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❙ ❙ Ecstasy (3,4-metylendioxymetamfetamin, MDMA) är cen-
tralstimulerande och har kemiska likheter med amfetamin och
meskalin. MDMA åstadkommer även, till skillnad från amfe-
tamin, i akutskedet en kraftigt ökad serotoninfrisättning i hjär-
nan. Detta kan förklara flera av preparatets mera specifika ef-
fekter. Serotonineffekten har t ex kopplats till MDMAs speci-
fika s k entaktogena effekt, som kan beskrivas som en syntetisk
förälskelse [1]. Förstärkta sinnesintryck är vanliga liksom eu-
fori, nedsatt trötthet och minskad aptit. Andra vanliga effekter
är vidgade pupiller, muntorrhet, svettning, hjärtklappning,
bruxism, muskelvärk och förhöjd kroppstemperatur. 

MDMA har bland ungdomar betraktats som en relativt
ofarlig partydrog. MDMA är en del av rave-kulturen och ökar
upplevelsen av monoton musik och blinkande ljus i olika fär-
ger. Drogen gör att deltagarna orkar dansa hela natten utan att
tröttas ut. En amerikansk undersökning från 1990 visade att 24
procent av alla studenter hade prövat MDMA under sitt första
år på college. Andra studier från USA och England pekar på
att mellan 5 och 10 procent av alla ungdomar i de övre tonåren
någon gång har prövat MDMA [2]. Användningen av MDMA
i Sverige ökade snabbt under början av 90-talet. Under 1999
beslagtog svensk polis sammanlagt 73 234 tabletter jämfört
med 964 tabletter 1995 och 171 tabletter 1993 (CAN 2000). 

Allvarliga skadeverkningar
MDMA har förknippats med två principiellt skilda former av
allvarliga skadeverkningar. Djurförsök har visat att drogen
utövar en selektiv serotonerg neurotoxisk effekt, vilket leder
till tillbakabildning av serotonerga nervterminaler och länge
kvarstående nedsättning av serotonerg transmission. I dag
finns starkt stöd för att MDMA vid upprepat bruk, framför allt
i högre doser, utövar samma typ av serotonerg neurotoxicitet
på människor och att detta får konsekvenser i form av de-
pression, ångest och kognitiva funktionsnedsättningar [3, 4].
En helt annan form av biverkningar utgörs av medialt upp-
märksammade, akuta och livshotande reaktioner som kan
uppstå redan vid första dosen. Enligt uppgifter i dansk press
under sommaren 2000 har under de senaste ett till två åren
sammanlagt fyra unga människor avlidit i Danmark på grund
av MDMA. Med tanke på det stora antalet användare kan
dock antalet dödsfall och svåra reaktioner ändå betraktas som
lågt jämfört med andra typer av narkotika. Å andra sidan har
dessa svåra reaktioner på MDMA inte visat något samband

med dosens storlek [5] utan tycks drabba vissa känsliga indi-
vider redan vid mycket låga doser [6], vilket medför att till-
fälliga användare utan tyngre missbruk kan komma att drab-
bas mycket svårt. Svåra förgiftningstillstånd och dödsfall har
t ex orsakats av en till två tabletter medan betydligt större do-
ser till andra individer endast gett lindriga symtom. Det är
möjligt att genetiska faktorer kan bidra till att en del individer
löper kraftigt ökad risk för svåra och livshotande reaktioner
efter intag av MDMA [7]. 

Dödsfall till följd av värmeslag
Dödsfall till följd av MDMA har vanligen orsakats av hyper-
termi med sekundär rabdomyolys, disseminerad intravasal
koagulation och njursvikt [8]. En sannolik förklaring är att
den akuta ökningen av serotonintransmission, via effekter på
temperaturregleringscentrum, sätter kroppens normala tem-
peraturreglering ur funktion [9]. Trängsel, långvarig kropps-
ansträngning och hög temperatur i diskolokalerna ökar risken
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för hypertermi och vätskeförluster. Dödsfall till följd av vär-
meslag har beskrivits hos både män och kvinnor. På akutmot-
tagningar i England har man myntat begreppet »Saturday night
fever«. Det har gällt ungdomar som sökt sent på natten under
veckosluten efter att ha blivit allmänpåverkade eller kollapsat
några timmar efter intag av MDMA på diskotek [10].

Vattenförgiftning en akut livshotande reaktion
Vattenförgiftning, den andra formen av akuta livshotande re-
aktioner, har på senare år rapporterats från England [11-13]
Skottland [14], USA [15], Irland [16] och Australien [17] i
form av dödsfall hos unga kvinnor efter intag av låga doser av
MDMA. De rekommendationer om ökat vätskeintag på rave-
fester, som i »harm avoidance«-anda syftade till att minska
risken för hypertermi, tycks i stället ha bidragit till att öka ris-
ken för vattenförgiftning. En ytterligare form av allvarlig om
än mindre akut MDMA-biverkning utgörs av levernekros
[18]. Ett litet antal fall från England och Spanien har knutits
till MDMA-exponering. En del fall har räddats av levertrans-
plantation, andra har avlidit i en bild av total leversvikt.

Vi rapporterar nu om det första svenska dödsfallet till följd
av vattenförgiftning med hyponatremi och hjärnödem efter
intag av MDMA.

❙ ❙ Fallbeskrivning
Det handlar om en 20-årig kvinnlig studerande (A) som tidi-
gare varit helt frisk. Efter studentexamen påbörjade hon stu-
dier i Frankrike. Under ett veckoslut besökte hon Amsterdam
tillsammans med en jämnårig svensk pojkvän (B). Natten till
söndag tillbringade ungdomarna på en rave-klubb. De anlän-
de dit omkring midnatt, och strax efteråt blev A bjuden på en
ecstasy-tablett. Ungdomarna dansade hela natten och lämna-
de diskoteket vid sextiden på morgonen. Tillbaka på hotellet
var A törstig och drack vatten. Hon fick huvudvärk och kräk-
tes upprepade gånger, men fortsatte dricka. Hon hade hört att
man genom att dricka mycket vatten kunde rena kroppen från
kvarvarande drog. 

Omkring klockan 10 började A bli alltmer desorienterad och
kände inte längre igen pojkvännen. Denne beställde ambulans
som anlände 10.37 (enligt ambulansjournalen). A låg då till
sängs, sluddrade och svarade inte adekvat på tilltal. Ambulans-

männen informerades om att A tagit en tablett ecstasy tidigare
under natten. Medvetandegraden bedömdes enligt Glasgow
Coma Scale (GCS) till 11 (jämfört med 15 vid fullt medvetan-
de), pulsen var 75 och blodtryck 125/75. Ambulansmännen an-
såg inte att A var i behov av sjukhusvård. Hon skulle i stället
sova ruset av sig på hotellrummet övervakad av B. 

Krampanfall och kräkningar
Strax efter klockan 12 fick A ett krampanfall med kräkningar
och urinavgång. Ambulans tillkallades på nytt och anlände
klockan 12.40. Vakenhetsgrad enligt GCS bedömdes nu till
6. A hade vida pupiller och var motoriskt orolig. Hon fick av
ambulansmännen 5 mg diazepam rektalt. Hon fördes till ett
mindre akutsjukhus där hon togs in 13.30. Vid läkarunder-
sökning någon timme senare var A djupt medvetslös och rea-
gerade inte för smärta. Hon var motoriskt orolig med åter-
kommande kramper, dyston handställning, okonjugerade
ögonrörelser och vida pupiller. Blodtryck var 135/70 och puls
64 slag/minut. 

Datortomografi visade hjärnödem
Datortomografi av skallen ett par timmar efter ankomsten vi-
sade hjärnödem men inga tecken till blödning eller medellin-
jeförskjutning. Blodlaborationer: EVF 36 procent, TPK 256,
LPK 18, S-Na 117 mmol/l, S-K 3,4 mmol/l, S-kreatinin 39
µmol/l, ASAT 27 U/l, ALAT 11 U/l, LD 480 U/l, B-glukos
8,1 mmol/l. Urin: osmolalitet 472 milliosmol/kg, natrium 175
mmol/l.

Utvecklade lungödem trots respiratorbehandling
Omkring klockan 17 försämrades A:s tillstånd allvarligt, och
hon överfördes till intensivvårdsavdelning. Parenteral väts-
ketillförsel påbörjades, och man gav dessutom 125 mg dexa-
metason intravenöst. Akuta blodgaser klockan 17.23 visade
pH 7,53, pO2 137 mm Hg, pCO2 18,5 mm Hg [35-44]. A in-
tuberades klockan 17.30. En halvtimme senare fördes A i
mycket dåligt allmäntillstånd i ambulans till intensivvårdsav-
delningen på ett universitetssjukhus, där hon omgående lades
i respirator. Medvetandegrad enligt GCS var nu endast 3, tem-
peratur 33,6oC, blodtryck 90/60 och puls regelbunden med
100 slag/minut.

Blinkande ljus och dans hela natten till monotont dunkande musik är utmärkande för rave-kulturen. Hög omgivningstemperatur,
trängsel och kroppsansträngning leder till förlust av vätska och salter.
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Blodlaborationer: Na 119 mmol/l, K 2,3 mmol/l, kreatinin
27 µmol/l, PT 14,9 sek, APTT 26 sek, CPK 769 U/l. Plasma-
osmolalitet 247 milliosmol/kg.

På universitetssjukhuset behandlades kvinnan med hyper-
ton koksaltlösning parenteralt, och natriumvärdet steg med
ungefär 4 mmol/timme. A utvecklade ett lungödem och det
var svårigheter med syresättningen trots respiratorbehand-
ling. A fick ett akut kammarflimmer och avled 03.00. Åter-
upplivningsförsök var resultatlösa. 

Hjärtsvikt till följd av hjärnödem var dödsorsaken
Toxikologisk undersökning visade att blodkoncentrationen
av MDMA var 0,06 mg/l. Halveringstiden för MDMA är 7–8
timmar. Detta skulle kunna stämma med att A tagit en mindre
mängd MDMA ca 10 timmar före provtagningen. Vid ob-
duktionen fann man stora vätskeansamlingar i bukhåla (800
ml) och bägge lungsäckarna (sammanlagt 800 ml). Lungorna
var kraftigt vätskefyllda och vägde 1 905 g (normalt ca 900
g). Hjärnan var kraftigt svullen. Dödsorsaken bedömdes som
hjärtsvikt till följd av hjärnödem. 

❙ ❙ Kommentar
Huvudvärk, kräkningar, förvirring, sänkt medvetande och
kanske kramper är alarmerande symtom i samband med hy-
ponatremi. Det tyder på vattenförgiftning med begynnande
hjärnödem. Detta är ett akut tillstånd som kräver snabbt om-
händertagande på intensivvårdsavdelning [19]. Bakomliggan-
de orsaker till vattenförgiftning kan utgöras av polydipsi vid
allvarliga psykiska sjukdomar [20], desmopressinbehandling
[21] och intravenös vätsketillförsel med hypotona lösningar
[19]. På senare år har man uppmärksammat den ökade risken
för hyponatremi och vattenförgiftning i samband med extrem
fysisk ansträngning, t ex maratonlopp [22] och militära trä-
ningsläger [23]. Idag rekommenderas därför sportdryck som
vätskeersättning vid större kroppsansträngning.

Flera faktorer bidrar till den ökade risken för hyponatremi
och vattenförgiftning i samband med intag av MDMA. Dro-
gen gör att ungdomarna orkar dansa i timmar utan att bli tröt-
ta. Hög omgivningstemperatur, trängsel och kroppsansträng-
ning leder till förluster av både vätska och salter. I det här fal-
let kompenserade kvinnan vätskeförlusterna genom att efteråt
dricka stora mängder vatten. Detta förvärrade troligen till-
ståndet. Sannolikt är dock den avgörande faktorn i denna typ
av fall att MDMA påverkar vitala funktioner i kroppen så att
normala kompensationsmekanismer delvis sätts ur spel.
MDMA ökar således insöndringen av antidiuretiskt hormon
[24] med minskad diures som resultat. Man brukar tala om
SIADH, the syndrome of inappropriate antidiuretic-hor-
mone secretion [11]. Om detta kombineras med ohämmat
vätskeintag påskyndas utvecklingen av vattenintoxikation.
Hög urinosmolalitet i kombination med hyponatremi tyder på
att sådana faktorer haft betydelse i det nu aktuella fallet.

Större risk för kvinnor än för män
Dödsfall och livshotande reaktioner på grund av vattenför-
giftning efter intag av MDMA har hitintills främst rapporte-
rats hos unga kvinnor. Det har visat sig att risken för hypo-
natremi och medföljande hjärnödem inte skiljer sig mellan
män och kvinnor. Däremot är mortalitet och risk för irrever-
sibel hjärnskada 25 gånger större hos kvinnor än hos män.
Hjärnan hos en ung kvinna verkar ha sämre möjlighet till ad-
aptation och skydd gentemot hyponatremi [25]. 

Liberal droginställning kräver ökade kunskaper
Det är farligt att förutsätta att ungdomar som blivit omtöckna-
de efter en fest eller ett diskotekbesök kan lämnas för att sova
rusa av sig. Grumlat medvetande, huvudvärk och kräkningar

efter intag av MDMA ska väcka misstanke om vattenförgift-
ning och hjärnödem. För samhällen som håller sig med en li-
beral inställning till användande av MDMA och liknande dro-
ger medför detta givetvis ett ansvar för att ambulans- och
sjukvårdspersonal har uppdaterad kunskap om och skärpt be-
redskap inför de olika former av medicinska risker som dessa
droger medför. Som vårt fall på ett tragiskt sätt visar tycks det-
ta inte ha varit fallet i Amsterdam. Vi vill med denna artikel öka
den svenska medvetenheten om MDMAs skadepanorama, för
att minska risken att ytterligare offer av denna art krävs.

Referenser
2. Schwartz RH, Miller NS. MDMA (ecstasy) and the rave: a review.

Pediatrics 1997; 100: 705-8.
4. McCann UD, Eligulashvili V, Ricaurte GA. (+/-)3,4-Methylenedi-

oxymethamphetamine (»Ecstasy«)-induced serotonin neurotoxic-
ity: clinical studies. Neuropsychobiology 2000; 42: 11-6.

6. Liberg JP, Hovda KE, Nordby G, Jacobsen D. Ecstasy – cool dope with
long-lasting effects? Tidsskr Nor Laegeforen 1998; 118: 4384-7.

8. Henry JA, Jeffreys KJ, Dawling S. Toxicity and deaths from 3,4-
methylenedioxymethamphetamine (»ecstasy«). Lancet 1992;
340(8816): 384-7.

10. Williams H, Dratcu L, Taylor R, Roberts M, Oyefeso A. »Saturday
night fever«: ecstasy related problems in a London accident and
emergency department. J Accid Emerg Med 1998; 15: 322-6.

19. Arieff AI. Management of hyponatraemia. BMJ 1993; 307: 305-8.

Läkartidningen  ❙ Nr 8  ❙ 2001  ❙ Volym 98 819

SUMMARY

Young woman dies of water intoxication after taking
one tablet of »ecstasy«. Today’s drug panorama
calls for increased vigilance in health care 
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Increasing numbers of reports demonstrate that
low doses of ecstasy (3,4-methylenedioxymetham-
phetamine – MDMA) may induce life-threatening
conditions, such as hyperthermia and water intoxi-
cation. These lethal states are rarely due to over-
dose, and young women seem to be at particular
risk. This is a case report of a 20-year-old previous-
ly healthy Swedish girl. She died of water intoxica-
tion and cerebral edema approximately 24 hours
after ingestion of one tablet of »ecstasy« at a rave
club in Amsterdam. Clinical findings and laborato-
ry data suggested a syndrome of inappropriate
antidiuretic hormone secretion (SIADH) induced
by MDMA in combination with excessive intake of
water. This case illustrates the dire consequences
of the present drug abuse panorama, if the increa-
sing need for awareness of potentially lethal com-
plications is not met within emergency health care
services.
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