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Sunki hiponatremija, pasireiškusi pacientei, sergančiai epilepsija
bei vartojančiai okskarbazepiną

Gintautas Gumbrevičius, Audrius Sveikata
Kauno medicinos universiteto Teorinės ir klinikinės farmakologijos katedra
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Santrauka. Aprašyta sunki hiponatremija, pasireiškusi 70 metų pacientei, vartojusiai
okskarbazepiną. Pacientė okskarbazepiną (600 mg du kartus per dieną) vartojo kartu su valproinės
rūgšties preparatu (500 mg du kartus per dieną), diuretikais (torazemido 10 mg ir indapamido
1,25 mg per dieną), perindopriliu bei amlodipinu. Ligonę pradėjo pykinti, atsirado didelis
silpnumas, dvejinimasis akyse, mieguistumas, vangumas, labai sumažėjo diurezė (kreatinino
klirensas – 41,51 ml/min.), padažnėjo epilepsijos priepuoliai. Natrio kiekis plazmoje buvo 113
mmol/l. Dėl šių priežasčių ligonę reikėjo hospitalizuoti. Manoma, kad hiponatremiją skatino
kartu su okskarbazepinu prieš 6 mėnesius pradėti vartoti diuretikai. Ištyrus pacientų, vartojančių
okskarbazepiną, kraują, hiponatremija nustatoma 22,2–50 proc. ligonių, nors jos simptomai
pasireiškia tik 5,9 proc. ligonių. Dažniausiai pasireiškia centrinės nervų sistemos pažeidimo
simptomai: mieguistumas, galvos svaigimas, pažintinės funkcijos ir koordinacijos sutrikimas ir
kt. Gydytojai ne visada laiku atkreipia reikiamą dėmesį į vaistų nuo epilepsijos sukeltą nepa-
geidaujamą poveikį, kuris gali būti labai pavojingas.

Adresas susirašinėti: G. Gumbrevičius, KMU Teorinės ir klinikinės farmakologijos katedra, A. Mickevičiaus 9,
44307 Kaunas. El. paštas: gingum@takas.lt

Okskarbazepinas – vaistas nuo epilepsijos, pra-
dėtas vartoti daugiau kaip prieš 15 metų. Dabar jis
registruotas daugiau kaip 50 šalių (tarp jų JAV ir dau-
gelyje Europos Sąjungos šalių, taip pat ir Lietuvoje)
Tai karbamazepino darinys. Jis pranašesnis nei karba-
mazepinas, nes sukelia mažiau nepageidaujamų po-
veikių, jo farmakokinetika paprastesnė (1). Farmako-
loginį okskarbazepino poveikį sukelia jo veiklusis
metabolitas – monohidroksiderivatas (MHD). Okskar-
bazepinas ir MHD blokuoja įtampai jautrius natrio
kanalus, todėl stabilizuojama per jaudri neuronų
membrana, slopinamos pasikartojančios neuronų iškro-
vos ir mažėja impulsų perdavimas sinapsėse. Manoma,
kad preparato sukeltas nepageidaujamas poveikis pa-
sireiškia būtent dėl MHD poveikio. Dažniausiai pasi-
reiškiantis nepageidaujamas vaisto poveikis: nuovar-
gis, galvos svaigimas, galvos skausmas, mieguistumas,
pykinimas, vėmimas, vaizdo dvejinimasis ir hiponatre-
mija. Vaisto gamintojas (farmacinė kompanija „No-
vartis“) oficialiai patvirtintoje vaistinio preparato Tri-
leptal informacijoje teigia, kad hiponatremija pasireiš-
kia dažnai, t. y. 1 proc. arba daugiau, bet mažiau nei
10 proc. vaistą vartojančių pacientų (2).

Klinikinis atvejis
70 metų ligonė, atvykusi į ligoninės priėmimo sky-

rių, skundėsi labai dideliu silpnumu (negali paeiti, sun-

ku sėdėti, judėti), pykinimu, dvejinimusi akyse. Ligo-
nė blogai pasijuto prieš savaitę: pradėjo pykinti, atsi-
rado silpnumas. Savijauta pamažu blogėjo: silpnumas
stiprėjo, kelis kartus vėmė, labai sumažėjo šlapimo
kiekis (guldymo į ligoninę dieną buvo pasišlapinusi
tik apie 500 ml), dvejinosi akyse. Ligonė tapo vangi
ir mieguista. Atvykę greitosios medicinos pagalbos
medikai įtarė smegenų kraujotakos sutrikimą ir skubiai
atvežė pacientę į ligoninės priėmimo skyrių. Ligonė
kelerius metus serga epilepsija. Vartoja okskarbazepi-
ną (Trileptal) po 600 mg du kartus per dieną, valproinę
rūgštį ir natrio valproatą (Depakin Chrono) po 500
mg du kartus per dieną. Epilepsija buvo kompensuota,
tačiau guldymo į ligoninę dieną ligonę vėl ištiko epi-
lepsijos priepuolis. Nuo vaikystės ligonė serga reuma-
tine mitraline yda, prieš 6 mėnesius persirgo miokardo
infarktu, kelerius metus serga hipertenzija. Šių ligų
gydymui vartoja amlodipiną po 5 mg kartą per dieną,
torasemidą po 10 mg kartą per dieną, noliprelį po vieną
tabletę (4 mg perindoprilio ir 1,25 mg indapamido)
kartą per dieną. Noliprelį ir torazemidą ėmė vartoti
po persirgto miokardo infarkto, tai yra prieš 6 mėne-
sius. Be to, ligonė vartojo varfariną, tačiau jo vartojimą
prieš tris savaites nutraukė. Priėmimo skyriuje ligonę
apžiūrėjęs neurologas smegenų kraujotakos sutrikimo
požymių nediagnozavo. Chirurgas nenustatė pykinimo
ir vėmimo priežasties. Ligonė ištyrimui buvo hospita-
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lizuota į vidaus ligų skyrių. Apžiūrint ligonę, paste-
bėta, kad ji orientuota, tačiau labai vangi, į klausimus
atsako lėtai, balsas silpnas, judesiai lėti, dėl silpnumo
sunkiai apsiverčia ir atsisėda. Arterinis kraujospūdis –
140 ir 80 mmHg, širdies susitraukimų dažnis – 85
kartai per minutę. Auskultuojant širdį, nustatyta, kad
pirmasis tonas yra stipresnis už antrąjį, ties širdies
viršūne girdimas IIo sistolinis ir diastolinis ūžesys.
Plaučiuose karkalų nesigirdi, kojose edemų nėra. Ligo-
nės ūgis – 162 cm, svoris – 69 kg.

Atlikti tyrimai. Elektrokardiogramoje – sinusinis
ritmas, kairiojo skilvelio hipertrofija, ST segmentas
lankeliu žemiau izolinijos I, II, V4–6 derivacijose.
Kraujo sudėtis: hemoglobinas 132 g/l, eritrocitai –
4,2×1012, leukocitai – 5,9×109, hematokritas – 0,381.
Biocheminis kraujo tyrimas: troponino T mėginys
neigiamas, kreatininfosfokinazė – 31 u/l, p-amilazė –
22 u/l, kalis 3,41 mmol/l, natris 113 mmol/l, kreati-
ninas – 120 µmol/l (kreatinino klirensas – 41,51 ml/
min.), ALT(GPT) – 16 u/l, AST (GOT) – 24 u/l, SPA –
93 proc., TNS – 1,03, gliukozė – 4,17 mmol/l. Atlikus
gastroskopiją, diagnozuota Io nefiksuota ašinė dia-
fragmos išvarža. Atlikus pilvo ir inkstų echoskopiją,
pakitimų nerasta.

Ligonei diagnozuota hiponatremija, kurią galėjo
sukelti okskarbazepinas, bei hipokalemija. Skyrus
ligonei valgomosios druskos, infuzavus natrio chlo-
rido ir kalio chlorido tirpalo, suleidus metaklopramido,
jos savijauta sparčiai gerėjo: praėjo pykinimas, silpnu-
mas, normalizavosi šlapinimasis. Po šešių parų natrio
kiekis plazmoje buvo 131,6 mmol/l, kreatinino – 81
µmol/l,  kreatinino klirensas – 61,5, kalio kiekis – 5,35
mmol/l. Ligonė išrašyta į namus.

Aptarimas
Okskarbazepinas, kaip ir karbamazepinas, gali

sukelti hiponatremiją (3). Pacientams, vartojantiems
okskarbazepiną, hiponatremija pasireiškia daug daž-
niau nei vartojantiems karbamazepiną (4). M. Holt-
mann ir bendraautoriai nustatė, kad 3,7 proc. vaikų,
vartojusių karbamazepiną, diagnozuota hiponatremija.
Karbamazepiną pakeitus okskarbazepinu, hiponatre-
mija pasireiškė 22,2 proc. ligonių (4). Įvairių autorių
duomenimis, skirtingo sunkumo hiponatremija (natrio
kiekis kraujyje maženis nei 135 mmol/l) pasireiškia
22,2–50 proc. pacientų, vartojančių okskarbazepiną
(4–7). Reikšminga hiponatremija pasireiškia rečiau.
R. Sachdeo ir bendrautorių atlikto klinikinio tyrimo
metu (8) okskarbazepiną vartojo 2026 pacientai. 24,5
proc. jų natrio kiekis kraujyje buvo mažesnis nei 135
mmol/l, 10,9 proc. ligonių mažesnis nei 130 mmol/l

ir tik 3 proc. – mažesnis nei 125 mmol/l. Reikšmingos
hiponatremijos (natrio kiekis plazmoje mažesnis kaip
125 mmol/l) pavojus buvo susijęs su pacientų am-
žiumi. Jaunesniems nei 17 metų pacientams ji pasi-
reiškė 0,4 proc. atvejų, 18–64 metų pacientams – 3,8
proc. atvejų, vyresniems nei 65 metų pacientams –
7,3 proc. atvejų (7). Jaunesniems nei 6 metų vaikams
reikšminga hiponatremija nepasireiškė. Kiti autoriai
nustatė, kad senyvas amžius yra hiponatremijos rizi-
kos veiksnys (6, 9). Be to, manoma, kad moterims,
vartojančioms okskarbazepiną, hiponatremija gali pa-
sireikšti dažniau (10).

Reikšminga hiponatremija (plazmoje natrio kiekis
mažesnis kaip 125 mmol/l) pasireiškia 2,6–5,8 proc.
ligonių, gėrusių okskarbazepiną (1, 4, 9, 11). Daž-
niausiai ji pasireiškia per pirmuosius 1–3 gydymo
mėnesius (8), kartais gali atsirasti daug vėliau. Ma-
noma, kad hiponatremijos pasireiškimo dažnis nepri-
klauso nuo preparato dozės (8, 12). Tik vieno tyrimo
metu pastebėta, kad hiponatremija pasireiškė dažniau
tiems pacientams, kurie vartojo preparatą labai dide-
lėmis dozėmis (didesnę nei 30 mg/kg kūno svorio)
(6). Mūsų pacientė vartojo 17,39 mg/kg kūno svorio
okskarbazepino dozę. Hiponatremija dažniau gali pasi-
reikšti tiems pacientams, kurie kartu su karbamazepinu
vartoja kitus vaistus, galinčius mažinti natrio kiekį
kraujyje (diuretikus, nesteroidinius vaistus nuo užde-
gimo, geriamuosius kontraceptikus) (6, 9, 11) bei
ligoniams, sergantiems inkstų ligomis (8).

Kol kas neaišku, kodėl, vartojant okskarbazepiną,
gali pasireikšti hiponatremija. Kai kurie tyrėjai mano,
kad ji pasireiškia dėl padidėjusios antidiuretinio hor-
mono gamybos (13), tačiau yra nemažai duomenų,
paneigiančių šią nuomonę. Vieno klinikinio tyrimo
metu sveiki savanoriai vartojo 2400 mg okskarba-
zepino per parą. Atlikus tyrimus, nustatyta, kad su-
mažėjo natrio kiekis serume ir diurezė, tačiau arginino
vazopresino kiekis plazmoje nepakito. Tyrėjai mano,
kad hiponatremija atsiranda ne dėl pakitusios anti-
diuretinio hormono sekrecijos, bet dėl tiesioginio oks-
karbazepino poveikio inkstų kanalėliams arba padi-
dėjusio jautrumo antidiuretinio hormono poveikiui
(14). J. I. Isojärvi ir kolegos nustatė dar vieną galimą
hiponatremijos priežastį. Jie ištyrė 10 ligonių, varto-
jančių okskarbazepiną, ir nustatė, kad prieširdžių
natriuretinio peptido kiekis plazmoje sumažėjo vi-
siems pacientams, vartojusiems okskarbazepiną. Ke-
turiems jų sumažėjo natrio kiekis kraujyje, o aldo-
sterono kiekis nepakito. Kitiems šešiems natrio kiekis
nepakito, tačiau padidėjo aldosterono kiekis kraujyje.
Tyrėjai teigia, kad hiponatremijos pasireiškimui įta-
kos gali turėti prieširdžių natriuretinio peptido kiekio
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plazmoje sumažėjimas, jo kiekio sumažėjimas gali
būti kompensuotas aldosterono kiekio padidėjimo
(15).

Ištyrus pacientų, vartojančių okskarbazepiną, krau-
ją, hiponatremija randama net 22,2–50 proc. atvejų,
tačiau jos simptomai pastebimi tik 5,9 proc. (5).
Dažniausiai pasireiškia pykinimas, silpnumas, galvos
skausmas, mieguistumas, apkvaišimas, susilpnėjęs
skausmo pojūtis. Rečiau dėl hiponatremijos gali ištikti
koma (16) arba ūminė encefalopatija (17). Be to, gali
pasunkėti arba atsinaujinti epilepsija. Traukulių pasi-
reiškimo pavojus labai padidėja tada, kai natrio kiekis
kraujyje yra mažesnis nei 120 mmol/l (18).

Mūsų aprašytu atveju buvo net keli hiponatremijos
atsiradimo rizikos veiksniai: moteriškoji lytis, senyvas
amžius, kartu su okskarbazepinu vartoti net du diure-
tikai. Hiponatremijos pasireiškimą galėjo skatinti ir
kartu vartotas AKF inhibitorius, nes, vartojant šios
grupės vaistus, mažėja aldosterono kiekis kraujyje (19,
20). Sumažėjęs aldosterono kiekis kraujyje taip pat
galėjo skatinti hiponatremiją (15). Nors pacientė jau
senokai vartojo okskarbazepiną, o persirgus miokardo
infarktu ėmė vartoti diuretikus ir AKF inhibitorius,
natrio kiekis kraujyje nebuvo tiriamas. Apie hiponat-
remiją nebuvo pagalvota netgi ir pasireiškus jos simp-
tomams.

Rekomendacijos
Pacientams, vartojantiems okskarbazepiną, būtina

stebėti natrio kiekį kraujyje, kurį rekomenduojama
ištirti praėjus vienam ir trims mėnesiams po preparato
vartojimo. Jeigu po trijų vaisto vartojimo mėnesių hi-
ponatremija nepasireiškė, natrio kiekį kraujyje galima
tirti rečiau. Jeigu buvo diagnozuota nedidelio laipsnio
hiponatremija (nario kiekis kraujyje 126–134 mmol/l),
natrio kiekį kraujyje ir toliau būtina atidžiai stebėti.
Reikia atkreipti dėmesį į ligonius, kurių kraujotaka
sutrikusi dėl širdies nepakankamumo. Reikėtų regu-
liariai stebėti tokių pacientų kūno svorį, norint nu-
statyti, ar nesikaupia skystis. Jei kaupiasi skystis arba
blogėja širdies veikla, būtina tirti natrio kiekį serume.
Jei kraujyje natrio kiekis sumažėjęs, svarbi priemonė
šio elektrolito kiekiui normalizuoti yra skysčių varto-
jimo apribojimas. Nors vaisto gamintojas teigia, kad
klinikinių tyrimų metu duomenų apie tai, kad okskar-
bazepinas blogina širdies laidumą, nenustatyta, re-
miantis teorinėmis išvadomis, pacientus, kuriems yra
laidumo sutrikimų, pvz., AV blokada ar kitoks ritmo
sutrikimas, reikėtų stebėti daug atidžiau (2).

Senyvo amžiaus pacientams, taip pat tiems, kurie
kartu su okskarbazepinu vartoja diuretikus, nesteroi-
dinius vaistus nuo uždegimo, geriamuosius kontra-
ceptikus, AKF inhibitorius, hiponatremija pasireiškia
dažniau, todėl jiems natrio kiekį kraujyje reikia tirti
dažniau.

Pasireiškus hiponatremijos simptomams, pablogė-
jus epilepsijai ar pasireiškus encefalopatijai, natrio
kiekį kraujyje būtina ištirti nedelsiant.

A case of severe hyponatremia in a patient suffering from epilepsy
and using oxcarbazepine

Gintautas Gumbrevičius, Audrius Sveikata
Department of Basic and Clinical Pharmacology, Kaunas University of Medicine, Lithuania

Key words: adverse drug reaction, oxcarbazepine, hyponatremia.

Summary. A 70-year-old patient treated with oxcarbazepine experienced severe hyponatremia. The patient
used oxcarbazepine (600 mg twice a day) concomitantly with diuretics (torasemide 10 mg and indapamide
1.25 mg once per day), perindopril, an angiotensin-converting enzyme inhibitor, and amlodipine, a Ca2+ channel
blocker. The patient complained of a nausea, malaise, diplopia, drowsiness, apathy, decreased diuresis (creatinine
clearance – 41.51 ml/min), and exacerbation of epileptic seizures. Sodium concentration in the plasma was
113 mmol/l. The patient was hospitalized. It was suggested that a decrease in plasma sodium concentration
was caused by oxcarbazepine used together with diuretics for six months. Oxcarbazepine-induced hyponatremia
is reported in 22.2–50% of patients, although symptoms are present only in 5.9% of patients. The most common
symptoms of central nervous system injury, experienced by patients, are drowsiness, dizziness, decreased
cognitive function, coordination impairment, etc. Physicians not always in time pay proper attention to
undesirable antiepileptic drug-induced effects, which can be dangerous.
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