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Sodík (Na+) je hlavním extracelulárním kationtem. Hraje důležitou roli 

při udržení membránového potenciálu a depolarizace, která je základním 

mechanismem přenosu nervového vzruchu. Podílí se na udržení acidobazické 

rovnováhy, osmotického tlaku, zadržuje vodu v těle. Největší část sodíku je 

v extracelulární tekutině, kde je uloženo přibližně 50 % sodíku. Plazmatická 

koncentrace sodíku je 140 ± 5 mmol/l. Elektrolytové poruchy vyvolané léčivy 

jsou stále častěji hlášeny a mohou být spojeny se značnou morbiditou 

a mortalitou. Riziko hyponatrémie vyvolané léčivy je obecně vyšší než riziko 

polékové hypernatrémie. Hyponatrémie je běžná elektrolytová porucha 

definovaná jako pokles plazmatické koncentrace sodíku pod 135 mmol/l. Je 

klasifikována podle stavu objemu – hypovolemická, euvolemická 

a hypervolemická hyponatrémie. Odráží relativní poměr mezi obsahem sodíku 

a vody v těle. Nejčastější příčinou je syndrom nepřiměřené sekrece 

antidiuretického hormonu, který vyvolává euvolemickou hyponatrémii. 

Hypernatrémie je porucha charakterizovaná jako zvýšení plazmatické 

koncentrace sodíku nad 145 mmol/l. Příčiny vzniku hypernatrémie zahrnují 

zvýšený příjem sodíku a/nebo ztráty volné vody.  
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 Sodium (Na+) is the major extracellular cation. It plays an important role 

in maintaining membrane potential and depolarization that is the basic 

mechanism of transmission of the nerve impulse. It is involved in maintaining 

acid-base balance, osmotic pressure, water retention in the body. The largest 

part of the sodium is in the extracellular fluid where it is stored about 50 % of 

sodium. Plasma concentration of sodium is 140 ± 5 mmol/l. Drug-induced 

electrolyte disorders are increasingly reported and may be associated with 

considerable morbidity and mortality. The risk of drug-induced hyponatremia is 

generally higher than the risk of drug-induced hypernatremia. Hyponatremia is 

a common electrolyte disorder defined as a decrease plasma sodium 

concentration below 135 mmol/l. It is classified by the state of volume - 

hypovolemic, euvolemic and hypervolemic hyponatremia. It reflects the relative 

rate between sodium and water in the body. The most common cause is the 

syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone that induces 

euvolemic hyponatremia. Hypernatremia is a disorder characterized by 

increased plasma sodium concentration over 145 mmol/l. Causes of 

hypernatremia include increased sodium intake and/or loss of free water. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

ACE   angiotenzin-konvertující enzym  

ACEI   inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu 

ADH   antidiuretický hormon (syn.: arginin-vazopresin) 

ANF   atriální natriuretický faktor 

AQP-2  aquaporin 2 

AT- receptory angiotenzinové receptory 

ATP   adenosintrifosfát  

BNF   mozkový natriuretický faktor 

cAMP   cyklický adenosinmonofosfát 

CDI   centrální diabetes insipidus 

CHSS   chronické srdeční selhání  

Cl-   chloridový aniont 

CPM   centrální pontinní myelinolýza 

CSWS  syndrom cerebrálně podmíněné ztráty soli 

ECT    extracelulární tekutina 

FE   exkreční frakce 

GIT   gastrointestinální trakt 

H+   vodíkový kationt 

ICT   intracelulární tekutina  

IPP   inhibitory protonové pumpy 

K+   draselný kationt 

MDMA  3,4-methylendioxymethylamfetamín 

Mg2+   hořečnatý kationt 
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Na+   sodný kationt 

NaCl   chlorid sodný 

NDI   nefrogenní diabetes insipidus 

NDRI    inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu 

NSAID  nesteroidní antiflogistika 

NÚ                           nežádoucí účinek 

RAS                         renin-angiotenzinový systém 

SIADH                     syndrom nepřiměřené sekrece ADH, Schwarz-Bartterův         

                                syndrom 

SNRI   selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a  

   noradrenalinu 

SSRI   selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 

TK                           tlak krevní 
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1 ZADÁNÍ A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Předmětem práce je popis sodíkových abnormalit, které vznikají jako 

nežádoucí účinek (NÚ) při podávání některých léčiv. Především Schwarz-

Bartterův syndrom, stav při kterém nacházíme zvýšenou plazmatickou hladinu 

antidiuretického hormonu (ADH), patří mezi relativně podceňované NÚ řady 

léčiv. Cílem je poskytnout přehled a základní informace o léčivech primárně 

ovlivňujících hladinu sodíku, možnosti terapie elektrolytových poruch a jejich 

přínos pro léčebnou praxi na základě dostupných odborných informací.  

 

1.1 ÚVOD 

Sodík neboli natrium (Na+) je nepostradatelným extracelulárním kationtem 

lidského organismu, který je nezbytný pro řadu fyziologických funkcí. Díky své 

osmotické aktivitě udržuje spolu s dalšími ionty vodu v těle a tím reguluje objem 

krevní plazmy, dále se podílí na udržování acidobazické rovnováhy 

a osmotického tlaku, rovněž napomáhá vazokonstrikci cév. Důležitou roli hraje 

také při udržování membránového potenciálu a tzv. depolarizaci, která je 

základním mechanismem přenosu nervového vzruchu. V neposlední řadě se 

účastní tzv. sekundárně aktivního transportu, kdy je Na+ důležitý pro přesun 

dalších iontů či metabolitů proti jejich koncentračnímu spádu (např. v GIT 

při vstřebávání živin nebo Na+/glukózové symportéry v ledvinách). [Bednář 

a Vránová, 2011; Veselý, 2012] 

Do organismu je sodík nejčastěji přijímán ve formě sodné soli (NaCl). 

Denní potřeba k udržení homeostázy sodíku je 0,5 až 1,5 g sodíku na den 

(1,25 – 3,75 g NaCl/den). Podle sledování, které prováděl Státní zdravotní 

ústav v letech 1996 -2004, bylo zjištěno, že příjem sodíku v denní dávce 

potravin je přibližně 3x vyšší než jeho doporučená maximální denní dávka. 

[Bednář a Vránová, 2011; Veselý, 2012] 

Celkové množství Na+ v organismu je asi 3000 – 4000 mmol (70-90 g). 

Sodík se vyskytuje ve všech buňkách lidského těla, kde je uloženo asi 10 % 

Na+, koncetrace je průměrně kolem 12-15 mmol/l. Největší část sodíku 

se nachází v extracelulární tekutině (ECT), tedy mimo buňky, kde je přítomno 

až 50 % sodíku. Extracelulární koncentrace je prakticky rovna plazmatické 
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koncentraci a ta je udržována okolo 140 ± 5 mmol/l. Téměř 99 % plazmatického 

sodíku je ve formě ionizované, zbývající 1 % je vázáno v komplexech nebo 

na plazmatické bílkoviny. Přibližně 40 % celkového množství sodíku je vázáno 

v kostech a dalších tkáních. Sodík je nejčastěji vylučován močí, stolicí a potem. 

[Wilhelm, 2006; Veselý, 2012] 
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2 HOMEOSTÁZA SODÍKU A JEJÍ PORUCHY 

Důležitým orgánem homeostázy Na+ a vody a zároveň hlavním 

vylučovacím orgánem jsou ledviny. Pro transport vody a iontů je důležité 

anatomické uspořádání jednotlivých částí nefronu s rozdílnou propustností 

pro vodu a sodík, díky čemuž se vytváří rozdíl osmotických poměrů nezbytný 

pro spuštění tzv. protiproudého systému zpětného vstřebávání vody ledvinou. 

[Wilhelm, 2006] 

 

2.1 EXKRECE IONTŮ SODÍKU A VODY MOČÍ Z ORGANISMU 

V glomerulu jsou sodné ionty filtrovány volně, v tubulech se poté 

reabsorbuje 99 % profiltrovaného Na+, normální exkreční frakce je pouze 0,4 – 

1,2 %. Exkreční frakce (FE) je poměr mezi množstvím Na+ v definitivní moči 

ku množství Na+ v primární moči (tzv. glomerulárním ultrafiltrátu). [Veselý, 2012] 

V proximálním tubulu se vstřebává až 65 % iontů sodíku, společně s ním 

i další ionty a látky (např. Mg2+, Cl-, bikarbonáty, močovina a další). 

Mechanismus reabsorpce je aktivní i pasivní. Aktivní reabsorpce je zajištěna 

činností Na+/K+ - ATPázové pumpy na bazolaterální membráně buňky tubulu. 

Na+/K+ - ATPázová pumpa je membránový antiportální protein využívající 

energii získanou štěpením ATP k přesunu iontů sodíku a draslíku (K+) proti 

koncentračním gradientům, tedy Na+ z buněk do ECT a K+ z ECT do buněk. 

Tato výměna probíhá v poměru 3 Na+/2 K+ (viz. Obr. 1). Přes luminální 

membránu Na+ přechází pomocí transportních proteinů. Jedná se buď 

o kotransport – symport - Na+ - glukóza, Na+ - aminokyselina nebo 

protitransport – antiport - Na+/H+. Mechanismus pasivní reabsorpce se označuje 

jako tzv. tah vody. Voda tímto “tahem” s sebou strhává další ionty včetně Na+. 

Poměr reabsorpce Na+ a vody je 1:1, tekutina odcházející do Henleovy kličky 

je izoosmolární. [Rokyta a kol., 2000; Veselý, 2012]. 
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Obr. 1 Reabsorpce sodíku a vody v proximálním tubulu 

Glu - glukóza; AMK - aminokyseliny; P- - fosfáty; Na+ - sodný kationt;  

HCO3- - hydrogenuhličitanový aniont; H+ - vodíkový kationt; H2O - voda; CO2 – oxid uhličitý; 

Cl- - chloridový aniont; ADP - adenosindifosfát; ATP - adenosintrifosfát;  

NH4+ - amoniový kationt; Gln - glutamin; Glu - glutamát; K+ - draselný kationt. 

 

Převzato z: Sodný iont, hyponatrémické a hypernatrémické stavy [online]. 2012 

[cit. 2014-03-16] 

 

Henleova klička je uložena ve dřeni ledvin. Sestupné raménko je volně 

propustné pro vodu i Na+, vzestupná část je pro vodu nepropustná. To je 

důležité pro vytvoření vysokého osmotického tlaku ve dřeni, který zajišťuje 

tvorbu koncentrované moči. Reabsorpce iontů ve vzestupné části převažuje 

nad reabsorpcí vody a tím se tvoří hypotonická tekutina (viz. Obr. 2). 

V distálním tubulu se vstřebává asi 5 % profiltrovaného sodíku. Vstřebávání 

vody a sodíku je v této části řízeno aldosteronem, vazopresinem a atriálním 

natriuretickým peptidem. Ve sběrném kanálku je poté tekutina upravována 

na definitivní moč. Většinou se zde vstřebává asi 4 % profiltrovaného Na+. 

Kanálek je propustný pro vodu, propustnost je pod kontrolou hormonu 

aldosteronu a vazopresinu (viz. Obr. 3). Sběrný kanálek se rovněž podílí 

na udržování pH moči a to také souvisí s udržováním homeostázy organismu. 

[Rokyta a kol., 2000; Wilhelm, 2006; Veselý, 2012]. 
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Obr. 2 Reabsorpce sodíku a vody v Henleově kličce 

vysvětlivky: viz obr. 1 

 

Převzato z: Sodný iont, hyponatrémické a hypernatrémické stavy [online]. 2012 

[cit. 2014-03-16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Reabsorpce sodíku a vody v distálním a sběrném kanálku 

vysvětlivky: viz obr. 1 

 

Převzato z: Sodný iont, hyponatrémické a hypernatrémické stavy [online]. 2012 

[cit. 2014-03-16] 
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2.2 FYZIOLOGICKÁ REGULACE VYLUČOVÁNÍ IONTŮ SODÍKU 

LEDVINAMI 

 

Faktory, které se podílejí na zvýšení reabsorpce Na+ a tím způsobují 

snížení natriurézy: 

 

 Vazopresin (ADH – antidiuretický hormon, arginin-vazopresin) je 

hormon syntetizovaný v jádrech hypothalamu a vylučovaný do zadního 

laloku hypofýzy. Je vyplavován při zvýšení osmolality plazmy (poklesu 

objemu). V ledvinách ADH stimuluje V2–receptory,  zvyšuje 

propustnost distálního tubulu a sběrného kanálku pomocí řízených 

aquaporinů, zajišťuje tak fakultativní reabsorpci vody a snižuje diurézu. 

[Rokyta a kol., 2000] 

 

 Systém renin – angiotenzin (RAS) – je jedním z hlavních 

neurohumorálních systémů podílejících se na regulaci fyziologické 

homeostázy. Jeho aktivaci zajišťuje renin, enzym tvořený buňkami 

juxtaglomerulárního aparátu v ledvinách. Podnětem pro uvolňování 

reninu je snížený průtok krve ledvinou, snížený přívod NaCl do macula 

densa distálního tubulu nebo aktivace ß1 adrenergních receptorů 

v juxtaglomerulárním aparátu. Angiotenzinogen je plazmatický alfa-2-

globulin produkovaný v játrech. Renin působí na angiotenzinogen 

a vzniká angiontenzin I. Angiotenzin II poté vzniká z  angiotenzinu I 

účinkem angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACE) a je vlastním 

účinným hormonem. Zvyšuje reabsorpci Na+ přímým působením 

na AT-receptory v proximálním tubulu, působí také nepřímo – zvyšuje 

tvorbu aldosteronu, dále způsobuje vazokonstrikci vas efferens, snižuje 

tím tlak ve dřeni ledvin a dochází k přestupu iontů a vody z tubulů 

do intersticia. [Rokyta a kol., 2000; Veselý, 2012] 
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 Aldosteron – je mineralokortikoid kůry nadledvin, který je produkován 

při hyperkalémii nebo působením angiotenzinu II. Aldosteron zvyšuje 

reabsorpci Na+ a vody v distální části nefronu a zvyšuje tak objem 

extracelulární tekutiny. [Veselý, 2012] 

 

 Sympatické autonomní nervstvo - mechanismus působení je přes 

ß1-receptory v ledvinách, které zvyšují sekreci reninu a tím aktivitu 

systému RAS; dále přes ɑ1-receptory, jejichž stimulací dochází 

k  vazokonstrikci vas afferens a snížení glomerulární filtrace. 

Posledním mechanismem je přímá reabsorpce sodných iontů přes  

ɑ2receptory. [Geršl a Štěrba, 2007] 

 

Druhou skupinu tvoří faktory, které naopak snižují reabsorpci Na+ 

a zvyšují natriurézu: 

 

 Tlaková diuréza (natriuréza) – jedná se o fyziologický 

mechanismus regulace krevního tlaku (TK). Při zvýšení TK 

a perfúzního tlaku v ledvinách dochází ke zvýšení natriurézy až 

do okamžiku, než se krevní tlak normalizuje. Naopak pokles TK 

a perfúzního tlaku vede ke snížení natriurézy a diurézy. 

[Veselý, 2012] 

 

 Natriuretické peptidy – atriální natriuretický faktor (ANF) a mozkový 

natriuretický faktor (BNF) jsou peptidové hormony produkované 

kardiomyocyty. Hlavním podnětem jejich tvorby je zvýšené napětí 

ve stěně myokardu následkem tlakového nebo objemového 

přetížení. Jejich tvorbu také stimuluje endotelin-1, angiotenzin II 

nebo nějaké cytokíny. ANF i BNF mají podobné účinky – vyvolávají 

diurézu a natriurézu, inhibují renin-angiotenzin-aldosteronový systém 

a sympatický nervový systém, vyvolávají relaxaci hladké cévní 

svaloviny. BNF je produkován jako „záložní“ hormon, 

za fyziologických podmínek je jeho tvorba velmi malá, jeho produkce 

se zvyšuje za patologických stavů, zejména v myokardu komor. 
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Vyznačuje se silným diuretickým, natriuretickým a vazodilatačním 

účinkem. V cirkulaci se vyskytuje více různých forem BNF 

v důsledku složité syntézy a různých mechanismů degradace. 

[Wilhelm, 2006; Pudil a Tichý, 2010]  

 

 Urodilatin – je izoforma ANF produkovaná buňkami tubulů ledvin. 

Natriuretický účinek je dán inhibicí zpětné reabsorpce Na+ 

v medulární části sběrných kanálků. [Pudil a Tichý, 2010; Veselý, 

2012] 

 

 Dopamin – inhibuje zpětnou reabsorpci NaCl v proximálním tubulu. 

Podnětem pro jeho uvolnění je zvýšení cirkulujícího objemu. 

[Veselý, 2012] 
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Ledviny se podílejí na homeostáze i dalšími mechanismy. Například 

zvýšení i pokles filtračního tlaku při tvorbě primární moči vede ke spuštění 

reakcí, které přímo či nepřímo ovlivňují homeostázu sodíku v organismu. 

(viz. Obr. 4) [Wilhelm, 2006] 

 

 

 

Obr. 4 Regulace vodního hospodářství a úloha sodných iontů v  této 

regulaci 

 

Převzato z: Wilhelm (2006)  
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2.3 PORUCHY HOMEOSTÁZY SODÍKU 

 

2.3.1 HYPONATRÉMIE 

Hyponatrémie je jednou z nejčastějších elektrolytových abnormalit 

v běžné klinické praxi. Je definována jako pokles koncentrace iontů sodíku 

v plazmě pod 135 mmol/l a je spojena se značnou morbiditou i mortalitou. 

Hyponatrémie je odrazem relativního nepoměru mezi množstvím sodných iontů 

v ECT a objemem intracelulární tekutiny (ICT). [Arieff et al., 1976; Anderson 

et al., 1985; Adrogué a Madias, 2000a; Veselý, 2012] 

Podle plazmatické koncentrace sodných iontů rozlišujeme hyponatrémii 

mírnou (130-135mmol/l), středně závažnou (125-129 mmol/l), závažnou 

(s hodnotou pod 120 mmol/l). Kritická hodnota natrémie neslučitelná se životem 

je pod 105 mmol/l. Mírná hyponatrémie se odhadem vyskytuje u 30 % pacientů 

a středně závažná u 7 % hospitalizovaných pacientů. Rizikovými faktory jsou – 

vedle léčiv - zejména vyšší věk, diabetes, chronická ledvinná onemocnění, 

plicní infekce, chirurgický zákrok. [Hoorn et al., 2006; Ellison a Berl, 2007; 

Veselý, 2012] 

 

2.3.1.1 Patofyziologie hyponatrémie 

Hyponatrémie je nejčastěji připisována zadržování vody v organismu 

nebo (méně často) ztrátám účinných rozpuštěných iontů (sodíku a draslíku) 

v nadbytku vody. Kapacita ledvin je pro vylučování vody dostatečně velká, 

zadržování vody nastává tehdy, kdy je omezena vylučovací schopnost ledvin. 

[Anderson et al., 1985; Gross et al., 1987]  

Snížení sérové koncentrace sodíku vytváří osmotický gradient mezi 

extracelulární a intracelulární tekutinou v mozkových buňkách a dochází tak 

k přestupu vody z hypotonického extracelulárního prostředí do relativně 

hypertonického intracelulárního prostředí a následnému " duření " mozkových 

buněk. Několik hodin po nástupu hyponatrémie prochází mozek procesem 

adaptace, ve kterém mozkové buňky aktivně vypuzují ionty nebo soluty, nebo 

zadržené soluty inaktivují, tím se omezuje nárůst objemu mozkových buněk 
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a dochází ke zmírnění otoku (viz. Obr. 5). [Arieff et al., 1976; Arieff, 1986; Berl, 

1990; Ellis, 1995] 

 

 

 

Obr. 5 Schématické znázornění přizpůsobení objemu mozku hyponatrémii 

 

Převzato z: Adrogué a Madias (2000a) 

 

2.3.1.2 Příčiny  

Prakticky všechny příčiny hyponatrémie (s výjimkou srdečního selhání  

a primární polydipsie) se vyznačují zvýšenou hladinou antidiuretického 

hormonu, nejčastěji v důsledku neosmotického nepřiměřeného uvolňování. 

[Anderson et al., 1985; Gross et al., 1987]  

  Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH, syn.  

Schwartz-Bartterův syndrom) je syndrom charakterizovaný neregulovatelnou 

sekrecí antidiuretického hormonu z neurohypofýzy bez ohledu na osmolalitu 
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plazmy. Je častou příčinou euvolemické (v této fázi tedy ještě kompenzované) 

hyponatrémie, která představuje až  60 % všech druhů chronických 

hyponatrémií. V důsledku zvýšené hladiny ADH dochází k reabsorpci sodíku 

a vody ve sběrném kanálku, retenci vody a následně k diluční hyponatrémii 

a hypoosmolalitě plazmy. Mezi příčiny vyvolávající tento syndrom patří 

onemocnění centrálního nervového systému, plicní onemocnění, nádorová 

onemocnění nebo užívání některých léčiv. Přehled hlavních příčin SIADH 

viz. tab. 2. [Bartter a Schwartz, 1967; Anderson et al., 1985; Baylis, 2003; 

Jiskra, 2012]  

SIADH byl poprvé popsán v roce 1967 Swartzem a Bartterem. První 

případy hyponatrémie, pravděpodobně v důsledku SIADH, se objevily 

v literatuře počátkem 20. století u pacientů s chronickou plicní tuberkulózou, 

u kterých se objevila hypochlorémie (náhradní ukazatel hyponatrémie) 

a u kterých byla později prokázána i základní kritéria pro SIADH. Tato základní 

kritéria zahrnují hypotonickou hyponatrémii, vyšší osmolalitu moči v porovnání 

s osmolalitou plazmy, zvýšené vylučování sodíku ledvinami, klinickou euvolémii, 

nepřítomnost periferních otoků nebo dehydratace a normální funkce ledvin, 

nadledvin a štítné žlázy. [Bartter a Schwartz, 1967; Arieff et al.,1976] 

Na základě vyšetření osmoregulace uvolňování ADH byly zjištěny 

4 modely uvolňování ADH z neurohypofýzy: 

 typ A - nejčastější model, znázorňuje nadměrné a kolísavé uvolňování 

ADH nezávisle na osmolalitě plazmy. Tento typ se často vyskytuje 

u nádorových onemocnění 

 typ B - druhý nejčastější typ uvolňování ADH, představuje kolem 30 % 

případů. Pacienti s tímto typem mají i nadále regulované vylučování 

vody, ale osmolalita plazmy je snížená. Může se vyskytovat u nemocí 

hrudníku, plic nebo dokonce nádorů 

 typ C - je definován jako neschopnost vypnout sekreci ADH při nízké 

osmolalitě plazmy, ale zároveň při normální osmolalitě je sekrece 

regulována 

 typ D - je vzácný a popisuje normální osmoregulaci sekrece ADH 

i přesto, že pacienti splňují kritéria pro SIADH (viz. tab.1) [Zerbe et al., 

1980;Baylis,2003]
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Tab. 1 Patofyziologická klasifikace SIADH  

 

Převzato z: upraveno dle Smith et al. (2000); Hannon a Thompson (2010); Esposito et al. (2011) 

 

 

Tab. 2 Hlavní příčiny SIADH  

 

    Převzato z: Ellison a Berl (2007) 
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  Mezi další příčiny hyponatrémie, kde uvolňování ADH nehraje hlavní roli, 

patří například syndrom cerebrálně podmíněné ztráty soli (CSWS), chronické 

selhávání ledvin, psychogenní polydipsie či hyponatrémie spojená 

s nadměrným cvičením. [McGirt et al., 2004; Lien a Shapiro, 2007]  

Syndrom cerebrálně podmíněné ztráty soli je syndrom charakterizovaný 

vážným nedostatkem sodíku v důsledku masivního uvolňování mozkového 

natriuretického peptidu. Tento syndrom se vyskytuje u různých onemocnění 

centrálního nervového systému, jako například subarachnoidální krvácení, 

tuberkulózní meningitida nebo operace mozku. [McGirt et al., 2004] 

Hyponatrémie je hlavní komplikací psychogenní polydipsie, která se 

často vyskytuje u pacientů se schizofrenií a občas také u pacientů s bipolární 

afektivní poruchou. Funkce ledvin není poškozena, ale příjem vody přesahuje 

kapacitu ledvin a koncentrace Na+ v plazmě je tak snížena. [Constanzo et al., 

2004; Lien a Shapiro, 2007; Duraiswamy et al., 2011] 

        Hyponatrémie spojená s cvičením je spojena často s dlouhodobou 

fyzickou zátěží. Tento stav byl prokázán u některých maratónských běžců, 

u kterých v důsledku zvýšeného příjmu tekutin dochází k nárůstu tělesné 

hmotnosti a vylučování velkého množství hypotonické moči. U některých 

hyponatrémických sportovců se zvýšení hmotnosti neobjevuje, ale například 

vlivem bolesti či stresu v průběhu závodu dochází k neosmotickému uvolňování 

ADH. [Almond et al., 2005; Siegel et al., 2007] 
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2.3.1.3 Příznaky  

Známky a příznaky hyponatrémie se mohou lišit v závislosti 

na závažnosti hyponatrémie a rychlosti nástupu. Obecně platí, že čím hlubší 

a rychlejší je pokles sodíku v plazmě, tím výraznější jsou příznaky, a proto 

pomalu se rozvíjející nebo mírná hyponatrémie jsou často asymptomatické. 

Příznaky závažné hyponatrémie zahrnují bolest hlavy, únavu, nauzeu, zvracení, 

hyporeflexii, svalové křeče, dezorientaci, křeče až kóma (viz. Obr. 6). [Adrogué 

a Madias, 2000a; Schrier a Berl, 2009] 

Příznaky a následné komplikace vznikají v důsledku základního 

patofyziologického mechanismu hyponatrémie - edému mozkových buněk. 

U akutní hyponatrémie nemusí dojít k adaptaci mozkových buněk, a proto 

komplikace tohoto stavu odráží hlavně selhání procesu adaptace mozku 

a pokračující otok. V extrémních případech se může rozvinout Cheyneovo-

Stokesovo dýchání nebo herniace mozkového kmene. [Arieff et al.,1976; 

Adrogué a Madias, 2000a; Schrier a Berl, 2009] 

U postupně se rozvíjející hyponatrémie (chronické) jsou ztráty 

rozpuštěných iontů z mozkových buněk spojeny se ztrátami vody, čímž se 

objem vody v buňkách vrací k normálu. Dříve byl tento typ hyponatrémie 

považován za asymptomatický, později se objevily komplikace, zahrnující 

zejména nestabilní chůzi a pády, sníženou pozornost a rostoucí riziko výskytu 

zlomenin a osteoporózy. [Verbalis, 1998; Renneboog et al., 2006; Kinsella 

et al., 2010] 
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Obr. 6 Klinické příznaky hyponatrémie 

 

Převzato z: Jiskra (2012) 

 

2.3.1.4 Klasifikace hyponatrémických stavů 

             Hyponatrémii můžeme rozdělit do 3 typů na základě stavu 

extracelulární tekutiny: 

 

1) Hypovolemická hyponatrémie – stav, při kterém je snížený objem 

ECT i snížená koncentrace Na+ v plazmě. U pacienta se objevuje 

dehydratace, má oschlé sliznice, povleklý jazyk, tachykardii, snížený 

kožní turgor, snížený krevní tlak, hrozí kolapsy. Nejčastějšími 

příčinami jsou masivní pocení, krvácení, gastrointestinální ztráty 

(např. zvracení, průjem, ileozní stavy), renální ztráty (osmotická 

diuréza doprovázející diabetickou ketoacidózu, ztráty v důsledku 

působení léčiv).  [Soni et al., 1994; Veselý, 2012]  

 

2) Euvolemická hyponatrémie – tento typ je charakterizován 

sníženou plazmatickou koncentrací Na+, objem ECT zůstává 

v normě. Nejčastější příčinou je syndrom nepřiměřené sekrece 
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antidiuretického hormonu (neboli tzv. Schwartz-Bartterův syndrom), 

dále také hypotyreóza nebo Addisonova choroba. [Soni et al., 1994; 

Veselý, 2012] 

 

3) Hypervolemická hyponatrémie – v tomto stavu je snížená 

plazmatická koncentrace Na+ a zvýšený objem ECT. U nemocného 

se objevují projevy periferního nebo sakrálního otoku, ascites, 

hydrothorax, otok plic s dušností. Příčinou toho stavu může být 

selhání ledvin, jater nebo srdeční selhání. [Schrier a Bansal, 2008; 

Veselý, 2012] 

 

 

 

Méně častými typy hyponatrémie jsou pseudohyponatrémie 

a redistribuční hyponatrémie. Pseudohyponatrémie je stav, kdy je snížená 

plazmatická koncentrace Na+ (pod 130 mmol/l). Vyskytuje se u pacientů 

s hyperlipidémií nebo hyperproteinémií. Velké molekuly lipidů nebo proteinů 

na úkor vody a sodíku zvyšují objem plazmy, osmolalita plazmy se však 

nezmění. Redistribuční hyponatrémie se často vyskytuje při hyperglykémii nebo 

terapii osmoticky aktivními látkami. Zvýšené koncentrace těchto látek, které 

nepřechází přes buněčnou membránu, se hromadí v plazmě a způsobují 

přestup vody z buněk do ECT, což budí dojem snížené plazmatické 

koncentrace Na+. U těchto pacientů se pak může vyskytovat zvýšená osmolalita 

plazmy. [Soni et al., 1994; Thompson et al., 2012; Veselý, 2012] 



20 

2.3.2 HYPERNATRÉMIE 

Hypernatrémie je definována jako zvýšená plazmatická hladina sodíku 

nad 145 mmol/l, závažná hypernatrémie jako zvýšení nad 155 mmol/l, kritická 

s hodnotou nad 160mmol/l, kde je riziko úmrtí až 70%. Jedná se o relativně 

běžnou elektrolytovou poruchu, která je pozorována u dospělých, trpících 

psychickými problémy, nebo u dětí s průjmovým onemocněním. Starší osoby 

tvoří skupinu s vyšším rizikem vzniku hypernatrémie v důsledku sníženého 

vnímání pocitu žízně, souběžně probíhajících onemocnění nebo zhoršení 

psychického stavu. U starších hospitalizovaných pacientů se hypernatrémie 

vyskytuje u 1 % nemocných, u kriticky nemocných pacientů, léčících se 

na jednotce intenzivní péče, dosahovala incidence hypernatrémie až 8,9 %. 

[Palevsky et al., 1996; Moritz a Ayus, 1999; Polderman et al., 1999; Adrogué 

a Madias, 2000b] 

 

2.3.2.1 Patofyziologie  

  Hypernatrémie představuje deficit vody ve vztahu k zásobám tělesného 

sodíku a může se vyvíjet v důsledku příjmu sodíku nebo ztrát volné vody. 

Rostoucí plazmatická koncentrace Na+ vytváří osmotický gradient mezi ECT 

a ICT v mozkových buňkách, dochází k přestupu vody z buněk do ECT 

pro zachování rovnováhy a následnému "svrašťování" mozkových buněk 

a zvýšení osmolality. Částečná obnova objemu mozku nastává po několika 

hodinách hromaděním elektrolytů v buňkách (rychlá adaptace). Normalizace 

objemu mozku je dokončena během několika dní kumulací organických 

osmolytů. Rychlá korekce hypertonického stavu však může vést k cerebrálnímu 

edému, protože mozkové buňky přijímají vodu rychleji, než odvádí rozpuštěné 

soluty a organické osmolyty. (viz. Obr. 7)  [Adrogué a Madias, 2000b; Liamis 

et al., 2009; Lindner a Funk, 2013]  
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Obr. 7 Schématické znázornění přizpůsobení objemu mozku 

hypernatrémii 

 

Převzato z: Adrogué a Madias (2000b) 

 

2.3.2.2 Příznaky  

  Příznaky hypernatrémie se vyskytují v závislosti na stupni a rychlosti 

vzniku. Základním patogenetickým mechanismem akutní hypernatrémie je 

exsikace ("smrštění") mozkových buněk. Hlavním příznakem je žízeň, dále 

snížená tvorba slin, oligurie až anurie, nechutenství, letargie, nauzea, svalová 

slabost, neklid, podrážděnost, zmatenost. Situace může být komplikována 

vaskulární rupturou, subarachnoidálním krvácením a trvalým neurologickým 

poškozením až smrtí. U chronické hypernatrémie jsou příznaky méně časté, 

protože mozkové buňky mají dostatek času na adaptaci, zvyšují množství 

intracelulárních iontů a solutů a tím jsou sníženy ztráty vody z buněk. [Adrogué 

a Madias, 2000b; Veselý, 2012] 
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2.3.2.3 Klasifikace hypernatrémických stavů  

Základním kritériem pro klasifikaci hypernatrémických stavů je posouzení 

zásob Na+ : 

 

1) Hypovolemická hypernatrémie -  tento stav je charakterizovaný 

zvýšenou plazmatickou koncentrací Na+ a sníženým objemem ECT. 

U pacienta se objevují známky dehydratace. Nejčastější příčinou 

tohoto stavu je ztráta hypovolemické tekutiny v důsledku větších 

ztrát vody v porovnání se ztrátami Na+. Je vyvolána ztrátami 

hyponatrémické tekutiny. Ta se může ztrácet bud extrarenální 

cestou nebo renální cestou. V případě extrarenálních ztrát se jedná 

zejména o lehčí infekční průjmy, zvracení, vrozený nebo získaný 

deficit laktázy, nadměrné pocení v horkém prostředí či při horečce. 

Renální ztráty hyponatrémické tekutiny nastávají při některých 

renálních postiženích (stavy po odstranění obstrukce) či užívání 

léčiv. [Veselý, 2012] 

 

2) Euvolemická hypernatrémie – při této hypernatrémii je snížená 

koncentrace Na+ s téměř normálním objemem ECT. Příčinou bývá 

nedostatečný příjem tekutin či zvýšené ztráty čisté vody 

při normálních celotělových zásobách Na+. Je nejčastěji zapříčiněna 

nedostatečným příjmem vody nebo zvýšenou ztrátou čisté vody. 

Relativně nedostatečný příjem tekutin hrozí zejména u starších 

pacientů, u kterých se vyskytuje snížený pocit žízně. Příčinou 

nedostatečného příjmu může být diabetes insipidus. Zvýšené ztráty 

čisté vody mohou nastat odpařováním vody z kůže a sliznic 

respiračního systému. [Veselý, 2012] 

 

3) Hypervolemická hypernatrémie – je to stav charakterizovaný 

zvýšeným objemem ECT a zvýšenou koncentrací plazmatického 

Na+. U pacienta se projevuje hyperhydratace zapříčiněna 

nadbytečným příjmem hypernatrémické tekutiny. Může být 

způsobena nadměrným příjmem sodíku, pitím mořské vody, 
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primárním hyperaldosteronismem či Cushingovým syndromem. 

[Veselý, 2012] 
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3 LÉKOVÁ HYPONATRÉMIE A MOŽNOSTI JEJÍ ÚPRAVY 

Léčiva jsou běžnou příčinou elektrolytových abnormalit, obecně lze říci, že 

riziko polékové hyponatrémie je vyšší než nebezpečí polékové hypernatrémie. 

Léková hyponatrémie totiž může být vyvolaná desítkami až stovkami léčiv. Jak 

bylo ukázáno zejména v malých studiích a kazuistikách, hyponatrémie je 

způsobena narušením homeostázy sodíku a vody. Důkladné porozumění 

patofyziologickému procesu a přidruženým rizikovým faktorům je důležité pro 

prevenci a účinnou léčbu této potenciálně život ohrožující poruchy. [Liamis 

et al., 2008]  

 

3.1 LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ HOMEOSTÁZU SODÍKU A VODY 

 

3.1.1 DIURETIKA 

Diuretika tvoří jednu z  nejčastějších příčin hyponatrémie. První podrobný 

popis takto vzniklé hyponatrémie byl zveřejněn před více než 50 lety. Jedná se 

o léčiva, která svým působením v různých částech nefronu zvyšují vylučování 

vody a iontů. Nejčastějšími diuretiky, která se podílejí na rozvoji hyponatrémie, 

jsou thiazidy nebo jejich analoga. [Liamis et al., 2008; Rodenburg et al., 2013]  

Navzdory četným klinickým studiím jsou základní patofyziologické 

mechanismy hyponatrémie nejasné. Mezi mechanismy, které se mohou podílet, 

patří:  

 nadměrné ztráty sodíku a draslíku ledvinami ve srovnání 

se ztrátami vody vyplývající jak z hypovolémie způsobené 

diuretiky, tak ze zadržování vody v důsledku působení ADH 

 hypovolémie vyvolaná diuretiky, která přiměřeně stimuluje sekreci 

ADH 

 pokud je současně přítomna hypokalémie, která vede 

k transcelulární výměně iontů, ve které draslík opouští buňku 

k doplnění extracelulárních zásob a sodík se přesouvá do buněk 

k zachování elektroneutrality 
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 přímá inhibice ředění moči snížením reabsorpce NaCl v renálních 

tubulech 

 stimulace žízně 

 nedostatek hořčíku (hypomagnezémie) 

 a v neposlední řadě nadměrná sekrece ADH – polékový SIADH 

[Liamis et al., 2008] 

 

 

Thiazidy (hydrochlorothiazid) a jejich analoga (indapamid, metipamid) 

působí v horním úseku distálního tubulu, ve kterém brání reabsorpci NaCl 

interakcí s vazebným místem pro Cl- ionty na Na+/Cl- kotransportéru. To vede 

k velkým ztrátám nejen sodíku, ale i draslíku a chloridů a tím i k nadměrné 

diuréze. Thiazidy se používají jako antihypertenziva první volby u starších 

pacientů, při současném chronickém srdečním selhání (CHSS) a u hypertenze 

doprovázené retencí vody a sodíku. Vlastní antihypertenzní účinek je způsoben 

poklesem hladiny Na+ v plazmě, což vyvolává relaxaci periferních arteriol 

ovlivněním iontových kanálů v hladkém svalstvu cév. [Hwang a Kim, 2010; 

Špác a spol., 2010] 

Hyponatrémie související s thiazidy se zpravidla rozvíjí v prvních 

2 týdnech terapie. Rizikovými faktory jsou vyšší věk, ženy a osoby s nižší 

tělesnou hmotností nebo souběžné užívání léčiv narušujících vylučování vody. 

Mechanismus vzniku není jasný, ovšem jsou náznaky, že ztráty sodíku 

a draslíku vedou k zadržování vody vlivem ADH. Na rozvoj hyponatrémie mají 

vliv 3 faktory: stimulace sekrece ADH, snížená clearance volné vody a zvýšený 

příjem tekutin. Thiazidová diuretika narušují schopnost ředění moči několika 

způsoby – jednak inhibují transport elektrolytů v oblasti ředění, to vede 

ke zvýšení minimální osmolality moči, dále také mohou snižovat glomerulární 

filtraci a zvýšit reabsorpci Na+ a vody v proximálním tubulu a snižují nabídku 

tekutiny do distálního tubulu. [Ashouri, 1986; Clark et al., 1994; Spital, 1999; 

Hwang a Kim, 2010] 

Hyponatrémie se může objevit i po podání indapamidu, stejně jako 

po kombinaci hydrochlorothiazidu s amiloridem. Tato kombinace zvyšuje riziko 

hyponatrémie v důsledku aditivního účinku amiloridu na exkreci sodíku 
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ledvinami. Amilorid je kalium šetřící diuretikum, které vyvolává retenci draslíku 

jeho výměnou za sodík v distálním tubulu, a proto kombinace s thiazidy vede 

k vyšším ztrátám sodíku. [Johnston et al., 1989; Chapman et al., 2002] 

Naopak kličková diuretika se na rozvoji hyponatrémie podílejí mnohem 

méně, je to pravděpodobně způsobeno rozdílnou oblastí působení. Kličková 

diuretika inhibují reabsorpci Na+ v tlusté vzestupné části Henleovy kličky, která 

je nepropustná pro vodu. Reabsorpce Na+ bez vody je obvykle hlavním krokem 

k vyvolání hypertonicity dřeňového intersticia a kličková diuretika tak narušují 

hlavně koncentrování moči, rozvoj hyponatrémie naopak omezují. [Sonnenblick 

et al., 1986; Spital, 1999; Hwang a Kim, 2010] 

 

3.2 LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ HOMEOSTÁZU VODY  

  Kromě diuretik ovlivňují homeostázu vody i další léčiva, 

a to prostřednictvím 3 možných mechanismů: centrálně zvyšují sekreci ADH 

(polékový SIADH), zesilují účinek endogenního ADH na dřeň ledvin nebo 

obnovují osmostat a tím snižují práh pro sekreci ADH. [Liamis et al., 2008] 

 

3.2.1 PSYCHOTROPNÍ LÁTKY  

Psychotropní látky se často podílejí na vzniku hyponatrémie, na jejím 

rozvoji se podílejí jak antidepresiva (selektivní inhibitory zpětného vychytávání 

serotoninu, tricyklická antidepresiva i inhibitory monoaminooxidázy), tak 

antipsychotika (fenotiaziny a butyrofenony). Rizikovými faktory jsou vyšší věk, 

ženské pohlaví, nádory, onemocnění centrálního nervového systému nebo plic, 

současné užívání diuretik nebo jiných léčiv způsobujících hyponatrémii, snížené 

renální funkce, nízká tělesná hmotnost či nižší výchozí plazmatická koncentrace 

sodíku. Vliv může mít i kouření, protože je známo, že nikotin je silným 

stimulátorem ADH a podporuje tedy reabsorpci vody ve sběrném kanálku. 

[Riggs et al., 1991; Jakob a Spinler, 2006; Liamis et al., 2008] 
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3.2.1.1 Antidepresiva  

3.2.1.1.1 Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) 

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu jsou jedny 

z nejčastěji užívaných léčiv k léčbě depresí a zároveň nejčastější skupinou 

antidepresiv spojených s hyponatrémií.  Výskyt této poruchy se významně liší 

od 0,5 % do 32 % (!). Bylo zjištěno, že u pacientů léčících se SSRI je výskyt 

hyponatrémie zhruba 4x vyšší než při léčbě ostatními antidepresivy.  Poprvé 

byla hyponatrémie popsána ve Spojených státech amerických u fluoxetinu. 

Rozvíjí se zejména v průběhu prvních týdnů po zahájení terapie, zatímco 

normovolémie je dosaženo až 2 týdny po jejich vysazení. Liu et al. (1996) 

prozkoumali 736 případů hyponatrémie a zjistili, že fluoxetin se vyskytl u 554 

případů (75,3 %), paroxetin u 91 (12,4 %), sertralin u 86 (11,7 %) a fluvoxamin 

u 11 případů (1,5 %). [Siegler et al., 1995; Liu et al., 1996; Movig et al., 2002] 

Základní mechanismus hyponatrémie není zcela jasný, ačkoli 

se spekuluje, že vzniká sekundárně k SIADH. Studie na zvířatech ukázala, že 

serotonin může zvyšovat nebo udržovat sekreci ADH, dochází k zadržování 

vody a diluční hyponatrémii. [Bowen, 2009; Kate et al., 2013] 

 

3.2.1.1.2 Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 

a noradrenalinu (SNRI) 

Venlafaxin a jeho aktivní metabolit desvenlafaxin jsou inhibitory zpětného 

vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). U pacientů s akutním nebo 

náhlým poklesem hladiny sodíku v séru jsou často přítomny neklamné známky 

a příznaky, jako je ataxie, delirium, zmatenost a křeče, pacienti s chronickou 

mírnou hyponatrémií bývají bez příznaků nebo se projevují nespecifické 

příznaky jako únava, letargie a anorexie, které patří také mezi příznaky 

deprese. [Kirby a Ames, 2001; Romero et al., 2007; Lee a Leung, 2013] 

Duloxetin je rovněž inhibitor zpětného vychytávání serotoninu 

a noradrenalinu, u kterého je hyponatrémie vzácnou komplikací doprovázející 

jeho léčbu. Základní příčinou vzniku hyponatrémie u SNRI je SIADH, ovšem 

přesná podstata vyvolání toho syndromu není zcela známa, jako ostatně 

u jiných léčiv. [Lacarta et al., 2008] 
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3.2.1.1.3 Bupropion, mirtazapin  

Bupropion je antidepresivum, které inhibuje zpětné vychytávání 

noradrenalinu a dopaminu (NDRI). Hyponatrémie je vzácným nežádoucím 

účinkem, zejména u starších pacientů. Výskyt hyponatrémie ve spojení 

s bupropionem je pouze 0,41 % z všech hlášených nežádoucích účinků tohoto 

léčiva.  [Kate et al., 2013] 

Mirtazapin je také spojován s touto elektrolytovou poruchou. Přehled 

publikovaných případů ukazuje, že hyponatrémie v souvislosti s mirtazapinem 

se vyskytuje zejména u pacientů nad 60 let s průměrem 6,5 dne užívání 

a při dávkách nižších než 7,5 mg denně. Průměrná nejnižší hladina sodíku 

v plazmě byla 117,2 mmol/l a k normě se vrací přibližně 11 dní po vysazení 

léčiva. [Cheah et al., 2008] 

 

3.2.1.2 Antipsychotika  

Hyponatrémie je považována za potenciálně nebezpečnou a rozšířenou 

komorbiditu u psychiatrických pacientů. Bývá často asymptomatická nebo se 

objevují příznaky běžné u psychiatrických pacientů jako psychomotorický 

neklid, retardace, třes, únava nebo slabost. Rychle se rozvíjející hyponatrémie 

může být doprovázena křečemi nebo kómatem, pomalý nástup je spojován 

s mírnými poruchami chování nebo poruchami pozornosti, paměti a výkonných 

funkcí. [Siegel, 2008; Letmaier et al., 2011] 

Antipsychotika jsou léčiva primárně používaná k terapii schizofrenie, 

některá se také využívají k léčbě jiných psychiatrických poruch – bipolární 

afektivní poruchy, agresivity nebo rezistentní deprese. Příčinou hyponatrémie je 

SIADH. Avšak snížení sérové koncentrace sodíku u emocionálně narušených 

nebo psychotických pacientů nemusí vzniknout pouze jako nežádoucí účinek 

těchto léčiv, ale také může být zapříčiněna samotnou psychózou nebo 

nutkavým pitím tekutin. [Raskind et al., 1975; Liamis et al., 2008] 

Poruchy homeostázy sodíku a vody jsou často popisovány u pacientů 

s chronickou schizofrenií, incidence je až 6% u hospitalizovaných pacientů. 

Běžnou příčinou je primární polydipsie v důsledku snížení prahu pro žízeň 

pod práh pro sekreci ADH. Pokud je zachována normální regulace osmolality, 

nedochází k rozvoji hyponatrémie. Hyponatrémie je často u těchto pacientů 
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zapříčiněna kombinací polydipsie a SIADH. Kromě chronické schizofrenie 

a polydipsie jsou rizikovými faktory této poruchy historie SIADH v anamnéze, 

kouření, kombinace více léčiv (možný aditivní efekt) či teplé počasí. 

Hyponatrémie se projevuje náhle, rozvíjí se však několik hodin až dní a je 

doprovázena úzkostí, neklidem, kolísáním TK, nauzeou, závratí  a nápadným 

zvýšením příjmu tekutin. [Chval, 2007]   

Hospitalizovaní pacienti nad 65 let mají vyšší prevalenci vstupní 

hyponatrémie  (4,6 % vs. 2,6 %) a hyponatrémie spojené s vyšší mírou 

úmrtnosti (16 % vs. 8 %) v porovnání s jakoukoli mladší věkovou skupinou. 

Na základě údajů hlášených z všeobecné nemocnice lze předpokládat, že 

přítomnost hyponatrémie v době přijetí je spojena se zvýšenou mírou relapsů. 

Tato hypotéza byla testována v kohortové studii 1000 pacientů postupně 

přijatých do psychiatrické léčebny. [Anderson et al., 1985; Terzian et al., 1994; 

Manu et al., 2012] 

 

3.2.2 ANTIEPILEPTIKA  

Antiepileptika jsou známou příčinou hyponatrémie, opět většinou 

v podobě SIADH. Rizikové faktory zahrnují vyšší věk, současné užívání 

kombinací dalších antiepileptik (do značné míry u epileptiků obvyklá léčebná 

strategie), nesteroidních antiflogistik, aspirinu, tricyklických antidepresiv, SSRI, 

diuretik a dalších léčiv, které mohou způsobit hyponatrémii. Zejména vyšší věk, 

současné užívání dalších antiepileptik a diuretik jsou významnými faktory 

pro rozvoj závažné hyponatrémie. [Kim et al., 2014] 

Hyponatrémie byla opakovaně zaznamenána v případě terapie 

karbamazepinem. Jedná se antiepileptikum II. generace používané nejen 

k terapii epilepsie, ale i neuralgie trigeminu, mentální retardace nebo 

psychických poruch (tzv. stabilizátor nálady). Na vzniku hyponatrémie se podílí 

tím, že zvyšuje uvolňování ADH z neurohypofýzy, incidence výskytu této 

poruchy je v rozmezí 4,8 – 41,5 % v závislosti na charakteru sledované 

populace. Díky svému antidiuretickému působení se také využívá k terapii 

centrálního diabetu insipidu. Možným mechanismem antidiuretického působení 

je změna citlivosti hypothalamických osmoreceptorů na osmolalitu plazmy, 

ovšem nelze vyloučit ani zvýšenou citlivost renálních tubulů na cirkulující ADH. 
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Hyponatrémie je často asymptomatická, může být hlášena vzácná intoxikace 

vodou, která vyžaduje okamžité přerušení terapie. [Meinders et al., 1974; Van 

Amelsvoort et al., 1994; Liamis et al., 2008] 

Oxkarbamazepin je účinný ketoanalog karbamazepinu a používá se 

u stejných typů záchvatů jako karbamazepin, ale má příznivější farmakokinetiku 

a lepší snášenlivost. I přesto některé studie uvádí, že výskyt hyponatrémie je 

vyšší právě u pacientů léčených oxkarbamazepinem. Hyponatrémie je často 

asymptomatická, těžká nebo symptomatická hyponatrémie se projevuje různými 

neurologickými poruchami, zahrnujícími záchvaty, změněnou mentalitu, herniaci 

mozkového kmene až smrt. Frekvence výskytu je vysoce variabilní a odhaduje 

se v rozsahu 23 - 73,3 % (!). [Nielsen et al., 1988; Pendlebury et al.,1989; Van 

Amelsvoort et al., 1994; Adrogué a Madias, 2000a; Liamis et al., 2008] 

Zajímavostí je případ 28-leté ženy s diagnózou sekundárního 

antifosfolidipového syndromu, u které se vyskytla symptomatická hyponatrémie 

jako následek zvýšeného přijmu tekutin po podávání oxkarbamazepinu, což 

naznačuje nový mechanismus vzniku hyponatrémie spojené s tímto léčivem. 

Pacientka přijímala velké množství tekutin z důvodu nadměrného pocitu žízně, 

příčinou poruchy v tomto případě nebyl SIADH, ale primární polydipsie. 

[Mavragani a Vlachoyiannopoulos, 2005] 

Syndrom nepřiměřené sekrece ADH může - ve srovnání 

s karbamazepinem však vzácněji - vyvolat kyselina valproová, naopak 

lamotrigin potencuje účinek endogenního ADH na tubuly ledvin. [Ikeda et al., 

1994; Mewasingh et al., 2000] 

 

3.2.3 CHEMOTERAPEUTIKA 

Vinkristin a vinblastin jsou vinca alkaloidy, poprvé izolované z listů 

rostliny Catharanthus roseus z čeledi Apocynaceae. Hyponatrémie se objevuje 

zejména při terapii vinkristinem. Tyto látky mají široké spektrum klinického 

využití, používají se především v dětské onkologii, méně často pak u dospělých 

s rakovinou, což může být dáno vyšší citlivostí pediatrických nádorů 

na vinkristin a lepší tolerancí na relativně vysoké dávky vinkristinu. Tyto látky 

ovlivňují normální osmoreceptorovou kontrolu sekrece ADH přímým toxickým 

efektem na hypothalamický systém a neurohypofýzu. Příčinou vzniku 
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hyponatrémie je SIADH, u pacientů je často pozorována periferní neuropatie.  

[Robertson, 1973; Gidding et al., 1999; Liamis et al., 2008] 

Platinové sloučeniny jsou dalšími léčivy podílejícími se na rozvoji 

hyponatrémie. Základními příčinami vzniku jsou SIADH a renální ztráty soli. 

Hyponatrémie se často vyskytuje v kombinaci s hypomagnezémií, hypokalcémií 

a hypokalémií. Výskyt elektrolytových dysbalancí při terapii cisplatiny dosahuje 

až 43 %. [Giaccone et al., 1985; Lee a Shin, 1992; Berghmans, 1996] 

Intravenózně podávaný cyklofosfamid je alkylačním cytostatikem, které 

vyvolává hyponatrémii potenciací účinku ADH a tak narušením vylučování vody 

a také možným zvýšeným uvolňováním ADH z neurohypofýzy. Pacientům se 

doporučuje příjem velkého množství tekutin k udržení vylučování velkého 

množství moči, aby se zabránilo rozvoji chemické cystitidy. Kombinace 

potenciace účinku ADH a nadměrného příjmu vody však může vést 

k potenciálně život ohrožující intoxikaci vodou. Proto se doporučuje podávání 

izotonického fyziologického roztoku místo vody k zabránění rozvoje této 

komplikace. [DeFronzo et al., 1973; Harlow et al., 1979; Bressler a Huston, 

1985] 

Methotrexát ve vysokých dávkách má toxický účinek na neurosekreční 

oblast mozku, stejně tak způsobuje změny v distribuci objemů tělesných tekutin, 

což může vést k rozvoji hyponatrémie. Dalším podnětem ke zvýšenému 

uvolňování ADH může být i nauzea představující častý nežádoucí účinek 

protinádorové terapie, např. právě platinovými cytostatiky a methotrexátem.  

Imunomodulátory (např. interferon, interleukin 2) nebo levamisol způsobují 

hyponatrémii pravděpodobně prostřednictvím SIADH. [Frahm a von Hulst, 

1988; Berghmans, 1996] 

  

3.2.4 OPIÁTY  

Morfin a jeho deriváty mohou být rovněž příčinou hyponatrémie. 

V popředí jejího vzniku stojí pravděpodobně zvýšené uvolňování ADH, ovšem 

ke stimulaci sekrece může také dojít v důsledku zvracení nebo hypotenze, které 

se objevují jako nežádoucí účinky léčby. V případě tramadolu dochází ještě 

navíc k tomu, že inhibuje zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu a ten 
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poté stimuluje sekreci ADH, přesto výskyt hyponatrémie po podávání tramadolu 

je spíše vzácný. [Langfeldt a Cooley, 2003; Le Berre et al., 2007] 

 

3.2.5 DESMOPRESIN 

Desmopresin diacetát je syntetický analog antidiuretického hormonu 

u savců používaný k léčbě diabetes insipidus, polyurie nebo nočního 

pomočování. Působí jako agonista V2-receptorů, jejichž stimulací napodobuje 

účinek ADH a dochází k zadržování vody v organismu, způsobuje zvýšení 

osmolality moči a snížení jejího objemu. Relativní převaha reabsorpce vody 

nad reabsorpcí Na+ vede k rozvoji hypotonické hyponatrémie. Mezi možné 

příčiny takto vzniklé hyponatrémie patří předávkování desmopresinem, 

nevolnost (nejsilnější podnět pro endogenní uvolňování ADH) nebo průjem, 

zejména v případě náhrady izotonických ztrát hypotonickými tekutinami. 

[Williford a Bernstein, 1996; Shindel et al., 2002; Kelleher a Henderson, 2006] 

 

3.2.6 NESTEROIDNÍ ANTIFLOGISTIKA (NSAID) 

NSAID jsou léčiva používaná k léčbě bolesti a zánětu, inhibující syntézu 

prostaglandinů reverzibilní blokádou enzymu cyklooxygenázy. Hyponatrémie se 

objevuje v důsledku zesílení účinku ADH. Potenciace účinku ADH je způsobena 

snížením syntézy prostaglandinů v ledvinách, protože prostaglandiny 

za normálních okolností inhibují aktivitu ADH. Je však třeba poznamenat, 

že hyponatrémie související výhradně s užíváním NSAID je méně častá, 

pravděpodobně proto, že inhibice prostaglandinů může také přímo potlačovat 

sekreci ADH centrálně. Ovšem u pacientů se sníženým objemem extracelulární 

tekutiny nebo pacientů se SIADH je zvýšené riziko rozvoje hyponatrémie 

při užívání této skupiny léčiv.  [Petersson, 1987; Liamis et al., 2008] 

Užívání NSAID je rizikovým faktorem u maratónských běžců. Ti nahrazují 

ztráty sodíku potem masivním příjmem hypotonických tekutin, které snižují 

plazmatickou hladinu sodíku. Riziko hyponatrémie nebylo popsáno ve všech 

prováděných studiích. [Almond et al., 2005] 
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3.3 VZÁCNÉ PŘÍČINY HYPONATRÉMIE 

3.3.1 AMFETAMINY  

Hyponatrémie je jeden z nejzávažnějších nežádoucích účinků 

při zneužití  3,4–methylendioxymethylamfetaminu (MDMA), známého také jako 

extáze. Poprvé popsal tuto poruchu u MDMA Maxwell et al. (1993) před více 

než deseti lety. Syndrom nepřiměřené sekrece ADH je zde pravděpodobně 

hlavní příčinou vzniku hyponatrémie, významnou roli také hraje nadměrný 

příjem tekutin v důsledku polydipsie vyvolané rovněž podáváním MDMA či 

přímý vliv na aquaporiny sběrného kanálku, kdy dochází ke zvýšené reabsorpci 

vody nezávisle na hladině ADH. Zajímavostí je, že hyponatrémie vyvolaná 

MDMA se mnohem častěji vyskytuje u žen, uvažuje se o zvýšené citlivosti 

na ADH v období snížené hladiny estrogenu, ale přesný mechanismus není 

znám. [Maxwell et al., 1993; Liamis et al., 2008; Ghatol a Kazory, 2012] 

 

3.3.2 AMIODARON  

Hyponatrémie je vzácným nežádoucím účinkem vyskytujícím se 

při terapii amiodaronem. Jedná se nejspíše opět o SIADH. Hyponatrémie se 

vyskytuje převážně v prvních týdnech terapie a SIADH je způsoben díky 

modulačním vlivům léčiva na kanály v nervových nebo renálních tkáních. 

[Liamis et al., 2008] 

 

3.3.3 ANTIBIOTIKA  

Hyponatrémie se vyskytuje zejména u pacientů, kterým jsou podávány 

vysoké dávky co-trimoxazolu (trimetoprim-sulfametoxazol), zejména pak 

u pacientů se současně sníženou funkcí ledvin. Trimetoprim zčásti působí jako 

kalium šetřící diuretikum, blokuje sodíkové kanály v distálním tubulu. 

V důsledku toho je většinou mírná hyponatrémie připisována probíhajícím 

ztrátám sodíku vedoucím k hypovolémii a následnému zvýšení sekrece ADH. 

[Mori et al., 2003] 

 Pentamidin, také blokátor Na+ kanálů, se může podílet na rozvoji 

hyponatrémie, mechanismus ale není zcela jasný. Je však možné, že strmý 
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pokles krevního tlaku v důsledku podávání pentamidinu může v kombinaci 

s renálními ztrátami sodíku hrát důležitou roli. [Bevilacqua, 1994; Yeung et al., 

1996] 

 Hyponatrémie je vzácným nežádoucím účinkem léčby ciprofloxacinem, 

rifabutinem nebo vidarabinem. Pravděpodobnou příčinou vzniku hyponatrémie 

je SIADH. Hyponatrémii mohou dále vyvolat vorikonazol, 

cefoperazon/sulbaktam a mikonazol. [Liamis et al., 2011] 

 

3.3.4 IMUNOGLOBULINY  

Jak již bylo uvedeno výše, hyperproteinémie nebo hyperlipidémie 

vyvolávají pseudohyponatrémii. Kromě toho intravenózní infúze imunoglobulinu 

zvyšuje pevnou fázi plasmy obsahující protein, což vede k relativnímu poklesu 

objemu plazmy. Protože je sodík přítomen pouze ve vodné fázi plazmy, jeví se 

tento stav jako hyponatrémie. Intravenózní imunoglobuliny jsou často podávány 

ve formě 10% roztoku maltózy. U pacientů se selháváním ledvin se maltóza 

hromadí v extracelulární tekutině, zvyšuje osmolalitu plazmy za snížení 

plazmatické hladiny sodíku. Předpokládá se, že velikost hyponatrémie záleží 

na stupni poškození ledvin během intravenózní aplikace imunoglobulinu. 

[Palevsky et al., 1993; Daphnis et al., 2007] 

 

3.3.5 INHIBITORY ANGIOTENZIN-KONVERTUJÍCÍHO ENZYMU (ACEI) 

ACEI inhibují přeměnu prohormonu angiotensinu I na angiotensin II 

v periferních tkáních. Nepůsobí ovšem v mozku, kde dochází k přeměně 

angiotensinu I na angiotesin II, který může stimulovat pocit žízně a uvolnění 

ADH. Kromě toho mohou zvyšovat uvolňování ADH zpomalením degradace 

bradykininu. Stojí ovšem za zmínku, že kombinace ACEI s furosemidem 

u pacientů s městnavým srdečním selháváním může naopak hyponatrémii 

upravovat. [Liamis et al., 2008] 
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3.3.6 INHIBITORY PROTONOVÉ PUMPY (IPP) 

     Hyponatrémie je rovněž vzácným nežádoucím účinkem IPP, doposud 

bylo nahlášeno pouze 9 případů jejího výskytu. V osmi případech byl příčinou 

omeprazol, v jednom pak jeho levotočivý izomer esomeprazol. Opět se jedná 

o polékový SIADH. Dalším možným mechanismem hyponatrémie vyvolané IPP 

může být nefropatie spojená se ztrátami soli, protože IPP jsou nejčastější 

příčinou polékové akutní intersticiální nefritidy. Příčinná souvislost mezi 

hyponatrémií vyvolanou IPP a renálními ztrátami soli však nebyla prokázána. 

[Brewster a Perazella, 2007] 

  

3.3.7 LAXATIVA  

Ztráty sodíku způsobují především kontaktní laxativa bisacodyl 

a pikosulfát, která dráždí stěnu tlustého střeva, zvyšují peristaltiku, rovněž také 

inhibují reabsorpci Na+ v tlustém střevě a způsobují zadržování vody. 

Osmotická laxativa (laktulóza, sorbitol, síran hořečnatý, síran sodný) mají 

účinek slabší, a proto i ztráty sodíku jsou menší. [Šíma, 2011] 

 

3.3.8 TEOFYLIN  

Hyponatrémie je u teofylinu popsána zřídka. Teofylin inhibuje reabsorpci 

iontů jak v proximálním tubulu, tak ředícím segmentu. Teofylin také stimuluje 

uvolňování katecholamínů a aktivuje Na+/K+ ATPázu. Důsledkem je klinicky 

významná hypokalémie, zejména u pacientů s akutní intoxikací. Vyčerpání 

draslíku poté vede k hyponatrémii, protože koncentrace sodíku je dána 

poměrem „vyměnitelné“ části tělesného sodíku a draslíku ve vztahu 

k celkovému obsahu tělesné vody. [Minton a Henry, 1996; Liberopoulos et al., 

2002] 
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3.4 TERAPIE HYPONATRÉMIE 

Při výběru vhodné terapie je důležité brát ohled na rychlost nástupu 

(akutní, chronická), závažnost - přítomnost či nepřítomnost příznaků centrálního 

nervového systému (letargie, delirium, křeče, kóma), stav objemu extracelulární 

tekutiny (hypovolemická, euvolemická, hypervolemická hyponatrémie) a příčinu. 

(viz. Obr. 8) [Kokko, 2006; Lien a Shapiro, 2007; Jiskra, 2012]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 8 Terapie těžké nově vzniklé hyponatrémie 

 

    Převzato z: upraveno dle Esposito et al., (2011)  - cit. Jiskra (2012) 
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Těžká akutní hyponatrémie vyžaduje okamžitou terapii. U tohoto typu 

neproběhla adaptace mozkových buněk, a proto vyžaduje razantnější postup, 

podávání kontinuální infúze 3% roztoku NaCl v první a druhé hodině a zvýšení 

sérové hladiny sodíku o 5 mmol/l, což je významné zejména u těžké 

hyponatrémie pod 120 mmol/l, kdy se zabrání nárůstu nitrolebního tlaku. 

Následuje úprava sérové koncentrace sodíku rychlostí 1-2 mmol/l za hodinu. 

Rychlost úpravy záleží na klinickém stavu pacienta. U akutní hyponatrémie 

musí nastat korekce během 8 hodin. [Veselý, 2012] 

U chronické hyponatrémie došlo k adaptaci mozkových buněk, korekce 

je v porovnání s akutní hyponatrémií pomalá, volená dle příčiny a typu. Většina 

odborníků prosazuje jako terapeutický cíl postupné zvyšování plazmatické 

hladiny sodíku nejvýše do 12 mmol/l za 24 hodin nebo do 18 mmol/l za 48 

hodin. Při příliš rychlé korekci hyponatrémie by mohlo dojít k rozvoji centrální 

pontinní myelinolýzy (CPM). Jedná se o závažnou neurologickou komplikaci, 

kterou poprvé popsali u alkoholiků s podvýživou Adams et al. v roce 1959. 

Je charakterizována ztrátou oligodendrocytů a myelinu. Projevuje se dysartrií, 

dysfagií, kvadruparézou, zmateností, agitací, poruchou vědomí až kómatem. 

Zvýšené riziko rozvoje je u pacientů s jaterním onemocněním, těžkou malnutricí 

nebo alkoholiků. [Adams et al., 1959; Kokko, 2006; Lien a Shapiro, 2007; 

Veselý, 2012]  

U pacientů s hypovolemickou hyponatrémií, kdy je vedle poklesu 

plazmatické koncentrace Na+ snížen i objem ECT, je cílem terapie obnovení 

normálního intravaskulárního objemu. Podání fyziologického roztoku 

(0,9% roztok NaCl) je základem léčby a vede k odstranění hypovolemického 

podnětu k uvolňování ADH. V případě současného výskytu hypokalémie se 

podává fyziologický roztok s chloridem draselným, ale je důležité mít na paměti, 

že draslík je osmoticky aktivní látka, která se vyměňuje za sodík, a proto 

korekce hypokalémie může vést ke zvýšení hladiny sodíku v plazmě. Podávání 

fyziologického roztoku by mělo být přerušeno při dosažení hodnoty plazmatické 

koncentrace Na+ 120-125 mmol/l. [Baylis, 2003; Liamis et al., 2008; Berl 

a Rastegar, 2010]  

Naopak u pacientů se stavem podobným SIADH, který vyvolavá 

euvolemickou hyponatrémii, existují 2 principy léčby hyponatrémie: identifikace 

a uspokojivá léčba vyvolávající příčiny (pokud je známa) a samotná terapie 
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hyponatrémie (odstranění přebytečné tělesné vody). Akutní symptomatická 

hyponatrémie je léčena kontinuálním podáváním 3% hypertonického roztoku 

NaCl a současným podáváním kličkových diuretik s cílem omezit expanzi 

objemu především nitrolební tekutiny. Pacienti s chronickou hyponatrémii jsou 

léčeni restrikcí tekutin. Základem terapie je proto omezení příjmu tekutin  

na 500-1000ml/24 hodin. Dlouhodobá restrikce však může být špatně 

tolerována, proto se vedle toho používá i farmakoterapie zaměřená na snížení 

účinku ADH na ledviny. [Baylis, 2003; Verbalis et al., 2007; Sherlock 

a Thompson, 2010] 

Logickým terapeutickým krokem je proto podávání antagonistů ADH. 

Ze starších léčiv se podává demeclocyklin nebo urea. Demeclocyklin je látka, 

která vyvolává nefrogenní diabetes insipidus, snižuje koncentraci moči 

navzdory hladině ADH. Je účinný u přibližně 60 % pacientů, avšak u pacientů 

s cirhózou jater nebo městnavým srdečním selháváním může vést 

k nefrotoxicitě. Urea je osmotické diuretikum, které zvyšuje vylučování vody 

a snižuje vylučování sodíku. Kličková diuretika mohou zhoršit nerovnováhu 

sodíku a vody a zhoršit tak hyponatrémii. [Baylis, 2003; Verbalis et al., 2007; 

Sherlock a Thompson, 2010] 

Od roku 2009 se v léčbě SIADH používají antagonisté V2-receptorů 

ve sběrném kanálku, tzv. vaptany. Jsou účinné u léčby euvolemické 

a hypervolemické hyponatrémie nebo hyponatrémie rezistentní ke korekci 

výlučně pomocí restrikce tekutin, včetně pacientů s dekompenzovaným 

SIADH,  jaterní cirhózou nebo srdečním selháváním. Intravenózně podávaný 

conivaptan je podáván hospitalizovaným pacientů, kteří nejsou schopni přijímat 

léčiva perorálně, jeho použití je však časově omezené. Naopak tolvaptan se 

podává perorálně u ambulantních pacientů. Léčba sice vede k navrácení 

plazmatické hladiny Na+ k normě, ale dosud provedená klinická studie 

neprokázala snížení mortality nemocných. Terapie vaptany je sice bezpečná, 

ale pouze symptomatická (studie SALT (2006) a EVEREST). Doporučená 

dávka je 15 mg tolvaptanu perorálně s postupným zvyšováním o 15 mg podle 

aktuálního stavu natrémie. [Schrier et al., 2006; Konstam et al., 2007; 

Greenberg a Lehrich, 2010; Jiskra, 2012; Friedman a Cirulli, 2013] 
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Hypervolemická hyponatrémie se vyskytuje u srdečního selhání nebo 

jaterní cirhózy a bývá léčena dietním omezení sodíku a podáváním diuretik, 

podobně jako u léčby euvolemické hyponatrémie. [Verbalis et al., 2007] 
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4 LÉKOVÁ HYPERNATRÉMIE A MOŽNOSTI JEJÍ ÚPRAVY 

Převážná část hypernatrémie vznikající jako nežádoucí účinek léčiv 

nastává v důsledku nadměrných ztrát vody, druhou (méně častou) příčinou je 

čistý zisk sodíku. Zvýšené ztráty tekutin mohou nastat renální nebo 

gastrointestinální cestou. Přehled hlavních příčin lékové hypernatrémie a jejich 

základních mechanismů viz. tab. 3. [Liamis et al., 2009] 

 

Tab. 3 Hlavní příčiny a základní mechanismy lékové hypernatrémie 

A. Ztráty vody  

1. renální ztráty  

 získaný nefrogenní diabetes insipidus 

         léčivy vyvolaná hypokalémie: amfotericin B, aminoglykosidy,  

                      cisplatina, penicilínové deriváty  

         léčivy vyvolaná hyperkalcémie: lithium, nadbytek vitaminu A  

                      nebo D 

                            ostatní: lithium, demeclocyclin, amfotericin B, foscarnet,  

              kolchicin, vinblastin, antagonisté V2-receptorů 

 

 centrální diabetes insipidus 

          lithium, fenytoin, ethanol  

 

 ostatní příčiny: kličková diuretika, podávání manitolu,             

kortikoidy, výživa s vysokým obsahem proteinů 

 

    2.   gastrointestinální ztráty 

             laktulóza, sorbitol 

 

B. Zvýšený příjem sodíku  

            hypertonický infúzní roztok bikarbonátu sodného, hypertonický   

           infúzní roztok NaCl, emetika bohatá na NaCl, N-acetylcystein 

Převzato z: upraveno dle Liamis et al. (2009) 
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4.1 RENÁLNÍ ZTRÁTY VODY 

Ztráty vody ledvinami mohou být způsobeny několika příčinami. Studie 

zaměřená na patofyziologii hypernatrémie realizovaná na jednotce intenzivní 

péče zjistila, že 38 % pacientů vykazovalo polyurii a většina z nich také 

osmotickou diurézu. Osmotická diuréza může být způsobena hyperglykémií 

a následnou glykosurií nebo podáváním hypertonického roztoku manitolu. 

[Lindner et al., 2009; Lindner a Funk, 2013] 

Diuréza se může rozvinout také v důsledku diabetu insipidu, nefrogenního 

i centrálního. Centrální diabetes insipidus vzniká často jako reakce 

na poškození centrálního nervového systému nebo po chirurgickém zákroku 

a je spojený se sníženou sekrecí ADH. Nefrogenní diabetes insipidus je spojený 

s nedostatečným účinkem ADH na ledviny. Na jeho vzniku se podílí 

i hypokalémie a hyperkalcémie. [Lindner a Funk, 2013]  

Renální nedostatečnost může sama o sobě vést k renálním ztrátám vody. 

Glomerulární filtrace při renální nedostatečnosti je snížena, množství vyloučené 

moči je normální nebo dokonce zvýšené. To nastává v důsledku poruchy ředící 

i koncentrační schopnosti ledvin. [Tannen et al., 1969; Feinfeld a Danovitch, 

1987; Lindner a Funk, 2013]  

 

4.1.1 Získaný nefrogenní diabetes insipidus 

Nefrogenní diabetes insipidus (NDI) je onemocnění, při kterém 

nedochází k zahušťování moči a tvoří se velké množství hypotonické moči, což 

se projevuje polydipsií a s ní spojenou polyurií. Je charakterizovaný 

nedostatečnou odpovědí distálního tubulu na normální plazmatickou hladinu 

ADH v důsledku snížené citlivosti cílových molekul. U mírnějších ztrát může být 

stav kompenzován zvýšeným příjmem tekutin, u závažnějších případů se může 

rozvinout dehydratace, neurologické příznaky až encefalopatie. U získaného 

NDI je narušena koncentrační schopnost ledvin v důsledku downregulace 

aquaporinů 2 (AQP-2), které jsou regulované působením ADH. Druhou 

možností je snížené množství těchto kanálů na apikální plazmatické membráně. 

[Adam, 1997; Marples et al., 1998; Verbalis, 2003; Sands a Vicher, 2006] 
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Na základě databáze vedlejších nežádoucích účinků Světové zdravotnické 

organizace, který zaznamenal 359 případů NDI jako nežádoucího účinků léčiv, 

nejčastější zaznamenanou příčinou bylo lithium (159 případů). [Bendz a Aurell, 

1999] 

 

4.1.1.1 Léčiva způsobující hypokalémii  

Hypokalémie je elektrolytová porucha definovaná jako pokles 

plazmatické koncentrace draslíku pod 3 mmol/l. Tento stav vede k downregulaci 

kanálů pro vodu v distálním tubulu ledvin a zvýšeným ztrátám vody. NDI je 

zpravidla reverzibilní 1-12 týdnů po nápravě této poruchy. [Khanna, 2006; 

Liamis et al., 2009] 

 

4.1.1.1.1 Amfotericin B 

Amfotericin B je antimykotikum používané k terapii lokálních 

i systémových mykotických infekcí, zvláště u pacientů se sníženou imunitou. 

Mimo jiných toxických účinků na ledviny může vyvolat i NDI. Má přímý vliv 

na adenylátcyklázu a aquaporin 2. Porucha v zahušťování moči může mít 

příčinu i ve sníženém množství těchto kanálů v ledvinách. Kontinuální 

hydratace a doplnění elektrolytů má preventivní účinek na rozvoj renálního 

poškození. Účinky jsou reverzibilní po vysazení nebo náhradě lipozomálním 

derivátem amfotericinu B, ale v poslední době bylo prokázáno, že i vyšší dávky 

tohoto léčiva mohou vyvolat NDI. Současné užívání dalších nefrotoxických léčiv 

(např. antibiotik nebo nesteroidních antiflogistik) zvyšuje výskyt nefrotoxicity 

související s amfotericinem B. [Miano-Mason, 1997; Kim et al, 2001; 

Garofeanu et al., 2005; Liamis et al., 2009] 

 

4.1.1.1.2 Aminoglykosidy 

Aminoglykosidová antibiotika jsou jedny z nejčastěji užívaných antibiotik 

k léčbě infekcí vyvolaných gram-negativními bakteriemi. Aminoglykosidy nejsou 

metabolizovány a jsou vylučovány glomerulární filtrací. Nefrotoxicita 

se nejčastěji vyskytuje jako nežádoucí účinek při terapii gentamycinem. Výskyt 
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nefrotoxicity u pacientů léčených aminoglykosidy déle než 7 dní byl téměř 30 %. 

Mezi neovlivnitelné rizikové faktory patří věk, obezita, onemocnění jater 

a ledvin, ovlivnitelné zahrnují dávku aminoglykosidu, frekvenci podávání, 

metabolickou acidózu, hypokalémii, hypomagnezémii nebo souběžně užívaná 

léčiva. [Ali, 1995; Lüllmann et al., 2004; Martinez-Salgado et al., 2007] 

Nefrotoxicita je charakterizována pomalu se zvyšující sérovou hladinou 

kreatininu a tubulární nekrózou bez výrazných morfologických změn 

ve struktuře glomerulu. Chronické užívání může vést k výraznému poklesu 

rychlosti glomerulární filtrace a mění intraglomerulární dynamiku, která vede 

k výraznému poklesu koeficientu ultrafiltrace. U lehčích forem je poškození 

reverzibilní, u těžších může dojít až k selhání ledvin. K poškození dochází tak, 

že část gentamycinu profiltrovaného v glomerulu se v horní části proximálního 

tubulu vychytává do buněk a následně do lyzozomu pro polybáze. 

Aminoglykosidy se v kyselém intralyzozomálním prostředí hromadí, což může 

vést až k rozpadu lyzozomálního aparátu a zániku tubulární buňky. [Baylis, 

1980; Schor et al., 1981; Rodríguez-Barbero et al., 1997; Lüllmann et al., 2004; 

Martinez-Salgado et al., 2007] 

 

4.1.1.1.3 Cisplatina 

Cisplatina patří mezi nejúčinnější chemoterapeutika využívaná k terapii 

různých typů nádorů. Její použití je však značně omezeno závažnou 

nefrotoxicitou. Cisplatina vyvolává těžké poškození ledvin v oblasti proximálního 

tubulu s těžkou hypokalémií, závažnost a četnost lze snížit zvýšeným příjmem 

většího množství tekutin a solí a následnou diurézou. [Lüllmann et al., 2004; 

Rashed et al., 2011] 

 

4.1.1.1.4 Penicilínová antibiotika 

Penicilínová antibiotika inhibují syntézu buněčné stěny bakterií. Vysoké 

dávky sodných solí penicilinu G nebo V mohou způsobit zatížení organismu 

množstvím sodíkových iontů a vést k hypernatrémii s hypokalemickou 

alkalózou, zejména u pacientů, u kterých je již narušena homeostáza těchto 

iontů. Vysoké dávky karboxypenicilínů mohou vést při postižených ledvinách 
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ke vzniku hypernatrémie a následné hypokalémie, a to u pacientů se srdečním 

selháváním může vést k rozvoji plicního edému. [Lüllmann et al., 2004; 

Lochmann, 2008] 

  

4.1.1.2 Léčiva vyvolávající hyperkalcémii 

   Hyperkalcémie je elektrolytová porucha charakterizovaná zvýšením 

plazmatické koncentrace vápníku nad 2,75 mmol/l. Vliv hyperkalcémie na funkci 

ledvin byl popsán u pacientů s hyperparatyreózou i bez ní. Její vliv na ledviny 

může vést k nefrolitiáze, nefrokalcinóze, snížení glomerulární filtrace a poruše 

koncentrační schopnosti ledvin. U pacientů s hyperparatyreózou dochází 

ke změnám v glomerulu a usazeninám vápníku, zejména v buňkách a bazální 

membráně sběrného kanálku. Baylis et al. (1981) pozorovali, že částečný NDI 

se vyskytuje u více než 70 % pacientů s hyperkalcémií a je zcela reverzibilní po  

opravě této poruchy. Na molekulární úrovni vzniká NDI buď poruchou 

aquaporinů a/nebo jejich downregulací ve sběrném kanálku. [Baylis et al., 1981; 

Garofeanu et al., 2005] 

 

4.1.1.2.1 Lithium 

Lithium je antimanikum (tzv. stabilizátor nálady), používaný k terapii 

bipolární (maniodepresivní) poruchy. Je jednou z nejčastějších příčin léčivy 

vyvolaného nefrogenního diabetu insipidu a s ním spojené hypernatrémie 

(hlášeny hodnoty až 196 mmol/l !!). Narušení koncentrační schopnosti ledvin 

v souvislosti s lithiem se poprvé objevilo na počátku roku 1970. NDI se objevil 

u téměř 50 % pacientů dlouhodobě léčených lithiem, toto poškození bylo 

považováno za reverzibilní, ovšem o pár let později bylo prokázáno, že lithium 

může způsobit i nevratné poškození ledvin. [Timmer a Sands, 1999; 

Garofeanu et al., 2005; Jeffery et al., 2007]  

K rizikovým faktorům patří náchylnost pacientů léčených lithiem 

k hypokalémii, účinek lithia na funkci štítné žlázy a příštítných tělísek 

s následnou hyperkalcémií, hyperparatyreózou a hypotyreózou. Z tohoto 

důvodu, získaný NDI může souviset nejen s poškozením koncentrační 

schopností, ale také s nadměrným přijmem tekutin, protože lithium vyvolává 
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stimulaci centra pro žízeň a tím polydipsii. [McHenry et al., 1990; Walker, 1993; 

Garofeanu et al., 2005]  

Na rozvoji NDI se lithium podílí několika mechanismy. Inhibuje 

adenylátcyklázu v hlavních buňkách distálního tubulu a sběrného kanálku 

ledvin, dochází ke snížení cyklického adenosinmonofosfátu (cAMP) a následně 

i snížení stimulace proteinkinázy A. Důsledkem je downregulace aquaporinů 

v apikálních buňkách membrány a snížený transport vody. V posledních letech 

bylo ovšem prokázáno, že downregulace a rozvoj NDI může nastat i bez 

ovlivnění adenylátcyklázy in vitro a in vivo. Lithium rovněž způsobuje 

hyperkalcémii a zvyšuje riziko vzniku nefrogenního diabetu insipidu, může 

rovněž ovlivňovat uvolňování ADH centrálně nebo vyvolávat primární polydipsii. 

[Cogan et al., 1987; Salata a Klein, 1987; De Wardener a Herxheimer, 2000; 

Li et al., 2006] 

Tento nežádoucí účinek je závislý na dávce a může se zlepšit podáváním 

kalium šetřícího diuretika, které snižuje vychytávání lithia hlavními buňkami 

sběrného kanálku a snižuje tak inhibiční vliv lithia. [Boton et al., 1987; Lüllmann 

et al., 2004] 

 

4.1.1.2.2 Nadbytek vitamínu D 

Při předávkování vitamínu D se objevují příznaky související se zvýšenou 

koncentrací vápníku v krvi (vznik kalcifikace): soli vápníku tvoří krystaly 

v měkkých tkáních, jako jsou ledviny nebo cévní media. Zvyšuje se vylučování 

vápníku a fosfátů s projevy polyurie, žízně, bolestí hlavy a kloubů, hypertenzí, 

svalovou slabostí, u dětí záškuby a třes. V důsledku selhání funkce ledvin může 

dojít i ke smrti. Při včasném přerušení podávání vitamínu D jsou příznaky 

předávkování reverzibilní a kalcifikace mizí. [Lüllmann et al., 2004] 
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4.1.1.3 Ostatní léčiva vyvolávající získaný NDI 

4.1.1.3.1 Foscarnet 

Foscarnet je antivirotikum používané k terapii cytomegalovirových infekcí 

u imunosupresivních pacientů. Může ovlivňovat citlivost sběrného kanálku na 

ADH a narušovat koncentrační schopnost ledvin. To vede k NDI prostřednictvím 

downregulace vazopresinem řízených aquaporinů na apikální membráně 

sběrného kanálku. Při terapii se vyskytují různé stupně poškození ledvin a jsou 

většinou reverzibilní do týdne po ukončení terapie. Nicméně existují i  případy 

úmrtí do 4 týdnů po vysazení. Data z amerických studií prováděných u pacientů 

s cytomegalovirovými infekcemi uvádí výskyt poruchy funkce ledvin (včetně 

akutního selhání) u 27 % ze 189 pacientů léčených foscarnetem. Další 

antivirotika jako například indinavir, cidofovir, tenofovir a didanosin mohou 

vyvolávat NDI. [Deray et al., 1989; Jacobson et al., 1989; Sjovall et al., 1989; 

Navarro et al., 1996; Izzedine et al., 2005] 

 

4.1.1.3.2 Demeclocyklin 

Demeclocyclin je bakteriostatické tetracyklinové antibiotikum používané 

k terapii různých infekcí nebo akné. Vyvolává diurézu a nefrogenní diabetes 

insipidus. Diurézu vyvolává selektivní inhibicí reabsorpce vody v distální části 

nefronu. Porucha zahušťování moči je závislá na dávce a reverzibilní v průběhu 

několika týdnů po vysazení. Od roku 1975 se výskyt tohoto nežádoucího účinku 

snížil a působení demeclocyklinu na ledviny bylo využito k léčbě hyponatrémie 

způsobené SIADH. [Forrest et al., 1978; Miller et al., 1980; Garofeanu et al., 

2005] 

 

4.1.1.3.3 Antagonisté V2 – receptorů (vaptany) 

Hypernatrémie se může rozvinout po podávání antagonistů V2-receptorů, 

kteří jsou používány k terapii euvolemické nebo hypervolemické hyponatrémie. 

Například u pacientů léčených tolvaptanem se hypernatrémie rozvinula u 1,8 % 

z nich. Hypernatrémie se vyskytuje u všech antagonistů V2-receptorů, zejména 



47 

v kombinaci s omezením tekutin. [Schrier et al., 2006; Konstam et al., 2007; 

Decaux et al., 2008]  

 

4.1.1.3.4 Kolchicin a vinblastin 

Experimentální data ukazují, že kolchicin a vinblastin narušují 

intracelulární mikrotubuly a inhibují průtok vody v ledvinách savců 

zprostředkovaný vazopresinem a cyklickým adenosinmonofosfátem. 

Neporušenost celistvosti mikrotubulů v buňkách distálního tubulu je nezbytná 

pro antidiuretické působení vazopresinu. [Usalan et al., 1999] 

 

4.1.2 Centrální diabetes insipidus  

Centrální diabetes insipidus (CDI) je vyvolán řadou příčin, nejčastěji 

v důsledku získaného poškození mozku v oblasti hypothalamu 

a neurohypofýzy. Tato poškození zahrnují operaci hypofýzy, nádor hypofýzy, 

trauma, trombózu, infekce, ischemii nebo granulomatózní onemocnění. 

CDI je spojen s nedostatečnou tvorbou ADH v hypothalamu, vede k tvorbě 

hypotonické moči a zvýšení osmolality plazmy. Je většinou prezentován 

polydipsií a polyurií, ale rovněž se může vyskytovat zmatenost, psychózy, křeče 

až kóma. U pacientů se schizofrenií se často objevuje psychogenní polydipsie. 

Téměř polovina všech případů CDI je však idiopatická. [Williams a Henry, 1947; 

Evenson et al., 1987; Robertson, 1995; Verghese et al., 1996; Veselý, 2012] 

Z léčiv se může podílet na vzniku centrálního diabetu insipidu fenytoin. 

Jedná se o antiepileptikum I. generace používané k terapii epileptických 

záchvatů, neuralgie trigeminu a u některých poruch srdečního rytmu. Má 

přechodný inhibiční účinek na uvolňování ADH, u pacientů se ale neobjevuje 

polyurie. Toxické dávky mohou vyvolat těžké hypernatrémické kóma. Na druhé 

straně je používán jako náhradní léčivo u hyponatrémie vyvolané 

karbamazepinem. [Sordillo et al., 1978; Liamis et al., 2009] 

Hypernatrémie se může vzácně vyskytnout i u alkoholiků. Incidence 

hypernatrémie byla hlášena u 2,5 % z 241 sledovaných případů. Zvyšování 

koncentrace alkoholu v krvi vede ke snížené sekreci ADH ze zadního laloku 
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hypofýzy a ke zvýšenému vylučování vody. [Elisaf et al., 1994; Lüllmann et al., 

2004]  

 

4.1.3 Ostatní příčiny  

4.1.3.1 Kličková diuretika 

Obecně je hypernatrémie relativně vzácný nežádoucí účinek, pokud jsou 

užívána pouze krátkou dobu. Ztráty vody jsou kompenzovány zvýšeným 

příjmem tekutin. Ze 162 sledovaných pacientů s hypernatrémií, pouze 13 

případů nastalo po užití kličkových diuretik. Tato léčiva působí v tlustém 

vzestupném raménku Henleovy kličky, kde inhibují reabsorpci NaCl a narušují 

koncentrační schopnost ledvin. [Snyder et al., 1987; Rose, 2001; Seo a Oh, 

2010] 

 

4.1.3.2 Manitol 

Podávání hypertonické infúze manitolu vede ke vzniku osmotické diurézy. 

Přítomnost velkého množství nereabsorbovatelných rozpuštěných látek v lumen 

tubulů vede ke zvýšenému vylučování moči. V důsledku toho dochází k poklesu 

koncentrace sodíku a draslíku v moči pod úroveň jejich plazmatických 

koncentrací. Plazmatická koncentrace sodíku v důsledku zvýšených ztrát vody 

roste při současném zvýšeném příjmu tekutin. Výskyt hypernatrémie byl hlášen 

u 21 % pacientů na jednotce intenzivní péče. [Rose, 1986] 

 

4.1.3.3 Urea 

Urea tvoří jednu z nejčastějších příčin renálních ztrát vody a souvisejícího 

zvýšení plazmatické hladiny Na+ u kriticky nemocných pacientů. Vysoké 

množství urey se tvoří a vylučuje močí u pacientů v katabolickém stavu 

a u pacientů vyživovaných kanylou. Dochází k nadměrnému vylučování 

osmolytů ledvinami a zvýšené ztrátě vody jako u glykosurie. [Lindner et al., 

2009; Lindner a Funk, 2013] 
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4.1.3.4 Kortikoidy  

Glukokortikoidy jsou hormony produkované v zona fasciculata kůry 

nadledvin. Podstatná část účinku zahrnuje stimulaci syntézy glukózy 

z aminokyselin v játrech. Ve vyšších dávkách působí protizánětlivě, 

antirevmaticky, antialergicky, imunosupresivně, inhibují rejekci transplantátu 

atd. V důsledku mineralokortikoidního působení nastává retence sodíku a vody, 

doprovázené zvýšením krevního tlaku či zvýšeným vylučováním draslíku. Tento 

nežádoucí účinek doprovází terapii kortizolem, u ostatních glukokortikoidů jsou 

tyto nežádoucí účinky bezvýznamné. [Lüllmann et al., 2004] 

Mineralokortikoidy jsou hormony produkované v zona glomerulosa kůry 

nadledvin. Podporují syntézu proteinů důležitých pro transport Na+ buněčnými 

membránami. V distálním tubulu pak dochází ke zvýšení zpětné reabsorpce 

Na+, rozdíl potenciálů transtubulárně vede k influxu K+ do lumen tubulů. 

Při reabsorpci Na+ se reabsorbuje i voda, a proto se zvyšuje objem 

extracelulární tekutiny. [Lüllmann et al., 2004] 

 

4.2 LÉČIVY ZPŮSOBENÉ EXTRARENÁLNÍ ZTRÁTY VODY 

Mezi časté extrarenální příčiny vedoucí k rozvoji hypernatrémie patří 

horečka, která byla zodpovědná za 20 % hypernatrémie u pacientů na jednotce 

intenzivní péče, lehčí infekční průjmy, zvracení nebo deficit laktázy. [Lindner 

et al., 2009; Lindner a Funk, 2013] 

Hypernatrémie se může vyskytnout jako nežádoucí účinek léčby 

laktulózou nebo sorbitolem, která se běžně používají k léčbě zácpy, u jaterní 

encefalopatie nebo intoxikace léčivy. Jedná se osmoticky působící laxativa, 

která se nevstřebávají, váží v tlustém střevě vodu, zvyšují tím střevní obsah 

a stimulují střevní peristaltiku.  Ztráty vody v přebytku sodíku a draslíku vedou 

ke sníženému vylučování těchto iontů a zvýšení jejich plazmatických 

koncentrací. Vezmeme-li v úvahu, že mentální stav je u jaterní encefalopatie 

či intoxikace léčivy narušen, ztráty vody stolicí zůstávají nenahrazeny 

a v důsledku toho dochází k nárůstu plazmatické koncentrace sodíku. V sérii 

113 hypernatrémických pacientů se tento nežádoucí účinek objevil u 7,7 % 

pacientů. [Lüllmann et al., 2004; Liamis et al., 2009] 
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4.3 ČISTÝ PŘÍJEM SODÍKU  

Čistý příjem sodíku je málokdy jedinou příčinou rozvoje hypernatrémie. 

Může nastat v důsledku podávání hypertonických roztoků jako např. podání 

roztoku hydrogenuhličitanu sodného k terapii metabolické acidózy. Akutní 

hypernatrémický stav byl také popsán jako komplikace podávání 

hypertonického roztoku injekčně do plodové vody nebo intravaskulární infúze 

vedoucí k potratu. Hladina sérového sodíku dosahovala až 185 mmol/l. 

[Adrogué a Madias, 2000b; Liamis et al., 2009; Lindner a Funk, 2013] 

Hypervolemická hypernatrémie je běžná u pacientů s multiorgánovým 

postižením, kde je často podáváno velké množství fyziologického roztoku NaCl 

v průběhu léčby. Podávání fyziologického roztoku také vede k hromadění Na+ 

v organismu, v případě, že je vylučována zředěná moč. Častou příčinou 

hypernatrémie u pacientů na jednotce intenzivní péče je podávání 

antimikrobiálních léčiv bohatých na sodík (např. fosfomycin – viz. tab. 4). 

Ve studii zaměřené na hodnocení celkového množství vody a příjmu 

a vylučování elektrolytů byla prokázána pozitivní sodíková bilance u 56 % 

kriticky nemocných pacientů s hypernatrémií. Pozitivní sodíková bilance 

ukazuje vliv přijatého sodíku na zvýšení plazmatické hladiny sodíku. [Lindner 

et al., 2009; Lindner a Funk, 2013] 

Hypernatrémie v důsledku zvýšeného vstřebávání sodíku byla hlášena 

u předčasně narozených dětí léčených N-acetylcysteinem při obstrukci střev. 

Podáváním 33,5 milimolů sodíku na kilogram váhy pacienta vedla ke zvýšení 

sérové koncentrace sodíku ze 135 mmol/l na 163 mmol/l. [Langer et al., 1990] 
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Tab. 4 Přehled obsahu sodíku v běžně předepisovaných infúzních 

roztocích a antimikrobiálních látkách v gramech a milimolech na gram 

léčivé látky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: Lindner a Funk (2013) 
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4.4 TERAPIE HYPERNATRÉMIE 

Základem úspěšné léčby je odhalení příčiny hypernatrémie a mechanismu 

jejího vzniku. Vyhodnocení klinických a laboratorních známek hypernatrémie 

společně s odhalením příčiny umožní vyhodnotit množství Na+ v organismu. 

[Veselý, 2012] 

Prvním kritériem léčby je stanovení rychlosti rozvoje hypernatrémie. 

Akutní forma hypernatrémie vyžaduje rychlou korekci, protože kompenzační 

mechanismy zahrnující vychytávání solutů do mozkových buněk ještě nebyly 

spuštěny. Rychlost snížení plazmatické hladiny sodíku je o 1 mmol/l za hodinu, 

tedy 8-12 mmol/l za den. U chronické formy hypernatrémie nastala mozková 

adaptace, rychlá korekce by vedla k otoku mozku a následné herniaci a smrti. 

Doporučená rychlost poklesu je maximálně 0,5 mmol/l za hodinu, neměla by 

překročit 8-10 mmol/l za den. Pacientům se podává kombinace 5% roztoku 

glukózy a iontových roztoků, kde koncentrace iontů sodíku musí být nižší než je 

aktuální plazmatická koncentrace sodíku. [Lien et al., 1990; Adrogué a Madias, 

2000b; Veselý, 2012; Lindner a Funk, 2013] 

Druhým kritériem léčby je stav objemu extracelulární tekutiny. 

U hypovolemické hypernatrémie se doplní objem pomocí iontových roztoků, 

nejčastěji podáváním 5% roztoku glukózy, který je bezpečný z hlediska 

hemolýzy. Pacienti s těžkou hypovolémií (hypotenze nebo oligurie) jsou 

z počátku léčeni fyziologickým roztokem (až do stabilizace hemodynamického 

stavu), poté se podává 0,45% roztok NaCl. Mírnější hypovolémie je 

kompenzována podáváním poloviční nebo čtvrtinové koncentrace 

fyziologického roztoku NaCl. [Liamis et al., 2009; Veselý, 2012; Lindner a Funk, 

2013] 

Euvolemická hypernatrémie vzniká jako následek diabetu insipidu. Léčba 

pacientů se získaným nefrogenním diabetem insipidem zahrnuje zpravidla 

odstranění základní příčiny nebo přerušení podávání léčiva. K terapii se podává 

buď samostatně intravenózně 5% roztok glukózy (případně pití vody u pacientů 

schopných přijímat tekutiny perorálně) nebo v kombinaci s furosemidem. 

Překvapivě mohou být používána i thiazidová diuretika. Thiazidy snižují 

reabsorpci Na+ v distálních tubulech, čímž dojde ke zvýšením reabsorpce Na+ 
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a vody v proximálním tubulu. Doporučována je také dieta se sníženým příjmem 

soli. [Garofeanu et al., 2005; Liamis et al., 2009; Veselý, 2012]  

Léčba centrálního diabetu insipidu zahrnuje substituční léčbu 

desmopresinem, buď ve formě nosního spreje, tablet nebo sublinguální lékové 

formy. Na rozdíl od ADH má tento syntetický analog dlouhý biologický poločas 

a je bez vazopresorických účinků. Dalším důležitým krokem je dostatečný pitný 

režim a samozřejmě léčba základní příčiny. [Robinson, 1976; Veselý, 2012]  

U hypervolemické hypernatrémie, kdy je zvýšený objem ECT i plazmatická 

hladina sodíku, se kombinuje podávání infúzní terapie (5% roztok glukózy) 

a kličkových diuretik k odstranění nadbytku soli i vody. [Veselý, 2012] 
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5 ZÁVĚRY PRO PRAXI 

 

Dysbalance sodíku vzniklé jako nežádoucí účinky léčiv se objevují stále 

častěji v běžné klinické praxi a jsou doprovázeny významnou morbiditou 

a mortalitou. Riziko polékové hyponatrémie je vyšší ve srovnání s rizikem 

polékové hypernatrémie. Hyponatrémie je často připisována především 

zadržování vody v organismu. Téměř všechny příčiny jsou spojeny se zvýšenou 

hladinou antidiuretického hormonu, nejčastější příčinou hyponatrémie 

je syndrom nepřiměřené sekrece ADH. Tento syndrom může být zapříčiněn 

onemocněním centrálního nervového systému, plic, nádory nebo jako 

nežádoucí účinek řady léčiv (antidepresiva, antipsychotika, chemoterapeutika, 

diuretika a další). Rizikovými skupinami jsou senioři, sociálně vyloučení, závislí 

na alkoholu, diabetici (zejména diabetes 1. typu), pacienti užívající souběžně 

léčiva způsobující hyponatrémii nebo pacienti se sníženou výchozí 

plazmatickou koncentrací sodíku.     

Vhodná léčebná strategie vyžaduje zohlednění příčiny, stavu objemu 

extracelulární tekutiny, závažnost a rychlost rozvoje. Obecně platí, že akutní 

hyponatrémie musí být vyřešena rychle, protože nedošlo k adaptaci mozku na 

změnu hladiny sodíku. Korekce zahrnuje zvýšení hladinu sodíku v prvních dvou 

hodinách o 5 mmol/l, později o 1-2 mmol/l. Chronická naopak musí být 

upravována pomalu, při rychlé úpravě plazmatické hladiny sodíku hrozí rozvoj 

centrální pontinní myelinolýzy. Zvýšení plazmatické koncentrace sodíku 

by nemělo přesáhnout 12 mmol/l za 24 hodin nebo 18 mmol/l za 48 hodin. 

Terapie syndromu nepřiměřené sekrece ADH zahrnuje omezení příjmu tekutin 

a podávání antagonistů účinku ADH.   

Poléková hypernatrémie nastává častěji jako následek nadměrných ztrát 

vody renální nebo gastrointestinální cestou, méně v důsledku čistého přijmu 

sodíku podáváním hypertonických a fyziologických roztoků nebo 

antimikrobiálních látek bohatých na sodík. Volba vhodné terapie se zaměřuje na 

rychlost nástupu hypernatrémie a stav objemu extracelulární tekutiny. Stejně 

jako u hyponatrémie, akutně vzniklá porucha vyžaduje rychlou opravu – pokles 

plazmatické hladiny sodíku o 1 mmol/l za hodinu, u chronické formy by pokles 

neměl přesáhout 0,5 mmol/l za hodinu. Na základě stavu objemu je podáván 
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5% roztok glukózy samostatně nebo v kombinaci s kličkovými diuretiky 

ke snížení objemu tekutiny i plazmatické hladiny sodíku.  
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