
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

O σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι να εκθέσει περιληπτικά 
ό,τι είναι ουσιαστικό για την αφυδάτωση και τη διαταραχή ύδατος 
και ηλεκτρολυτών. Η διατήρηση του όγκου και της σύνθεσης των 
υγρών του σώματος είναι ζωτικής σημασίας για την κυκλοφορία. 
Τα διαμερίσματα των υγρών του σώματος είναι σε συνεχή ανταλ-
λαγή με εντυπωσιακές διαφορές στη σύνθεσή τους. Η διατήρηση 
του εξωκυττάριου όγκου επικεντρώνεται γύρω από τη διατήρηση 
της ισορροπίας των αλάτων του νατρίου. Η ιδανική θεραπεία για 
την αντιμετώπιση διαταραχών υγρών και ηλεκτρολυτών απαιτεί 
ακριβή περιγραφή του θεραπευτικού σχήματος, ξεχωριστά για κάθε 
συστατικό από αυτά που χρειάζονται διόρθωση. Θα ήταν χρήσιμο 
να εκτιμηθούν χωριστά οι ανάγκες σε ύδωρ και σε ηλεκτρολύτες για 
τις ανάγκες συντήρησης, ελλείματος και συνεχιζόμενων απωλειών. 
Αν και η αντιμετώπιση των διαταραχών υγρών - ηλεκτρολυτών έχει 
προκλήσεις, αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά με 
την εφαρμογή των βασικών αρχών της φυσιολογίας και την καλή 
παρακολούθηση του ασθενούς. (Δελτ Α΄ Παιδιατρ Κλιν Πανεπ 
Αθηνών 2007, 54(3):246-252)

Λέξεις ευρετηριασμού: αφυδάτωση, υπονατριαιμία, υπερνατριαιμία, 
εξωκυττάριος χώρος, ενδοκυττάριος χώρος.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διατήρηση του όγκου και της σύνθεσης των υγρών του ανθρωπί-
νου σώματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση 
του μεταβολισμού των κυττάρων και τη λειτουργία των οργάνων.

Για τη διατήρηση της ομοιόστασης των υγρών του οργανισμού 
είναι απαραίτητη η πρόσληψη επαρκούς ποσότητας νερού και η 
φυσιολογική λειτουργία του εντέρου και των νεφρών. Η σωστή 
διόρθωση των διαταραχών υγρών - ηλεκτρολυτών προϋποθέτει 
κατανόηση της φυσιολογικής κατανομής και σύνθεσης των υγρών 
του σώματος.
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Διαταραχές ομοιόστασης σωματικών 
υγρών
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ

Ο ολικός όγκος των υγρών του σώματος αντιστοιχεί 
στο 75-80% του σωματικού βάρους κατά τη γέννη-
ση και μειώνεται στο τέλος του πρώτου χρόνου της 
ζωής περίπου σε 60% του σωματικού βάρους (ΣΒ), 
ποσοστό που αντιστοιχεί σε αυτό του ενήλικα1-4. Στις 
γυναίκες, όμως, κατά την εφηβεία, λόγω αύξησης του 
σωματικού λίπους, το ποσοστό αυτό μειώνεται σε 
55% του ΣΒ, σε αντίθεση με τους άνδρες που είναι 
60% του ΣΒ. Αν και υπάρχει γραμμική συσχέτιση 
μεταξύ σωματικού βάρους και συνολικού όγκου 
υγρών, η σχέση αυτή διαταράσσεται σε παχύσαρ-
κα άτομα, λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας του 
λίπους σε νερό. 

Τα υγρά του σώματος κατανέμονται σε δύο μεγάλα 
διαμερίσματα, το ενδοκυττάριο, που αντιστοιχεί στο 
30-40% του σωματικού βάρους και το εξωκυττάριο, 
που αντιστοιχεί στο 20-25% του ΣΒ1-4. Η σχέση αυτή 
ενδοκυττάριο/εξωκυττάριο = 1/2 επιτυγχάνεται στο 
4ο-5ο έτος της ζωής, ενώ κατά τη γέννηση υπάρχει 
ελαφρά υπεροχή του εξωκυττάριου διαμερίσματος 
σε σχέση με το ενδοκυττάριο.

Το εξωκυττάριο υγρό αποτελείται από το πλάσμα 
(5% του ΣΒ), το διάμεσο υγρό (15% του ΣΒ), το 
διακυττάριο υγρό (1-3% του ΣΒ) και το βραδέως 
ανταλλάξιμο διαμέρισμα (8% του ΣΒ)1-4. Το διακυττά-
ριο υγρό αποτελείται από τις εκκρίσεις του γαστρεντε-
ρικού συστήματος, τα ούρα στους νεφρούς και στο 
κατώτερο ουροποιητικό, το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, 
το ενδοφθάλμιο, το πλευριτικό, το περιτοναϊκό και 
το ενδαρθρικό υγρό. Το βραδέως ανταλλασσόμενο 
διαμέρισμα αποτελείται από το υγρό των οστών και 
των χόνδρων και επειδή ανταλλάσσεται βραδέως 
δεν υπόκειται στους ρυθμιστικούς μηχανισμούς 
της ομοιόστασης των υγρών του σώματος1-4. Υγρά, 
ωστόσο, που χορηγούνται ενδοοστικά στο μυελό 
των οστών5,6, εισέρχονται στον ενδαγγειακό χώρο, 
ιδιότητα που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε κατα-
στάσεις κυκλοφορικής ανεπάρκειας που απαιτείται 
άμεση ανάταξη και δεν είναι δυνατή η ανεύρεση 
αγγείου για χορήγηση υγρών. Η δυνατότητα αυτή 
υπάρχει επειδή οι μυελοκυψέλες της σπογγώδους 
ουσίας των οστών επικοινωνούν με τη συστηματική 
κυκλοφορία, μέσω των τροφοφόρων και αναστο-
μωτικών φλεβών5,6. 

Τα δύο διαμερίσματα, εξωκυττάριο και ενδοκυτ-
τάριο, διαφέρουν σημαντικά στη σύνθεσή τους1-4. 
Το κύριο κατιόν του εξωκυττάριου είναι το Νa+, 
ενώ το κύριο ανιόν είναι το Cl- και ακολουθούν 
τα διττανθρακικά. Αντίστοιχα, το κύριο κατιόν του 

ενδοκυττάριου είναι το Κ+ και τα κύρια ανιόντα οι 
φωσφωρικές ρίζες και ακολουθούν οι θειικές. 

ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ - 
ΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Η ωσμωτικότητα των υγρών του σώματος, όπως 
σε όλα τα διαλύματα, είναι προσθετική ιδιότητα, 
δηλαδή η τιμή της εξαρτάται από τον αριθμό των 
διαλυμένων σωματιδίων και όχι από το μέγεθός τους1-

4,7 και εκφράζεται σε mOsm/kg νερού(Osmolality) 
ή σε mOsm/L διαλύματος σε συγκεκριμένη θερμο-
κρασία (Osmolarity). Η Osmolality αναφέρεται στον 
αριθμό των σωματιδίων ανά kg νερού και επομένως 
ο συνολικός όγκος είναι ένα λίτρο νερού προσαυξη-
μένος με τον όγκο που καταλαμβάνουν τα διαλυμένα 
σωματίδια1-4,7. Η Osmolarity αναφέρεται στο λίτρο 
του διαλύματος, με συνέπεια ο όγκος του νερού σε 
αυτή την περίπτωση να είναι μικρότερος από ένα 
λίτρο κατά ποσό ίσο με τον όγκο των διαλυμένων 
σωματιδίων. Ο όγκος, ωστόσο, των διαλυμένων 
σωματιδίων στα υγρά του σώματος είναι μικρός, με 
αποτέλεσμα η διαφορά των τιμών της Osmolarity 
και της Osmolality στα υγρά του σώματος να είναι 
αμελητέα. Η διαφορά αυτή ωστόσο, μπορεί να είναι 
σημαντική σε καταστάσεις όπως η υπερπρωτεϊναιμία, 
η υπερλιπιδαιμία κ.λπ., οι οποίες προκαλούν μείωση 
της υδατικής φάσης του πλάσματος.

Τα διαλυμένα σωματίδια που συνεισφέρουν στην 
ωσμωτικότητα του πλάσματος είναι τα ιόντα, η 
γλυκόζη και η ουρία. Η ωσμωτικότητα επομένως 
του πλάσματος είναι ίση με [κατιόντα]mmol/L +[ 
ανιόντα]mmol/L + [γλυκόζη]mmol/L + [ουρία]mmol/
L. 

Tο σύνολο των κατιόντων του πλάσματος ισού-
ται με το σύνολο των ανιόντων, επειδή το πλάσμα 
είναι ηλεκτρολυτικό διάλυμα και ισχύει η αρχή της 
ηλεκτροστατικής ισορροπίας. Το κύριο κατιόν του 
πλάσματος είναι το Νa+, ενώ η συγκέντρωση των 
υπολοίπων κατιόντων του πλάσματος είναι αμελητέα. 
Το σύνολο επομένως των ιόντων του πλάσματος 
είναι κατά προσέγγιση διπλάσιο της συγκέντρωσης 
των ιόντων Νa+.

Η ωσμωτικότητα επομένως του πλάσματος με 
μικρή απόκλιση από την πραγματικότητα εκφράζεται 
από τον τύπο1-4,7 στην εικόνα 1. 

Η διαίρεση γίνεται για τη μετατροπή της γλυκόζης 
και της ουρίας σε mmol/L.

        2[Νa+]mmol/L + γλυκόζη(mg/dl) + ουρία(mg/dl) 
   18   2.8

ΕΙΚΟΝΑ 1. 
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Η ωσμωτικότητα που μετράται στο εργαστήριο με 
το ωσμώμετρο είναι συνήθως 10mOsm/kg υψηλό-
τερη από την ωσμωτικότητα όπως υπολογίζεται από 
τον παραπάνω τύπο, στον οποίο δεν λαμβάνεται 
υπόψη η συγκέντρωση του συνόλου των διαλυ-
μένων σωματιδίων (π.χ. πρωτεϊνών, ασβεστίου, 
μαγνησίου κ.λπ).

Η ύπαρξη σημαντικής διαφοράς(>10mOsm/kg) 
μεταξύ της υπολογιζόμενης από τον τύπο ωσμωτι-
κότητας και αυτής που μετράται με το ωσμώμετρο 
(αυξημένο χάσμα ωσμωτικότητας) υποδηλώνει 
την παρουσία στο πλάσμα μιας ουσίας άλλης από 
το Νa+, τη γλυκόζη και την ουρία7. Τέτοιες ουσίες 
είναι η μανιττόλη, η μεθανόλη, η αιθυλική αλκοόλη, 
η αιθυλενογλυκόλη κ.α.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι η έννοια της ωσμω-
τικότητας του πλάσματος διαφέρει από αυτή της 
ωσμωτικής πίεσης. Για την καλύτερη κατανόηση 
αυτής της διαφοράς ας υποθέσουμε ένα δοχείο με 
απεσταγμένο νερό διαχωρισμένο σε δύο διαμε-
ρίσματα, από μία μεμβράνη διαπερατή στο νερό 
αλλά αδιαπέραστη στις άλλες ουσίες. Τα μόρια 
του νερού κινούνται τυχαία στα δύο διαμερίσματα 
διαπερνώντας τη μεμβράνη με μηχανισμό όμοιο 
με αυτό της διάχυσης των διαλυμένων ουσιών. 
Η διάλυση μιας ουσίας στο νερό προκαλεί μείω-
ση της τυχαίας αυτής κινητικότητας του νερού. Η 
προσθήκη επομένως γλυκόζης στο ένα διαμέρισμα 
του δοχείου θα προκαλέσει μετακίνηση νερού από 
την περιοχή της υψηλής κινητικότητας (διαμέρισμα 
με νερό) στην περιοχή της χαμηλής κινητικότητας 
(διαμέρισμα με γλυκόζη). Θεωρητικά η μετακίνη-
ση αυτή του νερού, που ονομάζεται ώσμωση, θα 
συνεχιζόταν αδιάκοπα, καθώς η κινητικότητα του 
νερού στο διαμέρισμα με τη γλυκόζη θα είναι πάντα 
μειωμένη. Επειδή, όμως, τα δύο διαμερίσματα δεν 
είναι ελαστικά, η μετακίνηση νερού στο διαμέρισμα 
με τη γλυκόζη προκαλεί αύξηση της υδροστατικής 
πίεσης, η οποία τείνει να μετακινήσει τα μόρια του 
νερού στο διαμέρισμα με το απεσταγμένο νερό. 
Ισορροπία επιτυγχάνεται όταν η υδροστατική πίεση 
εξισωθεί με τις δυνάμεις που προκαλούν την ωσμω-
τική μετακίνηση του νερού μέσω της μεμβράνης. Η 
τιμή της υδροστατικής πίεσης που εξουδετερώνει την 
ωσμωτική μετακίνηση του νερού καλείται ωσμωτική 
πίεση του διαλύματος1-4,7.

Ας υποθέσουμε τώρα ένα δοχείο με διάλυμα 
ουρίας χωρισμένο σε δύο διαμερίσματα από μία 
μεμβράνη διαπερατή στην ουρία. Τα μόρια της 
ουρίας κινούνται τυχαία προς κάθε κατεύθυνση σε 
κάθε διαμέρισμα και από το ένα διαμέρισμα στο 
άλλο μέσω της μεμβράνης. Ο αριθμός, όμως, των 

μορίων της ουρίας που διαπερνούν τη μεμβράνη 
είναι ανάλογος του αριθμού των μορίων του δι-
αλύματος. Αν λοιπόν η συγκέντρωση της ουρίας 
είναι μεγαλύτερη στο διαμέρισμα 1 σε σχέση με 
το διαμέρισμα 2 η μετακίνηση των μορίων της 
ουρίας μέσω της μεμβράνης από το διαμέρισμα 
1 στο διαμέρισμα 2 θα είναι μεγαλύτερη από την 
αντίθετη μετακίνηση και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι 
να εξισωθούν οι συγκεντρώσεις της ουρίας στα δύο 
διαμερίσματα. Όταν επιτευχθεί η ισορροπία αυτή, 
η μετακίνηση της ουρίας μέσω της μεμβράνης θα 
συνεχίζεται, αλλά με τον ίδιο ρυθμό από και προς 
κάθε διαμέρισμα. Είναι λοιπόν φανερό, ότι η προ-
σθήκη μιας ουσίας που διαπερνά ελεύθερα τη δια-
χωριστική μεμβράνη ενός διαλύματος δεν συντελεί 
στην ανάπτυξη ωσμωτικής πίεσης.

Η ωσμωτική πίεση ενός διαλύματος υπολογίζεται 
από τον τύπο αnCRT(σε atm)1-3, όπου ο συντελεστής 
α εξαρτάται από την ικανότητα του διαλυμένου σω-
ματιδίου να διαπερνά τη διαχωριστική μεμβράνη, 
C= συγκέντρωση των διαλυμένων σωματιδίων σε 
mol/μονάδα όγκου του διαλύτη, n= αριθμός των 
σωματιδίων στα οποία διασπάται το μόριο του 
διαλυμένου σωματιδίου, R= σταθερά αερίων/mol 
(=0.082) και Τ= η απόλυτη θερμοκρασία σε Kelvin. 
Αν μία ουσία διαχέεται ελεύθερα, όπως η ουρία 
στο προηγούμενο παράδειγμα, η τιμή του α = 0 
και συνεπώς η ουσία αυτή δεν προκαλεί ωσμωτική 
πίεση. Αντίθετα, ο συντελεστής α παίρνει τη μέγιστη 
τιμή του (=1) όταν η ουσία δεν διαπερνά τη διαχω-
ριστική μεμβράνη, όπως η γλυκόζη στο παράδειγμα. 
Ο συντελεστής α ενός διαλύματος με διαφορετικά 
διαλυμένα σωματίδια έχει τελική τιμή μεταξύ 0-1.

Διαλυμένα σωματίδια που παράγουν ωσμωτική 
πίεση καλούνται δραστικές ωσμώλες, ενώ ουσίες 
που δεν παράγουν ωσμωτική πίεση καλούνται μη 
δραστικές ωσμώλες1-4,7. 

Είναι σημαντικό, επίσης, να τονισθεί ότι η έννοια 
της ωσμωτικότητας του πλάσματος διαφέρει από 
αυτή της τονικότητας. Ενώ στην ωσμωτικότητα του 
πλάσματος συνεισφέρουν όλα τα διαλυμένα σε αυτό 
σωματίδια, στην τονικότητα συνεισφέρουν μόνο 
τα διαλυμένα σωματίδια που δεν διαχέονται μέσω 
της κυτταρικής μεμβράνης και τέτοια είναι το Νa+ 
και η γλυκόζη. Η τονικότητα λοιπόν του πλάσματος 
δίδεται από τον τύπο 2Νa + γλυκόζη/18.

Η διαφορά τονικότητας - ωσμωτικότητας έχει ιδιαί-
τερη παθοφυσιολογική σημασία, διότι μεταβολή στη 
συγκέντρωση ουσιών που δεν διαχέονται παθητικά 
μέσω της κυτταρικής μεμβράνης προκαλεί μεταφορά 
νερού μεταξύ ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου δια-
μερίσματος, με σκοπό τη διατήρηση ίσης ωσμωτικής 
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πίεσης μεταξύ των δύο διαμερισμάτων. Αντίθετα, η 
προσθήκη ουσιών που διαχέονται παθητικά μεταξύ 
της κυτταρικής μεμβράνης, όπως π.χ η ουρία, δεν 
προκαλεί μετακίνηση νερού.

ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ

Από τις συχνότερες διαταραχές ομοιόστασης που 
καλείται να αντιμετωπίσει ο κλινικός γιατρός είναι η 
αφυδάτωση. Η αντιμετώπισή της στηρίζεται στην 
αποκατάσταση και διατήρηση του όγκου και της 
σύνθεσης των υγρών του οργανισμού στα φυσιο-
λογικά επίπεδα.

Η βαρύτητα και το είδος της αφυδάτωσης καθορί-
ζονται από τον όγκο και τη σύνθεση των υγρών που 
έχουν απωλεσθεί. Ο ακριβέστερος τρόπος εκτίμησης 
των απωλειών και ως εκ τούτου της βαρύτητας της 
αφυδάτωσης είναι η σύγκριση του ΣΒ πριν την έναρ-
ξη της νόσου με αυτό που διαπιστώνεται κατά την 
εξέταση. Η διαφορά αυτή αντιστοιχεί στις απώλειες 
του οργανισμού σε νερό.

Στα βρέφη και τα μικρά παιδιά απώλεια 5% του 
ΣΒ θεωρείται ήπια αφυδάτωση, 5-10% του ΣΒ θε-
ωρείται μέτρια, ενώ απώλεια υγρών 10-15% του 
ΣΒ είναι βαριά αφυδάτωση. Απώλειες υγρών >15% 
του ΣΒ δεν είναι συνήθως συμβατές με τη ζωή. Στα 
μεγαλύτερα παιδιά και τους ενήλικες το συνολικό 
νερό και ο εξωκυττάριος όγκος αντιπροσωπεύουν 
μικρότερο ποσοστό του ΣΒ σε σχέση με τα βρέφη 
και τα μικρότερα παιδιά και επομένως για την πρό-
κληση αντίστοιχης βαρύτητας αφυδάτωσης με αυτής 
των μικρών παιδιών απαιτείται απώλεια μικρότερου 
ποσού υγρών. Στα μεγαλύτερα λοιπόν παιδιά, απώ-
λεια υγρών 3% του ΣΒ θεωρείται ήπια αφυδάτωση, 
3-6% του ΣΒ θεωρείται μέτρια, ενώ απώλεια υγρών 
>9% του ΣΒ είναι βαριά αφυδάτωση8,9.

Το ακριβές, όμως, σωματικό βάρος δεν είναι γνω-
στό, με αποτέλεσμα η εκτίμηση της βαρύτητας της 
αφυδάτωσης να γίνεται με βάση την κλινική εικόνα8,9. 
Δίψα και μικρού βαθμού ολιγουρία αντιστοιχεί σε 
αφυδάτωση <5%. Δίψα, ολιγουρία, εισολκή πηγής, 
ξηρότητα βλεννογόνου στόματος, ελάττωση της 
σπαργής, με εξαίρεση την υπερνατριαιμική που το 
δέρμα είναι ζυμώδες και εισολκή βολβών αντιστοι-
χούν σε αφυδάτωση 5-10%. Όλα τα προηγούμενα με 
περιφερική αγγειοσύσπαση, κυάνωση και ταχύπνοια 
αντιστοιχούν σε αφυδάτωση >10%.

Η αντιμετώπιση της αφυδάτωσης αποσκοπεί στην 
αποκατάσταση και διατήρηση του όγκου και της 
σύνθεσης των υγρών του σώματος στα φυσιολογικά 
επίπεδα. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται: 1) διορθώ-
νοντας το έλλειμμα σε υγρά και ηλεκτρολύτες, 2) 

χορηγώντας τις ημερήσιες ανάγκες του οργανισμού 
σε υγρά και ηλεκτρολύτες και 3) χορηγώντας τα 
υγρά και τους ηλεκτρολύτες που αντιστοιχούν στις 
συνεχιζόμενες απώλειες.

Η ενυδάτωση του ασθενούς γίνεται με χορή-
γηση ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων από το στόμα 
ή παρεντερικά. Η παρεντερική χορήγηση υγρών 
εφαρμόζεται στους ασθενείς με βαριά αφυδάτωση 
ή με διαταραχές του επιπέδου συνείδησης ή με ακα-
τάσχετους εμέτους ή με μεγάλου όγκου διάρροιες 
(>10ml/kg/h). 

Η ενυδάτωση του ασθενούς με παρεντερική χο-
ρήγηση υγρών περιλαμβάνει τρεις φάσεις. 

1η φάση

Η αρχική αντιμετώπιση της βαριάς αφυδάτωσης 
αποσκοπεί στην αποκατάσταση του ενδαγγειακού 
όγκου, με χορήγηση 20ml/kg φυσιολογικού ορού 
ή Ringer’s Lactate10-12. Ο όγκος των υγρών αυτών 
χορηγείται όσο το δυνατόν συντομότερα, αν υπάρ-
χουν σημεία shock ή σε διάστημα μίας ώρας, σε 
λιγότερο βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Σε περίπτωση 
που το shock δεν ανατάσσεται, γίνεται επανάληψη 
της ταχείας χορήγησης υγρών μέχρι να σταθερο-
ποιηθεί ο ασθενής. 

H έκπτυξη του ενδαγγειακού όγκου που επιτυγ-
χάνεται με την ταχεία χορήγηση κρυσταλλοειδών 
διαλυμάτων είναι παροδική, καθώς το κρυσταλ-
λοειδές διάλυμα κατανέμεται τελικά στο σύνολο 
του εξωκυττάριου διαμερίσματος. Δεδομένου ότι 
ο όγκος του διάμεσου χώρου είναι περίπου τρεις 
φορές μεγαλύτερος του πλάσματος, από τα 20ml/kg 
χορηγούμενου διαλύματος, 5ml/kg παραμένουν 
ενδαγγειακά και τα υπόλοιπα 15ml/kg μετακινούνται 
στο διάμεσο χώρο. 

Το διάλυμα Ringer’s Lactate είναι προτιμότερο από 
το NaCl 0.9% κατά την πρώτη αυτή φάση ενυδά-
τωσης10-13 διότι: 1) περιέχει τα ιόντα Νa+ και Cl- σε 
αναλογία (1.17/1) που μοιάζει περισσότερο με τη 
φυσιολογική συγκρινόμενη με την αναλογία του NaCl 
0.9% που είναι (1/1), 2) η περιεκτικότητά του σε Νa+ 
είναι 130mEq Νa+/L, δηλαδή ελαφρώς μικρότερη 
από του NaCl 0.9% που περιέχει 154mEq Νa+/L και 
3) περιέχει γαλακτικά, τα οποία μεταβολίζονται στο 
υγιές ήπαρ σε HCO3

- και διορθώνουν τη συνήθως 
συνυπάρχουσα μεταβολική οξέωση που παρατη-
ρείται στους ασθενείς με βαριά αφυδάτωση. Δεν 
πρέπει, όμως, να χορηγείται σε ασθενείς με ηπατική 
ανεπάρκεια, λόγω αδυναμίας τους να μεταβολίσουν 
τα lactate και σε ασθενείς με γαλακτική οξέωση. 
Αντίθετα η χορήγηση NaCl 0.9% μπορεί αρχικά να 
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επιδεινώσει την υπάρχουσα μεταβολική οξέωση, 
γιατί η ίδια ποσότητα HCO3

- κατανέμεται μετά την 
αρχική διόρθωση της υποογκαιμίας σε μεγαλύτερο 
όγκο, με αποτέλεσμα την ελάττωση της συγκέντρωσης 
του πλάσματος σε HCO3

-. Η μεταβολική, όμως, αυτή 
οξέωση λόγω αραιώσεως αποκαθίσταται, καθώς η 
ενυδάτωση προκαλεί αποκατάσταση της νεφρικής 
λειτουργίας και οι νεφροί αναλαμβάνουν την απο-
κατάσταση της οξεοβασικής ισορροπίας.

Μειονέκτημα του Ringer’s lactate αποτελεί το Ca2+ 
που περιέχει και το οποίο μπορεί να μειώσει τη βιο-
διαθεσιμότητα ορισμένων φαρμάκων, γεγονός όμως, 
που δεν έχει ιδιαίτερη σημασία κατά την αρχική αυτή 
φάση της ανάταξης. Το Ca2+ που περιέχει μπορεί 
επίσης και να αδρανοποιήσει τα κιτρικά αντιπηκτικά 
στα προϊόντα αίματος, με αποτέλεσμα το σχηματισμό 
πηγμάτων. Για το λόγο αυτό αντενδείκνυται η χρήση 
του ταυτόχρονα με μετάγγιση αίματος10. 

2η φάση

Στο στάδιο αυτό χορηγούνται υγρά και ηλεκτρο-
λύτες που καλύπτουν τις ημερήσιες ανάγκες, το 
υπολογιζόμενο έλλειμμα, αφού αφαιρεθεί ο όγκος 
των υγρών που δόθηκαν κατά την πρώτη φάση και 
οι τυχόν συνεχιζόμενες απώλειες.

Οι ημερήσιες ανάγκες προσδιορίζονται σε 100ml/
kg για τα πρώτα 10kg ΣΒ, σε 50ml/kg για τα επόμενα 
10kg ΣΒ και σε 20ml/kg για κάθε kg ΣΒ >20kg2,14-

16. Οι ανάγκες αυτές αυξάνονται επί πυρετού κατά 
12% για κάθε βαθμό >380C, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η προσαύξηση αυτή απαιτείται εφόσον ο πυ-
ρετός παρατηρείται σε όλο το 24ωρο, διαφορετικά 
αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τη διάρκεια του 
πυρετού2. Οι ημερήσιες ανάγκες συντήρησης σε 
ηλεκτρολύτες προσδιορίζονται σε 2-3mEq/kg για 
το Νa+, 2mEq/kg για το Κ+ και 5mEq/kg για το Cl-. 
Το Κ+ προστίθεται στα χορηγούμενα υγρά εφόσον 
έχει αποκατασταθεί η διούρηση. Η αντικατάσταση 
των μη φυσιολογικών συνεχιζόμενων απωλειών 
(έμετοι, διάρροιες, αναρρόφηση γαστρικών υγρών, 
εγκαυματικές επιφάνειες, παροχέτευση υγρών από 
στομίες) γίνεται με υγρά ίσου όγκου και αντίστοι-
χης περιεκτικότητας σε ηλεκτρολύτες με αυτά των 
απωλειών. Η χορήγηση υγρών περιεκτικότητας 100-
150mEq Νa+/L και 20mEq KCl/L τις περισσότερες 
φορές αποκαθιστούν ασφαλώς τις συνεχιζόμενες 
απώλειες από το γαστρεντερικό.

Ειδικότερα, επί ισονατριαιμικής αφυδάτωσης η 
διόρθωση γίνεται σε 24 ώρες με τη χορήγηση των 
ημερησίων αναγκών σε υγρά και ηλεκτρολύτες και τη 
χορήγηση του συνόλου του ελλείμματος, του οποίου 

η περιεκτικότητα σε Νa+ εκτιμάται όπως αυτή του 
φυσιολογικού ορού. Προτιμάται να χορηγείται το ½ 
του ελλείμματος τις πρώτες 8 ώρες και το υπόλοιπο 
½ στις επόμενες 16 ώρες3,16.

Σε υπονατριαιμική αφυδάτωση η απώλεια του Νa+ 
είναι μεγαλύτερη από την απώλεια του νερού και 
στα ανωτέρω υγρά προστίθεται και το υπολογιζό-
μενο έλλειμμα Νa+ που δίδεται από τον τύπο 0.6 x 
ΣΒ x (Νa+ επιθυμητό - Νa+ ορού). Η διόρθωση του 
Νa+ δεν πρέπει να ξεπερνά το 0.5mEq/L/h, ιδίως 
όταν η υπονατριαιμία είναι χρόνια, έχει δηλαδή 
εγκατασταθεί σε διάστημα ημερών ή εβδομάδων, 
διότι ταχύτερη διόρθωσή της μπορεί να προκαλέσει 
κεντρική γεφυρική μυελινόλυση17-21. Πρόκειται για 
βαριά νευρολογική βλάβη, που εκδηλώνεται με τε-
τραπάρεση ή ψευδοπρομηκική πάρεση, δυσφαγία, 
δυσαρθρία, διαταραχές του επιπέδου συνείδησης 
και κώμα. Η συμπτωματολογία εμφανίζεται μετά τη 
διόρθωση της υπονατριαιμίας και πιθανόν οφείλεται 
στην αδυναμία των εγκεφαλικών κυττάρων να προ-
σαρμοστούν ταχέως στην αυξημένη ωσμωτικότητα 
μετά τη διόρθωση της υπονατριαιμίας. Στη φάση 
της υπονατριαιμίας η ωσμωτική ισορροπία μεταξύ 
εγκεφαλικών κυττάρων και πλάσματος διαταράσσεται 
και νερό εισέρχεται στα εγκεφαλικά κύτταρα για να 
επιτευχθεί ωσμωτική ισορροπία. 

Τα εγκεφαλικά κύτταρα για να προστατευθούν από 
το εγκεφαλικό οίδημα αναπτύσσουν τους ακόλουθους 
μηχανισμούς προσαρμογής17: 1) αποβολή διάμεσου 
υγρού στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό και 2) αποβολή 
διαλυμένων στα εγκεφαλικά κύτταρα ωσμωλών, 
κυρίως Κ+ και οργανικών σωματιδίων, με σκοπό 
την πτώση της ενδοκυττάριας ωσμωτικότητας και 
τη μείωση της μετακίνησης νερού από τον εξωκυτ-
τάριο στον ενδοκυττάριο χώρο. Κατά τη διόρθωση 
της υπονατριαιμίας, εάν αυτή συμβεί γρήγορα, 
αποκαθίσταται η εξωκυττάρια ωσμωτικότα πριν τα 
εγκεφαλικά κύτταρα προλάβουν να ανακτήσουν 
τις ωσμώλες που είχαν αποβάλλει, με αποτέλεσμα 
τη μετακίνηση νερού από το ενδοκυττάριο στο 
εξωκυττάριο διαμέρισμα αυτή τη φορά και τελική 
συνέπεια την αφυδάτωση και τον τραυματισμό των 
εγκεφαλικών κυττάρων. 

Συγκέντρωση Νa+ 120-130mEq/L διορθώνεται το 
πρώτο 24ωρο, ενώ τιμές Νa+ 120mEq/L διορθώνονται 
σε διάστημα τόσων ωρών όσων απαιτούνται για την 
αύξηση του Νa+ σε 130mEq/L με ρυθμό 0.5mEq/L/h, 
χορηγώντας στον ασθενή με τον ανάλογο ρυθμό 
τον όγκο των υγρών του ελλείμματος8,17. Σε οξεία 
συμπτωματική υπονατριαιμία, που εκδηλώνεται με 
σπασμούς και εμφανίζεται συνήθως όταν η τιμή 
του Νa+ είναι <120mEq/L συνιστάται η χορήγηση 
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NaCl 3%(0.5mEq/ml) σε δόση 1 ml/min μέχρι την 
υποχώρηση των σπασμών. Η συνολική δόση δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 12ml/kg.

Σε υπερνατριαιμική αφυδάτωση, η απώλεια του 
νερού είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την απώλεια 
του Νa+ και το έλλειμμα του νερού υπολογίζεται από 
τη σχέση8,22,23 στην εικόνα 2. 

Υποθέτοντας ότι το σύνολο των διαλυμένων στο 
πλάσμα ωσμωλών είναι το ίδιο πριν και μετά την 
εγκατάσταση της αφυδάτωσης και με δεδομένο 
ότι είναι ανάλογο του νερού του σώματος και της 
συγκέντρωσης του πλάσματος σε Νa+ ισχύει η σχέση 
στην εικόνα 3.

Με βάση τα παραπάνω η σχέση (εικόνα 4): 
Το υπόλοιπο του ελλείμματος, δηλαδή η διαφορά 

του υπολογιζόμενου ελλείμματος από το βαθμό της 
αφυδάτωσης – το έλλειμμα του νερού θεωρείται 
περιεκτικότητας σε Νa+ όπως ο φυσιολογικός ορός. 
Το πρώτο 24ωρο χορηγούνται οι ημερήσιες ανάγκες 
και το μισό του ελλείμματος και το υπόλοιπο μισό 
έλλειμμα χορηγείται το δεύτερο 24ωρο. Ο ρυθμός 
πτώσης του Νa+ δεν πρέπει να ξεπερνά το 0.5mEq/
L/h, ιδίως σε περιπτώσεις χρόνιας υπερνατριαιμίας, 
διότι υπάρχει ο κίνδυνος εγκεφαλικού οιδήματος, 
λόγω αδυναμίας των εγκεφαλικών κυττάρων να 
προσαρμοστούν στην ταχύτητα διόρθωσης της 
ωσμωτικότητας. Η υπερνατριαιμία είναι πάντοτε 
κατάσταση υπερτονικότητας, με αποτέλεσμα μετα-
κίνηση νερού από τον ενδοκυττάριο στον εξωκυτ-
τάριο χώρο. Αποτέλεσμα αυτής της μετακίνησης 

νερού, που συμβαίνει και στον εγκέφαλο, είναι η 
πρόκληση μικρών αιμορραγιών ή και εγκεφαλικής 
αιμορραγίας24. Σε περιπτώσεις, όμως, χρόνιας υπερ-
νατριαμίας τα εγκεφαλικά κύτταρα αναπτύσσουν 
μηχανισμό προσαρμογής, με παραγωγή ιδιογενών 
ωσμωλών που είναι αμινοξέα, με κύριο εκπρόσωπο 
την ταυρίνη25,26. Οι ωσμώλες αυτές αυξάνουν την 
ενδοκυττάρια ωσμωτικότητα και νερό μετακινείται 
εντός των εγκεφαλικών κυττάρων και αποκαθίσταται 
ο όγκος τους. Απότομη διόρθωση της υπερνατριαμίας 
και συνεπώς και της εξωκυττάριας ωσμωτικότητας 
είναι δυνατόν να προκαλέσει εγκεφαλικό οίδημα με 
περαιτέρω μετατόπιση νερού εντός των εγκεφαλι-
κών κυττάρων, καθώς αυτά δεν έχουν προλάβει να 
αποβάλλουν τις ιδιογενείς ωσμώλες.

3η φάση
Το στάδιο αυτό αποσκοπεί στην αποκατάσταση των 

αποθεμάτων λίπους και πρωτεϊνών και επιτυγχάνεται 
με τη διατροφή του ασθενούς από το στόμα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Είναι επομένως κατανοητό ότι η αντιμετώπιση των 

διαταραχών των υγρών του σώματος προϋποθέτει 
κατανόηση της υποκείμενης παθοφυσιολογίας της 
διαταραχής και επαρκή κλινική εμπειρία για την 
κλινική κατάταξη και αξιολόγηση της αφυδάτωσης, 
ώστε να χορηγηθούν εξωγενώς τα απαραίτητα 
σε όγκο υγρά με την ανάλογη περιεκτικότητα σε 
ηλεκτρολύτες.

Imbalance of water and electrolytes in de-
hydration

M. Moustaki, A. Fretzayias
(Ann Clin Paediatr 2007, 54(3):246-252)

Έλλειμμα νερού =  Πραγματικός όγκος νερού -  
Φυσιολογικός όγκος νερού

ΕΙΚΟΝΑ 2. 

Πραγματικός όγκος νερού x Νa+ορού = Φυσιολογικός όγκος νερού x φυσιολογικό Νa+ορού ⇒ 

Πραγματικός όγκος νερού = Φυσιολογικός όγκος νερού x φυσιολογικό Νa+ πλάσματος = 0.6 x ΣΒ x φυσιολογικό Νa+ πλάσματος
     Νa+ πλάσματος           Νa+ πλάσματος

ΕΙΚΟΝΑ 3. 

ΕΙΚΟΝΑ 4. 

Έλλειμμα νερού = Πραγματικός όγκος νερού - Φυσιολογικός όγκος νερού, μετασχηματίζεται σε:

Έλλειμμα νερού = 0.6 x ΣΒ x φυσιολογικό Νa+ πλάσματος - 0.6 x ΣΒ = 0.6 x ΣΒ x (φυσιολογικό Νa+ πλάσματος -1)
      Νa+ πλάσματος                               Νa+ πλάσματος
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The aim of this review is to critically summarize what 
is essential about dehydration with water and electrolyte 
imbalance. The preservation of the volume and composi-
tion of the body fluids is vital to the circulatory status. 
The fluids compartments are in constant interchange with 
each other and have strikingly different composition. The 
maintenance of extracellular space is centered around 
the control of balance of the sodium salts. Optimal 
therapy of children with fluid and electrolyte problems 
requires accurate delineation of the therapeutic regi-
men that accounts for each component of the clinical 
condition. It can be useful to consider separately the 
amount of fluids and the electrolyte composition for 
maintenance, deficit and ongoing losses. Although fluid 
and electrolyte problem can be challenging, it can also 
be generally approached by an organized application 
of a few principles of physiology and careful monitoring 
of the patient.

Κey words: dehydration, hyponatremia, hypernatremia, 
intracellular department, extracellular department.
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