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CTV je rozdělena v organismu 
do následujících prostorů:

CTV je rozdělena v organismu 
do následujících prostorů:

Intracelulární tekutina (ICT) tvoří 40 % CTH
Extracelulární tekutina (ECT) tvoří 20 % CTH a dělí se na:

intersticiální tekutinu (IST), tvoří 10-15 % CTH,
intravazální tekutinu (IVT), plazma obsahuje vodu 
představující 3,5-5 % CTH.

Transcelulární tekutina – cerebrospinální mok, kloubní tekutina 
a tekutina v trávicím ústrojí; celkové množství zpravidla 
nepřesahuje 500 ml, ale po jídle stoupá na 2-3 litry.
Tekutiny ve třetím prostoru – vyskytují se jen za patologických 
situací – patologické hromadění tekutin při ileu a peritonitidě, 
traumatický edém a ascitická tekutina.

IntracelulIntraceluláárnrníí tekutina (ICT)tekutina (ICT) tvotvořříí 40 % CTH40 % CTH
ExtracelulExtraceluláárnrníí tekutina (ECT)tekutina (ECT) tvotvořříí 20 % CTH a d20 % CTH a děěllíí se na:se na:

intersticiintersticiáálnlníí tekutinu (IST),tekutinu (IST), tvotvořříí 1010--15 % CTH,15 % CTH,
intravazintravazáálnlníí tekutinu (IVT)tekutinu (IVT), plazma obsahuje vodu , plazma obsahuje vodu 
ppřředstavujedstavujííccíí 3,53,5--5 % CTH.5 % CTH.

TranscelulTransceluláárnrníí tekutinatekutina –– cerebrospincerebrospináálnlníí mok, kloubnmok, kloubníí tekutina tekutina 
a tekutina v tra tekutina v tráávicvicíím m úústrojstrojíí; celkov; celkovéé mnomnožžstvstvíí zpravidla zpravidla 
nepnepřřesahuje 500 ml, ale po jesahuje 500 ml, ale po jíídle stoupdle stoupáá na 2na 2--3 litry.3 litry.
Tekutiny ve tTekutiny ve třřetetíím prostorum prostoru –– vyskytujvyskytujíí se jen za patologických se jen za patologických 
situacsituacíí –– patologickpatologickéé hromadhromaděěnníí tekutin ptekutin přři ileu a peritonitidi ileu a peritonitiděě, , 
traumatický edtraumatický edéém a m a ascitickascitickáá tekutina.tekutina.



Koncentrace iontů v tělesných tekutinách
(podle Masopusta, 1998)

Koncentrace iontů v tělesných tekutinách
(podle Masopusta, 1998)

IontyIonty plazma    a)plazma    a)
mmolmmol/l/l

IntersticiIntersticiáálnlníí
tekutina  tekutina  
mmolmmol/l/l

IntracelulIntraceluláárnrníí
tekutina  tekutina  
mmolmmol/l /l 

NaNa++ 141141 143143 1010

KK++ 44 44 155155

CaCa 2,52,5 1,31,3 <0,001       c)<0,001       c)

MgMg 11 0,70,7 1515

ClCl-- 103103 115115 88

HCOHCO33
-- 2525 2828 1010

HH22POPO44 11 11 65            b)65            b)

SOSO44
22-- 0,50,5 0,50,5 1010

orgorg. kyseliny. kyseliny 44 55 22

proteinproteináátyty 1717 11 4747

pHpH 7,47,4 7,47,4 7,47,4

Vysvětlivky:VysvVysvěětlivky:tlivky: a) v plazmě je 94 % vody a 6 % bílkovin
b) v buňkách jsou fosfáty především organické (hexosofosfáty, kreatinfosfát, nukleotidy)
c) v intracelulární tekutině jde o Ca2+

a) v plazmě je 94 % vody a 6 % bílkovin
b) v buňkách jsou fosfáty především organické (hexosofosfáty, kreatinfosfát, nukleotidy)
c) v intracelulární tekutině jde o Ca2+



Vodní bilance u zdravého, 
dospělého člověka

PPřřííjemjem v mlv ml Výdej v mlVýdej v ml

ppřřííjemjem tekutintekutin
metabolickmetabolickáá vodavoda

21002100
200200

nemneměřěřitelnýitelný –– kkůžůžee
nenemměřěřiitelnýtelný –– plplíícece

potpot
stolicestolice
mmoočč

350 350 
350350
100100
100100

14001400

celkemcelkem 23002300 celkemcelkem 23002300

L. Sobotka at al.: Water and electrolytes. Basics in Clinical Nutrition
(ed. L. Sobotka), Galén 2004, s. 87.



Koncentrace iontů a možné objemy ztrát 
tělesných tekutin  (upraveno podle Nejedlého, 1980)

Druh ztrDruh ztráátt NaNa++

mmolmmol/l/l
KK++

mmolmmol/l/l
ClCl--

mmolmmol/l/l
HCOHCO--

33
mmolmmol/l/l

objem objem 
ml/dml/d

žžaludealudeččnníí ššťťáávava
silnsilněě kyselkyseláá

2020
(10(10--30)30)

1010
(5(5--40)40)

120120
(80(80--150)150) 00 10001000--90009000

žžaludealudeččnníí ššťťáávava
mmáálo kysello kyseláá

8080
(70(70--140)140)

1515
(5(5--40)40)

9090
(40(40--120)120) 55--2525 10001000--25002500

pankreatickpankreatickáá ššťťáávava 140140
(115(115--180)180)

55
(3(3--8)8)

7575
(55(55--95)95)

8080
(60(60--110)110) 500500--10001000

žžlulučč 148148
(130(130--160)160)

55
(3(3--12)12)

100100
(50(50--120)120)

3535
(30(30--40)40) 300300--10001000

tenktenkéé ststřřevoevo, , 
drendrenáážž

110110
(80(80--150)150)

55
(2(2--8)8)

105105
(60(60--125)125)

3030
(20(20--40)40) 10001000--30003000

distdistáálnlníí tenktenkéé, , 
ststřřevo,evo, ccéékumkum

8080
(40(40--135)135)

88
(5(5--30)30)

4545
(20(20--90)90)

3030
(20(20--40)40) 10001000--30003000

pprrůůjjmovmováá stolicestolice 120120
(20(20--160)160)

2525
(10(10--40)40)

9090
(30(30--120)120)

4545
(30(30--50)50) 500500--1700017000

potpot 5050 77 4040 ?? 300300--20002000
transsudtranssudáát: edt: edéémm 140140 55 115115 ?? rrůůznzněě



Hodnoty osmolality v séru a moči 
mmol/kg H2O 

Hodnoty Hodnoty osmolalityosmolality vv ssééru a moru a močči i 
mmolmmol/kg H/kg H22O O 

MateriMateriááll FyziologickFyziologickéé KrajnKrajníí

sséérumrum
momočč

275275--295295
400400--10001000

200200--500500
5050--14001400

osmotickosmotickáá nnááloložž momočč mmolmmol/24 hod/24 hod

fyziologickfyziologickáá 600600--1200  1200  

katabolickkatabolickéé stavystavy 20002000--30003000



Regulační mechanismy 
vodního a iontového 

hospodářství

RegulaRegulaččnníí mechanismy mechanismy 
vodnvodníího a iontovho a iontovéého ho 

hospodhospodáářřstvstvíí



1. Antidiuretický hormon (ADH)1. 1. AntidiuretickýAntidiuretický hormon (ADH)hormon (ADH)

RegulaRegulaččnníí mechanismy vodnmechanismy vodníího a iontovho a iontovéého hospodho hospodáářřstvstvíí II

Sekrece ADH reaguje na následující podněty:

A. Změny osmolality vyvolávají reakce hypotalamického
osmoreceptoru,
• při zvýšení osmolality se sekrece ADH zvyšuje,
• při poklesu osmolality tato sekrece klesá.

B. Hypovolemii a hypotenzi např. při srdečním selhání nebo 
cirhóze či těhotenství.

Protihráčem ADH jsou v ledvinách prostaglandiny (PGE2, PGI2).

Sekrece ADH reaguje na nSekrece ADH reaguje na náásledujsledujííccíí podnpodněěty:ty:

A.A. ZmZměěny ny osmolalityosmolality vyvolvyvoláávajvajíí reakce reakce hypotalamickhypotalamickééhoho
osmoreceptoruosmoreceptoru,,
•• ppřři zvýi zvýššeneníí osmolalityosmolality se sekrece ADH zvyse sekrece ADH zvyššuje,uje,
•• ppřři poklesu i poklesu osmolalityosmolality tato sekrece klestato sekrece klesáá..

B.B. HypovolemiiHypovolemii a hypotenzi napa hypotenzi napřř. p. přři srdei srdeččnníím selhm selháánníí nebo nebo 
cirhcirhóóze ze čči ti těěhotenstvhotenstvíí..

ProtihrProtihrááččem ADH jsou vem ADH jsou v ledvinledvináách ch prostaglandinyprostaglandiny (PGE2, PGI2).(PGE2, PGI2).



Působení ADH

V tV těěle je vle je vííce ce subtypsubtypůů receptorreceptorůů ADH (AVP).ADH (AVP).

VV1a1a receptory receptory –– hladkhladkáá svalovina csvalovina céév, v, kardiomyocytykardiomyocyty a dala dalšíší lokalizacelokalizace
zvyzvyššujujíí IC CaIC Ca++++, s výslednou , s výslednou vazokonstrikcvazokonstrikcíí a vya vyššíšší kontraktilitoukontraktilitou
myokardumyokardu

Receptory VReceptory V1b1b (nebo V(nebo V33) ) –– ppřřednedníí hypofýza, uvolhypofýza, uvolňňovováánníí ACTHACTH

Receptory VReceptory V22 sbsběěrnrnéé kankanáálky ledvin plky ledvin přřes es adenyladenyláátcykltcykláázuzu zvyzvyššujujíí
produkci cAMP. To vede k expresi produkci cAMP. To vede k expresi akvaporinovýchakvaporinových kankanáállůů na na 
povrchu epitelipovrchu epiteliáálnlníích bunch buněěk. Výsledkem je k. Výsledkem je antidiurantidiuréézaza ppřřii zvýzvýššenenéé
reabsorpcireabsorpci vody.vody.



2. Systém renin-angiotenzin-aldosteron2. Syst2. Systéém m reninrenin--angiotenzinangiotenzin--aldosteronaldosteron

RegulaRegulaččnníí mechanismy vodnmechanismy vodníího a iontovho a iontovéého hospodho hospodáářřstvstvíí II

Tento systém stejně jako většina dalších mechanismů reaguje 

přednostně na změny objemu a ovlivňuje především sekreci Na+.

Zvyšuje retenci Na+ a vody v distálním nefronu. 

Objem je nařazen natrémii. Jinak je při hypernatrémii tendence 

k poklesu aldosteronu a  obráceně.  

Také jeho působení antagonizují v ledvinách prostaglandiny.

Tento systTento systéém stejnm stejněě jako vjako věěttššina dalina dalšíších mechanismch mechanismůů reaguje reaguje 

ppřřednostnednostněě na zmna změěny objemu a ovlivny objemu a ovlivňňuje puje přředevedevšíším sekreci Nam sekreci Na++..

ZvyZvyššuje retenci Nauje retenci Na++ a vody va vody v distdistáálnlníímm nefronunefronu. . 

Objem je Objem je nanařřazenazen natrnatréémiimii. Jinak je p. Jinak je přři i hypernatrhypernatréémiimii tendence tendence 

kk poklesu poklesu aldosteronualdosteronu a  obra  obráácenceněě.  .  

TakTakéé jeho pjeho půůsobensobeníí antagonizujantagonizujíí vv ledvinledvináách ch prostaglandinyprostaglandiny..



3.  Renální selhání s poklesem glomerulární
filtrace

3.  3.  RenRenáálnlníí selhselháánníí ss poklesem poklesem glomerulglomeruláárnrníí
filtracefiltrace

RegulaRegulaččnníí mechanismy vodnmechanismy vodníího a iontovho a iontovéého hospodho hospodáářřstvstvíí II

Snižuje se množství moče v distálním tubulu, snadno vzniká

pozitivní vodní bilance a hyponatrémie. 

Při neoligurickém selhání s relativně vyšší residuální filtrací je 

častější hypernatrémie (smíšená diuréza).

SniSnižžuje se mnouje se množžstvstvíí momočče ve v distdistáálnlníímm tubulu, snadno vzniktubulu, snadno vznikáá

pozitivnpozitivníí vodnvodníí bilance a bilance a hyponatrhyponatréémiemie. . 

PPřřii neoligurickneoligurickéémm selhselháánníí ss relativnrelativněě vyvyššíšší residuresiduáálnlníí filtracfiltracíí je je 

ččastastěějjšíší hypernatrhypernatréémiemie (sm(smíšíšenenáá diurdiurééza).za).



4.  Tubulointersticiální nefritidy4.  4.  TubulointersticiTubulointersticiáálnlníí nefritidynefritidy

RegulaRegulaččnníí mechanismy vodnmechanismy vodníího a iontovho a iontovéého hospodho hospodáářřstvstvíí II

Narušení koncentračních a dilučních mechanismů ledvin 

vede ke smíšené osmotické a vodní diuréze spojené

s hypernatrémií, někdy až k jasnému sekundárnímu 

nefrogennímu diabetu insipidu.

NaruNaruššeneníí koncentrakoncentraččnníích a ch a diludiluččnnííchch mechanismmechanismůů ledvin ledvin 

vede ke smvede ke smíšíšenenéé osmotickosmotickéé a vodna vodníí diurdiurééze spojenze spojenéé

ss hypernatrhypernatréémimiíí, n, něěkdy akdy ažž kk jasnjasnéému sekundmu sekundáárnrníímu mu 

nefrogennnefrogenníímumu diabetu diabetu insipiduinsipidu..



5.  Diuretika5.  Diuretika5.  Diuretika

RegulaRegulaččnníí mechanismy vodnmechanismy vodníího a iontovho a iontovéého hospodho hospodáářřstvstvíí II

A. Kličková snižují resorpci iontů v ascendentní Henleho kličce 
a v distálním tubulu. Tak ruší udržování hypertonicity
intersticia. Ztráta vody je relativně větší než Na+.

B. Thiazidová diuretika narušují diluční schopnost v kortikálním 
sběrném kanálku a vedou k větší ztrátě Na+ než vody 
s výslednou hyponatrémií.

A.A. KliKliččkovkováá snisnižžujujíí resorpci iontresorpci iontůů vv ascendentnascendentníí HenlehoHenleho klikliččce ce 
a va v distdistáálnlníímm tubulu. Tak rutubulu. Tak rušíší udrudržžovováánníí hypertonicityhypertonicity
intersticiaintersticia. Ztr. Ztrááta vody je relativnta vody je relativněě vvěěttšíší nenežž NaNa++..

B.B. ThiazidovThiazidováá diuretika narudiuretika naruššujujíí diludiluččnníí schopnost vschopnost v kortikkortikáálnlníím m 
sbsběěrnrnéém kanm kanáálku a vedou klku a vedou k vvěěttšíší ztrztrááttěě NaNa++ nenežž vody vody 
ss výslednou výslednou hyponatrhyponatréémimiíí..



6.  Deplece kalia6.  6.  DepleceDeplece kaliakalia

RegulaRegulaččnníí mechanismy vodnmechanismy vodníího a iontovho a iontovéého hospodho hospodáářřstvstvíí IIII

Ztráty K+ vedou k jeho přesunu z ICT, kam místo něj 

vstupuje Na+ a v menší míře H+. Výsledný pokles 

osmolality plazmy tlumí sekreci ADH a hyponatrémie se 

upraví. 

Nelze-li ale snížit sekreci ADH (deplece volumu 

i K+ po diuretikách), hyponatrémie přetrvává.

ZtrZtrááty K+ vedou kty K+ vedou k jeho pjeho přřesunu zesunu z ICT, kam mICT, kam míísto nsto něěj j 

vstupuje Na+ a vvstupuje Na+ a v menmenšíší mmíířře H+. Výsledný pokles e H+. Výsledný pokles 

osmolalityosmolality plazmy tlumplazmy tlumíí sekreci ADH a sekreci ADH a hyponatrhyponatréémiemie se se 

upravupravíí. . 

NelzeNelze--li ale snli ale sníížžit sekreci ADH (it sekreci ADH (deplecedeplece volumu volumu 

i Ki K++ po po diuretikdiuretikááchch), ), hyponatrhyponatréémiemie ppřřetrvetrváávváá..



RegulaRegulaččnníí mechanismy vodnmechanismy vodníího a iontovho a iontovéého hospodho hospodáářřstvstvíí IIII

7.  Natriuretické peptidy7.  7.  NatriuretickNatriuretickéé peptidypeptidy
A. Mozkový natriuretický peptid (BNP) byl izolován z hypotalamu

a ze srdečních komor jako preproBNP a proBNP. Impulzem 
sekrece BNP je zvýšené napětí stěny srdečních komor.

B. Atriální natriuretický peptid (ANP) byl izolován z buněk 
srdečních síní jako preproANP a pro ANP. Impulzem sekrece 
vlastního ANP je napětí stěny srdečních síní. 

ANP má kratší poločas než BNP, vede k větší, ale kratší
diuréze než BNP. Předpokládaný synergismus ANP a BNP je 
v tom, že BNP zvýší dodávku vody a soli do medulárního 
sběrného kanálku, kde ANP inhibuje reabsorpci Na+.

A.A. Mozkový Mozkový natriuretickýnatriuretický peptid (BNP) byl izolovpeptid (BNP) byl izolováán zn z hypotalamuhypotalamu
a ze srdea ze srdeččnníích komor jako ch komor jako preproBNPpreproBNP a a proBNPproBNP. Impulzem . Impulzem 
sekrece BNP je zvýsekrece BNP je zvýššenenéé napnapěěttíí ststěěny srdeny srdeččnníích komor.ch komor.

B.B. AtriAtriáálnlníí natriuretickýnatriuretický peptid (ANP) byl izolovpeptid (ANP) byl izolováán zn z bunbuněěk k 
srdesrdeččnníích sch síínníí jako jako preproANPpreproANP a pro ANP. Impulzem sekrece a pro ANP. Impulzem sekrece 
vlastnvlastníího ANP je napho ANP je napěěttíí ststěěny srdeny srdeččnníích sch síínníí. . 

ANP mANP máá kratkratšíší polopoloččas neas nežž BNP, vede kBNP, vede k vvěěttšíší, ale krat, ale kratšíší
diurdiurééze neze nežž BNP. PBNP. Přředpokledpokláádaný daný synergismussynergismus ANP a BNP je ANP a BNP je 
vv tom, tom, žže BNP zvýe BNP zvýšíší doddodáávku vody a soli do medulvku vody a soli do meduláárnrníího ho 
sbsběěrnrnéého kanho kanáálku, kde ANP inhibuje lku, kde ANP inhibuje reabsorpcireabsorpci NaNa++..



8.  Digitalis-like hormon8.  8.  DigitalisDigitalis--likelike hormonhormon

RegulaRegulaččnníí mechanismy vodnmechanismy vodníího a iontovho a iontovéého hospodho hospodáářřstvstvíí IIII

Je produkován v kůře nadledvin, podporuje 

natriurézu blokádou Na+, K+-ATPázy. 

Je produkovJe produkováán vn v kkůřůře nadledvin, podporuje e nadledvin, podporuje 

natriurnatriuréézuzu blokblokáádou Nadou Na++, K, K++--ATPATPáázyzy. . 

9. Urodilatin9. 9. UrodilatinUrodilatin
Natriuretický peptid produkovaný 

v distálním tubulu.

NatriuretickýNatriuretický peptid produkovaný peptid produkovaný 

vv distdistáálnlníímm tubulu.tubulu.



Předpoklady hodnocení a úpravy vodního 
a iontového metabolismu

PPřředpoklady hodnocenedpoklady hodnoceníí a a úúpravy vodnpravy vodníího ho 
a iontova iontovéého metabolismuho metabolismu

1. Porovnání aktuální tělesné hmotnosti nemocného s běžnou 
tělesnou hmotností (BTH), zpravidla možný pouze odhad.

2. Posouzení akutní vzniklé změny
klinicky zřejmá dehydratace: uvažuje se deficit tekutin 
2,5-5 % BTH (př. 70 kg nemocný, 5 % = 3,5 l)
klinicky zřejmá hyperhydratace: uvažuje se nadbytek tekutin 
2,5-7,5 % BTH.

3. Terapeutické dávky vody a solí jsou tvořeny složkou korekční
a substituční

korekční dávka k úpravě stávajícího deficitu v organismu
substituční dávka k úhradě měřitelných i neměřitelných ztrát
celková dávka je součtem obou předchozích.

1.1. PorovnPorovnáánníí aktuaktuáálnlníí ttěělesnlesnéé hmotnosti nemocnhmotnosti nemocnéého sho s bběžěžnou nou 
ttěělesnou hmotnostlesnou hmotnostíí (BTH),(BTH), zpravidla mozpravidla možžný pouze odhad.ný pouze odhad.

2.2. PosouzenPosouzeníí akutnakutníí vzniklvznikléé zmzměěnyny
klinicky zklinicky zřřejmejmáá dehydratace:dehydratace: uvauvažžuje se deficit tekutin uje se deficit tekutin 
2,52,5--5 % BTH (p5 % BTH (přř. 70 kg nemocný, 5 % = 3,5 l). 70 kg nemocný, 5 % = 3,5 l)
klinicky zklinicky zřřejmejmáá hyperhydratacehyperhydratace:: uvauvažžuje se nadbytek tekutin uje se nadbytek tekutin 
2,52,5--7,5 % BTH.7,5 % BTH.

3.3. TerapeutickTerapeutickéé ddáávky vody a solvky vody a solíí jsou tvojsou tvořřeny sloeny složžkou korekkou korekččnníí
a substitua substituččnníí

korekkorekččnníí ddáávkavka kk úúpravpravěě ststáávajvajííccíího deficitu vho deficitu v organismuorganismu
substitusubstituččnníí ddáávkavka kk úúhradhraděě mměřěřitelných i nemitelných i neměřěřitelných ztritelných ztráátt
celkovcelkováá ddáávka je souvka je souččtem obou ptem obou přředchozedchozíích.ch.



Efektivní osmolalita
Ve všech základní prostorech tělesných tekutin, tj. v IVT, IST a ICT jsou 
rozpuštěny částice, jejich souhrn tvoří výslednou osmolalitu roztoku. Ta je 
ve všech prostorech stejná. 
V IVT se na osmolalitě podílí natrémie a odpovídající anionty, urea, 
glukóza a plazmatické bílkoviny. Pohyb vody a urey mezi všemi prostory 
je volný, pohyb ostatních solutů je limitován. To je rozhodující pro 
rozložení tekutin a jejich pohyb mezi jednotlivými prostory. 
Efektivní osmotický tlak vykonávají jen látky distribuované pouze 
v některém z prostorů. Jejich akumulace vede k hypertonicitě a ke 
zvýšení efektivního osmotického tlaku v daném prostoru proti prostoru či 
prostorům zbývajícím. Vzniklý osmotický gradient vede k přesunu vody do 
hypertonického prostoru. Snížení efektivního osmotického tlaku v určitém 
prostoru vede naopak k přesunu vody do prostorů dalších. 
Urea efektivní osmotický tlak nevykonává. 

Ve vVe vššech zech záákladnkladníí prostorech tprostorech těělesných tekutin, tj. vlesných tekutin, tj. v IVT, IST a ICT jsou IVT, IST a ICT jsou 
rozpurozpuššttěěny ny ččáástice, jejich souhrn tvostice, jejich souhrn tvořříí výslednou výslednou osmolalituosmolalitu roztoku. Ta je roztoku. Ta je 
ve vve vššech prostorech stejnech prostorech stejnáá. . 
VV IVT se na IVT se na osmolalitosmolalitěě podpodííllíí natrnatréémiemie a odpova odpovíídajdajííccíí aniontyanionty, urea, , urea, 
glukglukóóza a plazmatickza a plazmatickéé bbíílkoviny. lkoviny. Pohyb vody a urey mezi vPohyb vody a urey mezi vššemi prostory emi prostory 
je volný, pohyb ostatnje volný, pohyb ostatníích ch solutsolutůů je limitovje limitováán.n. To je rozhodujTo je rozhodujííccíí pro pro 
rozlorozložženeníí tekutin a jejich pohyb mezi jednotlivými prostory. tekutin a jejich pohyb mezi jednotlivými prostory. 
EfektivnEfektivníí osmotický tlakosmotický tlak vykonvykonáávajvajíí jen ljen láátky distribuovantky distribuovanéé pouze pouze 
vv nněěkterkteréém zm z prostorprostorůů. Jejich akumulace vede k. Jejich akumulace vede k hypertonicithypertonicitěě a ke a ke 
zvýzvýššeneníí efektivnefektivníího osmotickho osmotickéého tlaku v danho tlaku v danéém prostoru proti prostoru m prostoru proti prostoru čči i 
prostorprostorůům zbývajm zbývajííccíím. Vzniklý osmotický gradient vede km. Vzniklý osmotický gradient vede k ppřřesunu vody do esunu vody do 
hypertonickhypertonickéého prostoru. ho prostoru. SnSníížženeníí efektivnefektivníího osmotickho osmotickéého tlakuho tlaku vv ururččititéém m 
prostoru vede naopak kprostoru vede naopak k ppřřesunu vody do prostoresunu vody do prostorůů daldalšíších. ch. 
Urea efektivnUrea efektivníí osmotický tlak nevykonosmotický tlak nevykonáávváá. . 
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Pokles efektivní osmolality ECT, 
hyponatrémie

Pokles efektivnPokles efektivníí osmolalityosmolality ECT, ECT, 
hyponatrhyponatréémiemie

K hyponatrémii vedou stavy, kdy se mění poměr mezi 

zásobou Na+ a jeho distribučním prostorem (tj. mezi 

množstvím Na+ v ECT a velikosti ECT) v neprospěch Na+.

Zásoba Na+ může přitom být snížená, fyziologická i zvýšená, 

pokud se objem vody zvýšil ještě více.

KK hyponatrhyponatréémiimii vedou stavy, kdy se mvedou stavy, kdy se měěnníí pompoměěr mezi r mezi 

zzáásobou Nasobou Na++ a jeho distribua jeho distribuččnníím prostorem (tj. mezi m prostorem (tj. mezi 

mnomnožžstvstvíím Nam Na++ vv ECT a velikosti ECT) vECT a velikosti ECT) v neprospneprospěěch Nach Na++..

ZZáásoba Nasoba Na++ mmůžůže pe přřitom být snitom být sníížženenáá, fyziologick, fyziologickáá i zvýi zvýššenenáá, , 

pokud se objem vody zvýpokud se objem vody zvýššil jeil ješšttěě vvííce.ce.



Příčiny hyponatrémiePPřřííččiny iny hyponatrhyponatréémiemie
1. Deplece Na+: ztráty ze zažívacího traktu (zvracení, průjmy), ledvinami 

(hypoaldosteronismus, thiazidová diuretika), pocení kryté pitím vody, 
ztráty popálenou plochou.

2. Edémy: kardiální, cirhotické, nefrotické, při hypoalbuminémii.

3. Endokrinní příčiny: syndrom nevhodné sekrece ADH (SIADH), 
„cerebral salt wasting syndrom“ (CSWS), insuficience nadledvin.

4. Hyponatremické stavy se zachovaným vylučováním vody:
• při chronické malnutrici s hypoproteinemickými stavy („posunutý 

osmostat“)
• „intoxikace vodou„ při primární polydypsii

1.1. DepleceDeplece NaNa++:: ztrztrááty ze zaty ze zažžíívacvacíího traktu (zvracenho traktu (zvraceníí, pr, průůjmy), ledvinami jmy), ledvinami 
((hypoaldosteronismushypoaldosteronismus, , thiazidovthiazidováá diuretika), pocendiuretika), poceníí krytkrytéé pitpitíím vody, m vody, 
ztrztrááty popty popáálenou plochou.lenou plochou.

2.2. EdEdéémy:my: kardikardiáálnlníí, , cirhotickcirhotickéé, nefrotick, nefrotickéé, p, přři i hypoalbuminhypoalbuminéémiimii..

3.3. EndokrinnEndokrinníí ppřřííččiny:iny: syndrom nevhodnsyndrom nevhodnéé sekrece ADH (SIADH), sekrece ADH (SIADH), 
„„cerebralcerebral salt salt wastingwasting syndromsyndrom““ (CSWS), insuficience nadledvin.(CSWS), insuficience nadledvin.

4.4. HyponatremickHyponatremickéé stavy se zachovaným vylustavy se zachovaným vyluččovováánníím vody:m vody:
•• ppřři chronicki chronickéé malnutricimalnutrici ss hypoproteinemickýmihypoproteinemickými stavy (stavy („„posunutý posunutý 

osmostatosmostat““))
•• „„intoxikace vodouintoxikace vodou„„ ppřři primi primáárnrníí polydypsiipolydypsii



Příčiny hyponatrémiePPřřííččiny iny hyponatrhyponatréémiemie

5. Hyponatrémie z dalších různých příčin:
- při hypotyreóze

- pooperačně; neosmotické podněty (deplece volumu nauzea, 
bolest, stres), ztráty z GIT (zvracení, průjem), léky (viz dále)

6. Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDS). Mohou inhibovat syntézu
prostaglandinů a zesílit tubulární působení AVP. Uplatňují se vzácně
izolovaně, častěji v kombinaci se zátěží (maratonci + křeče + edém plic)
nebo při léčbě AVP (noční enuréza či diabetes insipidus).

7. Antieleptika: karbamazepin, oxkarbazepin, levetiracetam.

8. Další léky: thiazidová diuretika, polyetylenglykol (příprava kolonoskopie).

9. Drogy: extáze

5.5. HyponatrHyponatréémiemie zz daldalšíších rch růůzných pzných přřííččin:in:
-- ppřři i hypotyrehypotyreóózeze

-- pooperapooperaččnněě; neosmotick; neosmotickéé podnpodněěty (ty (deplecedeplece volumu volumu nauzeanauzea, , 
bolest, stres), ztrbolest, stres), ztrááty z GIT (zvracenty z GIT (zvraceníí, pr, průůjem), ljem), lééky (viz dky (viz dáále)le)

6.6. NesteroidnNesteroidníí protizprotizáánněětlivtlivéé lléékyky (NSAIDS). Mohou inhibovat synt(NSAIDS). Mohou inhibovat syntéézuzu
prostaglandinprostaglandinůů a zesa zesíílit lit tubultubuláárnrníí ppůůsobensobeníí AVP. UplatAVP. Uplatňňujujíí se vzse vzáácncněě
izolovanizolovaněě, , ččastastěěji v kombinaci se zji v kombinaci se zááttěžěžíí ((maratoncimaratonci + k+ křřeečče + ede + edéém plic)m plic)
nebo pnebo přři li lééččbběě AVP (noAVP (noččnníí enurenuréézaza čči diabetes i diabetes insipidusinsipidus).).

7.7. AntieleptikaAntieleptika:: karbamazepinkarbamazepin, , oxkarbazepinoxkarbazepin, , levetiracetamlevetiracetam..

8.8. DalDalšíší llééky:ky: thiazidovthiazidováá diuretika, diuretika, polyetylenglykolpolyetylenglykol (p(přřííprava prava kolonoskopiekolonoskopie).).

9.9. Drogy:Drogy: extextáázeze
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Příznaky poklesu efektivní osmolalityPPřřííznaky poklesu efektivnznaky poklesu efektivníí osmolalityosmolality

Typické příznaky jsou neurologické při zvýšení nitrolebního tlaku a edému 
mozku.

Subjektivní:
Poruchy chování, jako dezorientace, letargie, apatie, ale i agitovanost, 
bolesti hlavy, anorexie až nauzea.

Objektivní:
Senzorické poruchy, snížené reflexy, křeče, pseudobulbální parézy a 
hlubší poruchy vědomí vedoucí s progresí stavu do kómatu. Je nebezpečí
herniace mozkového kmene. Je uváděno i Cheyne-Stokesovo dýchání a 
hypotermie.
Příznaky dříve u starých lidí a dětí. Riziková skupina – alkoholici, nemocní
s hepatopatií, v malnutrici a premenopauzální ženy. 

TypickTypickéé ppřřííznaky jsou neurologickznaky jsou neurologickéé ppřři zvýi zvýššeneníí nitrolebnnitrolebníího tlaku a edho tlaku a edéému mu 
mozku.mozku.

SubjektivnSubjektivníí::
Poruchy chovPoruchy chováánníí, jako dezorientace, letargie, apatie, ale i , jako dezorientace, letargie, apatie, ale i agitovanostagitovanost, , 
bolesti hlavy, anorexie abolesti hlavy, anorexie ažž nauzeanauzea..

ObjektivnObjektivníí::
SenzorickSenzorickéé poruchy, snporuchy, sníížženenéé reflexy, kreflexy, křřeečče, e, pseudobulbpseudobulbáálnlníí parparéézy a zy a 
hlubhlubšíší poruchy vporuchy věědomdomíí vedoucvedoucíí ss progresprogresíí stavu do kstavu do kóómatu. Je nebezpematu. Je nebezpeččíí
herniaceherniace mozkovmozkovéého kmene. Je uvho kmene. Je uváádděěno i no i CheyneCheyne--StokesovoStokesovo dýchdýcháánníí a a 
hypotermiehypotermie..
PPřřííznaky dznaky dřřííve u starých lidve u starých lidíí a da děěttíí. . RizikovRizikováá skupinaskupina –– alkoholici, nemocnalkoholici, nemocníí
ss hepatopatihepatopatiíí, v, v malnutricimalnutrici a a premenopauzpremenopauzáálnlníí žženy. eny. 



Laboratorní hodnoty, při nichž je porucha symptomatická: LaboratornLaboratorníí hodnoty, phodnoty, přři nichi nichžž je porucha symptomatickje porucha symptomatickáá: : 

při akutním vzniku :

S_Na+ < 130 mmol/l a S_Osm < 271 mmol/kg

ppřři akutni akutníím vzniku :m vzniku :

S_NaS_Na++ < 130 < 130 mmolmmol/l a S_Osm < 271 /l a S_Osm < 271 mmolmmol/kg/kg

při vícedenním vývoji :

S_Na+ < 120 mmol/l a S_Osm < 250 mmol/kg

ppřři vi víícedenncedenníím vývoji :m vývoji :

S_NaS_Na++ < 120 < 120 mmolmmol/l a S_Osm < 250 /l a S_Osm < 250 mmolmmol/kg/kg



Mozková kompenzace hyponatrémieMozkovMozkováá kompenzace kompenzace hyponatrhyponatréémiemie

1.1. ZmZměěny vny v oblasti iontoblasti iontůů::
Do 24 hod. dojde ke snDo 24 hod. dojde ke sníížženeníí obsahu pobsahu přředevedevšíším Km K++, ale i  Na, ale i  Na++

vv mozkových bumozkových buňňkkáách, tch, tíím vm v nich klesne efektivnnich klesne efektivníí osmolalitaosmolalita
a atraktivita pro vazbu vody.a atraktivita pro vazbu vody.

2.2. ZmZměěny vny v obsahu organických slouobsahu organických slouččenin:enin:
Do 48 hod. klesne vDo 48 hod. klesne v mozkových bumozkových buňňkkáách i podch i podííl osmoticky l osmoticky 
aktivnaktivníích organických slouch organických slouččenin:enin:
•• polyolpolyolůů ((myoinositolmyoinositol))
•• neutrneutráálnlníích aminokyselin, jejich derivch aminokyselin, jejich derivááttůů a amina aminůů ((glutamovglutamováá, , 

asparasparáágovgováá, N, N--acetylasparacetylasparáágovgováá, , glutaminglutamin, , taurintaurin))
•• cholinových sloucholinových slouččenin (enin (glycerolfosfocholinglycerolfosfocholin))
•• fosforylovanýchfosforylovaných molekul (molekul (fosfokreatinfosfokreatin))



HyponatrHyponatréémiemie: pozn: poznáámky, mky, ččííselnselnéé úúdajedaje

Definice:Definice: S_NaS_Na++ < 135 < 135 mmolmmol/l/l
mmíírnrnáá aažž ststřřednedníí 125125--134134 mmolmmol/l/l
ttěžěžkkáá < 125 < 125 mmolmmol/l/l
kritickkritickáá < 120 < 120 mmolmmol/l/l

Frekvence na JIP:Frekvence na JIP:
kolem 30 % nemocných (Sedlkolem 30 % nemocných (Sedlááčček 2006), 24 % nemocných na JIP alespoek 2006), 24 % nemocných na JIP alespoňň 1x,1x,
na na geriatrickgeriatrickéémm oddodděělenleníí ppřři pi přřííjmu 18 %, bjmu 18 %, běěhem hospitalizace dalhem hospitalizace dalšíších 24 % ch 24 % 
(oboj(obojíí CawleyCawley 2007)2007)
U nemocných U nemocných ss chronickým srdechronickým srdeččnníím selhm selháánníímm ppřředstavuje edstavuje hyponatrhyponatréémiemie rizikový rizikový 
faktor morbidity a mortality.faktor morbidity a mortality.
Kombinace Kombinace hyponatrhyponatréémiemie + + hypoxhypoxéémiemie zhorzhorššuje mozkovou kompenzaci.uje mozkovou kompenzaci.
PooperaPooperaččnněě se u dosud zdravse u dosud zdravéé žženy jieny jižž po 3po 3--4 h hypotonick4 h hypotonickéé tekutiny mohou tekutiny mohou 
objevit pobjevit přřííznaky znaky hyponatremickhyponatremickéé encefalopatieencefalopatie. . 
KomplikacKomplikacíí hyponatremickhyponatremickéé encefalopatieencefalopatie je je neurogennneurogenníí ededéém plic,m plic, popsaný popsaný 
vv nemocnicnemocnicíích i u ch i u maratonskýchmaratonských bběžěžccůů po vypitpo vypitíí nadmnadměěrnrnéého mnoho množžstvstvíí vody. vody. 



RizikovRizikovéé faktory CPM:faktory CPM:

SouSouččasnasnáá deplecedeplece KK++.. DDůůvod: Kvod: K++ mmáá významný podvýznamný podííl na intracelull na intraceluláárnrníí
efektivnefektivníí osmolalitosmolalitěě. . 

DepleceDeplece P:P: dostupnost fosfdostupnost fosfááttůů limituje funkce Nalimituje funkce Na++-- KK++ ATPATPáázyzy, , 
významnvýznamnéé ppřři adaptaci na zmi adaptaci na změěny ny osmolalityosmolality..

DepleceDeplece Mg:Mg: MgMg++++ jsou potjsou potřřebnebnéé pro funkci Napro funkci Na++-- KK++ ATPATPáázovzovéé pumpy.pumpy.

ČČasový faktor CPM:asový faktor CPM:

CPM symptomyCPM symptomy za 1 za 1 –– 6 dn6 dnůů po rychlpo rychléé korekci: parkorekci: paréézy, kzy, křřeečče, ochrnute, ochrnutíí

KraftKraft 20052005



Terapie hyponatrémieTerapie Terapie hyponatrhyponatréémiemie

Vznik během posledních 48 hod.: zpočátku je možná rychlá korekce,
tj. o 1-2 mmol/l/h, později o 0,5-0,6 mmol/l/h.

Vznik před dobou delší: nejsou-li příznaky o 0,5 mmol/l/h od začátku; 
jsou-li příznaky zpočátku zvyšovat o 1-2 mmol/l/h, později zpomalit.

Těžká hyponatrémie < 120 mmol/l: základním cílem je zvýšení S_Na+

na 120 mmol/l a vymizení neurologických příznaků. Ale i zde rychlost
o 1-2 mmol/l/h! U etrémních hyponatrémií (< 105 mmol/l) byly 
popsány výjimečně korekce až o 20 mmol/l/d. 
Pozn. ani zde není nutno dosáhnout první den léčby hodnotu 120 mmol/l

Vznik bVznik běěhem poslednhem posledníích 48 hod.:ch 48 hod.: zpozpoččáátku je motku je možžnnáá rychlrychláá korekce,korekce,
tj. o 1tj. o 1--2 2 mmolmmol/l/h, pozd/l/h, pozděěji o 0,5ji o 0,5--0,6 0,6 mmolmmol/l/h./l/h.

Vznik pVznik přřed dobou deled dobou delšíší:: nejsounejsou--li pli přřííznaky o 0,5 znaky o 0,5 mmolmmol/l/h od za/l/h od začčáátku; tku; 
jsoujsou--li pli přřííznaky zpoznaky zpoččáátku zvytku zvyššovat o 1ovat o 1--2 2 mmolmmol/l/h, pozd/l/h, pozděěji zpomalit.ji zpomalit.

TTěžěžkkáá hyponatrhyponatréémiemie << 120 120 mmolmmol/l: z/l: záákladnkladníím cm cíílem je zvýlem je zvýššeneníí S_NaS_Na++

na 120 na 120 mmolmmol/l a vymizen/l a vymizeníí neurologických pneurologických přřííznakznakůů. Ale i zde rychlost. Ale i zde rychlost
o 1o 1--2 2 mmolmmol/l/h! U /l/h! U etretréémnmnííchch hyponatrhyponatréémimiíí ((<< 105 105 mmolmmol/l) byly /l) byly 
popspopsáány výjimeny výjimeččnněě korekce akorekce ažž o 20 o 20 mmolmmol/l/d. /l/d. 
PoznPozn. ani zde nen. ani zde neníí nutno dosnutno dosááhnout prvnhnout prvníí den lden lééččby hodnotu 120 by hodnotu 120 mmolmmol/l/l



Terapie hyponatrémie - pokračováníTerapie Terapie hyponatrhyponatréémiemie -- pokrapokraččovováánníí

zvýšení S_Na+ má být nanejvýš kolem 12 (10-15) mmol/l/d

konzervativnější přístupy: kolem 8 mmol/l/d nebo o 15-20 mmol/l/48h

zvýšení o 6 mmol/l/d nebo méně nemá smysl

křeče při hyponatrémii: zvýšit S_Na+ nárazově rychlostí o 3 mmol/l/h, 
celkem o 4-6 mmol/l, potom zpomalit; křeče mohou reagovat i na 
konvenční léky

zvýzvýššeneníí S_NaS_Na++ mmáá být být nanejvýnanejvýšš kolem 12 (10kolem 12 (10--15) 15) mmolmmol/l/d/l/d

konzervativnkonzervativněějjšíší ppřříístupy:stupy: kolem 8 kolem 8 mmolmmol/l/d nebo o 15/l/d nebo o 15--20 20 mmolmmol/l/48h/l/48h

zvýzvýššeneníí o 6 o 6 mmolmmol/l/d nebo m/l/d nebo méénněě nemnemáá smyslsmysl

kkřřeečče pe přři i hyponatrhyponatréémiimii:: zvýzvýššit S_Nait S_Na++ nnáárazovrazověě rychlostrychlostíí o 3 o 3 mmolmmol/l/h, /l/h, 
celkem o 4celkem o 4--6 6 mmolmmol/l, potom zpomalit; k/l, potom zpomalit; křřeečče mohou reagovat i na e mohou reagovat i na 
konvenkonvenččnníí lléékyky



Terapie hyponatrémie - pokračováníTerapie Terapie hyponatrhyponatréémiemie -- pokrapokraččovováánníí

AkutnAkutníí symptomaticksymptomatickáá hyponatrhyponatréémiemie
Ve stadiu klinickVe stadiu klinickéého zkouho zkouššeneníí jsou jsou antagonistantagonistéé receptoru AVP:receptoru AVP:

i.v. i.v. ConivaptanConivaptan.. HClHCl je antagonistou Vje antagonistou V11 a Va V22. Indikace je . Indikace je euvolemickeuvolemickáá a a 
hypervolemickhypervolemickáá hyponatrhyponatréémiemie..

p.o. p.o. LixivaptanLixivaptan a a TolvaptanTolvaptan,, antonistaantonista VV22..

ChronickChronickáá asymptomatickasymptomatickáá hyponatrhyponatréémiemie
OmezenOmezeníí ppřřííjmu tekutin na 500jmu tekutin na 500--1000 ml/d (nen1000 ml/d (neníí--li kontraindikace).                             li kontraindikace).                             
Pokles na  800 ml/d zvýPokles na  800 ml/d zvýšíší S_NaS_Na++ o 1o 1--2 2 mmolmmol/d, ale t/d, ale těžěžkkáá adaptace, daladaptace, dalšíší llééky ky 
vyvyžžadujadujíí ppřřííjem tekutin. jem tekutin. 

Lithium:Lithium: snisnižžuje stimulace Vuje stimulace V22 receptoru vlivem ADH. Indikacreceptoru vlivem ADH. Indikacíí je je hypervolemickhypervolemickáá
hyponatrhyponatréémiemie. D. Dáávky Livky Li--uhliuhliččitan 900 (600itan 900 (600--1200) mg/d (1200) mg/d (KraftKraft 2005). Hladiny 2005). Hladiny 
kolem 1 kolem 1 mmolmmol/l. Pomalý efekt. /l. Pomalý efekt. NefrotoxicitaNefrotoxicita..

DemeclocyklinDemeclocyklin:: indukuje rovnindukuje rovněžěž nefrogennnefrogenníí DI. PDI. Přřednost pednost přřed Li, med Li, méénněě toxický,        toxický,        
ale i zde nebezpeale i zde nebezpeččíí poklesu GF a zvýpoklesu GF a zvýššeneníí S_urey. Efekt do 3S_urey. Efekt do 3--4 dn4 dnůů, maximum , maximum 
aažž do 3 týdndo 3 týdnůů. D. Dáávky 600vky 600--1200 mg/d d1200 mg/d děělit do vlit do vííce porcce porcíí. . 

Patel 2007, Patel 2007, CawleyCawley 2007, 2007, TisdalTisdal 20062006



Výpočet potřebného množství Na+VýpoVýpoččet potet potřřebnebnéého mnoho množžstvstvíí NaNa++

Výpočet:VýpoVýpoččet:et:

mmol Na+ = kg . f . (S_Na+ cílové – S_Na+ zjištěné)
f = 0,60 u mužů a 0,55 u žen

mmolmmol NaNa++ = kg . f . (S_Na= kg . f . (S_Na++ ccíílovlovéé –– S_NaS_Na++ zjizjiššttěěnnéé))
f = 0,60 u muf = 0,60 u mužůžů a 0,55 u a 0,55 u žženen

Příklad: PPřřííklad: klad: 

muž, 70 kg, S_Na+ = 115 mmol/l, chceme zvýšit natrémii
o 12 mmol/l/den, tzn. že S_Na+ cílové je 127 mmol/l

mmol Na+ = 70 . 0,6 . (127 – 115) = 504

mumužž, 70 kg, S_Na, 70 kg, S_Na++ = 115 = 115 mmolmmol/l, chceme zvý/l, chceme zvýššit it natrnatréémiimii
o 12 o 12 mmolmmol/l/den, tzn. /l/den, tzn. žže S_Nae S_Na++ ccíílovlovéé je 127 je 127 mmolmmol/l/l

mmolmmol NaNa++ = 70 . 0,6 . (127 = 70 . 0,6 . (127 –– 115) = 504115) = 504

Vždy také uvážit i substituci měřitelných a neměřitelných ztrát vody a Na+VVžždy takdy takéé uvuváážžit i substituci mit i substituci měřěřitelných a nemitelných a neměřěřitelných ztritelných ztráát vody a Nat vody a Na++



Zvýšení efektivní osmolality ECT, 
hypernatrémie

ZvýZvýššeneníí efektivnefektivníí osmolalityosmolality ECT, ECT, 
hypernatrhypernatréémiemie

K hypernatrémii vedou stavy, kdy se mění poměr mezi zásobou Na+

a jeho distribučním prostorem (tj. mezi množstvím Na+ v ECT a 

velikostí ECT) ve prospěch Na+.

Zásoba Na+ může přitom být  zvýšená, fyziologická i snížená (pokud 

se objem vody snížil ještě více). 

Frekvence hypernatrémie < hyponatrémie díky mechanismu žízně

KK hypernatrhypernatréémiimii vedou stavy, kdy se mvedou stavy, kdy se měěnníí pompoměěr mezi zr mezi záásobou Nasobou Na++

a jeho distribua jeho distribuččnníím prostorem (tj. mezi mnom prostorem (tj. mezi množžstvstvíím Nam Na++ vv ECT a ECT a 

velikostvelikostíí ECT) ve prospECT) ve prospěěch Nach Na++..

ZZáásoba Nasoba Na++ mmůžůže pe přřitom být  zvýitom být  zvýššenenáá, fyziologick, fyziologickáá i sni sníížženenáá (pokud (pokud 

se objem vody snse objem vody sníížžil jeil ješšttěě vvííce). ce). 

Frekvence Frekvence hypernatrhypernatréémiemie << hyponatrhyponatréémiemie ddííky mechanismu ky mechanismu žžííznzněě



Příčiny hypernatrémiePPřřííččiny iny hypernatrhypernatréémiemie

1. Renální ztráty vody při centrálním i nefrogenním diabetu, 
osmotická diuréza při glykosurii, vysokém vylučování urey, 
léčbě manitolem.

2. Gastrointestinální ztráty – osmotické průjmy při malabsorpci, 
infekční enteritidy.

3. Neměřitelné ztráty vody – horečky, popáleniny, pocení, 
infekce dýchacích cest.

4. Přesuny vody z ECT do buněk po úpravě hyperglykémie, při 
křečích a rabdomyolýze.

5. Přívod hypertonických solných roztoků.

1.1. RenRenáálnlníí ztrztrááty vodyty vody ppřři centri centráálnlníím i m i nefrogennnefrogenníímm diabetu, diabetu, 
osmotickosmotickáá diurdiurééza pza přři glykosurii, vysoki glykosurii, vysokéém vylum vyluččovováánníí urey, urey, 
llééččbběě manitolemmanitolem..

2.2. GastrointestinGastrointestináálnlníí ztrztráátyty –– osmotickosmotickéé prprůůjmy pjmy přři i malabsorpcimalabsorpci, , 
infekinfekččnníí enteritidy.enteritidy.

3.3. NemNeměřěřitelnitelnéé ztrztrááty vodyty vody –– horehoreččky, popky, popááleniny, pocenleniny, poceníí, , 
infekce dýchacinfekce dýchacíích cest.ch cest.

4.4. PPřřesuny vody zesuny vody z ECT do bunECT do buněěkk po po úúpravpravěě hyperglykhyperglykéémie, pmie, přři i 
kkřřeeččíích a ch a rabdomyolýzerabdomyolýze..

5.5. PPřříívod hypertonických solných roztokvod hypertonických solných roztokůů..



VODA

UREA

GLUKOSA
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Příznaky zvýšení efektivní osmolalityPPřřííznaky zvýznaky zvýššeneníí efektivnefektivníí osmolalityosmolality
Typické příznaky jsou opět neurologické. Souvisejí s dehydratací mozku. TypickTypickéé ppřřííznaky jsou opznaky jsou opěět neurologickt neurologickéé. Souvisej. Souvisejíí ss dehydratacdehydratacíí mozku. mozku. 

Subjektivní:
dráždivost, neklid až zmatenost, nebo naopak letargie; rizikoví jsou zejména 
staří lidé, kteří mívají snížený pocit žízně.

Objektivní:
svalové záškuby, hyperreflexie a spasticita; vzestup S_Osm > 350 mmol/kg 
vede ke křečím a k poruchám vědomí. K poruchám vědomí až kómatu. 
Dehydratace mozku může vést k demyelinizaci a intracerebrálního krvácení.

U dětí je mortalita v souvislosti se základním onemocněním provázeným 
akutní hypernatrémií odhadována na 45 %. 

SubjektivnSubjektivníí::
drdráážždivost, neklid adivost, neklid ažž zmatenost, nebo naopak letargie; rizikovzmatenost, nebo naopak letargie; rizikovíí jsou zejmjsou zejmééna na 
stastařříí lidlidéé, kte, kteřříí mmíívajvajíí snsníížžený pocit ený pocit žžííznzněě..

ObjektivnObjektivníí::
svalovsvalovéé zzášáškuby, kuby, hyperreflexiehyperreflexie a a spasticitaspasticita; vzestup S_Osm > 350 ; vzestup S_Osm > 350 mmolmmol/kg /kg 
vede ke kvede ke křřeeččíím a km a k poruchporucháám vm věědomdomíí. K poruch. K porucháám vm věědomdomíí aažž kkóómatu. matu. 
Dehydratace mozku mDehydratace mozku můžůže ve véést k st k demyelinizacidemyelinizaci a a intracerebrintracerebráálnlnííhoho krvkrváácenceníí..

U dU děěttíí je mortalita vje mortalita v souvislosti se zsouvislosti se záákladnkladníím onemocnm onemocněěnníím provm prováázeným zeným 
akutnakutníí hypernatrhypernatréémimiíí odhadovodhadováána na 45 %. na na 45 %. 

U dospělých je vzestup S_Na+ > 160 mmol/l spojován s 60 % i vyšší mortalitou. U dospU dospěělých je vzestup S_Nalých je vzestup S_Na++ > 160 > 160 mmolmmol/l spojov/l spojováán s 60 % i vyn s 60 % i vyššíšší mortalitou. mortalitou. 

SedlacekSedlacek 2007, 2007, KraftKraft 20052005



Laboratorní hodnoty, při nichž je porucha 
symptomatická
LaboratornLaboratorníí hodnoty, phodnoty, přři nichi nichžž je porucha je porucha 
symptomaticksymptomatickáá

Při akutním vzniku:PPřři akutni akutníím vzniku:m vzniku:

S_Na+ > 150 mmol/l, resp. S_Osm > 310 mmol/kgS_NaS_Na++ > 150 > 150 mmolmmol/l, resp. S_Osm > 310 /l, resp. S_Osm > 310 mmolmmol/kg/kg

Při vícedenním vývoji:PPřři vi víícedenncedenníím vývoji:m vývoji:

S_Na+ > 160 mmol/l, resp. S_Osm > 330 mmol/kgS_NaS_Na++ > 160 > 160 mmolmmol/l, resp. S_Osm > 330 /l, resp. S_Osm > 330 mmolmmol/kg/kg



Hypernatrémie: poznámky, číselné údaje HypernatrHypernatréémiemie: pozn: poznáámky, mky, ččííselnselnéé úúdaje daje 

Definice:Definice: mmíírnrnáá S_NaS_Na++ 151 151 –– 155 155 mmolmmol/l/l
ststřřednedníí 156 156 –– 160 160 mmolmmol/l/l
ttěžěžkkáá >> 160 160 mmolmmol/l/l

Vliv Vliv hypernatrhypernatréémiemie na metabolismus a orgna metabolismus a orgáánovnovéé funkce:funkce:

stupstupňňuje se perifernuje se periferníí rezistence na rezistence na inzulininzulin, sklon k hyperglyk, sklon k hyperglykéémiimii
klesklesáá jaternjaterníí glukoneogenezeglukoneogeneze a a clearanceclearance laktlaktáátutu
zhorzhorššujujíí se podmse podmíínky pro pnky pro přřerueruššeneníí UPVUPV
zhorzhorššeneníí kardikardiáálnlníích funkcch funkcíí, pokles , pokles kontraktilitykontraktility levlevéé komorykomory

Aiyagari 2007, Linkner 2007



Terapie hypernatrémie
ZZááleležžíí na tom, zda jde o na tom, zda jde o hypernatrhypernatréémiimii ppřři i hypohypo--, normo, normo-- čči i hypervolhypervoléémiimii, na d, na déélce trvlce trváánníí, , 

ppřřííznacznacíích.ch.

1.1. PPřři soui souččasnasnéé hypovolhypovoléémiimii nebo hypotenzinebo hypotenzi doplndoplněěnníí i.v. ni.v. nááplnplněě izotonickými roztoky (0,9% izotonickými roztoky (0,9% 
NaClNaCl, , RingerRinger--laktlaktáát) nebo jinak mt) nebo jinak míírnrněě hypotonickými roztoky (0,225% nebo 0,45% hypotonickými roztoky (0,225% nebo 0,45% NaClNaCl).).

2.2. PPřři soui souččasnasnéé normovolnormovoléémiimii nebo nebo hypervolhypervoléémiimii:: thiazidovthiazidováá diuretika a 5% glukdiuretika a 5% glukóóza kza k udrudržženeníí
nnááplnplněě ccéévnvníího ho řřeeččiiššttěě..

3.3. AkutnAkutníí vývoj vývoj llééččit rychleji (nenit rychleji (neníí vyvinuta mozkovvyvinuta mozkováá kompenzace) nekompenzace) nežž ddééletrvajletrvajííccíí stav.stav.
Rychlost zmRychlost změěny ny natrnatréémiemie opopěět 1t 1--2 2 mmolmmol/l/h, resp. jen 0,5 /l/h, resp. jen 0,5 mmolmmol/l/h. /l/h. 
DennDenníí pokles S_Napokles S_Na++ nemnemáá být >10být >10--12 12 mmolmmol/l/d./l/d.

4.4. VýpoVýpoččet pet přředpokledpokláádandanéé zmzměěny S_Nany S_Na++ po infuzi 1 litru 5% glukpo infuzi 1 litru 5% glukóózy: zy: 
S_NaS_Na++ = 0 = 0 mmolmmol/l /l -- S_NaS_Na++

zjizjiššťť/(CTV/(CTV++1).      1).      
CTV=celkovCTV=celkováá ttěělesnlesnáá voda vvoda v litrech. litrech. 

5.5. Odhad relativnOdhad relativníího deficitu vodyho deficitu vody ppřři i hypernatrhypernatréémiimii::
deficit Hdeficit H22O vO v l = CTV x ([S_Nal = CTV x ([S_Na++

zjizjiššťť/140] /140] –– 1)1)
Pozn.: výpoPozn.: výpoččet vet v praxi poupraxi použžitelný jen u dehydratace, jinak viz sub. 2 výitelný jen u dehydratace, jinak viz sub. 2 výšše.e.
Polovinu deficitu vody hradit bPolovinu deficitu vody hradit běěhem 24 h, zbytek vhem 24 h, zbytek v daldalšíších 24ch 24--72 h (celkem 4872 h (celkem 48--96 h).96 h).

6.6. MonitorovMonitorováánníí S_NaS_Na++ u symptomatických stavu symptomatických stavůů po 2po 2--4 h, pak do normalizace po 44 h, pak do normalizace po 4--8 h.8 h.

KraftKraft 20052005



Hypernatrémie a mortalita na JIP HypernatrHypernatréémiemie a mortalita na JIP a mortalita na JIP 

981 nemocných JIP981 nemocných JIP rozdrozděěleno na 2 skupiny:leno na 2 skupiny:
11. s . s hypernatrhypernatréémimiíí bylo 90 (9 %), z toho 21 (2 %) pbylo 90 (9 %), z toho 21 (2 %) přři pi přřijetijetíí a ba běěhem hem 

pobytu 69 (7 %)pobytu 69 (7 %)
2. 2. bez bez hypernatrhypernatréémiemie bylo 891 (91 %) nemocnýchbylo 891 (91 %) nemocných

MortalitaMortalita ve skupinve skupiněě 1 (1 (hypernatrhypernatréémiemie) p) přři pi přřijetijetíí ve 39 %,ve 39 %,
bběěhem, pobytu ve 43 %,hem, pobytu ve 43 %,

ve skupinve skupiněě 2 (bez 2 (bez hypernatrhypernatréémiemie) 24 % (p ) 24 % (p << 0,01).0,01).
DDéélka pobytulka pobytu na JIP ve skupinna JIP ve skupiněě 11 20 20 ±± 16 dn16 dnůů,,

ve skupinve skupiněě 22 8 8 ±± 10 dn10 dnůů (p (p << 0,001)0,001)
MnohoMnohoččetnetnáá analýza: analýza: hypernatrhypernatréémiemie je rizikový faktor mortalityje rizikový faktor mortality
HlavnHlavníí ppřřííččiny iny hypernatrhypernatréémiemie vzniklvznikléé na JIP:na JIP: pozitivnpozitivníí bilance Nabilance Na++ aa
defekty defekty renrenáálnlníí koncentracekoncentrace

Linder 2007



Hypernatrémie a mortalita na NNJIP HypernatrHypernatréémiemie a mortalita na NNJIP a mortalita na NNJIP 
4296 nemocných JIP4296 nemocných JIP rozdrozděěleno na 2 skupiny:leno na 2 skupiny:

1. s 1. s osmoterapiosmoterapiíí manitolemmanitolem n = 605n = 605
2. bez 2. bez osmoterapieosmoterapie n = 3691n = 3691

HypernatrHypernatréémiimii mměělo lo veve skupinskupiněě 1 147 (24,3 %) nemocných1 147 (24,3 %) nemocných
ve skupinve skupiněě 2 192 (5,3 %)2 192 (5,3 %)

NemocnNemocníí s s hypernatrhypernatréémimiíí mměěli proti ostatnli proti ostatníím pm přři pi přřííjmu:jmu:
významnvýznamněě ninižžšíší medimediáán GSC 8 proti 14 (p n GSC 8 proti 14 (p << 0,001),0,001),
vyvyššíšší prprůůmměěr APACHE II r APACHE II predikujpredikujíí pravdpravděěpodobnost podobnost úúmrtmrtíí 34,9 %34,9 %
proti (p proti (p << 0,001),0,001),
vyvyššíšší výskyt výskyt renrenáálnlnííhoho selhselháánníí 10,3 % proti 0,9 % (p 10,3 % proti 0,9 % (p << 0,001)0,001)
Mortalita na NNJIP se stoupajMortalita na NNJIP se stoupajííccíí natrnatréémimiíí významnvýznamněě zvyzvyššovalaovala
HypernatrHypernatréémiemie >> 160 160 mmolmmol/l byla nez/l byla nezáávislým vislým prediktoremprediktorem mortalitymortality

Aiyagari 2006





parametrparametr osmotickosmotickáá llééččbaba bez osmotickbez osmotickéé llééččbyby významnost významnost 
rozdrozdííllůů pp

popoččet nemocnýchet nemocných n = 605n = 605 n = 3691n = 3691

VVěěk (roky prk (roky průůmměěrr±±SD)SD)

Skupiny dle S_NaSkupiny dle S_Na++ (n a %)(n a %)
normnormáálnlníí

hypernatrhypernatréémiemie mmíírnrnáá
ststřřednedníí
ttěžěžkkáá

GCS pGCS přři pi přřijetijetíí
(medi(mediáán a rozsah)n a rozsah)

APACHE II  pravdAPACHE II  pravděěpodobnostpodobnost
smrti     (prsmrti     (průůmměěrr±±SD)SD)

UPV (n a %)UPV (n a %)

Mortalita na ICU (n a %)Mortalita na ICU (n a %)

50,150,1 ±± 17,517,5

458 (75,7)458 (75,7)
52 (8,6)52 (8,6)
39 (6,4)39 (6,4)
56 (9,3)56 (9,3)

9 (39 (3--15)15)

26,126,1±±23,723,7

477 (78,8)477 (78,8)

116 (19,2)116 (19,2)

58,158,1 ±± 18,818,8

3499 (94,8)3499 (94,8)
114 (3,1)114 (3,1)
39 (1,1)39 (1,1)
39 (1,1)39 (1,1)

14 (314 (3--15)15)

19,319,3±±21,421,4

1422 (38,5)1422 (38,5)

391 (10,6)391 (10,6)

< 0,001< 0,001

< 0,001< 0,001

< 0,001< 0,001

< 0,001< 0,001

< 0,001< 0,001

< 0,001< 0,001

Tabulka 1. Srovnání nemocných s osmotickou terapií a bez ní

AiyagariAiyagari V. V. etet alal. . HypernatremiaHypernatremia in in thethe neurologicneurologic ICU. J ICU. J CritCrit Care. 2006;21(2):163Care. 2006;21(2):163--172172



Tabulka 2. Mortalita nemocných léčených osmoterapií na NNICU

ppřřeežžiliili zemzemřřelieli významnost významnost 
rozdrozdííllůů pp

popoččet nemocnýchet nemocných n = 489n = 489 n = 116n = 116

VVěěk (roky prk (roky průůmměěrr±±SD)SD)

Skupiny dle S_NaSkupiny dle S_Na++ (n a %)(n a %)
normnormáálnlníí

hypernatrhypernatréémiemie mmíírnrnáá
ststřřednedníí
ttěžěžkkáá

GCS pGCS přři pi přřijetijetíí
(medi(mediáán a rozsah)n a rozsah)

APACHE II  pravdAPACHE II  pravděěpodobnostpodobnost
smrti     (prsmrti     (průůmměěrr±±SD)SD)

UPV (n a %)UPV (n a %)

48,548,5±±16,616,6

399 (82)399 (82)
37 (8)37 (8)
26 (5)26 (5)
27 (6)27 (6)

10 (310 (3--15)15)

21,821,8±±20,320,3

363 (74)363 (74)

56,956,9±±17,117,1

59 (51)59 (51)
15 (13)15 (13)
13 (11)13 (11)
29 (25)29 (25)

5 (35 (3--15)15)

44,544,5±±27,827,8

114 (98) 114 (98) 

< 0,001< 0,001

< 0,001< 0,001

< 0,001< 0,001

< 0,001< 0,001

< 0,001 < 0,001 

AiyagariAiyagari V. V. etet alal. . HypernatremiaHypernatremia in in thethe neurologicneurologic ICU. J ICU. J CritCrit Care. 2006;21(2):163Care. 2006;21(2):163--172172



Tabulka 3. Mortalita nemocných neléčených osmoterapií na NNICU

přežili zemřeli významnost 
rozdílů p

počet nemocných n = 3300 n = 391

Věk (roky průměr±SD)

Skupiny dle S_Na+ (n a %)
normální

hypernatrémie mírná
střední
těžká

GCS při přijetí
(medián a rozsah)

APACHE II  
pravděpodobnost smrti (průměr±SD)

UPV (n a %)

57,8±18,9

3153 (95,5)
96 (2,9)
29 (0,9)
22 (0,7)

14 (3-15)

15,2±8,5

1062 (32,2)

61,0±17,4

346(88,5)
18 (4,6)
10 (2,6)
17 (4,3)

4 (3-15)

51,1±27,7

360 (92,1)

= 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Aiyagari V. et al. Hypernatremia in the neurologic ICU. J Crit Care. 2006;21(2):163-172
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ZávěrZZáávvěěrr
Klinické i laboratorní příznaky při poruchách  hydratace a efektivní
osmolality mají často, podobně jako poruchy acidobazické rovnováhy, 
více příčin. Jde tedy, alespoň co se etiologie týče, rovněž o poruchy 
smíšené, jejichž vlivy se sčítají a my vidíme výsledný stav. 

Pro správnou diagnózu a léčebný postup nutno užít klasickou trias: 
anamnézu, klinický stav a laboratorní výsledky. Protože nemocné nelze 
zpravidla vážit, nutno vycházet z odhadů hmotnosti a jejích změn. 
Kritériem jejich správnosti je úprava klinického i laboratorního nálezu.

Úprava vnitřního prostředí (efektivní osmolality) musí respektovat 
vhodné časové limity, „normalizace“ nálezu nesmí být ani pomalá ani 
příliš rychlá, nechceme-li, aby se nemocný laboratorně zlepšil, ale 
klinicky zhoršil. 

KlinickKlinickéé i laboratorni laboratorníí ppřřííznaky pznaky přři poruchi porucháách  hydratace a efektivnch  hydratace a efektivníí
osmolalityosmolality majmajíí ččasto, podobnasto, podobněě jako poruchy jako poruchy acidobazickacidobazickéé rovnovrovnovááhy, hy, 
vvííce pce přřííččin. Jde tedy, alespoin. Jde tedy, alespoňň co se etiologie týco se etiologie týčče, rovne, rovněžěž o poruchy o poruchy 
smsmíšíšenenéé, jejich, jejichžž vlivy se svlivy se sččíítajtajíí a my vida my vidííme výsledný stav. me výsledný stav. 

Pro sprPro spráávnou diagnvnou diagnóózu a lzu a lééččebný postup nutno uebný postup nutno užžíít klasickou trias: t klasickou trias: 
anamnanamnéézu, klinický stav a laboratornzu, klinický stav a laboratorníí výsledky. Protovýsledky. Protožže nemocne nemocnéé nelze nelze 
zpravidla vzpravidla váážžit, nutno vychit, nutno vycháázet zzet z odhadodhadůů hmotnosti a jejhmotnosti a jejíích zmch změěn. n. 
KritKritéériem jejich sprriem jejich spráávnosti je vnosti je úúprava klinickprava klinickéého i laboratornho i laboratorníího nho náálezu.lezu.

ÚÚprava vnitprava vnitřřnníího prostho prostřřededíí (efektivn(efektivníí osmolalityosmolality) mus) musíí respektovat respektovat 
vhodnvhodnéé ččasovasovéé limity, limity, „„normalizacenormalizace““ nnáálezu nesmlezu nesmíí být ani pomalbýt ani pomaláá ani ani 
ppřříílilišš rychlrychláá, nechceme, nechceme--li, aby se nemocný laboratornli, aby se nemocný laboratorněě zlepzlepššil, ale il, ale 
klinicky zhorklinicky zhorššil. il. 
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