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Hiponatremia jest najczêciej spotykanym zaburzeniem gospodarki elektrolitowej, g³ównie u chorych hospitalizowanych. Bardzo wa¿na jest wiadomoæ
lekarza mo¿liwoci jej wyst¹pienia praktycznie u ka¿dego chorego. W przedstawionym artykule opisano problemy zwi¹zane z rozpoznaniem hiponatremii rzekomej, zmianami w mózgu w przebiegu hiponatremii oraz zespo³em demielinizacyjnym. Przedstawiono tak¿e czynniki zwiêkszaj¹ce ryzyko ostrego obrzêku
mózgu w przebiegu hiponatremii oraz leki, które mog¹ wywo³ywaæ t¹ dyselektrolitemiê.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 241-243)
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Hyponatremia is the most common electrolyte abnormality in clinical medicine, particularly in hospitalized patients. Awareness of its development in practically every patients is of great importance. The paper touches the subjects of
pseudohyponatremia, brain responses to hyponatremia, osmotic demyelination
syndrome, risk factors for acute brain oedema in hyponatremic patients and
drug induced hyponatremia.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 241-243)

Dziêkuj¹c Panu Profesorowi W³adys³awowi Su³owiczowi za mo¿liwoæ wspó³tworzenia numeru Nefrologii i dializoterapii
polskiej powiêconego Profesorowi Kokotowi z okazji 80-tej rocznicy Jego urodzin,
pozwalam sobie przedstawiæ garæ informacji na temat rozpoznawania i leczenia hiponatremii.
Po pierwsze, dlatego, ¿e zaburzenia
gospodarki wodno-elektrolitowej pozostaj¹
niezmiennie w centrum zainteresowañ naukowych i klinicznych Jubilata.
Po drugie, dlatego, ¿e jest to najczêciej
wystêpuj¹ce zaburzenie gospodarki wodnoelektrolitowej, sprawiaj¹ce wiele k³opotów
diagnostycznych i terapeutycznych.
Po trzecie, przyk³ad hiponatremii bardzo
dobrze ilustruje uparcie g³oszon¹ przez Profesora Kokota prawdê, ¿e medycyna nie jest
kosmetyk¹ biochemiczn¹ i nic nie jest w stanie zast¹piæ mylenia patofizjologicznego
lekarza, a jego bezrefleksyjne postêpowanie mo¿e spowodowaæ wiêcej strat ni¿ zysków.
Po czwarte, wydaje siê, ¿e najczêstsz¹
przyczyn¹ zagra¿aj¹cej ¿yciu ostrej hiponatremii jest niew³aciwe leczenie (w tym p³ynoterapia) chorych hospitalizowanych z ró¿nych przyczyn.
Po pi¹te wreszcie, zarówno zapobieganie, jak i leczenie hiponatremii pozostaje
przedmiotem kontrowersji.
Przyczyny, patofizjologia, klasyfikacje,
objawy kliniczne i leczenie omawianej dyselektrolitemii zajmuj¹ obszerne rozdzia³y w

podrêcznikach [3-5]. Celem przedstawionego artyku³u jest dodanie kilku przypisów oraz
zwrócenie uwagi na niebezpieczeñstwo jatrogenii.
Hiponatremia rzekoma
Efekt biologiczny sodu zale¿y od stê¿enia tego kationu we frakcji wodnej osocza,
która stanowi oko³o 93% ca³kowitej jego
objêtoci. Czêæ nierozpuszczaln¹ osocza
stanowi¹ bia³ka i lipidy. St¹d ka¿de zwiêkszenie stê¿enia tych substancji powoduje
zmniejszenie stê¿enia sodu w ca³kowitej
objêtoci osocza, mimo niezmienionego stê¿enia w jego frakcji wodnej. Zjawisko to okrelane jest jako hiponatremia rzekoma. Wydawa³o siê, ¿e zostanie ono ca³kowicie wyeliminowane przez zast¹pienie fotometrii
p³omieniowej metod¹ potencjometryczn¹
z u¿yciem sodowej elektrody jonoselektywnej.
Jednak pomiaru stê¿enia sodu w klasycznych aparatach wykorzystuj¹cych metodê potencjometryczn¹ dokonuje siê
wprawdzie elektrod¹ jonoselektywn¹, ale po
rozcieñczeniu badanego osocza. Ostateczny wynik uzyskuje siê za pomoc¹ obliczeñ
zak³adaj¹cych, ¿e frakcja wodna osocza stanowi 93% jego objêtoci. Tak wiêc w razie
zmniejszenia tego odsetka (co ma miejsce
u chorego z hiperlipidemi¹ lub hiperproteinemi¹) uzyskany wynik bêdzie fa³szywie
zani¿ony. Unikniêcie tego b³êdu mo¿liwe jest
tylko wtedy, je¿eli pomiar stê¿enia sodu dokonywany jest bezporednio w nierozcieñ-
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czonym osoczu (potencjometria bezporednia). Metoda ta stosowana jest w aparatach
przeznaczonych do analizy gazów krwi têtniczej (gazometrii). Z powy¿szych faktów
wynika, ¿e w razie podejrzenia hiponatremii rzekomej (w celu jej wykluczenia) nale¿y oznaczyæ stê¿enie sodu metod¹ potencjometrii bezporedniej, u¿ywaj¹c analizatora gazów krwi (gazometru).
Istniej¹ wprawdzie propozycje wzorów
koryguj¹cych fizjologiczny odsetek objêtoci frakcji wodnej osocza (93%) w zale¿noci od aktualnego stê¿enia bia³ek i lipidów,
jednak dok³adnoæ uzyskanych za ich pomoc¹ wyników pozostaje dyskusyjna [4,5].
Adaptacja orodkowego uk³adu
nerwowego (OUN) do hiponatremii
Spowodowane hiponatremi¹ przesuniêcie wody z przestrzeni zewn¹trzkomórkowej
do komórki i zwi¹zany z tym obrzêk komórek dotyczy ca³ego ustroju. Jednak tylko
komórki OUN ograniczone s¹ nierozci¹gliwymi cianami, jakimi s¹ koci czaszki. Dlatego zarówno pierwsze, jak i najpowa¿niejsze objawy kliniczne hiponatremii s¹ nastêpstwem niedokrwienia i hipoksji mózgu, spowodowanych jego obrzêkiem. Ich wyst¹pienie zale¿ne jest od nasilenia hiponatremii,
a jeszcze bardziej od czasu trwania tego
zaburzenia.
Znaczenie czynnika czasu wynika z faktu wykszta³cenia przez OUN mechanizmów
adaptacyjnych, zapobiegaj¹cych wzrostowi
cinienia wewn¹trzczaszkowego z powodu
obrzêku komórek mózgu w przebiegu hiponatremii i hipotonii.
Powiêkszenie objêtoci przestrzeni komórkowej zwiêksza cinienie w przestrzeni
miêdzykomórkowej (tkance ródmi¹¿szowej). Nastêpstwem jest nasilenie przep³ywu wody z tkanki ródmi¹¿szowej mózgu
do p³ynu mózgowo-rdzeniowego, a stamt¹d
do kr¹¿enia g³ównego. Ten mechanizm uruchamiany jest w ci¹gu pierwszych 1-3 godzin od wyst¹pienia hiponatremii i zapobiega rozwojowi objawów w razie ³agodnej lub
umiarkowanej postaci tej dyselektrolitemii
[2,10].
Drugim mechanizmem obronnym jest
zmniejszenie stê¿enia substancji osmotycznie czynnych w komórkach OUN. Wp³yw
tych substancji (najpierw jonów potasu i
chloru, a nastêpnie substancji organicznych)
rozpoczyna siê po oko³o 3 godzinach trwania hiponatremii, jest najwiêkszy w ci¹gu
kolejnych 24 godzin i doprowadza do ustalenia nowej równowagi zwykle w ci¹gu 72
godzin. Wraz z takimi osmolitami organicznymi, jak aminokwasy lub ich metabolity
(glutamina, glicyna, tauryna), polialkohole
(sorbitol, mioinozytol), aminy (kreatyna, fosfoetanoloamina, glicerofosfocholina), czy
kwas gamma-aminomas³owy (GABA)) z
przestrzeni ródkomórkowej do pozakomórkowej przep³ywa woda, skutecznie zapobiegaj¹c obrzêkowi komórek OUN. Poniewa¿
GABA i glutamina s¹ neurotransmiterami,
zmniejszenie ich stê¿enia w p³ynie ródkomórkowym mo¿e upoledzaæ pobudliwoæ
neuronów.
Istniej¹ przes³anki sugeruj¹ce, ¿e opisany przep³yw substancji osmotycznie czynnych przez b³onê komórki mózgowej mo¿liwy jest dziêki obni¿eniu progu osmotycznego w nastêpstwie aktywacji tzw. recep-
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torów zwi¹zanych z bia³kiem G (ang. G
protein  coupled receptors = GPCRs)
[2,10].
Byæ mo¿e obecnoæ tych receptorów w
OUN t³umaczy unikatow¹ zdolnoæ mózgu
do adaptacji na hipotoniê. Niezale¿nie jednak od mechanizmów, nastêpstwem reakcji
OUN na hipotoniê jest wytworzenie nowego stanu równowagi, którego zbyt gwa³towne naruszenie wywo³uje kolejn¹ patologiê.
Zespó³ demielinizacyjny
Utrata osmolitów z komórek OUN pozwala na adaptacjê i prze¿ycie w warunkach
znacznej nawet hiponatremii i zapobiega
rozwojowi objawów klinicznych. Jednak ponowny przep³yw tych substancji (szczególnie organicznych) do komórki jest bardzo
powolny. Nieuwzglêdnienie tego faktu podczas korekcji hiponatremii prowadzi do wyst¹pienia tzw. zespo³u demielinizacyjnego.
Gwa³towne zwiêkszenie stê¿enia sodu
w przestrzeni pozakomórkowej, przekraczaj¹ce szybkoæ powrotu do komórki substancji nazwanych wczeniej organicznymi
osmolitami powoduje przemieszczenie p³ynu z wnêtrza na zewn¹trz komórki i w konsekwencji jej odwodnienie i mieræ.
Zjawisko to dotyczy prawdopodobnie
wiêkszoci komórek OUN. Najbardziej jednak nara¿one s¹ komórki glejowe sk¹powypustkowe (oligodendrocyty) produkuj¹ce
mielinê orodkow¹ [9]. Konsekwencj¹ upoledzenia wytwarzania mieliny jest rozpad
otoczki mielinowej (demielinizacja), widoczny g³ównie (choæ nie tylko) miêdzy ródmózgowiem i rdzeniem przed³u¿onym (w mocie). Zjawisko to jest przyczyn¹ rozwoju
zespo³u demielinizacyjnego (ang. osmotic
demyelination syndrome, ODS). Charakterystyczne jest, ¿e po krótkim okresie ustêpowania objawów klinicznych, obserwowanego po rozpoczêciu korekcji hiponatremii,
szybko nastêpuje pogorszenie stanu neurologicznego. Wystêpuje upoledzenie
czynnoci ruchowej kolejnych miêni, a¿ do
pora¿enia wiotkiego czterokoñczynowego i
miêni oddechowych. Obserwuje siê tak¿e
objawy pora¿enia rzekomoopuszkowego
oraz zaburzenia wiadomoci, do pi¹czki
w³¹cznie. Potwierdzeniem rozpoznania jest
charakterystyczny obraz TK lub NMR. Zmiany mog¹ byæ jednak niewidoczne nawet
przez kilka tygodni od wyst¹pienia objawów
klinicznych. Rozpoznanie musi zatem opieraæ siê na objawach klinicznych. Przeoczenie tego zespo³u koñczy siê niepomylnie w
ci¹gu 3-5 tygodni. Na rozwój zespo³u demielinizacyjnego nara¿one s¹ najbardziej osoby przewlekle nadu¿ywaj¹ce alkoholu, chorzy wyniszczeni, oparzeni, osoby po przebytych wczeniej incydentach niedokrwienia mózgu oraz starsze kobiety leczone tiazydowymi lekami moczopêdnymi. Wyst¹pienia ODS nale¿y siê spodziewaæ przede
wszystkim u chorych ze stê¿eniem sodu w
osoczu < 105 mmol/l. Zespó³ ten mo¿e jednak wyst¹piæ mimo znacznie mniej nasilonej hiponatremii. Dodatkowym czynnikiem
ryzyka jest wspó³istniej¹ca hipokaliemia.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e objawy podobne
do obserwowanych w ODS mog¹ wyst¹piæ
u chorych ze wzrostem cinienia osmotycznego (np. w przebiegu pi¹czki hiperosmotycznej), którzy nie byli leczeni z powodu
hiponatremii [2,4].

W celu unikniêcia rozwoju ODS nale¿y
przestrzegaæ zasad ostro¿nej korekcji hiponatremii i nie przekraczaæ zwiêkszenia stê¿enia sodu w osoczu o 0,5-1 mmol/godz.,
8-12 mmol/dobê i 18-25 mmol/48 godzin. U
chorych szczególnie nara¿onych (patrz wy¿ej) tempo wyrównania powinno byæ jeszcze wolniejsze. Czêstoæ wystêpowania i
nasilenia objawów ODS mo¿na zmniejszyæ
wlewami mioinozytolu w trakcie korekcji hiponatremii [9].
Czynniki ryzyka obrzêku mózgu
w przebiegu hiponatremii
O ile zbyt szybka korekcja trwaj¹cej ponad 48-72 godz. hiponatremii mo¿e spowodowaæ rozwój zespo³u demielinizacyjnego,
to zaniechanie leczenia chorego z ostr¹ hiponatremi¹ (trwaj¹cej do 24-48 godz.) mo¿e
spowodowaæ obrzêk mózgu z wszystkimi
jego konsekwencjami. Za sytuacjê bezporednio zagra¿aj¹c¹ ¿yciu nale¿y uznaæ
ka¿de gwa³towne zmniejszenie natremii do
wartoci poni¿ej 110 mmol/l. Czynnikami
ryzyka obrzêku mózgu z powodu hiponatremii s¹ wszystkie stany powoduj¹ce zwiêkszone wytwarzanie hormonu antydiuretycznego (ADH).
Mo¿na je podzieliæ na (za 7, w mod. w³asnej):
a) hemodynamiczne (zmniejszenie objêtoci efektywnej wolemii),
b) niehemodynamiczne (okrelone jako
zespó³ nieadekwatnego wydzielania ADH,
SIADH lub, coraz czêciej, jako zespó³ nieadekwatnej diurezy, ang. SIAD)
Na zmniejszenie objêtoci efektywnej
(centralnej) wolemii nara¿eni s¹ g³ównie
chorzy z wymiotami, biegunk¹, leczeni diuretykami, chorzy z zespo³em nerkowej utraty sodu oraz hipoaldosteronizmem. Szczególnie czêsto obserwuje siê j¹ u chorych z
zespo³em nerczycowym, marskoci¹ w¹troby i wodobrzuszem, zastoinow¹ niewydolnoci¹ serca lub hipoalbuminemi¹.
Do czynników niehemodynamicznych (u
chorych z euwolemi¹) nale¿¹:
 choroby OUN, jak zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, zapalenie, udar,
guz, ropieñ oraz uraz mózgu;
 choroby uk³adu oddechowego: zapalenie p³uc, astma, grulica, ropieñ p³uc,
przewlek³a obturacyjna choroba p³uc oraz
ostra niewydolnoæ oddechowa;
 choroby nowotworowe: p³uc, OUN,
g³owy, szyi, sutka, przewodu pokarmowego, uk³adu moczowego; bia³aczki, ch³oniaki, grasiczaki i czerniaki;
 leki (patrz ni¿ej);
 nudnoci, wymioty, ból i stres;
 stany pooperacyjne;
 niedobór kortyzolu.
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e
zagro¿enie obrzêkiem mózgu z powodu
ostrej hiponatremii dotyczy niemal ka¿dego
hospitalizowanego chorego. U wielu chorych
wystêpuje równoczenie kilka wymienionych
wy¿ej okolicznoci. Dodatkowym czynnikiem jest uzupe³nianie p³ynów podawaniem
roztworów hipotonicznych.
Wydaje siê zatem uzasadnione, aby
do¿ylne uzupe³nianie p³ynów u chorych z
wymienionych wy¿ej grup ryzyka ograniczone by³o do 0,9% roztworu NaCl (154 mmol/
l) [7].
Wyj¹tkiem s¹ oczywicie chorzy z nad-
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miern¹ utrat¹ wolnej wody (np. polidypsj¹
psychogenn¹, czy zatruciem wodnym).
Warto zwróciæ uwagê, ¿e na wyst¹pienie obrzêku mózgu i jego powik³añ w przebiegu hiponatremii nara¿one s¹ przede
wszystkim dzieci. Ju¿ bowiem w 6-7 roku
¿ycia mózg dziecka osi¹ga rozmiary zbli¿one do mózgu doros³ego cz³owieka, podczas
gdy objêtoæ czaszki stabilizuje siê dopiero w okresie dojrzewania.
Zasad¹ leczenia hiponatremii jest dostosowanie tempa korekcji do szybkoci jej
narastania. Poniewa¿ okrelenie czasu
trwania tej dyselektrolitemii jest najczêciej
niemo¿liwe (z wyj¹tkiem oczywistych przypadków wewn¹trzszpitalnych), podstaw¹
okrelenia sposobu leczenia jest wystêpowanie i nasilenie objawów klinicznych. Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e obecnoæ objawów
hiponatremii wskazuje na jej zbyt szybki 
w stosunku do mo¿liwoci adaptacyjnych
rozwój  oraz jest wskazaniem do podania
3% roztworu NaCl.
Algorytmy leczenia ostrej hiponatremii
s¹ powszechnie dostêpne [3,4,5,7,8] i ró¿ni¹ siê jedynie szczegó³ami.
Hiponatremia towarzysz¹ca
stosowaniu leków
Czêsto trudno okreliæ, czy istniej¹ca
hiponatremia spowodowana jest chorob¹,
czy stosowanym leczeniem. Najczêciej oba
czynniki siê nak³adaj¹. Tym bardziej wa¿na
jest znajomoæ najwa¿niejszych, sporód
dziesi¹tków leków, dla których wród objawów niepo¿¹danych wykazano mo¿liwoæ
rozwoju hiponatremii. Leki te wymieniono
poni¿ej, grupuj¹c je w zale¿noci od patomechanizmu powodowanej przez nie hiponatremii (za 9 w modyfikacji w³asnej).
 Leki moczopêdne (tiazydowe,
pêtlowe, indapamid, amiloryd).
 Leki zwiêkszaj¹ce wytwarzanie ADH
w podwzgórzu.
 Leki przeciwdepresyjne
- trójcykliczne leki antydepresyjne
(amitryptylina, protryptylina;

dezypramina);
- leki selektywnie hamuj¹ce wychwyt
serotoniny
- inhibitory monoaminooksydazy.
 Leki antypsychotyczne
- fenotiazyny (tiorydazyna,
trifluoperazyna);
- pochodne butyrofenonu
(haloperidol)
 Leki przeciwpadaczkowe
- karbamazepina, oksakarbazepina,
kwas walproinowy
 Leki przeciwnowotworowe
- winkrystyna, winblastyna
- cisplatyna, karboplatyna
- cytostatyki alkiluj¹ce
(cyklofosfamid, melfalan, ifosfamid)
- inne leki przeciwnowotworowe
(metotreksat, interferon alfa
i gamma, lewamisol, przeciwcia³a
monoklonalne)
- opioidy
 Leki nasilaj¹ce dzia³anie ADH
 Leki przeciwpadaczkowe
karbamazepina, lamotrygina
 Leki przeciwcukrzycowe
- chlorpropamid, tolbutamid
 Leki przeciwnowotworowe
- cyklofosfamid (podawany do¿ylnie)
 Niesteroidowe leki przeciwzapalne
 Leki przesuwaj¹ce osmostat
na ni¿szy poziom:
- wenlafaksyna (lek
przeciwdepresyjny)
- karbamazepina.
Wród innych leków, dla których opisano dzia³ania niepo¿¹dane w postaci hiponatremii znajduj¹ siê m. in.: sibutramina [1],
amlodypina, ACE-1, kotrimoksazol, ciprofloksacyna, rifabutyna, amiodaron, propafenon, teofilina, inhibitory pompy protonowej i
bromokryptyna [cyt. za 6].
Jak wynika z powy¿szego zestawienia,
leczenie chorego z bezobjawow¹ hiponatremi¹ nale¿y zawsze zaczynaæ od analizy
dotychczasowego leczenia. Nie oznacza to,
¿e ³agodna hiponatremia jest bezwzglêdnym
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wskazaniem do odstawienia którego z wymienionych leków. Znaczy tylko, ¿e ka¿dorazowo nale¿y rozwa¿yæ szkody i korzyci
wynikaj¹ce z podejmowanego leczenia.
Na zakoñczenie wyjanienia wymaga
wystêpuj¹ce w tytule s³owo przypisy. Jego
u¿ycie wynika z przekonania autora, ¿e
wszystko co w polskim pimiennictwie mo¿na przedstawiæ na temat hiponatremii (a tak¿e innych zaburzeñ gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej), bêd¹ to przypisy do licznych publikacji i wyk³adów Jubilata, któremu ten artyku³ jest dedykowany.
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