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∆ρ Αντωνάτος Σπύρος

Εισαγωγή : Εάν κάτι µε ώθησε να αναφερθώ µε αυτό το µικρό κείµενο περί
υπονατριαιµίας, είναι η συχνότητα µε την οποία µας καλούν οι συνάδελφοι
παθολόγοι στο νοσοκοµείο για να αποφανθούµε κατά πόσο είναι δυνατή η επαγωγή
της από τη χορήγηση των αντικαταθλιπτικών SSRIs/SNRIs κατά κύριο λόγο. Η
συχνότητα πρέπει να οµολογήσω πως έχει αυξηθεί το τελευταίο χρονικό διάστηµα,
χωρίς όµως να υπάρχει προφανής λόγος.

Ορισµός
Ως υπονατριαιµία ορίζεται η ελάττωση της συγκέντρωσης του νατρίου στον ορό (Na+)
κάτω από 135 mEq/L (1mEq/L=1 mmol/L). Υποδηλώνει πλεόνασµα ύδατος σε σχέση
µε το νάτριο στο διαµέρισµα του εξωκυττάριου υγρού.
Σοβαρή υπονατριαιµία θεωρείται µε επίπεδα (Na+) κάτω από 130 mEq/L.
Οι περισσότερες περιπτώσεις υπονατριαιµίας συνδέονται µε φυσιολογικά
απρόσφορη έκκριση, αλλά όχι υποχρεωτικά αυξηµένη, αργινίνης-βαζοπρεσίνης που
οδηγεί σε κατακράτηση ύδατος και υποτονικότητα στον ορό. Η αργινίνηαγγειοπιεσίνη (Arginine Vasopressin,AVP ή αλλιώς αντιδιουρητική ορµόνη)
εκκρίνεται από τη νευροϋπόφυση (οπίσθιος λοβός της υπόφυσης) και θεωρείται ο
κύριος ρυθµιστής του ισοζυγίου ύδατος και ηλεκτρολυτών · παράλληλα µε την
έκκριση του ύδατος από τους νεφρούς και τη δίψα, ελέγχει την
ωσµογραµµοµοριακότητα κατά βάρος του ορού και το (Na+) του ορού.
Σοβαρές συνέπειες, που περιλαµβάνουν νευρολογική σηµειολογία και µπορεί να
οδηγήσουν και στο θάνατο, είναι δυνατό να προκύψουν µε τη δυσρύθµιση του όγκου
του εγκεφάλου που προκαλείται από την υπονατριαιµία µε οξεία έναρξη
(αναπτύσσεται µέσα σε λιγότερο από 48 ώρες ) ή από υπερβολικά γρήγορη
διόρθωση του νατρίου ορού.

1

Επιδηµιολογία
•
•
•
•

Παρατηρείται στο 3-5% των νοσηλευόµενων ασθενών
Στα 2/3 από αυτούς εγκαθίστασται µετά την εισαγωγή τους στο νοσοκοµείο και
θεωρείται ιατρογενής
Είναι συχνότερη στους ηλικιωµένους και τους µετεγχειρητικούς ασθενείς.
Οι ψυχιατρικές διαταραχές είναι µεταξύ των κλινικών παθήσεων που
συνδέονται µε αυξηµένο κίνδυνο υπονατριαιµίας.

Παράγοντες κινδύνου για υπονατριαιµία στους Ψυχιατρικούς ασθενείς
Οι πιθανοί παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη υπονατριαιµίας στους
ψυχιατρικούς ασθενείς σχετίζονται µε τις καταστάσεις που αυξάνουν την κατανάλωση
ύδατος. Σε αυτές συµπεριλαµβάνονται οι παραληρηµατικές καταστάσεις, η
ιδεοψυχαναγκαστική συµπεριφορά καθώς και η ξηροστοµία που συνδέεται µε τις
αντιχολινεργικές ανεπιθύµητες ενέργειες πολλών ψυχοτρόπων φαρµάκων. Ως
συνέπεια της καταναγκαστικής συµπεριφοράς πόσης, οι ασθενείς µε διαταραχή
κατάχρησης αλκοόλ ή διαταραχή πρόσληψης τροφής µπορεί να χρησιµοποιούν νερό
για επιτύχουν ψευδοκορεσµό που οδηγεί σε υπονατριαιµία από αραίωση. Οι
ασθενείς µε ανορεξία είναι επίσης δυνατό να εµφανίζουν υπονατριαιµία µετά από
απόπειρες κρυφής φόρτισης µε νερό για επιτύχουν το βάρος-στόχο που
προσδιορίζεται στο συµβόλαιο θεραπείας τους.
Ο κίνδυνος υπονατριαιµίας αυξάνεται µε τη χρήση πολλών τύπων ψυχοτρόπων
φαρµάκων που συνδέονται µε το σύνδροµο απρόσφορης έκκρισης της
αντιδιουρητικής ορµόνης
(ISADH, Inappropriate Secretion of Antidiuretic
Hormone).Το σύνδροµο αυτό παρατηρήθηκε αρχικά σε ασθενείς που λάµβαναν
τυπικά αντιψυχωτικά φάρµακα, ή τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά ή συνδυασµό τους. Στη
συνέχεια το ISADH παρατηρήθηκε σε ασθενείς που λάµβαναν άτυπα αντιψυχωτικά
φάρµακα, µη εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης, εκλεκτικούς
αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRIs - σιταλοπράµη, φλουοξετίνη,
φλουβοξαµίνη, παροξετίνη, σερτραλίνη) εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης
σεροτονίνης και νοραδρεναλίνης (SNRIs - βενλαφαξίνη, εσιταλοπράµη] αλλά και
αντιεπιληπτικά φάρµακα (καρβαµαζεπίνη και οξυκαρβαζεπίνη).
Η επίπτωση της υπονατριαιµίας που προκαλείται από τους SSRIs ποικίλλει ευρέως,
κυµαινόµενη από 0,5% έως 32%, ενώ ο υψηλότερος κίνδυνος παρατηρείται µεταξύ
των ενηλίκων µεγαλύτερης ηλικίας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των πρώτων
εβδοµάδων θεραπείας.
Οι υποκείµενοι µηχανισµοί µε τους οποίους προκαλούν το ISADH τα φάρµακα που
προαναφέρονται, δεν είναι καλά κατανοητοί. Ενοχοποιούνται οι ανεπιθύµητες
ενέργειες των φαρµάκων, όπως η ορθοστατική υπόταση, η ναυτία ή ο έµετος, που
διεγείρουν τη µη ωσµωτική αποδέσµευση της αργινίνης-βαζοπρεσίνης (AVP).
Επίσης εµπλέκεται η διέγερση της αποδέσµευσης της AVP που προκαλείται από την
άµεση ενεργοποίηση των σεροτονινεργικών υποδοχέων 5HT2C στον υποθάλαµο ή
η ενίσχυση της νεφρικής ευαισθησίας στην AVP που µπορεί να συµβαίνει από
ορισµένα ψυχοτρόπα φάρµακα, συµπεριλαµβανοµένων και των SSRIs / SNRIs.
Συνοπτικά Αίτια Υπονατριαιµίας
1. Ισοογκαιµική
2. Υπερογκαιµική
3. Υποογκαιµική
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1. Ισοογκαιµική Υπονατριαιµία (φυσιολογικό συνολικό Na+ ορού)
Α. Ψυχογενής Πολυδιψία (περιπτώσεις σχιζοφρένειας, ψυχωτικής κατάθλιψης,
διπολικής συναισθηµατικής ψύχωσης ή συναισθηµατικό στρες )
Β. Αδυναµία αποβολής ελεύθερου ύδατος
•
•
•

Υποθυρεοειδισµός
Ανεπάρκεια Γλυκοκορτικοειδών
Απρόσφορη
έκκριση
αντιδιουρητικής
ορµόνης
(ADH):
(Na+ ) ούρων >30 mmol/l, Ωσµωτικότητα ούρων >100-200 mmol/l.

Αίτια Συνδρόµου Απρόσφορης Έκκρισης Αντιδιουρητικής Ορµόνης
(ISADH):

α) ∆ιαταραχές ΚΝΣ
Κάταγµα κρανίου
Υποσκληρίδιο αιµάτωµα
Υπαραχνοειδής αιµορραγία
Θρόµβωση εγκεφαλικών αγγείων
Ατροφία εγκεφάλου
Οξεία εγκεφαλίτιδα
Φυµατιώδης µηνιγγίτιδα
Ερυθηµατώδης λύκος
Οξεία διαλείπουσα πορφυρία
Σύνδροµο Guillain- Barré

β) Κακοήθη νεοπλάσµατα µε αυτόνοµη έκλυση AVP
Μικροκυτταρικό καρκίνος πνεύµονα
Καρκίνος παγκρέατος
Λέµφωµα Hodgkin
Θύµωµα
Καρκίνος δωδεκαδακτύλου
γ) Μη κακοήθη νοσήµατα πνεύµονα
Φυµατίωση
Απόστηµα πνεύµονα
Πνευµονία
Εµπύηµα
ΧΑΠ
Ινοκυστική νόσος
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δ) Φάρµακα

Χηµειοθεραπευτικά (βινκριστίνη, βιµπλαστίνη, κυκλοφωσφαµίδη)
Αντιεπιληπτικά (Καρβαµαζεπίνη, Οξυκαρβαζεπίνη)
Ορµόνες (Ωκυτοκίνη)
Γενική αναισθησία
Ναρκωτικά (3,4-µεθυλενοδιοξυµεθαµφεταµίνη – Ecstasy, οπιούχα)
Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (δεσιπραµίνη, χλωριµιπραµίνη)
SSRIs, SNRIs
Τυπικά αντιψυχωτικά (φαινοθειαζίνες)
Άτυπα αντιψυχωτικά (αριπιπραζόλη)
Αναστολείς αντλίας πρωτονίων (οµεπραζόλη)
Άλλα φάρµακα (χλωροπροπαµίδη, κλοφιµπράτη)

ε) ∆ιάφορα αίτια
Νικοτίνη
Χρήση Μηχανικής αναπνοής (Αερισµός µε θετική πίεση)

2. Υπερογκαιµική Υπονατριαιµία (αυξηµένο συνολικό Na+ ορού)
Α. Καρδιακή ανεπάρκεια
Β. Νεφρωσικό σύνδροµο
Γ. Κίρρωση ήπατος
∆. Νεφρική ανεπάρκεια
3. Υποογκαιµική Υπονατριαιµία (µειωµένο συνολικό Na+ ορού)
Α. ∆ιάρροια, έµετοι
Β. ∆ιουρητικά
Γ. Παγκρεατίτιδα

Πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχει και η Ψευδονατριαιµία στην οποία τόσο η
ωσµωτικότητα όσο και η «πραγµατική» συγκέντρωση (Na+) είναι φυσιολογικές.
Συµβαίνει σε υπερτριγλυκεριδαιµία, µακροσφαιριναιµία και σε πολλαπλούν
µυέλωµα.

Κλινική εικόνα
Τα προειδοποιητικά συµπτώµατα είναι η ναυτία, ο έµετος, η ανορεξία, ο
αποπροσανατολισµός, η κεφαλαλγία, η κόπωση, η αδυναµία, η ευερεθιστότητα, ο
λήθαργος, η σύγχυση και οι µυικές κράµπες.
(Na+): 125-130 mEq/L (Ναυτία, εµετοί, κεφαλαλγία)
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(Na+): 115-120 mEq/L (Ανησυχία, διέγερση, επιθετική συµπεριφορά ή αντίθετα
απάθεια, λήθαργος, διαταραχές προσανατολισµού, µυϊκές συσπάσεις)
(Na+):
≤110 mEq/L (επιπληπτοειδείς σπασµοί, υποτονία και σε βαρύτερες
περιπτώσεις κώµα και θάνατος).
Παρότι οι περισσότεροι ασθενείς δεν εµφανίζουν συµπτώµατα µέχρι το (Na+) στον
ορό να φτάσει να είναι <125 mEq/L, οι κλινικές εκδηλώσεις εξαρτώνται από άλλες
µεταβλητές, περιλαµβανοµένου του ρυθµού µείωσης του (Na+) ορού. Εάν η
υπονατριαιµία είναι χρόνια ο οργανισµός έχει αντιρροπιστικούς µηχανισµούς µε
αποτέλεσµα να κυκλοφορούν σχετικά ασυµπτωµατικοί ασθενείς µε επίπεδα (Na+)
ορού 110-115 mEq/L (!!!).
Καθώς εξελίσσεται η υπονατριαιµία, οι ασθενείς µπορεί να εµφανίσουν µειωµένη
απάντηση στα λεκτικά και τα επώδυνα ερεθίσµατα και αλλόκοτη συµπεριφορά ή
ακουστικές ή οπτικές ψευδαισθήσεις. Οι ψευδαισθήσεις που συνοδεύονται από
ψυχοκινητική διέγερση ή κατάθλιψη – και µοιάζουν µε παραληρηµατική µανία ή
κατατονία, αντίστοιχα – είναι δυνατό να µιµηθούν τις εκδηλώσεις πρωτοπαθών
ψυχιατρικών συµπτωµάτων. Η εξέλιξη του εγκεφαλικού οιδήµατος είναι δυνατό να
καταλήξει σε επιληπτικές κρίσεις, σχηµατισµό κήλης στον εγκέφαλο πάνω από το
σκηνίδιο και αναπνευστική παύση λόγω συµπίεσης του εγκεφαλικού στελέχους.
Οι ασθενείς µε χρόνια υπονατριαιµία είναι δυνατό να εµφανίζουν µειωµένη νοητική
λειτουργία, χαρακτηριζόµενη από ελλείµµατα της προσοχής, της µάθησης, της
µνήµης και της εκτελεστικής λειτουργίας, που είναι κοινά σε πολλές ψυχιατρικές
διαταραχές. Επιπρόσθετα, το άγχος και η κατάθλιψη µε µειωµένη νοητική απόδοση
είναι δυνατό να συνδέονται µε υπονατριαιµία η οποία προκαλείται από τις
ανεπιθύµητες ενέργειες πολλών ψυχοτρόπων, υπνωτικών και αγχολυτικών. Τα
αντιψυχωτικά είναι επίσης δυνατό να µειώσουν τον ουδό των επιληπτικών κρίσεων,
αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο εµφάνισης επιληπτικών κρίσεων κατά τη διάρκεια της
ταυτόχρονης υπονατριαιµίας.
Απαιτείται προσεκτική παρατήρηση για να εµπιστευτεία η αναγνώριση της
υπονατριαιµίας σε όλο το φάσµα των ψυχιατρικών διαταραχών. Για παράδειγµα, η
ψυχογενής πολυδιψία µπορεί να υποδηλώνεται από την έµµονη ενασχόληση του
ασθενούς µε το να πίνει και άλλες σχετιζόµενες µε τα υγρά συµπεριφορές. Η
καταναγκαστική κατανάλωση νερού αργά το απόγευµα και το βράδυ µπορεί να
µειώνει τη νοητική κατάσταση και να επιδεινώνει ακόµα περισσότερο τα ψυχιατρικά
συµπτώµατα. Η ακράτεια ούρων, περιλαµβανοµένης της ενούρησης, είναι πιθανό
σηµείο υποκείµενης πολυδιψίας.

∆ιάγνωση
Βασικό στοιχείο να διευκρινιστεί εάν ο ασθενής είναι υπογκαιµικός, υπερογκαιµικός ή
ισογκαιµικός.
Πολύ σηµαντικό είναι το ιστορικό και η φυσική εξέταση του ασθενή, π.χ. ιστορικό
διαρροιών, εµέτων, χρήση διουρητικών ή παρουσία ορθοστατικής υπότασης και
µείωση σπαργής δέρµατος, που αποτελούν στοιχεία υπογκαιµίας.
Η έγκαιρη διάγνωση είναι προϋπόθεση για τη µείωση της νοσηρότητας και του
θανάτου που συνδέονται µε την υπονατριαιµική εγκεφαλοπάθεια.
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ΧΟΡΗΓΗΣΗ SSRIs/SNRIs ΚΑΙ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ
Η υπονατριαιµία εδώ έχει συσχετισθεί µε τη χορήγηση των εκλεκτικών αναστολέων
σεροτονίνης και νοραδρεναλίνης, µε επιπολασµό που κυµαίνεται από 0,5% έως 32%.
Η µεγαλύτερη ηλικία, το γυναικείο φύλο, η ταυτόχρονη χρήση διουρητικών, το χαµηλό
σωµατικό βάρος και οι χαµηλότερες συγκεντρώσεις νατρίου στον ορό αποτελούν
παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης της παθολογικής αυτής κατάστασης.
Συνήθως ανιχνεύεται, στο σύνολο των περιπτώσεων, µέσα σε 30 ηµέρες από την
έναρξη χορήγησης των αντικαταθλιπτικών αυτών παραγόντων, αν και ορισµένοι
ασθενείς µπορεί να µην εµφανίσουν υπονατριαιµία έως και τρεις µήνες µετά την
έναρξη της θεραπείας µε SSRIs/SNRIs. Η φλουοξετίνη και η παροξετίνη είναι
πιθανότερο να προκαλούν υπονατριαιµία σε σχέση µε τους υπόλοιπους
φαρµακευτικούς παράγοντες.
Η συγκεκριµένη υπονατριαιµία χαρακτηρίζεται από χαµηλό νάτριο ορού και
ωσµογραµµοµοριακότητα κατά βάρος στον ορό, αυξηµένη ωσµογραµµοµοριακότητα
κατά βάρος στα ούρα και παράλληλα αυξηµένο νάτριο στα ούρα. Ως
παθοφυσιολογικός µηχανισµός προτείνεται το σύνδροµο απρόσφορης έκκρισης
αντιδιουρητικής ορµόνης (syndrome of inappropiate antidiuretic hormone-SIADH), το
οποίο προκύπτει από έκκριση της αντιδιουρητικής ορµόνης (ADH) που προκαλείται
από την ενεργοποίηση των σεροτονινεργικών υποδοχέων 5HT2C.
Τα συµπτώµατα µε τα οποία εκδηλώνεται η υπονατριαιµία στους ενήλικες
µεγαλύτερης ηλικίας συνηθέστερα περιλαµβάνουν σύγχυση και κόπωση. Η
υπονατριαµία είναι επίσης δυνατό να µειώσει τον ουδό των επιληπτικών κρίσεων.
∆εν υπάρχουν µέχρι σήµερα ενδείξεις που να αιτιολογούν τον τακτικό έλεγχο των
επιπέδων του νατρίου στον ορό µετά την έναρξη της θεραπείας µε SSRIs/SNRIs.
Στην κλινική πρακτική µας ελέγχουµε σε βάση ρουτίνας τους ηλεκτρολύτες κατά την
έναρξη της θεραπείας µε τους παραπάνω αντικαταθλιπτικούς παράγοντες, τρεις
µήνες αργότερα και ξανά πιο µετά, αν οι ηλικιωµένοι ασθενείς εµφανίζουν κόπωση ή
µεταβολή του επιπέδου συνείδησης.
Η θεραπεία εξαρτάται από τη βαρύτητα της υπονατριαιµίας και της κατάστασης
όγκου του ασθενή. Η ισο-ογκαιµική υπονατριαιµία που συνδέεται µε τους
SSRIs/SNRIs είναι δυνατό να αντιµετωπιστεί µε τη διακοπή του φαρµάκου που την
προκάλεσε, παράλληλα µε περιορισµό των υγρών. Η σοβαρή συµπτωµατική
υπονατριαιµία µε υπερογκαιµία µπορεί να απαιτεί θεραπεία µε διουρητικά. Η
επαναπρόκληση µε SSRIs/SNRIs µπορεί να οδηγήσει ή όχι σε επανεµφάνιση της
υπονατριαιµίας, αλλά δεδοµένης της έλλειψης ξεκάθαρων στοιχείων σχετικά µε το
θέµα αυτό, πρέπει να χρησιµοποιούνται εναλλακτικά αντικαταθλιπτικά, αν είναι
δυνατό, στους ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο για αυτή την επιπλοκή (για
παράδειγµα, ηλικιωµένες γυναίκες υποβαλλόµενες σε θεραπεία µε διουρητικά). Εάν
επιχειρηθεί επαναπρόκληση µε SSRIs/SNRIs, συνιστάται συχνός έλεγχος του νατρίου
στον ορό (για παράδειγµα, κάθε δύο εβδοµάδες για τους πρώτους τρεις µήνες
θεραπείας).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Η ιδανική θεραπεία σε µια δεδοµένη περίπτωση εξαρτάται κυρίως από την κλινική
εκτίµηση των νευρολογικών συµπτωµάτων. Στο ένα άκρο (οξεία υπονατριαιµία) του
κλινικού φάσµατος, η απειλητική για τη ζωή υπονατριαιµική εγκεφαλοπάθεια
υποδηλώνει την ανάγκη επείγουσας θεραπείας µε υπέρτονα διαλύµατα, όπως 3%
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φυσιολογικό ορό, για αναστροφή του εγκεφαλικού οιδήµατος. Αντίθετα, η χρόνια
υπονατριαιµία αντιµετωπίζεται ιδανικότερα µε περιορισµό των υγρών και
αποµάκρυνση οποιασδήποτε υποκείµενης αιτίας, όπως το οφειλόµενο στα φάρµακα
ISADH.
Η βαθµιαία διόρθωση της υπονατριαιµίας ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ωσµωτικής
αποµυελίνωσης ως επιβραδυµένης επιπλοκής της γρήγορης και υπερβολικής
διόρθωσης του (Na+) ορού. Παράγοντες κινδύνου για την αποµυελίνωση είναι ο
αλκοολισµός και η υποθρεψία, που προδιαθέτουν τα αστροκύτταρα σε βλάβες και
µπορούν να προκαλέσουν γεφυρική ή εξωγεφυρική µυελινόλυση. Σύµφωνα µε
πρόσφατες συστάσεις, ο ρυθµός διόρθωσης της υπονατριαιµίας δεν πρέπει να
υπερβαίνει το µέγιστο ρυθµό των 10 έως 12 mEq/L σε 24 ώρες. Μόνιµη εγκεφαλική
βλάβη ή θάνατος είναι δυνατό να προκύψει από την ανεπαρκή αντιµετώπιση ή την
υπερβολικά επιθετική διόρθωση στις οξείες και στις χρόνιες περιπτώσεις αντίστοιχα.
Μια τελευταία παρατήρηση σχετικά µε την πολυδιψία και την υπονατριαιµία στους
ψυχιατρικούς ασθενείς: Η θεραπεία µε αντιψυχωτικά φάρµακα όπως η κλοζαπίνη,
είναι δυνατό να βελτιώσει την πολυδιψία και την υπονατριαιµία σε αυτούς τους
ασθενείς, όπως αποδεικνύεται από ανέκδοτες αναφορές όσο και από προοπτικές
µελέτες. Φαίνεται πως η κλοζαπίνη, όταν αντικατέστησε ένα τυπικό νευροληπτικό,
αύξησε το ορού τόσο νωρίς το πρωί όσο και αργά το απόγευµα και µείωσε τη
βαρύτητα της πολυδιψίας. Μάλιστα σε πολλούς από αυτούς τους ασθενείς που
χορηγήθηκε, η πολυδιψία και η υπονατριαιµία µετριάστηκαν πριν από την πλήρη
ύφεση των ψυχωτικών συµπτωµάτων. Παρότι δεν είναι γνωστός ο µηχανισµός µέσω
του οποίου είναι δυνατό να βελτιώνει η κλοζαπίνη το ισοζύγιο νατρίου και ύδατος,
έχει πιθανολογηθεί η επίδρασή της στους νεφρικούς D1 υποδοχείς της ντοπαµίνης.
Αντιθέτως, το άτυπο αντιψυχωτικό ολανζαπίνη έχει αναφερθεί ότι ήταν
αναποτελεσµατικό ως θεραπεία για την πολυδιψία σε µια διπλή-τυφλή
διασταυρούµενη µελέτη.
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