
ΣΕΛΙΔΑ 12

Α. Διαταραχές νατρίου
Η υπονατριαιμία από αραίωση πρέπει να 

διακρίνεται από την αληθή υπονατριαιμία, 
που προκαλείται από ένδεια νατρίου, λόγω 
υπερβολικής χορήγησης διουρητικών. Για 
τον έλεγχο της ικανότητας των νεφρών να 
απεκκρίνουν ύδωρ εφαρμόζεται η δοκιμασία 
φόρτισης με ύδωρ, που συνίσταται στη 
χορήγηση 20ml/kg ύδατος εντός 45 min. Σε 
φυσιολογικά άτομα, η τεχνική αυτή μειώνει 
την οσμωτικότητα του πλάσματος, μειώνει 
την απελευθέρωση AVP (ο χρόνος ημίσειας 
ζωής της σε φυσιολογικά άτομα είναι 30 min). 
Φυσιολογική απάντηση στη φόρτιση με ύδωρ 
αποτελεί η αύξηση της ροής των ούρων στη 
διάρκεια των δύο πρώτων ωρών, με μέγιστα 
αραιωμένα ούρα (40-50 mosm/kg), γεγονός 
ενδεικτικό μέγιστης αύξησης στην κάθαρση 
του ύδατος ελεύθερου διαλυτών ουσιών. 
Σε αντιρροπούμενη κίρρωση (χωρίς ασκίτη) 
η απάντηση στη φόρτιση με ύδωρ είναι 
φυσιολογική, σε μη αντιρροπούμενη όμως 
κίρρωση (με ασκίτη) η κάθαρση ελευθέρου 
ύδατος μετά από δοκιμασία φόρτισης είναι 
μειωμένη, σε βαθμό που ποικίλλει από ήπια 
μείωση έως αδυναμία παραγωγής υπότονων 
ούρων. 

Η υπονατριαιμία αποτελεί συχνή επιπλοκή 
της ηπατικής κίρρωσης και ευθύνεται για 
σημαντική νοσηρότητα παράλληλη με αυτή 
που αποδίδεται σε συνοδές διαταραχές, 
όπως η σήψη και η νεφρική ανεπάρκεια3. Η 
επίπτωση της υπονατριαιμίας (νάτριο ορού 
<130 mEq/L) σε ασθενείς με κίρρωση και 
ασκίτη ανέρχεται περίπου στο 30%.

Tα τελευταία έτη έχουν σημειωθεί 
σημαντικές επιτεύξεις στην κατανόηση 
των μηχανισμών που ρυθμίζουν την 
έκκριση του ύδατος και ιδιαιτέρως στο 
ρόλο της βαζοπρεσσίνης. Οι πρόοδοι αυτοί 
περιλαμβάνουν την καλύτερη κατανόηση 
της ρύθμισης της σύνθεσης και έκκρισης 
της AVP, την εντόπιση και κλωνοποίηση των 
υποδοχέων της AVP, το χαρακτηρισμό της 
μετάδοσης του σήματος στα αθροιστικά 
σωληνάρια, την εντόπιση και κλωνοποίηση 
των καναλιών του ύδατος που είναι υπεύθυνα 
για την επαναρρόφηση του ύδατος και την 

ανάπτυξη φαρμάκων ικανών να αυξάνουν 
εκλεκτικά την απέκκριση ύδατος, είτε μέσω 
αναστολής της απελευθέρωσης της AVP, 
είτε μέσω ανταγωνισμού της δράσης της 
AVP στα νεφρικά σωληνάρια.

Η παθογένεση της κατακράτησης ύδατος 
σε κίρρωση περιλαμβάνει αρκετούς 
μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της 
μειωμένης παροχής διηθήματος στο ανιόν 
σκέλος της αγκύλης του Henle, μειωμένης 
σύνθεσης προσταγλανδινών (κυρίως 
Ε2) και αυξημένης έκκρισης αργινίνης-
βαζοπρεσσίνης (AVP). To τελευταίο αποτελεί 
συνήθως το σπουδαιότερο παράγοντα 
στη διαταραγμένη νεφρική απέκκριση του 

ύδατος σε κιρρωτικούς ασθενείς (σχήμα 
1). Η άποψη αυτή υποστηρίζεται από τα 
εξής δεδομένα: 

α) Σε μελέτη κιρρωτικών ασθενών5 με 
ασκίτη που υποβλήθηκαν σε δοκιμασία 
φόρτισης ύδατος, οι ασθενείς διαχωρίστηκαν 
σε δύο ομάδες σύμφωνα με την απάντησή 
τους στη δοκιμασία. Οι ασθενείς που 

απέκκριναν <80% του χορηγουμένου ύδατος 
σε διάστημα 5 ωρών ορίστηκαν ως μη-
απεκκριτές, ενώ οι ασθενείς που εμφάνιζαν 
απέκκριση >80% ως απεκκριτές. Οι τιμές 
της AVP πλάσματος μετρήθηκαν πριν και 
μετά τη φόρτιση με ύδωρ. Μολονότι οι 
τιμές της AVP στη βασική γραμμή ήταν 
μεγαλύτερες στους μη-απεκκριτές, εν 
τούτοις η διαφορά δεν ήταν σημαντική. Οι 
μη-απεκκριτές, όμως, εμφάνιζαν αδυναμία 
καταστολής της AVP μετά τη φόρτιση με 
ύδωρ, σε σύγκριση με τους απεκκριτές 
ασθενείς και η διαφορά αυτή ήταν ιδιαίτερα 
σημαντική. Σε άλλη μελέτη οι ίδιοι ερευνητές 
εξέτασαν τα βιοχημικά χαρακτηριστικά 

κιρρωτικών ασθενών ανάλογα με το βαθμό 
της απέκκρισης ύδατος6. Τα επίπεδα της 
νοραδρεναλίνης, της δραστηριότητας της 
ρενίνης, της αλδοστερόνης και της ΑVP ήταν 
σημαντικά μεγαλύτερα στους μη-απεκκριτές 
σε σύγκριση με τους απεκκριτές. 

β) Σε πειραματόζωα υφίσταται στενή 
χρονολογική συσχέτιση μεταξύ της 

εκδήλωσης της κατακράτησης ύδατος και 
της υπερέκκρισης AVP7. Στην ίδια μελέτη 
δείχθηκε ένας σαφής διαχωρισμός στη 
χρονική εμφάνιση της κατακράτησης νατρίου 
και της διαταραχής στην απέκκριση ύδατος, 
με την κατακράτηση νατρίου να προηγείται 
της διαταραχής στην απέκκριση του ύδατος 
κατά 2 εβδομάδες. 

γ) Ποντίκια Brattleboro (ποντίκια με συγγενή 
ένδεια AVP) με κίρρωση δεν αναπτύσσουν 
κατακράτηση ύδατος ελεύθερη διαλυτών 
ουσιών8.

δ) Νεφροί από κιρρωτικά ποντίκια με 
ασκίτη εμφανίζουν αυξημένη έκφραση της 
aquaporin-2, του καναλιού ύδατος που 
ρυθμίζεται από την AVP9.

ε) Η χορήγηση ειδικών ανταγωνιστών έναντι 
των σωληναριακών δράσεων της AVP (V2 
ανταγωνιστών) αποκαθιστά τη διαταραγμένη 
απέκκριση σε πειραματόζωα με κίρρωση10, 
αλλά και σε κιρρωτικούς ασθενείς11-13.

Τα αυξημένα επίπεδα πλάσματος της 
AVP σε κίρρωση είναι απότοκα αυξημένης 
υποθαλαμικής απελευθέρωσης, ως 
συνέπεια μη οσμωτικού ερεθίσματος. Ο 
μηχανισμός της μη οσμωτικής υπερέκκρισης 
είναι πιθανότατα αιμοδυναμικός, επειδή τα 
επίπεδα πλάσματος της AVP μειώνονται 
με χειρισμούς που αυξάνουν το δραστικό 
αρτηριακό όγκο αίματος.

Επίπτωση και κλινικές εκδηλώσεις 
υπονατριαιμίας από αραίωση

Η επίπτωση της υπονατριαιμίας από 
αραίωση σε νοσηλευόμενους κιρρωτικούς 
ασθενείς με ασκίτη είναι περίπου 30%. 
Εκτός από την ελεύθερη διαλυτών ουσιών 
κατακράτηση ύδατος, οι περισσότεροι 
ασθενείς με υπονατριαιμία εμφανίζουν 
τεράστια κατακράτηση νατρίου και νεφρική 
αγγειοσύσπαση, με μειωμένη νεφρική ροή 
αίματος και μειωμένο ρυθμό σπειραματικής 
διήθησης, καθώς επίσης και έκδηλη 
ενεργοποίηση των αγγεοσυσπαστικών 
συστημάτων. 

Πρέπει να τονιστεί ότι φυσιολογική συ-
γκέντρωση νατρίου σε κιρρωτικό ασθε-
νή με ασκίτη δεν πρέπει να ερμηνεύεται 
ως φυσιολογική ικανότητα του νεφρού 
να εκκρίνει ύδωρ ελεύθερο διαλυτών, 
επειδή μεγάλο ποσοστό ασθενών με 
ασκίτη εμφανίζουν μέτρια επηρεασμένη 
την ικανότητά τους να εκκρίνουν 
ύδωρ ελεύθερο διαλυτών ουσιών. Οι 
ασθενείς αυτοί είναι ικανοί να διατηρούν 
φυσιολογική συγκέντρωση νατρίου ορού 
όταν η πρόσληψη ύδατος είναι εντός των 
φυσιολογικών ορίων, αλλά μπορεί να 
αναπτύξουν υπονατριαιμία από αραίωση 
όταν αυξηθεί η πρόσληψη ύδατος. 
Σύνηθες παράδειγμα είναι η υπονατριαιμία 
που εμφανίζεται σε νοσηλευόμενους 
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Εικόνα 1. Κιρρωτικό ήπαρ.

Σε ασθενείς με προχωρημένη κίρρωση, η διαταραχή στην ομοιοστασία του ύδατος 

αποτελεί συχνό φαινόμενο1-3. Η διαταραχή αυτή συνδυάζεται πάντα μεν την παρουσία 

ασκίτη και χαρακτηρίζεται από την αδυναμία αναπροσαρμογής του απεκκρινομένου με 

τα ούρα ύδατος, αναλογικά με το ποσό του προσλαμβανομένου ύδατος. Αυτό οδηγεί σε 

κατακράτηση ύδατος, με επακόλουθη αύξηση στο συνολικό ύδωρ του οργανισμού και 

την ανάπτυξη υπονατριαιμίας από αραιώση4. Χαρακτηρίζεται από αυξημένη κατακράτηση 

νατρίου και αυξημένη ποσότητα νατρίου στον οργανισμό. 
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κιρρωτικούς ασθενείς που διατηρούνται 
σε ενδοφλέβια χορήγηση διαλύματος 
γλυκόζης 5%, σε ποσότητα που υπερβαίνει 
την απέκκριση από τα ούρα. Σε μερικούς 
ασθενείς η υπονατριαιμία από αραίωση είναι 
ασυμπτωματική, αλλά σε άλλους μπορεί 
να συνδυάζεται με κλινικά συμπτώματα 
παρόμοια με αυτά που παρατηρούνται 
σε υπονατριαιμία από αραίωση άλλης 
αιτιολογίας, συμπεριλαμβανομένης της 
ανορεξίας, της αδυναμίας για διανοητική 
συγκέντρωση και του ληθάργου14. Φαίνεται 
ότι η κύρια επίδραση της υπονατριαιμίας 
από αραίωση εμφανίζεται στον εγκέφαλο. 
Τα κύτταρα του εγκεφάλου ασθενών με 
κίρρωση και υπονατριαιμία διαθέτουν 
μειωμένη ενδοκυτταρική περιεκτικότητα 
σε μερικές οργανικές ουσίες με οσμωτική 
δράση και, κυρίως, της μυο-ινοσιτόλης, 
που βοηθάει στην πρόληψη ανάπτυξης 
εγκεφαλικού οιδήματος ως συνέπειας της 
διόδου ύδατος από τον εξωκυττάριο προς 
τον ενδοκυττάριο χώρο. Οι διαταραχές 
αυτές προδιαθέτουν στην εκδήλωση 
των νευρολογικών εκδηλώσεων. Γενικά 
ασθενείς με τιμές Νa <125 mEq/L είναι 
ελεύθεροι συμπτωμάτων, ενώ ασθενείς 
με τιμές na <110 mEq/L, εφ’ όσον έχουν 
συμπτωματολογία, αποτελούν επείγουσα 
κατάσταση και δύνανται να καταλήξουν 
σε θάνατο λόγω κεντρικής προμηκικής 
μυελινόλυσης (central pontine myelinolysis). 
Η κατάσταση αυτή επιβεβαιώνεται 
απεικονιστικά με τη διαπίστωση συμμετρικής 
περιοχής αυξημένου σήματος στον προμήκη 
στη μαγνητική τομογραφία (MRI)15. Ο 
ασθενής εμφανίζει ταχεία εξέλιξη σε 
κώμα, με προσωπική διπληγία και/ή 
πολλαπλή συμμετοχή κρανιακών νεύρων 
και σπαστική τετραπάρεση, που μπορεί 
να καταλήξει σε τετραπληγία. Μολονότι η 
συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου είναι 
μεγαλύτερη σε υπονατριαιμία κίρρωσης και 
υποξία, υπερδιόρθωση της υπονατριαιμίας 
( >25mEq/48 h) αποτελεί το κύριο αίτιο 
εμφάνισής του. Συμπτώματα και ευρήματα 
στην MRI μπορεί να αναπτυχθούν σε 
μέρες ή εβδομάδες μετά τη διόρθωση 
της υπονατριαιμίας16. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις μπορεί να είναι δυσχερές να 
καθοριστεί αν τα συμπτώματα οφείλονται 
στην υπονατριαιμία, στην υποκείμενη 
ηπατική νόσο, σε ηπατική εγκεφαλοπάθεια 
ή σε άλλες συνοδές καταστάσεις. Συνεπώς,  
οι κλινικές εκδηλώσεις της υπονατριαιμίας 
από αραίωση δεν είναι ιδιαίτερα σαφείς και 
χρήζουν περαιτέρω διερευνήσεως.

Διάγνωση
Η διάγνωση του αιτίου της υπο-νατριαιμίας, 

εάν δηλαδή οφείλεται σε περίσσεια ύδατος 
ή σε ένδεια διαλυτών ή σε συνδυασμό, 
βασίζεται σε κλινικά και εργαστηριακά 
δεδομένα. Απλοί προσδιορισμοί της 
κρεατινίνης πλάσματος και ούρων, του 
νατρίου πλάσματος και του ουρικού 
οξέος πλάσματος βοηθούν σημαντικά σε 
αμφίβολες περιπτώσεις. Η μέτρηση του 
σωματικού βάρους είναι σημαντική, καθώς 
αιφνίδια άνοδος του σωματικού βάρους σε 
λίγες μέρες συνηγορεί υπέρ της περίσσειας 
ύδατος, ενώ η ένδεια διαλυτών ουσιών 
είναι πιθανότερη όταν το σωματικό βάρος 
παραμένει αμετάβλητο. Ο υπολογισμός 

του διηθημένου κλάσματος νατρίου με 
τον τύπο Una/Pna x PCr/UCr απαιτεί μόνον 
1ml ούρων. Τιμές <0,01 είναι ενδεικτικές 
κατακράτησης νατρίου. Τιμές >0,02 
υποδηλώνουν νεφρική απώλεια νατρίου 
(δηλαδή απώλεια διαλυτών ουσιών, εκτός 
και εάν ο ασθενής λαμβάνει διουρητικά). 
Τιμές <0,01 σε ασθενείς που λαμβάνουν 
διουρητικά δείχνει την κατάχρηση αυτών 
και την ενεργοποίηση μιας έντονα 
νατριοσυντηρητικής κατάστασης, ικανής 
να μειώνει το νάτριο των ούρων ακόμη και 
επί λήψεως διουρητικών. 

Θεραπεία
Ο σκοπός της θεραπείας καταστάσεων 

που χαρακτηρίζονται από αυξημένη 
έκκριση AVP που οδηγεί σε κατακράτηση 
ύδατος και υπονατριαιμία από αραίωση 
είναι η αύξηση της αποβολής ύδατος, 
χωρίς να επηρεαστεί η νεφρική απέκκριση 
ηλεκτρολυτών. Από θεωρητική άποψη, 
αυξημένη απέκκριση ύδατος χωρίς συνοδό 
απώλεια ηλεκτρολυτών θα μπορούσε να 
επιτευχθεί με αρκετούς διαφορετικούς 
μηχανισμούς: 1) μείωση της έκκρισης AVP, 
2) ειδική αναστολή των V2 υποδοχέων, 3) 
τροποποίηση του σχηματισμού cAMP στα 
κύτταρα των αθροιστικών σωληναρίων του 
νεφρού, ή, 4) μέσω αναστολής του ειδικού 
καναλιού της AQP2. 

Η πρώτη πιθανότητα μπορεί να επιτευχθεί 
με τη χορήγηση αγωνιστών των κ-οπιοειδών 
υποδοχέων. Η αντιδιουρητική δράση μερικών 
οπιοειδών αγωνιστών ήταν γνωστή από 
πολλά έτη17,18. Η ανάπτυξη, όμως, των 
νεότερων οπιοειδών έκανε εμφανές ότι 
μερικά από αυτά είχαν διουρητική δράση, 
μέσω αναστολής της απελευθέρωσης της 
AVP. Η ερμηνεία του φαινομένου επήλθε 
με την αναγνώριση των διαφόρων τύπων 
οπιοειδών υποδοχέων. Δείχθηκε, λοιπόν, 
ότι οι αγωνιστές των μ υποδοχέων είχαν 
αντιδιουρητική δραστηριότητα, ενώ οι 
αγωνιστές των κ υποδοχέων είχαν την 
αντίθετη δράση. Οι ουσίες αυτές αυξάνουν 
τον όγκο των ούρων και μειώνουν την 
οσμωτικότητα των ούρων σε ανθρώπους 
και πειραματόζωα19-22. 

Η δεύτερη προοπτική (δηλαδή αναστολή 
των V2 υποδοχέων) έχει εφαρμοστεί με 
επιτυχία σε πειραματόζωα και ευρίσκεται 
σε εξέλιξη σε ανθρώπους. Μολονότι 
είχαν περιγραφεί αρκετά ισχυρά πεπτίδια 
ανταγωνιστές της VPA στις αρχές της 
δεκαετίας του 198023,24, κανένα από αυτά 
δεν αποδείχθηκε κλινικά χρήσιμο, λόγω της 
χαμηλής βιοδιαθεσιμότητας που διέθεταν 
στη χορήγηση από το στόμα και της μερικής 
αγωνιστικής δραστηριότητας που εμφάνιζαν. 
Ο πρώτος εκλεκτικός μη-πεπτιδικός, από του 
στόματος αναστολέας των V2 υποδοχέων, 
ο oPC-31260, περιγράφηκε το 199225. o 
αναστολέας αυτός εμφάνιζε και μερική 
δράση στους V1 υποδοχείς. Στη συνέχεια 
αναπτύχθηκαν νεότεροι αναστολείς που 
είχαν μεγαλύτερη εκλεκτικότητα με τους 
V2 υποδοχείς σε σύγκριση με τον oPC-
3126026,27. 

Η τρίτη θεραπευτική επιλογή επιτυγχάνεται 
με τη δεμελοκυκλίνη, η οποία απετέλεσε 
και τον πρώτο αναστολέα της νεφρικής 
δράσης της AVP σε ανθρώπους. H χορή-
γηση δεμελοκυκλίνης αυξάνει την έκκριση 
ελευθέρου διαλυτών ουσιών ύδατος και 
αυξάνει τις συγκεντρώσεις νατρίου στον 
ορό ασθενών με κίρρωση και υπονατριαι-
μία από αραίωση. Δυστυχώς, η χορήγηση 
δεμελοκυκλίνης σε κιρρωτικούς ασθενείς 
συνδυάζεται με επηρεασμό της νεφρικής 
λειτουργίας γι’ αυτό και η χρήση της υπο-
βαθμίστηκε28. Μέχρι σήμερα δε διαθέτουμε 
αναστολείς της AQP2.

Σε ασθενείς που λαμβάνουν διουρητικά 
συνιστάται να τα διακόπτουν. Μέχρι σήμερα 

δε διατίθεται φαρμακολογική αντιμετώπιση 
της υπονατριαιμίας από αραίωση και το 
μόνο θεραπευτικό μέτρο που μπορεί να 
βελτιώσει ή να διακόψει την προοδευτική 
μείωση της συγκέντρωσης νατρίου στον ορό 
είναι ο περιορισμός σε ύδωρ. Σε ασθενείς με 
συγκέντρωση νατρίου ορού <130mmol/L 
(mEq/L), μείωση του λαμβανομένου ύδατος 
στα 1.000 mL ημερησίως εμποδίζει την 
εξέλιξη της κατάστασης, αλλά δε διορθώνει 
την υπονατριαιμία στις περισσότερες 
περιπτώσεις. Η χορήγηση υπέρτονου 
διαλύματος νατρίου δε συνιστάται, επειδή 
οδηγεί σταθερά σε περαιτέρω διεύρυνση 
του εξωκυττάριου χώρου και επιδεινώνει 
τον ασκίτη και τα οιδήματα. 

Η φαρμακολογική θεραπεία της υπονατρι-
αιμίας από αραίωση εμφανίζεται αρκετά 
υποσχόμενη. Κλινικές μελέτες σε φάση ΙΙ12,13 
δείχνουν ότι ανταγωνιστές των V2 υποδοχέ-
ων της AVP στα άπω αθροιστικά σωληνάρια 
αυξάνουν την ελεύθερη διαλυτών απέκκρι-
ση ύδατος και βελτιώνουν τη συγκέντρωση 
νατρίου σε κιρρωτικούς ασθενείς με υπο-
νατριαιμία και ασκίτη. Σχεδιάζονται μελέτες 
φάσεως ΙΙΙ με σκοπό τη συλλογή κι άλλων 
στοιχείων που αφορούν στην ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα των νέων φαρμάκων, 
τα οποία, εφόσον εισαχθούν στην κλινική 
χρήση, πιθανότατα θα αποδειχθούν πολύ 
χρήσιμα στην αντιμετώπιση αυτών των 
ασθενών.

Πρόγνωση
Η αυτόματη εγκατάσταση υπονατριαιμίας 

από αραίωση αποτελεί όψιμο φαινόμενο στη 
φυσική πορεία του κιρρωτικού ασθενούς με 
ασκίτη. Η διάμεση επιβίωση ασθενών με 
υπονατριαιμία από αραίωση είναι σημαντικά 
μειωμένη σε αυτούς τους ασθενείς, σε σύ-
γκριση με αυτούς που δεν εμφάνισαν υπο-
νατριαιμία από αραίωση. Σε ασθενείς χωρίς 
εμφανή νεφρική ανεπάρκεια, η παρουσία 
υπονατριαιμίας από αραίωση αποτελεί δυ-
σμενή προγνωστικό παράγοντα ανάπτυξης 
ηπατο-νεφρικού συνδρόμου (ΗΝΣ).

Β. Διαταραχές καλίου
Στους κιρρωτικούς ασθενείς με ασκίτη, 

η εγκατάσταση δευτεροπαθούς υπεραλ-
δοστερονισμού αποτελεί χαρακτηριστικό 
στοιχείο της παθογενετικής διαδικασίας. 
Είναι γνωστό ότι η δράση της αλδοστε-
ρόνης (στα άπω εσπειραμένα σωληνάρια) 
συνοδεύεται με κατακράτηση νατρίου και 
αυξημένη αποβολή καλίου. Σε αρκετές 
μελέτες έχει δειχθεί ότι οι ασθενείς με 
κίρρωση εμφανίζουν ένδεια στο συνολικό 
ανταλλάξιμο κάλιο, ενώ οι μετρήσεις του 
καλίου του ορού δεν αποτελούν αξιόπιστο 
δείκτη των αληθών αποθεμάτων καλίου 
του οργανισμού29,30.

Η λήψη σπιρονολακτόνης (ανταγωνιστού 
της αλδοστερόνης) για την αντιμετώπι-
ση του ασκίτη συνοδεύεται πολλάκις με 
υπερκαλιαιμία, που μπορεί να οδηγήσει σε 
τροποποίηση της δοσολογίας του φαρμά-
κου. Προγνωστικοί παράγοντες ανάπτυξης 
υπερκαλιαιμίας σε κιρρωτικούς ασθενείς 
με ασκίτη είναι η ύπαρξη οιδημάτων και 
η παρουσία επιβαρημένης νεφρικής λει-
τουργίας31.

Γ. Διαταραχές μαγνησίου
Στον ορό, το μαγνήσιο υφίσταται σε 

τρεις μορφές: το ενωμένο με πρωτεΐνη 
(30%), το πολύπλοκα συνδεδεμένο (15%) 
και το ιονισμένο (55%). Μόνο το ελεύθερο 
ιονισμένο κλάσμα είναι βιολογικά ενεργό 
και συμμετέχει στη νευρομυϊκή λειτουργία 
και στη διατήρηση του καρδιοαγγειακού 
τόνου. Μέχρι προσφάτως, μόνο η μέτρηση 
του συνολικού μαγνησίου (1,7-2,6 mg%) 
του ορού ήταν σε κλινική χρήση. Σήμερα, 
διατίθενται στο εμπόριο ειδικά ηλεκτρόδια 

που επιτρέπουν την αξιόπιστη μέτρηση 
του ιονισμένου μαγνησίου ορού. Η 
υπομαγνησιαιμία αποτελεί σύνηθες κλινικό 
πρόβλημα στους νοσηλευόμενους ασθενείς 
(10%), ενώ σε ασθενείς που νοσηλεύονται 
στις ΜΕΘ η ένδεια μαγνησίου μπορεί να 
παρατηρηθεί μέχρι και στο 65% των ασθενών. 
Η υπομαγνησιαιμία προκαλείται κυρίως μέσω 
νεφρικής ή γαστρεντερικής απώλειας ή 
μειωμένης εντερικής απορρόφησης. 
Μειωμένη νεφρική επαναρρόφηση, λόγω 
λήψεως διουρητικών της αγκύλης και 
κατάχρηση αλκοόλ αποτελούν συχνά αίτια 
υπομαγνησιαιμίας. Το αλκοόλ προκαλεί 
παροδική απώλεια μαγνησίου στα ούρα. 
Στους περισσότερους αλκοολικούς η 
ένδεια μαγνησίου είναι μετρίας βαρύτητας. 
Μεγάλη πτώση στα επίπεδα μαγνησίου του 
ορού μπορεί να εμφανιστεί στη διάρκεια 
απόσυρσης του αλκοόλ, όπου η μείωση 
συνδυάζεται με πτώση των επιπέδων 
φωσφόρου και καλίου, πιθανότατα λόγω 
μετατόπισης των ιόντων αυτών προς τον 
ενδοκυττάριο χώρο. Σε μια μελέτη έγινε 
σύγκριση του ιονισμένου μαγνησίου προς 
το συνολικό μαγνήσιο σε 54 ασθενείς με 
ηπατική νόσο32. Στους ασθενείς με αλκοολική 
ηπατική νόσο τόσο το ιονισμένο όσο και το 
συνολικό μαγνήσιο του ορού ήταν μειωμένα. 
Το ιονισμένο μαγνήσιο εμφάνιζε αρνητική 
συσχέτιση με τα επίπεδα λευκωματίνης 
ορού. Συνεπώς, η μέτρηση του συνολικού 
ασβεστίου μπορεί να υπερεκτιμήσει τη 
συχνότητα της υπομαγνησιαιμίας στους 
κιρρωτικούς ασθενείς όταν υπάρχει 
σημαντική υπολευκωματιναιμία. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις η μέτρηση του ιονισμένου 
μαγνησίου είναι πλέον αντιπροσωπευτική 
της πραγματικής επάρκειας σε μαγνήσιο.

Το ιονισμένο μαγνήσιο του ορού αντιπρο-
σωπεύει <1% του συνολικού μαγνησίου του 
οργανισμού. Η πλέον αξιόπιστη μέθοδος 
εκτίμησης του μαγνησίου του οργανισμού 
είναι η δοκιμασία φόρτισης με μαγνήσιο. 
Σε ένδεια μαγνησίου η πρόσληψη του αυ-
ξάνεται (20-50%) και αποτελεί το 6% πε-
ρίπου του φυσιολογικού μαγνησίου του 
οργανισμού. Σε μία μελέτη 10 κιρρωτικοί 
(ευρισκόμενοι σε λίστα μεταμόσχευσης) 
υπεβλήθησαν σε δοκιμασία φόρτισης33. 
Στη μελέτη δείχθηκε ότι οι ασθενείς με 
κίρρωση εμφάνιζαν σημαντική αύξηση στην 
πρόσληψη μαγνησίου (38±26%) σε σύγκριση 
με μόνον 8±8% στην ομάδα ελέγχου (Ρ 
<0,01). Συνεπώς, ασθενείς με κίρρωση 
τελικού σταδίου εμφανίζουν σημαντική 
ένδεια μαγνησίου, η οποία είναι σημαντικό να 
λαμβάνεται υπ’ όψιν στη μεταμόσχευση ή σε 
άλλες παρεμβάσεις. Ειδικά στη διάρκεια της 
μεταμόσχευσης, η συσσώρευση κιτρικών 
λόγω μαζικής μετάγγισης αίματος μπορεί να 
οδηγήσει σε περαιτέρω σημαντική μείωση 
του ιονισμένου μαγνησίου και σε κίνδυνο 
σοβαρής καρδιακής δυσλειτουργίας34. Σε 
άλλη μελέτη που έγινε σε Ινδούς ασθενείς 
με κίρρωση του ήπατος (αλκοολικής και μη 
αιτιολογίας), μολονότι δεν παρατηρήθηκε 
σημαντική μείωση στην τιμή του συνολικού 
μαγνησίου ορού, διαπιστώθηκε σημαντική 
μείωση στην περιεκτικότητα των μυών σε 
μαγνήσιο, το οποίο είχε σημαντική συσχέτιση 
με την εκδήλωση εγκεφαλοπάθειας35. 
Όσον αφορά στα διουρητικά που συνήθως 
χρησιμοποιούμε στην αντιμετώπιση 
του ασκίτη σε κιρρωτικούς ασθενείς, η 
προκαλούμενη από τη φουροσεμίδη 
απώλεια μαγνησίου αντισταθμίζεται από 
τη δράση της σπιρονολακτόνης36.

Δ. Διαταραχές ασβεστίου και 
φωσφόρου

Σχετικά με τις διαταραχές του ασβεστίου 
και του φωσφόρου διαθέτουμε λίγες 
μελέτες και πιστεύεται ότι τα επίπεδα 
αμφοτέρων είναι μειωμένα σε ασθενείς 

Εικόνα 2.Ιστολογικό παρασκεύασμα κιρρωτικού ήπατος.
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με κίρρωση37.Τα χαμηλά επίπεδα ασβεστίου 
δείχνουν να συσχετίζονται καλύτερα με 
τα επίπεδα της AST και λιγότερο με τη 
συνυπάρχουσα υπολευκωματιναιμία. Η 
κατάχρηση αλκοόλ αποτελεί ένα συχνό 
επιπρόσθετο αίτιο βαριάς υποφωσφαταιμίας, 
η οποία οφείλεται σε πτωχή πρόσληψη 
φωσφόρου με την τροφή, στην επαγόμενη 
από το αλκοόλ απέκκριση του ανόργανου 
φωσφόρου και στην παρουσία εμέτων, ενώ 
πολλές φορές συνυπάρχει δευτεροπαθής 
υπερπαραθυρεοειδισμός, με συνυπάρχουσα 
ένδεια ασβεστίου και βιταμίνης D. H αλκοολική 
κετοξέωση επάγει σημαντική φωσφατουρία. 
Τέλος, σε κεραυνοβόλο ηπατίτιδα μπορεί να 
παρατηρηθεί σημαντική υπερφωσφαταιμία 
που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή υπα-
σβεστιαιμία, με συμπτωματολογία βαριάς 
νευρομυϊκής διέγερσης και τετανίας.
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