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 Streszczenie  Wstęp. Hiponatremia jest najczęściej występującym zaburzeniem elektrolitowym wśród pacjentów 
hospitalizowanych. Objawy kliniczne są bardzo zróżnicowane.
Cel pracy. Przedstawienie przypadku objawowych zaburzeń elektrolitowych u pacjentki leczonej psychiatrycznie ze 
współistniejącymi chorobami somatycznymi.
Materiał i metody. Prezentacja przebiegu choroby u 71-letniej pacjentki z depresją, nadciśnieniem tętniczym 
i cukrzycą.
Wyniki. Stwierdzono głębokie zaburzenia świadomości (7 pkt. w GCS) u pacjentki z ciężką hiponatremią i hipoka-
liemią leczoną paroksetyną, tiazydem i pochodną sulfonylomocznika.
Wnioski. Prawidłowe określenie przyczyny hiponatremii warunkuje dalsze postępowanie lecznicze. Rodzaj i liczba 
stosowanych preparatów może wpływać na wystąpienie groźnych dla zdrowia i życia zaburzeń elektrolitowych.
Słowa kluczowe: hiponatremia, depresja, cukrzyca, skala Glasgow (GCS).

 Summary  Background. Hyponatraemia is the most common electrolyte abnormality in hospitalized patients. Clin- 
ical symptoms are varied.
Objectives. A case of symptomatic electrolyte disturbances in a psychiatric patient with coexisting somatic diseases 
is described.
Material and methods. A case of hyponatraemia in 71 year old patient with depression, hypertension and diabetes 
is presented.
Results. Diagnosed deep impaired consciousness (7 points on GCS) was found in a patient with severe hyponatra-
emia and hypokalaemia treated with paroxetine, thiazide and sulfonylurea.
Conclusions. The reasons of hyponatraemia determines further therapy. Type and number of preparations can affect 
the occurrence of threatening life and health electrolyte imbalance.
Key words: hyponatremia, depression, diabetes, Glasgow Scale (GCS).
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7 punktów w skali Glasgow (GCS) u pacjentki z ciężką 
hiponatremią

Patient with severe hyponatremia – 7 points in Glasgow Coma Scale 
(GCS)
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

M. Wiktorowicz i wsp.

Wstęp

Hiponatremia jest zaburzeniem elektrolitowym 
występującym najczęściej wśród pacjentów hospi-
talizowanych [1]. W zależności od stężenia sodu 
w surowicy hiponatremię można podzielić na: 
łagodną, umiarkowaną i ciężką. Ta pierwsza prze-
biega zwykle bezobjawowo [2]. Jednak u pacjen-
tów psychiatrycznych nawet łagodna hiponatremia 
może zaostrzać przebieg choroby podstawowej. 
Hiponatremia umiarkowana daje nieswoiste do-
legliwości, takie jak: osłabienie, zawroty głowy, 
nudności, co można określić mianem wczesnej en-

cefalopatii hiponatremicznej. W przypadku obni-
żenia natremii w osoczu poniżej 125 mmol/l może 
dojść do wystąpienia zaburzeń psychicznych i neu-
rologicznych, czyli zaawansowanej encefalopatii 
hiponatremicznej. Występują bóle głowy, nudno-
ści, wymioty, zaburzenia orientacji i zachowania, 
drażliwość, nadpobudliwość nerwowa, niepokój, 
pobudzenie, napady drgawkowe, upośledzona 
odpowiedź na bodźce słowne i bólowe, omamy 
wzrokowe i słuchowe [1, 2]. Przy obniżeniu stę-
żenia sodu w osoczu poniżej 110 mmol/l mamy 
do czynienia ze znacznie zaawansowaną encefalo-
patią hiponatremiczną, podczas której nasilają się 
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zaburzenia świadomości i objawy neurologiczne, 
pojawia się splątanie, senność, obniżenie napięcia 
mięśniowego, aż do zaniku odruchów ścięgnistych 
włącznie, odruch Babińskiego, objawy opuszkowe, 
drgawki i śpiączka, prowadzące do nieodwracalne-
go uszkodzenia mózgu i zgonu [2]. Nasilone obja-
wy neurologiczne można zaobserwować u pacjen-
tów z hiponatremią lekką lub umiarkowaną, przy 
współtowarzyszących uszkodzeniach ośrodkowego 
układu nerwowego lub podwyższonej tempera-
turze [3]. Rozpoznanie hiponatremii u pacjentów 
z zaburzeniami psychicznymi nie jest zadaniem 
łatwym, gdyż większość objawów wynikających 
z zaburzeń gospodarki sodowej może być manife-
stacją choroby psychicznej [3].

Opis przypadku

71-letnia kobieta, leczona psychiatrycznie od 7 
lat z powodu depresji (opiekująca się przewlekle 
chorą na porażenie mózgowe córką), z nadciśnie-
niem tętniczym (leczonym dotychczas preparatem 
tiazydu), cukrzycą typu 2 (leczoną pochodną su-
folylomocznika), została przekazana z Oddziału 
Psychiatrii z powodu narastających od około 2 
dni zaburzeń świadomości oraz stwierdzanych 
w badaniach laboratoryjnych zaburzeń elektroli-
towych. W oddziale była hospitalizowana od 10 
dni z powodu znacznego obniżenia nastroju, myśli 
rezygnacyjnych − włączono do leczenia parokse-
tynę. Poprzednio zalecaną mianserynę pacjentka 
przyjmowała nieregularnie. Przyjęta w stanie ogól-
nym ciężkim, bez kontaktu logiczno-słownego, 
podsypiająca, obecny był także obustronnie objaw 
Babińskiego. Pacjentka uzyskała 7 punktów w skali 
Glasgow. W badaniu przedmiotowym stwierdzono 
cechy odwodnienia, zaś w badaniach laboratoryj-
nych − głęboką hiponatremię (Na: 108 mmol/l), ob-
niżoną osmolarność osocza (218 mOsmo/kgH2O), 
hipokaliemię (2,8 mmol/l) i hipomagnezemię  
(1,6 mmol/l). W CT OUN uwidoczniono niewielki 
zanik móżdżku. W pozostałych badaniach obrazo-
wych (RTG klatki piersiowej, USG jamy brzusznej) 
nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie stwierdzo-
no także niewydolności serca, nerek oraz wątroby. 
Wykluczono hiponatremię rzekomą (stężenie biał-
ka całkowitego, cholesterolu i glukozy prawidłowe). 
Nie stwierdzono zaburzeń hormonalnych (wartości 
TSH, fT3, fT4, kortyzolu, aldosteronu prawidłowe). 
Na podstawie wywiadów i obrazu klinicznego oraz 
wyników badań dodatkowych wysunięto podej-
rzenie, że zaburzenia elektrolitowe mogą wynikać 
z rodzaju i liczby stosowanych w terapii prepara-

tów. Odstawiono dotychczas stosowane leki. Za-
stosowano nawodnienie dożylne hipertonicznym 
roztworem soli (3%), z jednoczasową suplementa-
cją potasu i magnezu, intensywną insulinoterapię 
według profilu glikemii. Hiponatremię wyrówny-
wano z szybkością około 1 mEq/L/h, uzyskując po 
20 godzinach stężenie sodu 124 mmol/l i potasu 
3,5 mmol/l. W kolejnych 48 godzinach hospita-
lizacji uzyskano normalizację stężeń elektrolitów. 
Obserwowano wyraźną poprawę kontaktu z chorą 
oraz ustąpienie objawów neurologicznych. Z uwagi 
na utrzymujące się obniżenie nastroju pacjentkę 
konsultowano psychiatrycznie, zalecono włącze-
nie preparatu tianeptyny. Z uwagi na prawidłowe 
wartości ciśnienia tętniczego nie włączano leczenia 
hipotensyjnego. Ze względu na niewielkie zapo-
trzebowanie dobowe na insulinę (10–12 j.) oraz 
brak zgody pacjentki na insulinoterapię zdecydo-
wano o leczeniu hipoglikemicznym gliklazydem 
w małej dawce. Po wyrównaniu elektrolitowym 
pacjentka obserwowana była w oddziale przez 5 
dób, podczas których nie obserwowano nawrotu 
dolegliwości oraz nieprawidłowości w badaniach 
dodatkowych. Poruszająca się samodzielnie, bez 
myśli i tendencji samobójczych została przekaza-
na do oddziału psychiatrycznego celem dalszego 
leczenia.

Podsumowanie 

Rozpoznanie hiponatremii u pacjentów z zabu-
rzeniami psychicznymi, także u tych chorujących 
na depresję, jest zadaniem trudnym, gdyż prezen-
towane przez pacjenta objawy (bóle głowy, ograni-
czenie kontaktu logicznego, apatia, stupor) mogą 
wynikać zarówno z zaburzeń gospodarki sodowej, 
jak i z zaostrzenia choroby podstawowej i działań 
niepożądanych leków psychiatrycznych (w tym 
przypadku SSRI) [3, 4]. Jest to szczególnie istotne 
u osób ze współistniejącymi chorobami somatycz-
nymi, które wymagają terapii lekami wpływającymi 
dodatkowo na gospodarkę wodno-elektrolitową 
(diuretyki, ACEi, pochodne sulfonylomocznika) [5]. 
Identyfikacja przyczyn powstania zaburzeń gospo-
darki sodowej może mieć istotny wpływ na wybór 
metody leczenia zarówno zaburzeń depresyjnych, 
jak i samej hiponatremii. Należy szczególnie roz-
ważyć wskazania do włączenia poszczególnych 
preparatów. Wiąże się to nie tylko z redukcją 
śmiertelności, ale także ze skróceniem czasu hospi-
talizacji, a więc niesie istotne implikacje kliniczne, 
ekonomiczne i społeczne.
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