτικής απομυελίνωσης της γέφυρας και 
άλλων ανατομικών δομών του εγκεφάλου51,52. Η διαταραχή αυτή συνήθως εκδηλώ-
νεται μετά μια αρχική βελτίωση της νευρολογικής συμπτωματολογίας του ασθενούς, 
και χαρακτηρίζεται από λήθαργο ακολουθούμενο από δυσαρθρία, τετραπάρεση και 
ψευδοπρομικική παράλυση. 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.medcalc.com/sodium.html μπορεί 
κάποιος να βρει πληροφορίες για τον τρόπο χορήγησης του διαλύματος NaCl αλλά 
γενικά στην κλινική πράξη ο απλούστερος τρόπος είναι η χορήγηση NaCl 3% με 
ρυθμό 0,5-1,0 ml/kg βάρους/h με στόχο την αύξηση του νατρίου του ορού κατά 
0,4-0,5 mEq/l/h. Η ανά 2ωρο εκτίμηση του Να+ του ορού αποτελεί ασφαλή οδηγό. Η 
χορήγηση DDAVP μπορεί να χρησιμεύσει ως μια ασφαλής και αποτελεσματική ενέρ-
γεια στο πλαίσιο της πρόληψης ή της αναστροφής της πάνω από το σχεδιαζόμενο 
όριο αύξησης του Νa+ του ορού53. Στην περίπτωση σοβαρών κλινικών εκδηλώσεων 
όπως σπασμών και κώματος ή σε περιπτώσεις με ιδιαίτερα χαμηλό Νa (<120 mEq/l) 
ενδείκνυται επιθετική θεραπευτική προσέγγιση. Στην περίπτωση αυτή, ο ρυθμός 
χορήγησης αυξάνεται για τις επόμενες 3–4 ώρες στα 1-2 ml/kg βάρους/h με στόχο 
την αύξηση του Να+ του ορού κατά περίπου 4 mEq/l αλλά δεν παραβιάζεται ο κα-
νόνας που αφορά στον 24ωρο ρυθμός αύξησης του Νa+ του ορού. Φυσικά πρέπει 
να αναζητηθεί και να αντιμετωπισθεί η υποκείμενη αιτία, εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

Η χορήγηση φουροσεμίδης έχει προταθεί ως υποβοηθητική αγωγή στη θεραπεία 
του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ αλλά τα υπάρχοντα δεδομένα δείχνουν ότι βοηθάει μόνο 
στην οξεία φάση της διόρθωσης54 αυξάνοντας την αποβολή ελεύθερου ύδατος μέσω 
επηρεασμού της οσμωτικής διαφοράς στη μυελώδη μοίρα του νεφρού55.

Πρόσφατα στη θεραπευτική φαρέτρα προστέθηκε μια νέα ομάδα φαρμάκων, 
οι βαπτάνες, που λειτουργούν ως μη πεπτιδικοί αναστολείς των V2 υποδοχέων56. 
Με βάση τα δεδομένα δύο πρόσφατων μελετών φάσης 3, στις οποίες εξετάσθηκε η 
χρήση της τολβαπτάνης στην αντιμετώπιση της υπονατριαμίας, από ποικίλα αίτια, 
σε ασθενείς με φυσιολογικό ή αυξημένο εξωκυττάριο χώρο, εγκρίθηκε η χρήση 
της τολβαπτάνης από το FDA to 2008 και τον ΕΜΕΑ το 2009 για την αντιμετώπιση 
της υπονατριαιμίας στο σύνδρομο ΑΕΑΔΟ. Η αναστολή των V2 υποδοχέων της 
ADH συνοδεύεται από ελάττωση της έκφρασης των διαύλων υδροπορίνης-2 στην 
επιφάνεια των επιθηλιακών κυττάρων των αθροιστικών σωληναρίων και κατ’ ακο-
λουθία από αύξηση αποβολής ελεύθερου ύδατος57. Σε πρόσφατη μετα-ανάλυση 
15 προ-οπτικών μελετών με χρήση εικονικού φαρμάκου βρέθηκε ότι τα φάρμακα 
αυτά είναι αποτελεσματικά και ασφαλή στην αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας του 
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συνδρόμου ΑΕΑΔΟ58. Μέχρι σήμερα διατίθενται στην κυκλοφορία δύο σκευάσμα-
τα, το ένα για ενδοφλέβια χορήγηση (κονιβαπτάνη) και το άλλο για λήψη από του 
στόματος (τολβαπτάνη). 

Η κονιβαπτάνη είναι μη εκλεκτικός ανταγωνιστής των υποδοχέων V1a και V2 που 
διατίθεται για ενδοφλέβια χρήση (20 mg IV σε 30 λεπτά και 20/40 mg το 24ωρο και 
μέχρι 4 24ωρα)59. Συνήθεις παρενέργειες από τη χρήση της κονιβαπτάνης είναι πυρε-
τός, υποκαλιαιμία, γαστρεντερικές διαταραχές και κυρίως κίνδυνος υπότασης λόγω 
αποκλεισμού των V1a υποδοχέων. Ενδιαφέρον είναι ότι σε ασθενείς με συμφορητική 
καρδιακή ανεπάρκεια η χορήγηση του φαρμάκου αύξησε την αποβολή ούρων και 
είχε μέτρια επίπτωση στις πιέσεις πλήρωσης των καρδιακών κοιλοτήτων60. 

Σε αντίθεση με την κολιβαπτάνη, η τολβαπτάνη είναι εκλεκτικός αναστολέας των 
V2 υποδοχέων και συνεπώς δεν προκαλεί υπόταση ενώ λαμβάνεται από το στόμα. Η 
αρχική δόση είναι 15mg την ημέρα και μπορεί να αυξηθεί μέχρι τα 60 mg ανάλογα 
με την κλινική απάντηση. 

Δύο τυχαιοποιημένες διπλές τυφλές μελέτες φάσης 3 με τη χρήση εικονικού φαρ-
μάκου (SALT-1 και SALT-2) εξέτασαν τη χρήση της τολβαπτάνης στην αντιμετώπιση 
της υπονατριαμίας, από ποικίλα αίτια, σε ασθενείς με φυσιολογικό ή αυξημένο εξω-
κυττάριο χώρο και βρήκαν ότι είναι ασφαλής και αποτελεσματική61. Σε μια πρόσφατη 
μελέτη62 εκτιμήθηκε η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της τολβαπτάνης στην 
υποομάδα των μελετών SALT που περιελάμβανε ασθενείς με σύνδρομο ΑΕΑΔΟ. 
Σε υποομάδα 323 ασθενών με υπονατριαιμία (Νa+ ορού <134 mEq/l) η χορήγηση 
τολβαπτάνης αύξησε σημαντικά τα μέσα επίπεδα νατρίου την 7η ημέρα που διατη-
ρήθηκε έως την 40η εβδομάδα. 

Οι κύριες παρενέργειες είναι αδυναμία, ξηροστομία, δυσκοιλιότητα, πολυουρία, 
δίψα και υπεργλυκαιμία. Αντενδείκνυται όταν υπάρχει ανάγκη για ταχεία αύξηση του 
Na+ του ορού, στις περιπτώσεις υπονατριαιμίας με ελαττωμένο όγκο του εξωκυττά-
ριου χώρου και σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν το αίσθημα της δίψας. Περιορισμός 
υγρών και χορήγηση υπέρτονου διαλύματος NaCl πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς 
που λαμβάνουν τολβαπτάνη. Επί λήψης τολβαπτάνης οι ασθενείς πρέπει να έχουν 
ελεύθερη πρόσβαση στη λήψη ύδατος. 

Με βάση την ανάλυση των δεδομένων που παρατέθηκαν στη θεραπευτική προ-
σέγγιση προτείνεται ένας αλγόριθμος (Εικόνα 2). 

Στη θεραπευτική φαρέτρα υπάρχουν επίσης η υδροχλωρική δομεκλοκυκλίνη 
και το λίθιο. Η δομεκλοκυκλίνη διεγείρει τη νεφρική αποβολή ελεύθερου ύδατος 
(νεφρογενής άποιος διαβήτης) με μηχανισμό που δεν έχει πλήρως αποσαφηνισθεί. 
Μπορεί να δοθεί σε δόση 300-600 mg δύο φορές την ημέρα αλλά έχει το μειονέκτημα 
συχνών παρενεργειών όπως ναυτία, φωτοευαισθησία και κυρίως νεφροτοξικότητα. 
Παρόμοια, το λίθιο μειώνει την έκφραση των διαύλων υδροπορίνης και κατ’ ακολουθία 
την ικανότητα των νεφρών να συμπυκνώνουν τα ούρα (νεφρογενής άποιος διαβή-
της) οπότε ενδείκνυται για τη θεραπεία του συνδρόμου ΑΕΑΟ. Δυστυχώς και αυτό 
έχει νεφροτοξικότητα και προκαλεί διάμεσο νεφρίτιδα λόγοι που οδήγησαν στην 
εγκατάλειψή του. Στην αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ έχει 
χρησιμοποιηθεί και η ουρία (15-60 gr/ημέρα) η οποία αυξάνει τη νεφρική αποβολή 
ελεύθερου ύδατος. Είναι χρήσιμη για την αντιμετώπιση του συνδρόμου ΑΕΑΔΟ σε 
παιδιά. Η μακροχρόνια όμως χορήγηση της περιορίζεται από την κακή της γεύση. 
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12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Το σύνδρομο ΑΕΑΔΟ είναι μια συχνή αιτία υπονατριαιμίας με ευρύ φάσμα κλινικών 

εκδηλώσεων που κυμαίνονται από την ασυμπτωματική μορφή έως την περίπτωση που 
απειλεί τη ζωή. Συνεπώς η σωστή διάγνωση είναι ουσιώδης όπως επίσης και η εκτίμη-
ση της κατάστασης του εξωκυττάριου χώρου. Η κλασσική θεραπευτική προσέγγιση 
περιλαμβάνει περιορισμό των προσλαμβανόμενων υγρών, χορήγηση φυσιολογικού 
ορού και φουροσεμίδης στην αρχή αλλά όλα αυτά έχουν τους περιορισμούς τους. 
Ο κίνδυνος της ταχείας διόρθωσης της υπονατριαιμίας πρέπει να αποφεύγεται με 
τον συνεχή έλεγχο της κατάστασης του ασθενούς. Η εισαγωγή στην κλινική πράξη 
των ανταγωνιστών των υποδοχέων της ADH φαίνεται να προσφέρει ένα σημαντικό 
εργαλείο για την αντιμετώπιση της ελαφράς και μέτριας βαρύτητας υπονατριαιμία. 
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