
ΥΓΡΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ 

ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ – «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

 



ΔΟΜΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΥΓΡΩΝ 

• ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

• ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ 

• ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ 

• ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 



ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  ΥΓΡΩΝ 





Φυσιολογία 

Σωματικό
ύδωρ

 Έμβρυο Πρόωρο Τελειόμηνο Βρέφος Ενήλικας

Εξωκυττάριο     60%    50%  35-45%    30%    20%

Ενδοκυττάριο     25%    30%     35%    35%  40-45%

Σύνολο    85%    80%  70-75%    65%      60%

•Μείωση του σωματικού ύδατος κατά 3-5% τις 5 πρώτες 

μέρες 

• Συμπλήρωση 1 έτους: ο όγκος πλησιάζει αυτόν του 

ενήλικος 







Eνδοκυττάριο ύδωρ 

 -30-40% ΣΒ  

 -περιορίζεται εντός των   

   κυττάρων 

 -κυριότερο κατιόν: Κ:160 mEq/L 

 -κυριότερο ανιόν: PO4,SO4    

                             :140mEq/L  

 -Na: 10mEq/L 

 -Mg: 35mEq/L 

 -HCO3: 8mEq/L  

 -Cl:2mEq/L 

 -Πρωτείνες: 55mEq/L 

  



ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟ 

• Εξωκυττάριο ύδωρ 

κατανέμεται σε τρεις χώρους 

α.Ενδαγγειακός χώρος (πλάσμα): 

      4% ΣΒ (Ενεργό τμήμα) 

β.Μεσοκυττάριος χώρος: 16% ΣΒ 

γ.Διακυττάριος χώρος ή τρίτος χώρος 

: 1-3% ΣΒ 

(εντερικός αυλός, υγρά 

θώρακα,κοιλίας, αρθρικές 

κοιλότητες) 

-κυριότερο κατιόν: Na: 142 mEq/l 

-κυριότερο ανιόν:Cl:103mEq/l 

-K: 4mEq/l, PO4, SO4= 1-2mEq/L 

-ΗCO3-: 27mEq/L           Ρυθμιστική              

                   +                           βάση 

-Πρωτεϊνες -:16mEq/L  (Βuffer  base) 

   

Νa+:142  

K+: 4 

Cl-:103 

Mg+: 2 
Ca++: 3 

HCO3:27 

Πρωτείνες 

Οργανικά 

οξέα 

  Κατιόντα Ανιόντα 

      Πλάσμα 

    154     154 





               Ρυθμιστικοί μηχανισμοί 

1.Νόμος ηλεκτρικής ουδετερότητας (Gibbs-

Donnan) 

2.Αντλία Νατρίου 

3.Νόμος ισωσμωτικής ισορροπίας (Darrow-

Yannet) 

4. Νόμος του Starling 



    1.Νόμος ηλεκτρικής ουδετερότητας (Gibbs-Donnan) 

• Σε κάθε διάλυμα το άθροισμα 

των θετικών φορτίων των 

ολικών κατιόντων ισούται με 

με το άθροισμα των ολικών 

αρνητικών φορτίων των 

ανιόντων 

• Έχει πρακτική αξία για όλα τα 

υδάτινα διαμερίσματα που 

χωρίζονται με ημιδιαπερατές 

μεμβράνες 

• Νa+ εξ.x Cl+ εξ= Νa- ενδ x Cl- 

ενδ 

 

Διάγραμμα Gamble 



                    2.Αντλία Νατρίου 

Eρμηνεύει τη διαφορά της ιοντικής 

σύνθεσης μεταξύ ενδοκυτταρίου- 

εξωκυτταρίου χώρου   

 



3.Νόμος ισωσμωτικής ισορροπίας  

(Darrow-Yannet) 

• Η Ω.Π είναι ίδια στον 

εξωκυττάριο και ενδοκυττάριο 

χώρο 

• Κάθε μεταβολή της Ω.Π στον 

εξωκυττάριο χώρο   διακίνηση 

ύδατος προς τον ενδοκυττάριο 

χώρο για εξωμοίωση των 

πιέσεων στους δύο χώρους 

• mOsm/L= (Φ.Τ =278-290) 

2(Na+K+Ca)+γλυκόζη/18+ουρία/2.8   



4. Νόμος του Starling 

Καθορίζει τους μηχανισμούς διακίνησης ανάμεσα στον 

ενδαγγειακό και μεσοκυττάριο χώρο 



 





ΑΠΩΛΕΙΕΣ  ΥΔΑΤΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ 

• ΟΥΡΑ  

• ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ (ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ) 

• ΥΔΡΩΤΑΣ 

• ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΕΠΤΙΚΟ (ΚΟΠΡΑΝΑ) 



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ  ΡΥΘΜΙΣΗΣ  
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ 

• ΔΙΨΑ – ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ 

• ΟΡΜΟΝΕΣ  

•     ADH – ΑΝΤΙΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΥΔΑΤΟΣ) 

•     ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ  Na & 
H2O) 

 



Ρύθμιση του εξωκυτταρίου υγρού 

• Υποδοχείς όγκου  

ευαίσθητους σε μεταβολές 

του όγκου του πλάσματος 

ή της ωσμωτικής πίεσης 

(αριστερός κόλπος, 

καρωτιδικός βολβός) 

• Υποθάλαμος (υποδοχή και 

συντονισμός ερεθισμάτων 

• Νεφρικός μηχανισμός που 

απαντά στην 

αντιδιουρητική ορμόνη 

(ADH)  

 

Υποθάλαμο

ς 



ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ  ΥΔΑΤΟΣ &  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ 

• Ισοσμωτικές  διαταραχές  του  όγκου  του  
εξωκυτταρίου  υγρού 

• Ωσμωτικές  διαταραχές  του  εξωκυτταρίου  
υγρού 

• Διαταραχές  της  ιοντικής  σύνθεσης  ένδο- ή 
έξωκυτταρίου  υγρού  



    •Ισο-ωσμωτικές διαταραχές του όγκου του    

εξωκυτταρίου υγρού 

•  α) Εξωτερικές απώλειες 

•        -Πεπτικός σωλήνας (διάρροιες,εμετοί) 

•        -Εκτεταμένα εγκαύματα   

 

•  β) Εσωτερικές απώλειες  

•         -αδρανοποίηση στο μεσοκυττάριο χώρο 

•         -εγκλωβισμός στο διακυττάριο χώρο  (τρίτος χώρος) 

          

     γ) Αύξηση όγκου εξωκυτταρίου χώρου 

•         -υπερφόρτωση με υγρά 

•         -νεφρική ανεπάρκεια 

                   



•Ισο-ωσμωτικές διαταραχές του όγκου του    

εξωκυτταρίου υγρού 

α) Εξωτερικές απώλειες 

• Πεπτικός σωλήνας 

     Η διαταραχή της οξεοβασικής 
ισορροπίας που προκαλείται 
εξαρτώνται από το pH των 
υγρών που αποβάλλονται 

 

•  Εκτεταμένα εγκαύματα 

 

                 

    

Σε εμετούς, λόγω απώλειας Cl  

παρατηρείται υποχλωραιμική 

αλκάλωση. Σε διαρροϊκό σύνδρομο 

χάνονται ανιόντα ΗCO3  =  oξέωση 



•Ισο-ωσμωτικές διαταραχές του όγκου του    

εξωκυτταρίου υγρού (συν.) 

                                   β) Εσωτερικές απώλειες 

  •αδρανοποίηση στον μεσοκυττάριο χώρο:      

                  -τραυματικές κακώσεις, εγκαύματα,παγκρεατίτιδα   

                  -πιθανώς να οφείλεται σε αύξηση της   ωσμωτικής  

                   πίεσης στο χώρο αυτό 

                       • απώλειες στον διακυττάριο χώρο (τρίτος χώρος) 

                   -περιτονίτιδα, ειλεός 

                  Η διάγνωση: μπορεί να διαλάθει αρχικά, και να εκδηλωθεί   

                  με αιμοδυναμικές διαταραχές 

                             γ) Αύξηση όγκου εξωκυτταρίου χώρου 

                             Συνήθως ιατρογενής   

                        Εκδήλωση: πνευμονικό οίδημα               

 

β 



•    Ωσμωτικές διαταραχές του εξωκυτταρίου 

υγρού 
    Σύνδρομα υπονατριαιμίας 

    -από απώλεια Να (διάρροιες, εμετοί,εντερικά 

συρίγγια), χρόνια νεφρική ανεπάρκεια,ανεπάρκεια 

φλοιού επινεφριδίων 

    -από υπερυδάτωση: ιατρογενής, αύξηση ΑDH μετά 

από χειρουργική επέμβαση 

   Σύνδρομα υπερνατριαιμίας 

    -ωσμωτική διούρηση (υπεργλυκαιμία, μανιτόλη, 

υπερωσμωτικά εντερικά διαλύματα) 

   -νεφρογενής άποιος διαβήτης ή άποιος διαβήτης 



Διαταραχές ιοντικής σύνθεσης 

• Υποκαλιαιμία 

    -απώλεια από τον πεπτικό   
σωλήνα (πυλωρική 
στένωση,ειλεός,διάρροιες) 

   -παρεντερική διατροφή 

    -διουρητικά 

•  Υπερκαλιαιμία 

      -ιατρογενής 

      -νεφρική ανεπάρκεια- 
hΗ υπο- ή υπερκαλιαιμία 

  προκαλούν διαταραχές του 
καρδιακού ρυθμού 

• Υπασβεστιαιμία 

     -διαταραχές απορρόφησης   

     Ca από το έντερο 
(στεατόρροια) 

     -υποπαραθυρεοειδισμός, ΧΝΑ 

• Υπερασβεστιαιμία 

      -υπερπαραθυρεοειδισμός 

      -πολλαπλούν μυέλωμα 

• Υπαγνησιαιμία Y 

      - διάρροιες, σύνδρομο       

        δυσαπορρόφησης 

• Υπερμαγνησιαιμία 

      -αιμοκάθαρση 

           



Είδος υγρών              Νa            K              Cl               HCO3

Σίελος                        60             20              16                 50

Γαστρικό                  30-90       4-12          60-155            0-1

Νήστιδα                   70-130      4-68          70-127            10

Ειλεός                       90-140      4-7            80-125            15-20

Χολή                       130-160      4-63          80-110              50

Παγκρεατικό             140          4-65          80-100             70

συρίγγιο

         Ηλεκτρολυτική σύνθεση των γαστρεντερικών 

 εκκρίσεων (mEq/L) 





ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ 

• Ρύθμιση υγρών & ηλεκτρολυτών 

• Καθημερινές ανάγκες σε υγρά & 
ηλεκτρολύτες 

• Μέτρηση ελλειμάτων 

• Μέτρηση  απωλειών 



ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ Η2Ο & ΗΛΕΚΤΟΛΥΤΕΣ 

• Αναπλήρωση  καθημερινών  αναγκών 

• Αναπλήρωση  ελλειμάτων 

• Αναπλήρωση  αυξημένων  απωλειών 



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ 



ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ 



ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ 

• Πόσο αφυδατωμένος  είναι  ο ασθενής 

• Αιμοδυναμικά  ,  σπαργή  δέρματος  ,  
βλενογόνοι , δίψα , βάρος ασθενούς , ύπαρξη  
τρίτου  χώρου (ειλεός ,περιτονίτιδα ,εγκαύματα , 
παγκρεατίτιδα) 

• Εργαστηριακά ευρήματα (ουρία , Na , Hct ) 

• Διούρηση (ειδικό βάρος ούρων) 



ΑΠΩΛΕΙΕΣ 

• Μέτρηση  απωλειών  από  πεπτικό (Levin , 
στομίες , διάρροιες , συρίγγια) 

• Εγκαύματα 

• Τρίτος χώρος (παγκρεατίτιδα , ειλεός , 
υπεζωκότας) 

• Ούρα  








