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(Hyponatremi) 

”bara vanligt 
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Innehåll 

Bakgrund 

60-70% av kroppsvikten vatten 
Extracellulär vätska(ECV) 1/3, Intracellulär vätska(ICV) 2/3 
 
Aldosteron stimulerar återresorptionen av Na (vatten) i distala 
tubuli, reglerar blodvolym/blodtryck – ”styr Natrium” 

 
Natriuretisk peptid (BNP) ökar utsöndringen av Na och vatten 
genom inverkan på distala tubuli  

 
 
 

Binder V2-receptorer kopplat till G-protein som påverkar           
vattenkanaler, aquaporin 2- samlingsrör distala tubuli i njuren 
 
 
  

 
John J. Finley IV et al. Circulation. 2008;118:410-421 . 

ADH- antidiuretiskt hormon (Vasopressin)   

Ökad permeabilitet för vatten, mer upptag av fritt vatten. 
Reducerad urinvolym, ökad urinkoncentration - ”styr Vatten” 
- 
 
Ökad frisättning vid ökat osmotiskt tryck (osmoreceptorer), 
 hypovolemi och ett lågt pulstryck  
- Även stimulering vid rädsla, ångest och smärta! 
 

FEEDBACKSYSTEM- Osmolaliteten styr 

H. Valtin, American Journal of Physiology -1 Nov 2002 Vol. 283 no. 5, R993-R1004  

Patofysiologi 

http://highered.mheducation.com/sites/dl/free/0071402357/156720/figure319_5.html 
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S/P-osmolalitet 
”Grovt” = 2 x S-Na+ P-glukos+ S-Urea 

Hyponatremi: 
Sänkt Natriumkoncentration ≠ Natriumbrist! 
Kan finnas relativt vattenöverskott i relation till Na, 
en brist på Na eller brist på både vatten och Na 

 
 

Hyponatremi 
Definition: 
P/S-Natrium <135 mmol/l 
Mild: P/S-Na 134-125 mmol/l 
Moderat: P/S-Na 115-124 mmol/l 
Grav: P/S-Na <115 mmol/l 
 

Associerat med ökad morbiditet och även mortalitet 
Sushrut. S et al. Am J Med. 2009 Sep; 122(9): 857–865 
 
 

 
Hyponatremi -vanligaste elektrolytrubbningen sjukhus, 30%? 
Upadhyay A. et al. Am J Med. 2006:119(7 suppl 1):S30-5 
 
Prevalens hyponatremi utanför sjukhus? 4% äldre friska?          
Sajadieh A. AJEM 2009. 122. 679-686 
 

Symptom hyponatremi 
•  Ostadighet,Yrsel (fr Na 125-130mmol/l) 
•  Trötthet, kognitiva problem 
•  Illamående, Huvudvärk 
•  Förvirring, Agitation 
•  Kramper, Andningssvårigheter 
•  Coma 
 
 
 
 
 

Risk allvarliga symptom redan vid Na 125 mmol/l,                            
ofta lägre (< Na 115). Tidsperspektiv avgörande 
 

Hyponatremi 
Viktigaste diagnostiska verktyg: 
1. Tidsförlopp (anamnes) 
2. Vätskebalans (status) 
3. Plasma och Urin-osmolaritet samt U-Na 
Dessa prover bör kontroller så snart hyponatremi upptäcks och 
alltid före behandling 
 
 
    

Basal utredning 
Anamnes:  
Läkemedelsanamnes 
Symptom beror på hur snabbt rubbning utvecklas 
-  akut utveckling mer uttalade symtom och vice versa 
-    dehydrering/hypovolemi bör misstänkas utifrån anamnesen 
 
 
 
 
 
Duration? 
A. Akut <48h (oftast sjukhusvårdade, oftast euvolem) 
B. Kroniskt >48h 
Hyponatremi oavsett bild = kronisk om ej motsatsen kan bevisas 
(monitorerad patient/långdistanslöpning) 

Basal utredning status 
Status: rutinstatus inklusive Neurologi 
Hydreringsgrad, vätskebalansbedömning: 
a) Hypovolem- 
    Nedsatt hudturgor, torra slemhinnor, takykardi, hypotension, 
    ortostatism, (t ex diuretika, dehydrering, Addison) 
b) Normovolem- 
c) Hypervolem- ödem, ascites, central venstas etc 
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Basal provtagning 
Lab: blodstatus, elektrolytstatus, s/p-kreatinin, p-glukos 
s/p-osmolalitet (utesluta pseudohyponatremi), u-osmolalitet samt 
u-Na/K (stickprov) 
Om ingen uppenbar orsak till hyponatremi även s-kortisol           
(helst morgonvärde), fritt T4 samt TSH 
 
 
 

 
OBS! Klinisk stark misstanke om Addison/akut Kortisolsvikt ge 
omedelbar behandling Solucortef 100mg iv samt 0,9% NaCl iv 
 

Hypovolem hyponatremi (u-osm>100) 
(brist på både vatten och Natrium) 
A. Renala förluster: 
-Diuretika – vanligt 
-Morbus Addison – nota bene 
-Osmotisk diures vid svält, diabetes och alkoholutlöst ketoacidos 
-Saltförlorande nefropati 
-CSW: ”Cerebral Salt Wasting syndrome”-( traumatisk hjärnskada, 

subarachnoidalblödning, hjärntumör, stroke, efter neurokirurgi- 
dehydrering- ökad renal utsöndring Na, BNPé ) ovanligt 

 

 
B. Extrarenala förluster: 
-Kräkningar, -Diarréer, -Pankreatit/peritonit 
-Förluster av Na/vatten via svett hos t ex marathonlöpare           

(kan bidra med ökat vätskeintag och ökad ADH-produktion) 
 

Euvolem hyponatremi 
lätt ökad extracellulär volym utan saltbrist 
 
 
-SIADH, vanligaste orsaken! 
-Thiaziddiuretika (Salures®, Centyl®, Esidrex®, Normorix® och        
alla blodtryckstabletter med ”comp” eller ”plus” 
-Sekundär binjurebarksvikt (hypofys) 
-Primär polydipsi 
-Alkohol, excessivt intag av öl (öl potomani) 
-Grav hypothyreos  
-Självvald extrem natriumkarens 
 
Vanligaste orsakerna till kronisk hyponatremi hos vuxna:      
SIADH, Alkohol och Diuretika (Thiazid) 
 

 

 

 

Koksalt-test, nota bene! 
Ofta svårt skilja mellan hypovolem hyponatremi och SIADH och 
då kan diagnostiskt vätskebelastningstest övervägas 
-Ge 1000ml 0,9% NaCl under 8-12 timmar 
-följ P/S-Natrium. Om Natrium stiger talar det för hypovolemi. 
Dessutom har tillstånd med hypovolem hyponatremi oftast 
mycket låg natriumutsöndring i urinen vilket skiljer åt! 

Hypervolem hyponatremi 

Vattenmängd väsentligt mer ökad än saltmängden vilket ger en          
relativ hyponatremi (ingen Na brist)  
Vätskeretention: 
Hjärtsvikt, Leversvikt, Njursvikt (vanligast), Graviditet, Vattenintox. 

ENDOKRINFÖRENINGEN 2012 
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SIADH Syndrom of Inappropriate ADH secretion 
(1957 Bartter och Schwartz) 
 
 

P/S-osmolalitet < 275 mOsm/kg. P/S Natrium <135 mmol/l                
U-osm. >100 mOsm/kg (P-osm ofta <U-osm) U-Na >30 mmol/l                        
(Ej tiazidbehandling, binjurebarksvikt, hypotyreos eller 
överdosering ADH/desmopressin) 
Klinisk euvolemi- basen, hyponatremi sekundärt till ökat 
totalvatten, trots låg serumosmolalitet detekterbart ADH              
Trots ökad vattenmängd fortsätter patienten att inta vätska 

Utlöst av minskad utsöndring av vatten i njurarna, fåtal fall orsakas 
av excessivt vattenintag 
 
 
 

 

Orsaker till SIADH  
 Farmaka  
1.Neuroleptika 2. Antidepressiva (SSRI, tricykliska) 3. Epilepsiläkemedel 

Opiater, Nikotin, Narkotika, Cyklofosfamid, NSAID, Desmopressin (ADH)  

Malignitet  
- Lungcancer  

- Extrathorakal: magtarmkanal, urinvägar, prostata, gyn, lymfom, sarkom  

Pulmonella sjukdomar  
-  Infektion, Astma, Cystisk fibros  

Centrala nervsystemets sjukdomar  
-  Infektion, Blödning, Tumör, MS mm. 

Övergående: smärta, stress, illamående, anestesi, hård träning 
Ellison DH, Berl T. N Engl J Med 2007;356:2064-2072 
 

Om oklar genes: 
 Anamnes, status, brett labsvep, rtg pulm, CT hjärna mm 
 

Behandling SIADH 
 Generellt beakta eventuell underliggande sjukdomar och 
seponera utlösande farmaka? 
 
Symptom avgör vårdnivå och intensitet i behandling 
•  Svåra symptom kräver IVA-vård, även utan svåra symptom 

krävs övervakningsgrad undvika oavsiktlig för snabb 
korrigering (risk osmotiskt demyeliniserande syndrom) 

 
•  Svåra symtom kräver akut behandling och lindriga symptom 

där skall långsam korrigering ske oavsett hyponatremigrad 
 
•  Korrigeringshastighet per dygn den samma om ej 

klarlagt att det rör sig om en akut hyponatremi 
 

Behandling SIADH 
 Vätskekarens 0,8-1,0 liter/dygn.  
 

Följ S-Na, vätskebalans- vätskelistor 
Öka <0,5 mmol/h eller 8 mmol/dygn 
Vid U-Na+U-K>S-Na eller terapisvikt överväg tolvaptan 
Om ingen effekt efter 24 tim bör diagnos omvärderas 
 
 
 

 

 
T Samsca® (tolvaptan) Selektiv ADH-antagonist V2- receptorer.  
OBS- får inte ges i samband med samtidig vätskekarens! 
Kontrollera s-Natrium och volymstatus efter 4-6 timmar 
 

Akut symptomgivande hyponatremi (Na<115) 
Hyperton koksalt om misstänkt hjärnödem, annars behandling som 
kronisk hyponatremi. Undantag Neurokir. patienter- snabb korr. 

Livshotande hyponatremi: Akuta kramper, hjärnödem                  
-ge 100ml 3% NaCl iv (500ml NaCl 0,9%+160mmol Na).              
Ökar Na 2-4 mmol/l, kan upprepas 1-2ggr om ej påtaglig effekt 

Max korrigering 8 mmol/l/dygn 

Akut hyponatremi oftast sjukhusvårdade patienter, vanliga 
orsaker tillförsel hypotona vätskor peri/postop.  
TUR-P klassiker med spolning urinblåsa med hypoton vätska.  

Osmotiskt demyeliniserande syndrom 
Osmotisk myelinolys, akut dehydrering av hjärnceller 
- Vid för snabb korrektion av kronisk hyponatremi –CAVE! 
Fritt intervall symptom 2-6 dygn  
 

Central pontin myelinolys klassiskt: Dysatri, Dysfasi, Spastisk 
tetrapares samt Medvetandesänkning 
Maximalt +8 mmol/l på 24 timmar, +18 mmol/l på 48 tim 
Extra känsliga: kvinnor, alkoholister och malnutrierade 
Diagnos: MRT, tidig negativ MRT utesluter ej (kan ta 2 veckor) 
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Fall Signe 
58-årig kvinnlig lärare med småcellig lungcancer, konfusion. Vikt 
60kg. S-Natrium 108 mmol/l. 
Bedömning? 
 
1.  Kliniskt euvolem 
2.  Inga läkemedel som ger misstänkt biverkan med lågt natrium 
3.  Oklart tidsförlopp, tolkas som icke akut 
4.  Lab: s-Osmolalitet 220, s-kreatinin 44 och  
     u-Osmolalitet 600 samt u-Natrium 40 
 

Kontrollerar TSH, P-Kortisol uva.  
Tolkas som SIADH, vätskekarens i första hand. 1 liter/dygn 

Sammanfattning I(II)- SIADH 
•  SIADH mycket vanlig genes Hyponatremi                         

(vattenöverskott, ej saltbrist) 
•  Grundförutsättning – euvolem patient. Om osäkert ge 1L 0,9% 

NaCl- utvärdera! 
•  Diagnos P/S+ Urin-osmolalitet samt stickprov U-Na/K 

Sammanfattning II(II)- SIADH 
•  Basen i behandlingen är alltid vätskekarens (<8 mmol/dygn) 
•  Om terapiresistens, överväg tolvaptan (T Samsca®) 
•  Bakomliggande genes? Läkemedel, infektion, malignitet , 

endokrin rubbning (hypothyr/kortisolbrist) eller idiopatiskt? 
•  Hjärnödem- behandla akut med 3% NaCl på IVA 

Tack för mig! 

 
 
 

Internetmedicin 2015 
Hyponatremi. Professor Gudmundur Johannsson 
SIADH. Professor Sigbritt Werner 
www.internetmedicin.se  
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G. Johannsson and S. Werner, Endokrinologi lärobok, Liber, 2014 
Verbalis JG et al. Am J Med. 2013 Oct;126(10 Suppl 1):S1-42 
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