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Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 10ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό
Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας που
πραγματοποιείται στις 23 & 24 Σεπτεμβρίου 2016 στο Συνεδριακό Κέντρο
του Ξενοδοχείου «Αρκάδια» στην Κομοτηνή.
Το σεμινάριο φέτος έχει ως θέμα τις Διαταραχές Υγρών & Ηλεκτρολυτών
και συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρία και
το Νεφρολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
«Σισμανόγλειο» και είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.
Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι θεματικά στρογγυλά
τραπέζια όπου θα αναλυθούν σε βάθος θέματα σημαντικά, τα οποία
θα συνδυαστούν με την παρουσίαση των σύγχρονων ερευνητικών,
διαγνωστικών και θεραπευτικών εξελίξεων με την κλινική εφαρμογή τους,
ενώ την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09:00-14:00 θα
προηγηθεί το Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα το κάλιο για την καλύτερη
ενημέρωση των νεαρότερων συναδέλφων.
Ευχαριστούμε για την παρουσία και την ενεργό συμμετοχή σας στο
10ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και
Οξεοβασικής Ισορροπίας.

Με εκτίμηση
Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής
Κωνσταντίνος Μαυροματίδης
Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος
Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»
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Οργανωτική Επιτροπή:
Πρόεδρος:
		

Μαυροματίδης Κωνσταντίνος

Μέλη:

Γεωργουλίδου Αναστασία

		

Ρωμανίδου Γιούλια

		

Μπακαλούδης Αθανάσιος

		

Παρόγλου Ιωάννης

		

Σίμογλου Λάμπρος

		

Οσμάν Ναζλή

		

Αχμέτ Χαντάν

		

Αριστεινίδου Μαρίνα
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Ομιλητές
Προεδρεία
Σχολιαστές

Αδαμίδης Κωνσταντίνος

Νεφρολόγος, Μονάδα Χρόνιας
Αιμοκάθαρσης «Bionephros», Αθήνα

Αφεντάκης Νικόλαος

Νεφρολόγος, Διευθυντής Νεφρολογικού
Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου
Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Βαργεμέζης Βασίλειος

Ομότιμος Καθηγητής Νεφρολογίας
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Πανεπιστημίου Θράκης,
Αλεξανδρούπολη
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Νεφρολόγος, Διευθυντής Νεφρολογικού
Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» ,
Θεσσαλονίκη

Ελευθεριάδης Θεόδωρος

Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας
Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, Λάρισα

Θεοδωρίδης Μάριος

Νεφρολόγος, Επιμελητής Α΄,
Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Έβρου,
Αλεξανδρούπολη

Καπλάνης Νικόλαος

Νεφρολόγος, Μονάδα Χρόνιας
Αιμοκάθαρσης Θεσσαλονίκης
«Θεραπευτική», Θεσσαλονίκη

Κασιμάτης Ευστράτιος

Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,
Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ,
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

11

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας
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Κατσίνας Χρήστος

Νεφρολόγος, Διευθυντής Μονάδας
Τεχνητού Νεφρού Γενικού Νοσοκομείου
Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»,
Πτολεμαΐδα

Κατσούδας Σπυρίδων

Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,
Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Αττικόν»,
Αθήνα

Κουτρούμπας Γεώργιος

Νεφρολόγος, Επιμελητής Α’,
Νεφρολογικό Τμήμα Γενικού
Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο»,
Βόλος

Κρίκη Πελαγία

Επιμελήτρια Α, Νεφρολογικό Τμήμα,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

Λιακόπουλος Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας,
Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης
Α΄ Παθολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, Τμήμα
Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Μάνου Ελένη

Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α’,
Νεφρολογικό Τμήμα Γενικού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
«Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Μαυροματίδης Κωνσταντίνος

Νεφρολόγος, Διευθυντής Νεφρολογικού
Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου
Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»
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Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Θεσσαλονίκης
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Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,
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Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
«Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Μιχαήλ Σπυρίδων

Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,
Νεφρολογικό Τμήμα Γενικού
Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα

Μπαλτόπουλος Γεώργιος

Καθηγητής Εντατικής Νοσηλείας &
Πνευμονολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής,
Πανεπιστημιακή Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας, Γενικό Ογκολογικό
Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι
Ανάργυροι», Αθήνα

Μπαντής Χρήστος

Νεφρολόγος, Επιμελητής Β΄,
Νεφρολογικό Τμήμα Γενικού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης,
«Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Νταουντάκη Ειρήνη

Νεφρολόγος, Διευθύντρια
Νεφρολογικού Τμήματος, Μονάδα
Τεχνητού Νεφρού, Γενικού
Νοσοκομείου Ρεθύμνου, Ρέθυμνο
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Ντουνούση Ευαγγελία

Νεφρολόγος, Επίκουρος Καθηγήτρια
Νεφρολογίας Τμήματος Ιατρικής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Παναγούτσος Στυλιανός

Αναπληρωτής Καθηγητής
Νεφρολογίας Τμήματος Ιατρικής
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
Αλεξανδρούπολη

Παπαγαλάνης Νικόλαος

Νεφρολόγος, τ. Διευθυντής,
Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών ΕΕΣ «Κοργαλένειο Μπενάκειο», Αθήνα

Παπαδοπούλου Δωροθέα

Νεφρολόγος, Διευθύντρια
Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
«Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Παπουλίδου Φανή

Νεφρολόγος, Διευθύντρια
Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού
Νοσοκομείου Καβάλας, Καβάλα

Πασαδάκης Πλουμής

Καθηγητής Νεφρολογίας Τμήματος
Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Περάκης Κωνσταντίνος

Διευθυντής Νεφρολογίας,
Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική,
Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου,
Ηράκλειο Κρήτης

Πετράς Δημήτριος

Νεφρολόγος, Διευθυντής Νεφρολογικού
Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου
Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα
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Νοσοκομείου Χανίων, Χανιά
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Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας
Τμήματος Ιατρικής Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης,
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Αλεξανδρούπολη

Σιαμόπουλος Κωνσταντίνος

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας/
Νεφρολογίας Τμήματος Ιατρικής
Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Σονικιάν Μάκρω

Νεφρολόγος, Διευθύντρια Νεφρολογίας,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Σισμανόγλειο», Αθήνα

Στυλιανού Κωνσταντίνος

Νεφρολόγος, Επιμελητής Α’,
Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου,
Ηράκλειο Κρήτης

Συργκάνης Χρήστος

Νεφρολόγος, Διευθυντής Νεφρολογικού
Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Βόλου
«Αχιλλοπούλειο», Βόλος

Τασσιοπούλου Κάρμεν

Νεφρολόγος, Επιμελητρια Α’,
Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης, «Γ. Παπανικολάου»,
Θεσσαλονίκη
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Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

Ομιλητές
Προεδρεία
Σχολιαστές

Τζανάκης Ιωάννης

Νεφρολόγος, Διευθυντής Νεφρολογικού
Τμήματος, Γενικού Νοσοκομείου
Χανίων, Χανιά

Τζιάμαλης Μάριος

Νεφρολόγος, Διευθυντής Μονάδας
Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο
Καστοριάς, Καστοριά

Τουλκερίδης Γεώργιος

Νεφρολόγος, Γενικό Νοσοκομείο
Λάρνακας, Κύπρος

Τσιάτσιου Μαρία

Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β΄,
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής,
Χαλκιδική

Φιλντίσης Γεώργιος

Καθηγητής Εντατικολογίας &
Υπερβαρικής Ιατρικής, Κλινική
Εντατικής Νοσηλείας Τμήματος
Νοσηλευικής Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Αθήνα

Φράγκου Ελένη

Νεφρολόγος, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών
Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών και Γενικό
Νοσοκομείο Λευκωσίας, Λευκωσία,
Κύπρος
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Στρογγυλό τραπέζι Ι: Διουρητικά και ηλεκτρολυτικές
διαταραχές
Προεδρείο: Χ. Συργκάνης - Κ. Περάκης
Ανθεκτικό οίδημα στα διουρητικά (Ορισμός-Παθοφυσιολογία)
Δ. Πετράς
Χρήση των διουρητικών στο ανθεκτικό οίδημα
Κ. Τασσιοπούλου
Διαταραχές του καλίου από τη χρήση των διουρητικών
Μ. Τσιάτσιου
Διαταραχές του ασβεστίου από τη χρήση των διουρητικών
Κ. Στυλιανού
Σχόλια - Παραδείγματα: Ν. Αφεντάκης
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Ανθεκτικό οίδημα στα διουρητικά
(ορισμός - παθοφυσιολογία)
Δημήτρης Πετράς,
Νεφρολόγος, Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος, Ιπποκρατείου Αθηνών
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή
1.1. Παθοφυσιολογία οιδημάτων
1.2. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί δημιουργίας οιδήματος βάσει του νόμου του Starling
2. Συνήθεις παθολογικές καταστάσεις που οδηγούν σε οίδημα
3. Αντιμετώπιση οιδήματος - Διουρητικά
3.1. Διουρητικά
4. Παθοφυσιολογικές προσαρμογές συνεπεία της χρήσης διουρητικών
5. Ανθεκτικό οίδημα - Αντίσταση στα διουρητικά
6. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί ανθεκτικού οιδήματος/αντίστασης στα διουρητικά
7. Βιβλιογραφία

Κύρια σημεία
- Ως οίδημα ορίζεται η αύξηση του όγκου του υγρού του διαμέσου χώρου
- Πολλές παθολογικές καταστάσεις και παράγοντες δημιουργούν οίδημα
- Ο μηχανισμός δημιουργίας του οιδήματος στηρίζεται στη διήθηση υγρού διαμέσου των τριχοειδών που υπάρχουν μεταξύ αρτηριακού και φλεβικού δικτύου, λόγω
διαταραχής των δυνάμεων που διέπουν το νόμο του Starling
- Για την αντιμετώπιση του οιδήματος σημαντικό ρόλο έχει η αντιμετώπιση της
πρωτοπαθούς αιτίας και η χρήση διουρητικών
- Ως ανθεκτικό οίδημα στα διουρητικά ορίζεται οποιαδήποτε αποτυχία στη μείωση του οιδήματος παρά την ελεύθερη χορήγηση διουρητικών
- Στην κλινική πράξη ως ανθεκτικό οίδημα/αντίσταση στα διουρητικά σε οιδηματώδεις ασθενής ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία η ισορροπία προσλαμβανόμενου-αποβαλλόμενου Na+ αποκαθίσταται πριν μειωθεί το οίδημα
- Πιο τεχνικά αυτό ορίζεται ως κλασματική απέκκριση Na+ (FeNa+)<0,2%
- Οι κυριότεροι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που δημιουργούν ή/και συντηρούν το ανθεκτικό οίδημα είναι:
• η μη συμμόρφωση του ασθενούς,
• η επικράτηση αντιρροπιστικών μηχανισμών,
• η φαρμακοκινητική των διουρητικών,
• η αντιρροπιστική υπερτροφία των απώτερων τμημάτων του νεφρώνα και
• η φλεβική συμφόρηση-αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση
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1. Εισαγωγή
1.1. Παθοφυσιολογία οιδημάτων
Ως οίδημα ορίζεται η αύξηση του όγκου του υγρού του διαμέσου χώρου,
η οποία οδηγεί συνήθως σε εμφανή διόγκωση των ιστών. Οίδημα μπορεί
να υπάρξει σε οποιοδήποτε ιστό και χωρίς εμφανή διόγκωση, λ.χ. πνευμονικό οίδημα. Το οίδημα ανάλογα με τη θέση του μπορεί να είναι τοπικό
(συνήθως ετερόπλευρο, λ.χ. οίδημα άνω άκρου συνεπεία μαστεκτομής),
περιφερικό (άνω ή κάτω άκρων αμφοτερόπλευρο) ή γενικευμένο. Η εκσημασμένη ύπαρξη γενικευμένου οιδήματος ονομάζεται οίδημα ανά σάρκα.
Για να διαπιστωθεί κλινικά το γενικευμένο οίδημα, θα πρέπει να υπάρχει μία αύξηση του όγκου του διαμέσου χώρου της τάξεως των 2,5-3 L, που
είναι περίπου ίσος μ’ εκείνον του πλάσματος.
Πολλές παθολογικές καταστάσεις (Πίνακας 1) μπορεί να οδηγήσουν
στη δημιουργία οιδήματος. Παρότι ο μηχανισμός σχηματισμού του είναι
κοινός, οι διάφορες παθολογικές καταστάσεις οδηγούν σε οίδημα με διαφορετικές παθοφυσιολογικές διαταραχές. Ο κοινός μηχανισμός δημιουργίας του οιδήματος στηρίζεται στη διήθηση υγρού διαμέσου των τριχοειδών
που υπάρχουν μεταξύ αρτηριακού και φλεβικού δικτύου. Η διήθηση αυτή
εξαρτάται από τις δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των τριχοειδών και του
διαμέσου χώρου και ακολουθεί τους κανόνες που ορίζονται από το νόμο
του Starling.
Καρδιακή ανεπάρκεια
Κίρρωση ήπατος
Νεφρωσικό σύνδρομο
Οξεία, χρόνια νεφρική βλάβη
Φλεβική ανεπάρκεια-θρόμβωση
Λεμφοίδημα
Μυξοίδημα
Ιδιοπαθές οίδημα

Φάρμακα (λ.χ. ανταγωνιστές ασβεστίου, ΜΣΑΦ)
Εγκαύματα
Σήψη
Σακχαρώδης διαβήτης
Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων
Κακοήθειες
Μαστεκτομή
Θεραπεία με ιντερλευκίνη-2

Πίνακας 1: Παθολογικές καταστάσεις και παράγοντες που δημιουργούν οίδημα

Σύμφωνα με το νόμο αυτό η διακίνηση υγρού, διαμέσου των τριχοειδών, μεταξύ πλάσματος και διαμέσου χώρου στηρίζεται στην παρακάτω
εξίσωση (Εικόνα 1):
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Διακίνηση υγρού = Lp S x (Δυδροστατικής πίεσης - Δωσμωτικής πίεσης)
= Lp S x [(Pτριχοειδών-Pδιαμέσου χώρου)-σ (Πτριχοειδών- Πδιαμέσου χώρου)]
Όπου

Lp
S
Pτριχοειδών
Pδιαμέσου
Πτριχοειδών

Πδιαμέσου
σ
		
		
		

ο συντελεστής διαπερατότητας των τριχοειδών,
η επιφάνεια του τοιχώματος των τριχοειδών,
η υδροστατική πίεση των τριχοειδών,
η υδροστατική πίεση του διαμέσου χώρου,
η ωσμωτική πίεση των τριχοειδών,
η ωσμωτική πίεση του διαμέσου χώρου και
αντιπροσωπεύει τον συντελεστή διαπερατότητας
των πρωτεϊνών διαμέσου του τριχοειδικού
τοιχώματος (με τιμές από 0 για πλήρη
διαπερατότητα έως 1 για πλήρη αδιαπερατότητα).

Εικόνα 1: Σχηματική απεικόνιση των δυνάμεων που ελέγχουν την διήθηση
υγρού στα τριχοειδή και απαρτίζουν την εξίσωση του Starling (όπου Pτριχοειδών= η
υδροστατική πίεση των τριχοειδών, Pδιάμεσου χώρου= η υδροστατική πίεση του διάμεσου
χώρου, Πτριχοειδών= η ωσμωτική πίεση των τριχοειδών, Πδιαμέσου χώρου= η ωσμωτική πίεση του διαμέσου χώρου)

Η ωσμωτική πίεση του διαμέσου χώρου οφείλεται κυρίως στις διηθούμενες πρωτεΐνες και σε μικρότερο βαθμό στις πρωτεογλυκάνες του διαμέσου
χώρου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε φυσιολογικές συνθήκες, υπάρχει
πάντοτε μία μικρή διήθηση υγρού από τα τριχοειδή προς το διάμεσο χώρο.
Το υγρό που διηθείται, επανέρχεται στη συστηματική κυκλοφορία διαμέσου
της λεμφικής οδού και έτσι αποκαθίσταται η ισορροπία.
Μεταβολές στις παραμέτρους της εξίσωσης του Starling μπορεί να
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οδηγήσουν στη δημιουργία οιδήματος. Έτσι η αύξηση της ενδοτριχοειδικής
υδροστατικής πίεσης, της διαβατότητας των τριχοειδών και της ωσμωτικής
πίεσης του διαμέσου χώρου ή η μείωση της ωσμωτικής πίεσης των τριχοειδών, θα έχει ως αποτέλεσμα τη διήθηση υγρού προς το διάμεσο χώρο
και σχηματισμό οιδήματος. Στην αρχική φάση της ρήξης της ισορροπίας
υπάρχει μία αύξηση της δραστηριότητας του λεμφικού συστήματος, οπότε
και αντιρροπείται η αυξημένη διήθηση. Το λεμφικό σύστημα έχει μεγάλες
δυνατότητες απορροής του διηθημένου υγρού και μπορεί σε καταστάσεις
αυξημένης διήθησης να αυξήσει στο δεκαπλάσιο την ικανότητα απομάκρυνσής του. Αν όμως η διήθηση αυξηθεί περαιτέρω, το λεμφικό σύστημα
δεν επαρκεί και έτσι δημιουργείται το οίδημα.
Υπάρχουν και άλλοι αντιρροπιστικοί μηχανισμοί με τους οποίους αποτρέπεται η δημιουργία οιδήματος. Έτσι, για παράδειγμα η είσοδος αρχικά
υγρού από τα τριχοειδή στο διάμεσο χώρο, θα έχει ως αποτέλεσμα αφενός
την αύξηση της υδροστατικής πίεσης και αφετέρου τη μείωση της ωσμωτικής πίεσης του διαμέσου χώρου. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η μείωση
των δυνάμεων που ευνοούν τη διήθηση και άρα μείωση ή και μη σχηματισμός εμφανούς οιδήματος (Εικόνα 1).
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος των νεφρών
στη δημιουργία οιδήματος. Όπως είναι γνωστό οι νεφροί είναι τα κύρια
όργανα ρύθμισης του δραστικού όγκου κυκλοφορίας (ΔΟΚ) διαμέσου
ρύθμισης της απέκκρισης Na+ και Η2Ο. Έτσι, αυξημένη κατακράτηση Na+
και Η2Ο, είτε πρωτοπαθώς (από νεφρική βλάβη), είτε δευτεροπαθώς (στα
πλαίσια αντιρροπιστικού μηχανισμού) από τους νεφρούς, θα οδηγήσει στη
δημιουργία κλινικά αντιληπτού οιδήματος.
1.2. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί δημιουργίας οιδήματος βάσει του
νόμου του Starling
Ακολουθώντας λοιπόν την εξίσωση του Starling, θα αναφερθούν οι καταστάσεις στις οποίες υπάρχει αύξηση της ενδοτριχοειδικής πίεσης των
τριχοειδών, μείωση της ωσμωτικής πίεσης του πλάσματος, αύξηση της
ωσμωτικής πίεσης του διαμέσου χώρου ή αύξηση της διαβατότητας των
τριχοειδών. Σε αρκετές παθολογικές καταστάσεις χρειάζεται συνδυασμός
των παραμέτρων της εξίσωσης του Starling για να δημιουργηθεί οίδημα.
α) Αυξημένη ενδοτριχοειδική υδροστατική πίεση H ενδοτριχοειδική
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υδροστατική πίεση που δημιουργείται κατά τη συστολή της καρδιάς, δεν
μεταβάλλεται με τις μεταβολές της αρτηριακής πίεσης. Αυτή η σταθερότητα
οφείλεται στην αυτορρυθμιστική ιδιότητα του προτριχοειδικού σφιγκτήρα
που καθορίζει την πίεση που θα μεταδοθεί στα τριχοειδή. Έτσι, για παράδειγμα μία αύξηση της αρτηριακής πίεσης, ακολουθείται από σύσπαση του
προτριχοειδικού σφιγκτήρα, με αποτέλεσμα την διατήρηση σταθερής της
υδροστατικής ενδοτριχοειδικής πίεσης και την αποφυγή σχηματισμού οιδήματος. Τέτοια ικανότητα όμως δεν υπάρχει στον μετατριχοειδικό σφιγκτήρα.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οποιαδήποτε αύξηση της υδροστατικής πίεσης
στο φλεβικό σύστημα να οδηγεί σε αυξημένη ενδοτριχοειδική πίεση, διήθηση Η2Ο και Na+ στο διάμεσο χώρο και στο σχηματισμό οιδήματος.
Αυξημένη υδροστατική πίεση του φλεβικού δικτύου, συμβαίνει συνήθως σε δύο περιπτώσεις:
• σε αύξηση του όγκου του αίματος, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου των υγρών του φλεβικού συστήματος, όπως για παράδειγμα στην καρδιακή ανεπάρκεια και στην προχωρημένη χρόνια
νεφρική νόσο (ΧΝΝ) και
• σε φλεβική στάση ή απόφραξη, όπως για παράδειγμα στην κίρρωση, στην εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ή στο οξύ πνευμονικό οίδημα, που οφείλεται σε διαστολική καρδιακή δυσλειτουργία.
β) Μειωμένη ενδοτριχοειδική ωσμωτική πίεση Όπως είναι γνωστό,
κύριος ρυθμιστής της ωσμωτικής πίεσης του πλάσματος είναι η λευκωματίνη. Mία σημαντική λοιπόν μείωση των επιπέδων της (συνεπεία αυξημένης
νεφρικής απώλειας ή μειωμένης ηπατικής σύνθεσης) μπορεί να οδηγήσει
σε σχηματισμό οιδήματος. Βέβαια, υπάρχουν όπως αναφέρθηκε, αρκετοί
αντιρροπιστικοί μηχανισμοί και έτσι από μόνη της, η χαμηλή συγκέντρωση
λευκωματίνης είναι δύσκολο να δημιουργήσει εκτεταμένο οίδημα.
γ) Αυξημένη ωσμωτική πίεση διαμέσου χώρου Για να αυξηθεί η
ωσμωτική πίεση του διαμέσου χώρου προϋποτίθεται στις περισσότερες
περιπτώσεις, η αυξημένη διαβατότητα των τριχοειδών. Έτσι, η λευκωματίνη που θα φτάσει στο διάμεσο χώρο θα αυξήσει την ωσμωτική πίεσή
του. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει και μη επαρκή λειτουργία του λεμφικού
συστήματος, που δεν θα είναι ικανό να την προωθήσει προς τη φλεβική
κυκλοφορία. Επιπλέον, το υγρό που επίσης θα διηθηθεί, θα μειώσει την
ωσμωτική πίεση του διαμέσου χώρου. Άλλες περιπτώσεις με αύξηση της
ωσμωτικής πίεσης του διαμέσου χώρου, οφείλονται σε αυξημένη παρα22
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γωγή μυκοπολυσακχαριτών του διαμέσου χώρου (μυξοίδημα), οι οποίοι
συνδέονται με τη λευκωματίνη και δεν επιτρέπουν την απαγωγή της από
το λεμφικό σύστημα.
δ) Αυξημένη διαβατότητα τριχοειδών H αυξημένη διαβατότητα των
τριχοειδών θα προκαλέσει αυξημένη διήθηση υγρού (αύξηση υδροστατικής πίεσης) στο διάμεσο χώρο, καθώς και αύξηση της ωσμωτικής πίεσης
λόγω της «ελεύθερης» διήθησης λευκωματίνης στο διάμεσο χώρο. Αυξημένη διαβατότητα τριχοειδών, μπορεί να παρατηρηθεί στις παρακάτω καταστάσεις:
• εγκαύματα, όπου η ισταμίνη και οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, μπορεί
να δημιουργήσουν βλάβη στο τοίχωμα των τριχοειδών,
• θεραπεία με ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ιντερλευκίνη-2, έχει περιγραφεί ότι αυξάνει απευθείας τη διαβατότητα των τριχοειδών,
• επεισόδια ιδιοπαθούς απώλειας της διαβατότητας των τριχοειδών, συνήθως παρουσιάζονται σε ασθενείς με μονοκλωνική γαμμαπάθεια,
• οποιαδήποτε κατάσταση που συνδυάζεται με σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων (ARDS), λ.χ. σήψη,
• μερικώς αυξημένη διαπερατότητα των τριχοειδών παρατηρείται επίσης στο σακχαρώδη διαβήτη, λόγω της συσσώρευσης τελικών προϊόντων γλυκοζυλίωσης. Το οίδημα σ’ αυτούς τους ασθενείς μπορεί
να επιδεινωθεί και λόγω της καρδιακής ανεπάρκειας ή του νεφρωσικού συνδρόμου, που συχνά συνυπάρχουν,
• το σύνδρομο υποθρεψίας Kwashiorkor, λόγω της αυξημένης παραγωγής κυστεϊνολευκοτριενών και
• χαμηλή υδροστατική πίεση διαμέσου χώρου (πρακτικά, δεν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις).

2. Συνήθεις παθολογικές καταστάσεις που οδηγούν σε οίδημα
Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι συχνότερες παθολογικές καταστάσεις,
που δημιουργούν οιδήματα και θα αναλυθεί ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός δημιουργίας οιδήματος, σε κάθε μία απ’ αυτές.
α) Καρδιακή ανεπάρκεια και οίδημα Όπως είναι γνωστό, καρδιακή
ανεπάρκεια μπορεί να εμφανιστεί σε μία πληθώρα παθήσεων, όπως για
παράδειγμα σε στεφανιαία νόσο, υπέρταση, μυοκαρδίτιδες, βαλβιδοπάθειες, πνευμονική νόσο κ.ά.
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Το οίδημα που δημιουργείται στην καρδιακή ανεπάρκεια, ανεξάρτητα
από την αιτιολογία του, οφείλεται στην αύξηση της πίεσης στο φλεβικό
δίκτυο, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ενδοτριχοειδικής υδροστατικής πίεσης. Εκείνο που αλλάζει, ανάλογα με το αίτιο της καρδιακής
ανεπάρκειας είναι η περιοχή σχηματισμού του οιδήματος.
Έτσι, παθήσεις όπως η στεφανιαία νόσος, η υπερτασική καρδιοπάθεια
και οι βαλβιδοπάθειες της αριστεράς καρδίας, θα δημιουργήσουν συνήθως πνευμονικό οίδημα, λόγω κατ’ εξοχήν βλάβης στην αριστερά καρδιακή λειτουργία. Σε αντίθεση, οι πνευμονικές νόσοι που συνδυάζονται με
δυσλειτουργία της δεξιάς καρδίας, θα οδηγήσουν συνήθως σε περιφερικό
οίδημα των κάτω άκρων και πιθανά σε ασκίτη. Οι καρδιομυοπάθειες που
συνήθως επηρεάζουν τη συνολική καρδιακή λειτουργία μπορεί να προκαλέσουν πνευμονικό οίδημα, αλλά και περιφερικό.
Σε μία οξεία βλάβη του μυοκαρδίου (λ.χ. έμφραγμα), η δυσλειτουργία
της αριστεράς καρδίας θα οδηγήσει σε αυξημένες πιέσεις στο πνευμονικό δίκτυο, που θα μεταδοθούν στα πνευμονικά τριχοειδή και εφόσον η
ενδοτριχοειδική πνευμονική πίεση ξεπεράσει τα 18-20 mmHg (φ.τ.=5-12
mmHg), υπάρχουν πολλές πιθανότητες να προκληθεί πνευμονικό οίδημα.
Σε καταστάσεις χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας, η δημιουργία του οιδήματος είναι ελαφρώς διαφορετική και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
το φορτίο του προσλαμβανόμενου Na+. Έτσι, η μείωση της καρδιακής παροχής που υπάρχει στην καρδιακή ανεπάρκεια, έχει ως αποτέλεσμα σε
πρώτη φάση την υποάρδευση των ιστών, γεγονός που κινητοποιεί αντιρροπιστικούς μηχανισμούς του οργανισμού και οδηγεί σε κατακράτηση Η2Ο
και Na+, στην προσπάθεια να «αποκαταστήσει» την άρδευση των ιστών.
Επομένως και ανάλογα με το βαθμό της καρδιακής ανεπάρκειας, δημιουργείται μία νέα κατάσταση με αυξημένο όγκο, η οποία αν μάλιστα συνοδεύται
από αυξημένη πρόσληψη Na+ (που θα επιτείνει την κατακράτηση Η2Ο), θα
οδηγήσει σε περιφερικό ή και πνευμονικό οίδημα, παρά τη μεγάλη αντιρροπιστική αύξηση της ροής στο λεμφικό σύστημα. Αν ο βαθμός της ανεπάρκειας είναι μεγάλος, ο οργανισμός θα βρεθεί σε μία νέα αντιρροπιστική
κατάσταση, η οποία διαμέσου της αύξησης του ΔΟΚ, θα βελτιώσει την άρδευση των ιστών και έτσι δεν θα υπάρχει περαιτέρω ανάγκη για κατακράτηση Η2Ο και Na+ από τους νεφρούς. Αυτή η νέα κατάσταση θα διατηρηθεί
μέχρι να επιδεινωθεί περαιτέρω η καρδιακή λειτουργία, οπότε θα ξεκινήσει
ένας νέος φαύλος κύκλος και κάποια στιγμή, θα έχουμε έναν ασθενή με βα24
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ριά καρδιακή ανεπάρκεια, μεγάλη αύξηση όγκου, με κατακράτηση υγρών
και Na+, οιδηματώδη και επιρρεπή σε πνευμονικό οίδημα. Ανάλογα με το
βαθμό της καρδιακής ανεπάρκειας, αυτή η προσωρινά ασταθής ισορροπία
μπορεί να διαταραχθεί από διάφορους παράγοντες, όπως για παράδειγμα,
από υπερκαταβολικές καταστάσεις (λ.χ. λοιμώξεις) ή γενικότερα καταστάσεις που αυξάνουν τις ανάγκες των ιστών (λ.χ. άσκηση). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η εμφάνιση πνευμονικού ή περιφερικού οιδήματος είναι πολύ
συχνή. Το ίδιο θα συμβεί και όταν ασθενείς σε ισορροπία, αυξήσουν την
πρόσληψη Na+.
Γενικά στη σοβαρού κυρίως βαθμού καρδιακή ανεπάρκεια, λόγω της
αδυναμίας της καρδιάς να αποκαταστήσει την καρδιακή παροχή και την
άρδευση των ιστών, υπάρχει συνεχής κατακράτηση Η2Ο και Na+, επειδή
οι νεφροί «ανιχνεύουν» συνεχώς τη μειωμένη καρδιακή παροχή και αντιδρούν αντιρροπιστικά με κατακράτηση, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο,
που είναι εξαιρετικά δύσκολο να σταματήσει. Σε αρκετές επίσης περιπτώσεις συνυπάρχει και επηρεασμός της νεφρικής λειτουργίας, οπότε και περαιτέρω κατακράτηση Η2Ο και Na+ (καρδιονεφρικό σύνδρομο).
β) Κίρρωση ήπατος και οίδημα Οι ασθενείς με κίρρωση ήπατος μπορεί να εμφανίσουν ασκίτη λόγω αύξησης της πίεσης στη φλεβική κυκλοφορία (αύξηση ενδοτριχοειδικής υδροστατικής πίεσης), η οποία οφείλεται σε
μετακολποειδική απόφραξη. Επιπλέον σ’ αυτούς τους ασθενείς, λόγω της
μεγάλης σπλαγχνικής αγγειοδιαστολής, αλλά και των πολλαπλών δερματικών και μη αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων, ανιχνεύεται μειωμένος ΔΟΚ.
Έτσι, ενεργοποιούνται οι αντιρροπιστικοί μηχανισμοί του οργανισμού, με
αποτέλεσμα κατακράτηση Η2Ο και Na+. Επομένως και σε συνδυασμό με
την αυξημένη ενδοτριχοειδική υδροστατική πίεση, ευνοείται η ανάπτυξη και
περιφερικού οιδήματος. Επίσης σε πειραματικά μοντέλα έχει διαπιστωθεί,
στα αρχικά στάδια της κίρρωσης και η ύπαρξη ενός ηπατονεφρικού αντανακλαστικού, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συμπαθητικής νεφρικής δραστηριότητας και άρα την «πρωτοπαθή» κατακράτηση Η2Ο και
Na+από τα νεφρικά σωληνάρια.
γ) Νεφρωσικό σύνδρομο και οίδημα Οι περισσότεροι ασθενείς με
νεφρωσικό σύνδρομο θα αναπτύξουν οίδημα. Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός δημιουργίας οιδήματος σ’ αυτούς αποτελεί πρόκληση για τη νεφρολογική κοινότητα και κατά καιρούς πολλές θεωρίες έχουν προταθεί για
την ερμηνεία του. Η αρχική άποψη ότι βασικό ρόλο στη δημιουργία του
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οιδήματος έχει η υπολευκωματιναιμία, φαίνεται να εγκαταλείπεται, αφενός γιατί υπάρχουν ασθενείς με υπολευκωματιναιμία χωρίς σημαντικού
βαθμού οίδημα, αφετέρου επειδή, όπως ήδη αναφέρθηκε, η προσαρμογή
του διαμέσου χώρου στη νέα κατάσταση που δημιουργείται, μειώνει την
πιθανότητα ανάπτυξης σοβαρού βαθμού οιδήματος. Δύο είναι σήμερα οι
επικρατέστερες θεωρίες για την ανάπτυξη οιδήματος στους ασθενείς με
νεφρωσικό σύνδρομο:
1. Η απώλεια λευκωμάτων στα ούρα οδηγεί σε μετρίου ή σημαντικού
βαθμού υπολευκωματιναιμία, με μείωση της κολλοειδωσμωτικής πίεσης
του πλάσματος και μετακίνηση Η2Ο από τα τριχοειδή στο διάμεσο ιστό
(οίδημα). Η αύξηση του υγρού στο διάμεσο ιστό, θα προκαλέσει αφενός
αύξηση της δραστηριότητας του λεμφικού συστήματος και αφετέρου αραίωση, άρα μείωση της ωσμωτικής πίεσης του διαμέσου χώρου, οπότε και οι
δυνάμεις που προωθούν υγρό προς το διάμεσο ιστό, θα μειωθούν και έτσι
η δημιουργία περαιτέρω οιδήματος θα περιοριστεί.
Η αρχική αυτή μείωση του όγκου στη συστηματική κυκλοφορία, θα ενεργοποιήσει τους αντιρροπιστικούς μηχανισμούς για κατακράτηση Η2Ο και
Na+ προς αποκατάσταση του όγκου. Έτσι διαμορφώνεται μία νέα ισορροπία, με όγκο πλάσματος περίπου φυσιολογικό και μικρού βαθμού οίδημα.
Αν σ’ αυτή τη φάση αυξηθεί η πρόσληψη Na+ (και Η2Ο), αναπτύσεται σημαντικού βαθμού οίδημα, επειδή ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται με διακίνηση
του υγρού προς το διάμεσο χώρο. Επομένως, ο βαθμός του οιδήματος σ’
αυτούς τους ασθενείς, εξαρτάται, τόσο από τη φάση στην οποία βρίσκονται, όσο και από την προσλαμβανόμενη ποσότητα Η2Ο και Na+.
2. Σ’ ένα ποσοστό ασθενών με νεφρωσικό σύνδρομο, φαίνεται ότι
υπάρχει μία πρωτοπαθής διαταραχή σε επίπεδο νεφρικού σωληναρίου,
που έχει ως αποτέλεσμα, τη συνεχή και ανεξάρτητα ρυθμιστικών μηχανισμών, αυξημένη κατακράτηση Η2Ο και Na+. Η βλάβη αυτή φαίνεται να σχετίζεται με την πρωτοπαθή αιτία (σπειραματονεφρίτιδα), που προκαλεί το
νεφρωσικό σύνδρομο. Διάφοροι ορμονικοί, νευροχημικοί και ανοσολογικοί
μηχανισμοί έχουν προταθεί ως υπεύθυνοι για την παθογένειά της.
Έτσι, είτε η απευθείας προσβολή των νεφρικών σωληναρίων από
φλεγμονώδη στοιχεία (κυτοκίνες, συμπλήρωμα), είτε η με έμμεσο τρόπο
παραγωγή αγγειοδραστικών ουσιών (λ.χ. αγγειοτενσίνης-II) λόγω της δράσης φλεγμονωδών παραγόντων, έχουν ως συνέπεια τη λειτουργική βλάβη των νεφρικών σωληναρίων του άπω νεφρώνα και τη συνεχή αυξημένη
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κατακράτηση Η2Ο και Na+, ανεξάρτητα από τις ανάγκες του οργανισμού.
Αυτό ενισχύεται και από τη διαπίστωση ότι, αρκετές φορές, όταν αρχίζει η
ανοσοκατασταλτική θεραπεία του νεφρωσικού συνδρόμου (άρα υποστροφή της σπειραματικής βλάβης), παρατηρείται μείωση του οιδήματος, πριν
αποκατασταθεί η λευκωματουρία ή και η υπολευκωματιναιμία.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, πολλές φορές στον ίδιο ασθενή μπορεί
να είναι διαφορετική η παθογένεια του οιδήματος. Αυτό εξαρτάται αφενός
από τη φάση που εκτιμάται και αφετέρου από το στάδιο της σπειραματικής
νόσου.
δ) Οξεία νεφρική βλάβη (οξεία σπειραματονεφρίτιδα) και οίδημα
Οι ασθενείς με οξύ νεφριτιδικό σύνδρομο, θα εμφανίσουν οίδημα, αφενός
επειδή υπάρχει μείωση της σπειραματικής διήθησης, αφετέρου γιατί τα εγγύς και κυρίως τα άπω νεφρικά σωληνάρια (που στις περισσότερες περιπτώσεις, στην αρχική φάση είναι ακέραιη) ανιχνεύουν αυτή τη μείωση της
σπειραματικής διήθησης και προβαίνουν σε περαιτέρω κατακράτηση Na+.
ε) Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και οίδημα Στην περίπτωση αυτή,
υπάρχει βλάβη αρκετών νεφρώνων, μείωση της σπειραματικής διήθησης
και παρά την αύξηση αρχικά της κλασματικής απέκκρισης μερική ή και
πλήρης αδυναμία των νεφρών να αποβάλλουν το προσλαμβανόμενο φορτίο Na+ και Η2Ο. Όσο πιο προχωρημένη είναι η νεφρική ανεπάρκεια, τόσο
πιο επηρεασμένη είναι η ικανότητα των νεφρών, για αποβολή Η2Ο και Na+,
άρα και πιο εκσεσημασμένο το οίδημα.
στ) Φλεβική ανεπάρκεια και οίδημα Σε περιπτώσεις φλεβικής θρόμβωσης απόφραξης ή στάσης (κίρρωση, φλεβική ανεπάρκεια), υπάρχει αύξηση της υδροστατικής πίεσης στο φλεβικό δίκτυο κάτωθεν της βλάβης.
Και ακριβώς επειδή οι μετατριχοειδικοί σφιγκτήρες δεν διαθέτουν αυτορρύθμιση, αυτή η αυξημένη υδροστατική πίεση, μεταφέρεται στα τριχοειδή
και συντελεί στη δημιουργία οιδήματος. Το οίδημα αυτό είναι δύσκολο να
κινητοποιηθεί, λόγω ακριβώς της δημιουργίας του από το φλεβικό δίκτυο
και γι’ αυτό δεν πρέπει να χορηγούνται διουρητικά ως θεραπεία, διότι μπορεί να οδηγήσουν σε βαριά υπογκαιμία, λόγω της προκλούμενης μείωσης
του.
ζ) Λεμφοίδημα - Μυξοίδημα Το λεμφοίδημα οφείλεται σε μία σειρά παθολογικών καταστάσεων, που μπορεί να προκαλέσουν μείωση της διακίνησης Η2Ο διαμέσου των λεμφαγγείων. Τέτοιες περιπτώσεις προκύπτουν
συνήθως από τη διήθηση των λεμφαδένων από κακοήθεις νόσους ή ύστε27
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ρα από χειρουργική αφαίρεση λεμφαδένων. Το λεμφοίδημα συνήθως είναι
τοπικού χαρακτήρα και όταν εντοπίζεται στα άκρα ετερόπλευρο.
Παρόμοιος μηχανισμός είναι υπεύθυνος για το μυξοίδημα, όπου υπάρχει συσσώρευση πρωτεϊνών στο διάμεσο χώρο, αλλά και μειωμένη διακίνησή του διαμέσου των λεμφαγγείων. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, δεν
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται διουρητικά επειδή μπορεί να οδηγήσουν
σε σοβαρή υπογκαιμία.

3. Αντιμετώπιση οιδήματος - Διουρητικά
Όπως γίνεται αντιληπτό από τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς
που αναφέρθηκαν η αντιμετώπιση του οιδήματος εξαρτάται από την αιτία
που το δημιούργησε. Έτσι για παράδειγμα η βελτίωση του σταδίου της
καρδιακής ανεπάρκειας θα έχει ως συνέπεια τη βελτίωση του οιδήματος
ή η επιτυχής θεραπευτική αντιμετώπιση ενός νεφρωσικού συνδρόμου θα
οδηγήσει στην εξαφάνιση του οιδήματος. Υπάρχουν όμως και πολλές περιπτώσεις που το πρωταρχικό αίτιο δημιουργίας του οιδήματος δεν μπορεί
να αντιμετωπιστεί (λ.χ. καρδιακή ανεπάρκεια, ΧΝΝ). Σ' αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και γενικά σε όλες τις οιδηματικές καταστάσεις, σημαντική είναι
η συμβολή των διουρητικών για την αντιμετώπιση του οιδήματος.
3.1. Διουρητικά
Tα διουρητικά δρουν κυρίως παρεμποδίζοντας την επαναρρόφηση Na+
και κατά συνεπεία, την επαναρρόφηση Η2Ο σε διάφορα τμήματα του νεφρικού σωληναρίου. Η δράση τους έχει ως συνέπεια την αύξηση των νεφρικών απωλειών Na+ και H2O και τη δημιουργία αρνητικού ισοζυγίου H2O και
επομένως την κινητοποίηση του οιδήματος.
Διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους τόσο στη χημική τους σύσταση, όσο και
στο μηχανισμό δράσης, ο οποίος καθορίζει το σημείο δράσης τους κατά
μήκος του νεφρώνα και επομένως τη νατριουρητική αποτελεσματικότητα.
Κάθε τμήμα του νεφρώνα έχει έναν ή περισσότερους μοναδικούς μηχανισμούς επανάρροφησης του Na+ (με τη μορφή διαμεμβανικών φορέων
ή καναλιών) και η ικανότητα αναστολής τους, καθορίζει το τμήμα του νεφρώνα που δρουν τα διουρητικά. Ανάλογα με το τμήμα του νεφρικού σωληναρίου στο οποίο αναστέλλουν την επαναρρόφηση Na+, τα διουρητικά
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χωρίζονται σε 4 μεγάλες κατηγορίες:
• τα διουρητικά που δρούν στο εγγύς εσπειραμένο,
• τα διουρητικά της αγκύλης με τόπο δράσης το παχύ ανιόν σκέλος
της αγκύλης Henle,
• τα θειαζιδικού τύπου διουρητικά με δράση στο άπω εσπειραμένο και
το συνδετικό τμήμα (και ενδεχομένως στο αρχικό τμήμα του φλοιώδους αθροιστικού) και
• τα καλιοσυντηρητικά διουρητικά που ασκούν τη δράση τους στα
ευαίσθητα στην αλδοστερόνη θεμέλια κύτταρα (principal cells) του
φλοιώδους αθροιστικού σωληναρίου.
Θα αναφερθεί συνοπτικά ο μηχανισμός δράσης των διουρητικών.
α) Διουρητικά που δρούν στο εγγύς εσπειραμένο (λ.χ. ακετοζολαμίδη) Στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο σημαντική ποσότητα Na+ διαπερνά την αυλική μεμβράνη σε ανταλλαγή με Η+, διαμέσου μιας ειδικής Na+Η+-ATPάσης (Na+-Η+ exchanger). Το Na+ διαπερνά την βασικοπλευρική
επιφάνεια των σωληναριακών επιθηλιακών κυττάρων διαμέσου της Na+K+-ATPάσης και ενός συστήματος μεταφοράς NaHCO3. Τα εκκρινόμενα
στον αυλό Η+ τιτλοποιούν τα διττανθρακικά ιόντα (HCO3-) τα οποία έχουν
διηθηθεί από το σπείραμα για να σχηματιστεί H2CO3, το οποίο διασπάται
σε H2O και CO2 με την καταλυτική δράση της καρβονικής ανυδράσης της
ψηκτροειδούς παρυφής των επιθηλιακών κυττάρων των εγγύς σωληναρίων. Παράλληλα, η καρβονική ανυδράση που βρίσκεται στο εσωτερικό των
επιθηλιακών κυττάρων καταλύει το σχηματισμό H+ και HCO3- από το H2CO3
. Τα παραγόμενα H+ μετακινούνται στον αυλό διαμέσου της ειδικής αντλίας
Na+-Η+ και τα HCO3- εξέρχονται διαμέσου της βασικοπλευρικής επιφάνειας
στο διαμεσοσωληναριακό χώρο. Το τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών των
δράσεων είναι η μεταφορά Na+ και HCO3- από τον αυλό του νεφρικού σωληναρίου στο διαμεσοσωληναριακό χώρο. Οι αναστολείς της καρβονικής
ανυδράσης παρεμποδίζουν τη δραστικότητα του ενζύμου, τόσο στην ψηκτροειδή παρυφή (δηλαδή στην αυλική μεριά), όσο και στο εσωτερικό των
σωληναριακών κυττάρων, εμποδίζοντας την επαναρρόφηση Na+, HCO3και Η2Ο. Η απώλεια HCO3- προκαλεί μεταβολική οξέωση, η οποία χαρακτηρίζει αυτή την κατηγορία διουρητικών. Η αυξημένη μεταφορά Na+ στον
άπω νεφρώνα και τα αθροιστικά σωληνάρια οδηγεί σε αυξημένη ανταλλαγή με Κ+, η οποία διευκολύνεται από το αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο που δημιουργούν τα HCO3- του αυλού. Κατά συνέπεια, το συνολικό αποτέλεσμα
29

Διουρητικά και ηλεκτρολυτικές διαταραχές

της δράσης της ακεταζολαμίδης είναι η αυξημένη απώλεια Na+, HCO3-, K+
και Η2Ο στα ούρα.
Kαθώς στα εγγύς σωληνάρια λαμβάνει χώρα η επαναρρόφηση της μεγαλύτερης ποσότητας του διηθούμενου Na+ (60-70%), θα περίμενε κανείς
ένα διουρητικό που δρα στο εγγύς τμήμα του σωληναρίου να έχει μεγάλη
αποτελεσματικότητα. Αυτό δεν συμβαίνει εξαιτίας ανάπτυξης αντιρροπιστικών μηχανισμών. Όταν η επαναρρόφηση στα εγγύς σωληνάρια αναστέλλεται, το μεγαλύτερο μέρος του εναπομένοντος Na+ και των διαλυτών
ουσιών μπορούν να επαναρροφηθούν σε πιο απομακρυσμένα τμήματα
του σωληναρίου (κυρίως στο παχύ τμήμα του ανιόντος σκέλους της αγκύλης του Henle). Επιπλέον, η αναστολή της επαναρρόφησης Na+ στα εγγύς
σωληνάρια, αυξάνει την ποσότητα Na+ και διαλυτών ουσιών στην περιοχή
της πυκνής κηλίδας ενεργοποιώντας τον σπειραματοσωληναριακό μηχανισμό παλίνδρομης ανατροφοδότησης, ο οποίος καταστέλλει το ρυθμό
σπειραματικής διήθησης και την ποσότητα των ουσιών που διηθούνται
από το σπείραμα. Επιπλέον, η αλκαλική διούρηση προκαλεί μείωση των
HCO3- του ορού, με αποτέλεσμα μικρότερη ποσότητα HCO3- να διηθείται,
καθιστώντας έτσι λιγότερο σημαντική την εξαρτώμενη από την καρβονική
ανυδράση επαναρρόφηση Na+.
β) Διουρητικά της αγκύλης (λ.χ. φουροσεμίδη) Τα διουρητικά της
αγκύλης αποτελούν την πιο αντιπροσωπευτική ομάδα λόγω της ισχυρής
τους δράσης, η οποία τα κατέστησε χρήσιμα σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονταν επαρκώς στις άλλες κατηγορίες διουρητικών. Εξαιτίας του αυξημένου ποσοστού σύνδεσης με την αλβουμίνη του ορού (95%), μόνο ένα
μικρό ποσό αυτών των φαρμάκων φθάνει στο σωληναριακό αυλό με σπειραματική διήθηση και η μεταφορά τους στο εγγύς σωληνάριο γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με ενεργητική έκκριση, διαμέσου του εκκριτικού συστήματος των οργανικών οξέων. Τα διουρητικά της αγκύλης δρουν στο παχύ
τμήμα του ανιόντος σκέλους της αγκύλης του Henle, όπου επαναρροφάται
περίπου το 20-30% του διηθούμενου NaCl. Καθώς η μέγιστη δόση ενός
διουρητικού της αγκύλης μπορεί να προκαλέσει αποβολή του 20-25% του
διηθημένου Na+, πρακτικά τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας μπορούν να
αναστείλλουν σχεδόν πλήρως την επαναρρόφηση Na+ στο συγκεκριμένο
τμήμα του νεφρώνα.
Η σημαντικότερη οδός μεταφοράς ιόντων στην αυλική μεμβράνη των
επιθηλιακών κυττάρων στο παχύ τμήμα του ανιόντος σκέλους της αγκύ30
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λης του Henle είναι ο ηλεκτρικά ουδέτερος συμμεταφορέας Na+-2Cl--K+
(NKCC2), ο οποίος μεταφέρει παθητικά 1Na+, 1K+ και 2Cl- ενδοκυττάρια,
με βάση την ηλεκτροχημική κλίση του Na+ που δημιουργείται από τη Na+K+-ATPάση της βασικοπλευρικής μεμβράνης. Μία σημαντική ποσότητα Κ+
που μεταφέρεται με τον συμμεταφορέα Na+-2Cl--K+ επιστρέφει στον αυλό
διαμέσου των διαύλων Κ+ της μεμβράνης. Κατά συνέπεια, τα τελικά αποτελέσματα αυτής της οδού είναι η επαναρρόφηση NaCl και η δημιουργία διαφοράς δυναμικού στο τοίχωμα του σωληναρίου, με τον αυλό φορτισμένο
θετικά σε σχέση με τον διαμεσοσωληναριακό χώρο.
Τα διουρητικά της αγκύλης συνδέονται στον πρωτεϊνικό συμμμεταφορέα Na+-2Cl--K+ στη θέση σύνδεσης του Cl- και αναστέλλουν τη δράση του,
παρεμποδίζοντας μ’ αυτό τον τρόπο την επαναρρόφηση των Na+, K+ και Clστο παχύ τμήμα του ανιόντος σκέλους της αγκύλης του Henle. Η αναστολή
της δράσης του συμμεταφορέα Na+-2Cl--K+ από τα διουρητικά της αγκύλης
παρεμποδίζει την απομάκρυνση των διαλυτών ουσιών από το παχύ τμήμα
του ανιόντος σκέλους και μειώνει την ωσμωτική οδηγό δύναμη επαναρρόφησης H2O, διαταράσσοντας μ’ αυτό τον τρόπο και την συμπυκνωτική
ικανότητα των νεφρών. Επίσης, στους φυσιολογικούς νεφρούς η απομάκρυνση των διαλυτών ουσιών από το παχύ τμήμα του ανιόντος σκέλους
βοηθά στην αραίωση του σωληναριακού υγρού και προάγει την παραγωγή
ελεύθερου H2O, όποτε αυτό είναι απαραίτητο.
Παράλληλα με τα παραπάνω, τα διουρητικά της αγκύλης προκαλούν
συστηματικές και ενδονεφρικές αιμοδυναμικές μεταβολές. Η ενδοφλέβια
χορήγηση διουρητικών της αγκύλης έχει μία βραχυπρόθεσμη αγγειοδιασταλτική επίδραση, εξαιτίας της νεφρικής απελευθέρωσης αγγειοδιασταλτικών προσταγλανδινών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, τα διουρητικά
της αγκύλης μπορούν να προκαλέσουν τέτοια αντανακλαστική ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και του συστήματος ρενίνηςαγγειοτενσίνης, ώστε να προκαλέσουν σημαντική αγγειοσύσπαση και αύξηση του μεταφορτίου της καρδιάς.
γ) Θειαζιδικού τύπου διουρητικά (λ.χ. υδροχλωροθειαζίδη) Όπως
και τα διουρητικά της αγκύλης, τα παραπάνω φάρμακα κυκλοφορούν στο
αίμα συνδεμένα σε μεγάλο ποσοστό με τη λευκωματίνη και εκκρίνονται
ενεργητικά στο εγγύς σωληνάριο διαμέσου του συστήματος των οργανικών
ανιόντων. Οι θειαζίδες και τα συγγενή σουλφοναμιδικά παράγωγα δρουν
κυρίως στα άπω εσπειραμένα σωληνάρια όπου επαναρροφάται περίπου
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το 5-10% του διηθημένου NaCl. Σ’ αυτό το τμήμα του νεφρώνα, τα Na+
και Cl- εισέρχονται στο κύτταρο δια της αυλικής μεμβράνης, διαμέσου μιας
ηλεκτρικά ουδέτερης οδού συμμεταφοράς NaCl (NCC). Αυτή η οδός συμμεταφοράς αποκλείεται από τις θειαζίδες και τα θειαζιδικά ανάλογα, προκαλώντας διαταραχή στην επαναρρόφηση Na+ και Cl-. Εξαιτίας μάλιστα
της αυξημένης προσφοράς Na+ στα αθροιστικά σωληνάρια, αυξάνεται η
εκεί ανταλλαγή Na+ με Κ+, με αποτέλεσμα απώλεια Κ+. Καθώς τα άπω σωληνάρια είναι σχετικά αδιαπέραστα για το H2O και η φυσιολογική επαναρρόφηση NaCl εκεί συνεισφέρει στην αραίωση του σωληναριακού υγρού,
οι θειαζίδες διαταράσσουν την αραιωτική ικανότητα των νεφρών, αλλά δεν
έχουν καμία επίδραση στη συμπυκνωτική τους ικανότητα. Οι αρχικές δόσεις μιας θειαζίδης προκαλούν μείωση του εξωκυττάριου όγκου και συνεπώς πτώση της αρτηριακής πίεσης. Συστηματικοί και ενδονεφρικοί ομοιοστατικοί μηχανισμοί προκαλούν αυξημένη επαναρρόφηση Na+ στα εγγύς
σωληνάρια και επαναφέρουν την ισορροπία ανάμεσα στην πρόσληψη και
την αποβολή Na+ εντός 3-9 ημερών, ενώ σε χρόνια χορήγηση θειαζιδών ο
εξωκυττάριος όγκος επιστρέφει μερικώς στο φυσιολογικό. Ένα σημαντικό
πλεονέκτημα των συχνότερα χρησιμοποιούμενων θειαζίδων και συγγενών
ουσιών (υδροχλωροθειαζίδη, χλωροθαλιδόνη, ινδαπαμίδη) είναι η παρατεταμένη διάρκεια δράσης.Τα θειαζιδικά διουρητικά εμφανίζουν πολύ «ρηχή»
καμπύλη δόσης-ανταπόκρισης, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μικρή
διαφορά μεταξύ της χαμηλότερης και της μέγιστης αποτελεσματικής δόσης.
δ) Καλιοσυντηρητικά διουρητικά (λ.χ. αμιλορίδη, σπιρονολακτόνη, επλερενόνη) Τα καλιοσυντηρητικά διουρητικά μπορούν να διακριθούν
σε δύο υποκατηγορίες: 1) αυτά που αναστέλλουν τον επιθηλιακό δίαυλο
Na+ του αθροιστικού σωληναρίου (αμιλορίδη, τριαμτερένη) και 2) αυτά που
αποκλείουν τους υποδοχείς της αλδοστερόνης (σπιρονολακτόνη και επλερενόνη). Τα φάρμακα και των δύο κατηγοριών δρουν κυρίως στο φλοιώδες
τμήμα των αθροιστικών σωληναρίων (και σε μικρότερο βαθμό στο τελικό
τμήμα των άπω εσπειραμένων σωληναρίων και του συνδετικού σωληναρίου), όπου επαναρροφάται μόνο περί το 3% του διηθούμενου φορτίου Na+.
Για να εκδηλώσουν τις δράσεις τους, η αμιλορίδη και η τριαμτερένη εκκρίνονται ενεργητικά στον αυλό των εγγύς σωληναρίων διαμέσου του συστήματος των οργανικών βάσεων. Αντίθετα, η σπιρονολακτόνη και η επλερενόνη είναι τα μόνα διουρητικά που δεν εισέρχονται στο σωληναριακό αυλό,
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καθώς δρουν στο κυτταρόπλασμα των κυρίων ή θεμελίων κυττάρων των
αθροιστικών σωληναρίων. Σ’ αυτό το τμήμα του νεφρώνα, το Na+ μετακινείται στα εντός των θεμελίων κυττάρων από την αυλική μεμβράνη διαμέσου ενός επιθηλιακού διαύλου Na+ (ENaC), ακολουθώντας την ηλεκτροχημική κλίση που δημιουργείται από τη λειτουργία της Na+-K+-ATPάσης
της βασικοπλευρικής επιφάνειας. Η μετακίνηση Na+ διαμέσου της αυλικής
μεμβράνης είναι ηλεκτρογεννητική, δημιουργώντας μία διαφορά δυναμικού
κατά μήκος του τοιχώματος των σωληναρίων, με τον αυλό να είναι αρνητικά φορτισμένος σε σχέση με τον διαμεσοσωληναριακό χώρο και το αίμα.
Αυτή η διαφορά δυναμικού είναι υπεύθυνη για τη μετακίνηση του Κ+ από τα
επιθηλιακά κύτταρα στο αυλό, διαμέσου ενός ξεχωριστού διαύλου ιόντων
(ROMK). Επιπρόσθετα, αυτή η διαφορά δυναμικού προάγει την έκκριση
Η+ στο σωληναριακό αυλό. Συνεπώς, παράγοντες που διεγείρουν την επαναρρόφηση Na+, έμμεσα προάγουν την παραγωγή όξινων ούρων. Η αμιλορίδη και η τριαμτερένη αποκλείουν εκλεκτικά την είσοδο Na+ διαμέσου
των EΝaC. Η σπιρονολακτόνη και η επλερενόνη αποκλείουν ανταγωνιστικά τους αλατοκορτικοειδικούς υποδοχείς της αλδοστερόνης στο κυτταρόπλασμα των θεμελίων κυττάρων, αναστέλλοντας έτσι τη δράση της αλδοστερόνης. Φυσιολογικά, μετά από τη σύνδεση της αλδοστερόνης με τον
υποδοχέα της, το σύμπλοκο ορμόνη-υποδοχέας μεταφέρεται στον πυρήνα
του κυττάρου, όπου ενεργοποιεί την έκφραση γονιδίων και την παραγωγή
πρωτεϊνικών τμημάτων των κυτταρικών συστημάτων μεταφοράς Na+. Το
τελικό προϊόν της δράσης αμφότερων αυτών των ομάδων φαρμάκων είναι
η διαταραχή της επαναρρόφησης Na+ σε συνδυασμό με αύξηση της έκκρισης Κ+ και Η+ στα αθροιστικά σωληνάρια. Καθώς μόνο μία μικρή ποσότητα
Na+ επαναρροφάται στα αθροιστικά σωληνάρια, τα καλιοσυντηρητικά διουρητικά δεν είναι πολύ ισχυροί διουρητικοί παράγοντες.

4. Παθοφυσιολογικές προσαρμογές συνεπεία της χρήσης
διουρητικών
Η δραστικότητα ενός διουρητικού εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες όπως το σημείο δράσης τους μέσα στο νεφρώνα, η διάρκεια δράσης
τους και το αλάτι στη δίαιτα του ασθενή. Για παράδειγμα, ένα διουρητικό
της αγκύλης με μικρή διάρκειας δράσης όπως η φουροσεμίδη, προκαλεί
σημαντική νατριούρηση τις πρώτες 6 ώρες και στις υπόλοιπες 18 ώρες η
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αποβολή του Na+ από τους νεφρούς μειώνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Αρκετοί παράγοντες συμβάλλουν στην αντιρροπιστική αντινατριούρηση
που ακολουθεί την έναρξη κάποιας διουρητικής αγωγής. Η αρχική απώλεια υγρών οδηγεί σε αύξηση της κατακράτησης Na+ από τους νεφρούς
εξαιτίας ενεργοποίησης του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης
και του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Ακόμη και αν επιτευχθεί αρχικά διούρηση, η διουρητική απάντηση στη χορήγηση σταθερής δόσης
διουρητικού, είναι μικρής διάρκειας. Πολύ σύντομα, εγκαθίσταται μία νέα
κατάσταση ισορροπίας όπου και πάλι το αποβαλλόμενο Na+ εξισώνεται
με το προσλαμβανόμενο, όμως, ο συνολικός εξωκυττάριος όγκος θα είναι
μικρότερος (αποτέλεσμα του αρνητικού ισοζυγίου Na+ της αρχικής φάσης).
Οι σημαντικότεροι παράγοντες, που ευθύνονται και γι’ αυτό το φαινόμενο
είναι η:
• αύξηση της επαναρρόφησης από άλλες θέσεις στο νεφρώνα με τη
μεσολάβηση νευροχημικών παραγόντων, όπως στο εγγύς εσπειραμένο (διαμέσου αγγειοτενσίνης-ΙΙ και σε μικρότερο βαθμό, νορεπινεφρίνης) και τα αθροιστικά σωληνάρια (διαμέσου αλδοστερόνης) και
• αύξηση της επαναρρόφησης των απώτερων τμημάτων του νεφρώνα (μετά τον τόπο δράσης του διουρητικού) υποκινούμενη από τη
μεγάλη ποσότητα Na+ και την αυξημένη ροή σ’ αυτά τα τμήματα.
Αυτός ο περιορισμός της απόλυτης διούρησης είναι φυσιολογικός και
απαραίτητος, διότι αν συνεχίζονταν το αρνητικό ισοζύγιο Na+ για μεγαλύτερο διάστημα, θα οδηγούσε προοδευτικά σε υπογκαιμία και τέλος καταπληξία. Όμως η επίτευξη, αλλά και η διατήρηση της νέας κατάστασης
ισορροπίας, προϋποθέτει σταθερότητα, τόσο της δόσης του διουρητικού,
όσο και του προσλαμβανόμενου Na+ της δίαιτας. Η μείωση της διάρκειας
διούρησης σε σταθερή διουρητική δόση, μπορεί να οδηγήσει σε ανθεκτικό
οίδημα σε πάσχοντες από καρδιακή ανεπάρκεια και κίρρωση.

5. Ανθεκτικό οίδημα - Αντίσταση στα διουρητικά
Υπάρχουν, όπως αναφέρθηκε και καταστάσεις που το οίδημα δεν υποχωρεί παρά τη χορήγηση διουρητικών. Αυτές, είτε εκφράζονται ως γενικευμένο ή σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα, είναι απειλητικές για τη ζωή
και αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως ανθεκτικό οίδημα ή αντίσταση στα
διουρητικά.
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Ορισμός Παρά την ευρεία χρήση του όρου δεν υπάρχει σαφής ορισμός
στη βιβλιογραφία. Γενικά οποιαδήποτε αποτυχία στη μείωση του οιδήματος παρά την ελεύθερη χορήγηση διουρητικών ορίζεται ως ανθεκτικό οίδημα/αντίσταση στα διουρητικά. Στην κλινική πράξη ως ανθεκτικό οίδημα/
αντίσταση στα διουρητικά σε οιδηματώδεις ασθενής ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία η ισορροπία προσλαμβανόμενου-αποβαλλόμενου Na+
αποκαθίσταται πριν μειωθεί το οίδημα. Πιο τεχνικά αυτό ορίζεται ως κλασματική απέκκριση Na+ (FeNa+)<0,2%. Τέλος, οι Epstein και συν. θεωρούν
ως ανθεκτικό οίδημα/αντίσταση στα διουρητικά την αδυναμία απέκκρισης
>90 mEq Na+ σε διάστημα 72 ωρών παρά την χορηγούμενη per Os δόση
160 mg φουροσεμίδης, 2 φορές την ημέρα.

6. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί
αντίστασης στα διουρητικά

ανθεκτικού

οιδήματος/

Θα αναφερθούν οι κυριότεροι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί ανάπτυξης
ανθεκτικού οιδήματος/αντίστασης στα διουρητικά. Η αντιμετώπιση αυτού
του κλινικού προβλήματος θα αναφερθεί σε παρακάτω κεφάλαιο. Οι παθοφυσιολογικοί αυτοί μηχανισμοί άλλες φορές είναι κοινοί και άλλες διαφέρουν ανάλογα με την κλινική κατάσταση που έχει προκαλέσει το οίδημα.
Επομένως κατά την αναφορά των μηχανισμών, όπου χρειάζεται θα γίνεται
και ιδιαίτερη μνεία στην παθολογική κατάσταση που δημιούργησε και συντηρεί το ανθεκτικό οίδημα. Αρκετές φορές για την διατήρηση του ανθεκτικού οιδήματος συμμετέχουν περισσότεροι από ένας μηχανισμοί.
Μη συμμόρφωση του ασθενούς Όπως αναφέρθηκε δραστικότητα
ενός διουρητικού εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες όπως το σημείο
δράσης τους μέσα στο νεφρώνα, η διάρκεια δράσης τους και το αλάτι στη
δίαιτα του ασθενή. Έτσι παράδειγμα, ένα διουρητικό της αγκύλης με μικρή
διάρκειας δράσης όπως η φουροσεμίδη, προκαλεί σημαντική νατριούρηση
τις πρώτες 6 ώρες και στις υπόλοιπες 18 η αποβολή του Na+ από τους
νεφρούς μειώνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το τελικό αποτέλεσμα σ’ ένα
ασθενή που λαμβάνει νερό ή/και αλάτι με τη δίαιτα, είναι να μη χάνει τελικά καθόλου αλάτι παρά τη χρήση του διουρητικού. Αυτό συμβαίνει με όλα
τα διουρητικά, εφόσον η πρόσληψη νερού ή/και άλατος «ξεπερνάει» την
ποσότητα που αποβάλλεται. Επομένως το οίδημα δεν κινητοποιείται και
παραμένει παρά τη χρήση διουρητικών.
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Επικράτηση των αντιρροπιστικών μηχανισμών Όπως επίσης αναφέρθηκε μετά τη χορήγηση των διουρητικών εγκαθίσταται μία νέα κατάσταση ισορροπίας όπου και πάλι το αποβαλλόμενο Na+ εξισώνεται με το
προσλαμβανόμενο, όμως, ο συνολικός εξωκυττάριος όγκος θα είναι μικρότερος (αποτέλεσμα του αρνητικού ισοζυγίου Na+ της αρχικής φάσης). Αυτό
οφείλεται σε αύξηση της επαναρρόφησης Na+ με τη μεσολάβηση νευροχυμικών παραγόντων, στο εγγύς εσπειραμένο (διαμέσου αγγειοτενσίνης-ΙΙ
και σε μικρότερο βαθμό, νορεπινεφρίνης) και στα αθροιστικά σωληνάρια
(διαμέσου αλδοστερόνης). Η αγγειοτενσίνη-ΙΙ και η νορεπινεφρίνη μειώνουν τη νεφρική ροή αίματος και το ρυθμό σπειραματικής διήθησης και
κατά συνέπεια και την ποσότητα των διουρητικών που φτάνουν στους νεφρούς. Υπό φυσιολογικές συνθήκες αυτοί οι αντιρροπιστικοί μηχανισμοί
δεν δημιουργούν πρόβλημα στην υποχώρηση του οιδήματος, γιατί όπως
αναφέρθηκε αναπτύσσεται μία καινούργια ισορροπία. Όταν όμως αυτοί
οι μηχανισμοί είναι ενεργοποιημένοι στο μέγιστο βαθμό, όπως για παράδειγμα στην καρδιακή ανεπάρκεια, τότε η επαναρρόφηση του Na+ και η
αγγειοσύσπαση του προσαγωγού μπορεί να είναι τόσο έντονες ώστε τα
διουρητικά να μην μπορούν να δράσουν και το οίδημα γίνεται ανθεκτικό.
Δόση - Χορήγηση - Επίπεδα διουρητικού Όταν χρησιμοποιούνται τα
θειαζιδικά και διουρητικά της αγκύλης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
ορισμένα σημαντικά θέματα σχετικά με την φαρμακοκινητική τους, ώστε
να εξασφαλίζεται η κλινική τους αποτελεσματικότητα και να μη δημιουργείται ανθεκτικό οίδημα. Για τα διουρητικά της αγκύλης, η φουροσεμίδη και
η μπουμετανίδη έχουν ταχεία δράση και μικρό χρόνο ημιζωής. Μετά από
ενδοφλέβια έγχυση, η δράση ξεκινάει σε λίγα min, ενώ μετά από χορήγηση
από το στόμα η μέγιστη δράση εμφανίζεται σε 30-90 min. Και στις δύο
περιπτώσεις η δράση του φαρμάκου διαρκεί 2-3 ώρες και επομένως, σε
πολλούς ασθενείς τα φάρμακα αυτά πρέπει να χορηγούνται πολλές φορές την ημέρα για να κινητοποιηθεί το οίδημα. Διαφορετικά αν στα σημεία
δράσης βρίσκονται ανεπαρκείς ποσότητες του διουρητικού, οι νεφροί επαναρροφούν άπληστα Na+, προκαλώντας την αποκαλούμενη μεταδιουρητική (post-diuretic) ή αντανακλαστική (rebound) κατακράτηση Na+. Αυτή η
κατακράτηση Na+ μπορεί να είναι τόσο έντονη, ώστε να ακυρώνει την οποιαδήποτε προηγηθείσα νατριούρηση, ειδικά όταν μικρής διάρκειας δράσης
διουρητικά της αγκύλης χορηγούνται μία φόρα την ημέρα και η πρόσληψη NaCl είναι μεγάλη. Αυτό το πρόβλημα μεγεθύνεται όταν η διαιτητική
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πρόσληψη και η εντερική απορρόφηση NaCl δεν βρίσκεται σε αντιστοιχία
με τη δράση του φαρμάκου. Η τορσεμίδη έχει κάπως μεγαλύτερο χρόνο
ημιζωής και μεγαλύτερη διάρκεια δράσης και έτσι μπορεί να χορηγείται με
μικρότερη συχνότητα. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα φαρμακοκινητικής είναι
η βιοδιαθεσιμότητα των φαρμάκων αυτών. Η μπουμετανίδη και η τορσεμίδη απορροφώνται πλήρως από τον γαστρεντερικό σωλήνα (≥80%), ενώ
κατά μέσο όρο απορροφάται μόνο το 50% της χορηγούμενης δόσης της
φουροσεμίδης. Κατά συνέπεια, η δοσολογία της φουροσεμίδης όταν χορηγείται από το στόμα πρέπει να είναι σχεδόν διπλάσια από την ενδοφλέβια.
Δυστυχώς, η απορρόφηση της φουροσεμίδης όταν χορηγηθεί από το στόμα παρουσιάζει σημαντική μεταβλητότητα μεταξύ των ασθενών, αλλά και
στον ίδιο ασθενή από ημέρα σε ημέρα (κυμαινόμενη από 10-100%), ενώ η
ταυτόχρονη λήψη φουροσεμίδης και μπουμετανίδης με το φαγητό προκαλεί δραματική μείωση της βιοδιαθεσιμότητάς τους. Η τορσεμίδη δεν έχει τα
μειονεκτήματα αυτά, κάτι που μπορεί να έχει κλινική σημασία, πλην όμως
δεν είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα.
Αναφορικά με το μεταβολισμό, το 50% της φουροσεμίδης αποβάλλεται
αυτούσιο στα ούρα και το υπόλοιπο συνδέεται με γλυκουρονικό οξύ στους
νεφρούς. Η μπουμετανίδη και η τορσεμίδη έχουν σημαντικό μεταβολισμό
(50% και 80% αντίστοιχα), ο οποίος είναι κυρίως ηπατικός παρά νεφρικός.
Κατά συνέπεια, ο χρόνος ημιζωής πλάσματος και η διάρκεια δράσης της
φουροσεμίδης είναι παρατεταμένοι σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια,
λόγω αφενός της μειωμένης νεφρικής αποβολής και αφετέρου της μειωμένης νεφρικής σύνδεσης με γλυκουρονικό οξύ, ενώ οι χρόνοι ημιζωής
της μπουμετανίδης και της τορσεμίδης παραμένουν αμετάβλητοι, καθώς
το ήπαρ αποτελεί μία εναλλακτική οδό για την αποβολή των ουσιών αυτών
από τον οργανισμό. Ωστόσο, η νεφρική νόσος διαταράσσει τη μεταφορά
όλων των διουρητικών της αγκύλης στο σωληναριακό αυλό, καθώς η απέκκρισή τους στον αυλό διαμέσου του συστήματος των οργανικών οξέων υφίσταται ανταγωνισμό από ενδογενώς παραγόμενα οργανικά οξέα, τα οποία
συσσωρεύονται προοδευτικά, όσο μειώνεται η νεφρική λειτουργία.
Επομένως, αυτά τα φάρμακα πρέπει να χορηγούνται σε μεγαλύτερες
δόσεις, ώστε να επιτυγχάνονται επαρκείς συγκεντρώσεις τους στα σημεία
δράσης. Σε ασθενείς με ηπατική νόσο, οι χρόνοι ημιζωής πλάσματος της
μπουμετανίδης και της τορσεμίδης είναι παρατεταμένοι, κάτι που μπορεί
να ενισχύσει την ανταπόκριση στα φάρμακα αυτά.
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Τα διουρητικά της αγκύλης είναι τα αποτελεσματικότερα που έχουμε στη
διάθεση μας και κατά συνέπεια, αποτελούν φάρμακα εκλογής στη θεραπεία
οιδηματικών διαταραχών, όπως η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, η
βαριά ηπατική κίρρωση και το νεφρωσικό σύνδρομο, ιδίως εάν η κάθαρση
κρεατινίνης είναι μικρότερη από περίπου 40 ml/min/1,73 m2, όπου τα θειαζιδικά διουρητικά ως μονοθεραπεία είναι λιγότερο πιθανό να έχουν κλινική
αποτελεσματικότητα. Σε ασθενείς με ΧΝΝ, η φαρμακοδυναμική των διουρητικών της αγκύλης δεν επηρεάζεται σημαντικά, καθώς οι υπολειπόμενοι
νεφρώνες φαίνεται να ανταποκρίνονται «φυσιολογικά» (δηλαδή με κλασματική απέκκριση Na+ όμοια μ’ αυτή των υγιών ατόμων), αλλά η συνολική
(απόλυτη) αποβολή Na+ είναι χαμηλότερη, εξαιτίας της μείωσης του συνολικού φορτίου Na+ που διηθείται στα σπειράματα. Επιπλέον, εξαιτίας της
προαναφερθείσας διαταραγμένης μεταφοράς των φαρμάκων αυτών στα
ούρα, η επίτευξη μέγιστης δράσης απαιτεί υψηλότερες δόσεις. Σε ασθενείς
με καρδιακή ανεπάρκεια, κίρρωση ήπατος ή νεφρωσικό σύνδρομο η φαρμακοδυναμική των διουρητικών της αγκύλης μεταβάλλεται, με αποτέλεσμα
και η μέγιστη δράση να είναι επίσης μικρότερη. Αυτό μπορεί να οφείλεται
σε αυξημένη επαναρρόφηση Na+ στα εγγύς ή/και στα άπω σωληνάρια ή
ακόμη και σε αλλαγή της δυναμικής της αλληλεπίδρασης των φαρμάκων
αυτών με τον συμμεταφορέα Na+-2Cl--K+. Σε ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο έχουν προταθεί επιπρόσθετα προβλήματα φαρμακοκινητικής των
διουρητικών της αγκύλης, τα οποία οδηγούν σε μείωση της ποσότητας του
φαρμάκου στο σημείο δράσης, όπως η ανεπαρκής έκκριση του φαρμάκου
από το αίμα στον αυλό του νεφρώνα, λόγω της υπολευκωματιναιμίας και
συνεπώς του μεγαλύτερου όγκου κατανομής του ή η σύνδεση του διουρητικού της αγκύλης με την λευκωματίνη μέσα στο σωλναριακό αυλό.
Όσο αφορά τα θειαζιδικά διουρητικά και αυτά κυκλοφορούν στο αίμα
συνδεμένα σε μεγάλο ποσοστό με τη λευκωματίνη και εκκρίνονται ενεργητικά στο εγγύς σωληνάριο διαμέσου του συστήματος των οργανικών
ανιόντων. Το σημαντικότερο πρόβλημα στην κλινική χρήση αυτών των παραγόντων είναι ότι η νατριουρητική τους επίδραση καταργείται όταν ο GFR
μειώνεται κάτω από τα 40 ml/min/1,73 m2, με εξαίρεση την μετολαζόνη, η
οποία είναι δραστική έως και τα 20 ml/min/1,73 m2. Αυτό οφείλεται, όπως
και με τα διουρητικά της αγκύλης στο ότι στη ΧΝΝ μειώνεται προοδευτικά
η ενεργητική έκκριση των θειαζιδικών διουρητικών στον αυλό του ουροφόρου σωληναρίου διαμέσου του συστήματος των οργανικών οξέων, εξαιτίας
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της συσσώρευσης ενδογενώς παραγόμενων οργανικών οξέων, τα οποία
ανταγωνίζονται τις θειαζίδες γι’ αυτή τη μεταφορά.
Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω η μη σωστή χρήση των
διουρητικών θα έχει ως αποτέλεσμα την μηδαμινή τους δράση και την αναποτελεσματικότητα τους, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθεκτικού οιδήματος.
Αντιρροπιστική υπερτροφία απώτερων τμημάτων του νεφρώνα
Η χορήγηση διουρητικών (ιδίως της αγκύλης) οδηγεί σε αυξημένη ροή
ούρων, αλλά και Na+ στα απώτερα τμήματα του νεφρού. Τα κύτταρα του
άπω νεφρώνα στην προσπάθειά τους να αντιρροπήσουν την αυξημένη
προσφορά αυτή, υπερτρέφονται και αυξάνουν την επαναρρόφηση Na+ και
Η2Ο. Και μπορεί η συμμετοχή του άπω νεφρώνα στην επαναρρόφηση Na+
και Η2Ο να είναι μικρή, είναι ικανή όμως, αυτή η υπερτροφία να διαταράξει
την υπάρχουσα ισορροπία του αποβαλλόμενου Na+ και να δημιουργήσει
ανθεκτικό οίδημα.
Φλεβική συμφόρηση - Αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση Όταν υπάρχει φλεβική συμφόρηση όπως στην καρδιακή ανεπάρκεια ή/και αυξημένη
ενδοκοιλιακή (λ.χ. στην κίρρωση) θα υπάρχει και αυξημένη πίεση στη νεφρική φλέβα. Αυτή με τη σειρά της θα αυξήσει την ενδοπαρεγχυματική πίεση, με αποτέλεσμα την αύξηση των πιέσεων στην κοιλότητα του Bowman
και επομένως τη μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης. Επιπλέον
το ενδοπαρεγχυματικό οίδημα που δημιουργείται θα μειώσει περαιτέρω
την ροή των ούρων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις επομένως τα διουρητικά δεν
μπορούν να δράσουν ακόμη κι αν χορηγηθούν μεγάλες δόσεις.
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Ερωτήσεις
1) Το οίδημα δημιουργείται όταν (ένα σωστό):
α) Αυξηθεί η αρτηριακή πίεση;
β) Μειωθεί η λευκωματίνη του ορού;
γ) Αυξηθεί η διήθηση υγρού σε επίπεδο τριχοειδών;
δ) Τίποτε από τα παράπανω;
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2) Για την αντιμετώπιση του οιδήματος σημαντικό ρόλο παίζει (ένα
σωστό):
α) Η χορήγηση αντιυπερτασικών φαρμάκων;
β) Η αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς αιτίας;
γ) Η χρήση διουρητικών;
δ) Το β και το γ;
3) Ως ανθεκτικό οίδημα στα διουρητικά ορίζεται (ένα σωστό):
α) Αποτυχία στη μείωση του οιδήματος παρά την ελεύθερη χορήγηση διουρητικών;
β) Η κατάσταση κατά την οποία η ισορροπία προσλαμβανόμενου-αποβαλλόμενου Na+ αποκαθίσταται πριν μειωθεί το οίδημα;
γ) Η κλασματική απέκκριση Na+ (FeNa+) είναι <0,2%;
δ) Όλα τα παραπάνω;
4) Ανθεκτικό οίδημα στα διουρητικά δημιουργείται όταν (ένα σωστό):
α) Υπάρχει χρόνια χρήση διουρητικών;
β) Αυξάνει η πρόσληψη Na+ και Η2Ο;
γ) Γίνεται συνδυασμός χορήγησης διουρητικών;
δ) α και β;
5) Το ανθεκτικό οίδημα στα διουρητικά συντηρείται (ένα σωστό):
α) Όταν υπάρχει υπολευκωματιναιμία;
β) Όταν το διουρητικό χορηγείται μία φορά την ημέρα;
γ) Όταν υπάρχει υπερτροφία του άπω νεφρώνα;
δ) Όλα τα παραπάνω;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.

γ
δ
δ
δ
δ
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Χρήση των διουρητικών στο ανθεκτικό οίδημα
Κάρμεν Τασσιοπούλου,
Επιμελήτρια Α΄ Νεφρολογίας, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου Θεσσαλονίκης»
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή
2. Φαρμακολογία, φαρμακοκινητική (ΦΚ) και φαρμακοδυναμική (ΦΔ) των διουρητικών
2.1. Φαρμακολογία
2.2. Φαρμακοκινητική
2.3. Φαρμακοδυναμική
3. Αντοχή στα διουρητικά
4. Χρήση διουρητικών στη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
5. Χρήση διουρητικών στον ασκίτη
6. Χρόνια νεφρική νόσος και διουρητικά
7. Διουρητικά και νεφρωσικό σύνδρομο
8. Βιβλιογραφία

Κύρια σημεία
- Η αντίσταση στα διουρητικά συναντάται σε οιδηματικές καταστάσεις όπως η
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ), το νεφρωσικό
σύνδρομο και η κίρρωση του ήπατος
- Η γνώση της φαρμακοκινητικής (ΦΚ) και της φαρμακοδυναμικής (ΦΔ) των
διαφόρων διουρητικών στις διάφορες οιδηματικές καταστάσεις είναι απαραίτητη για
τη σωστή χρήση τους
Όλα τα διουρητικά εκτός από την σπιρονολακτόνη ασκούν τη δράση τους από
τον αυλό του σωληναριακού αυλού, οπότε για να ασκήσουν τη δράση τους πρέπει
να φτάσουν στο διήθημα. Η πρόσβαση αυτή αντικατοπτρίζεται από την ΦΚ του κάθε
διουρητικού
- Οι οιδηματικές καταστάσεις επηρεάζουν την πρόσβαση των διουρητικών στο
σημείο δράση τους, καθώς και την απάντηση στη δράση τους
- Τα χαρακτηριστικά αυτής της απάντησης που επηρεάζονται στις οιδηματικές
καταστάσεις αντικατοπτρίζουν την ΦΔ των διουρητικών
- Για την κατανόηση των μηχανισμών της ανώμαλης απάντησης στα διουρητικά
πρέπει να γίνει διαχωρισμός ΦΚ και ΦΔ σε διάφορες οιδηματικές καταστάσεις
- Οι ΦΚ παράγοντες που επηρεάζουν την απάντηση στα διουρητικά είναι η δόση,
η βιοδιαθεσιμότητα, η σωληναριακή μεταφορική ικανότητα και ο ρυθμός μεταφοράς
- Θεραπευτικές στρατηγικές που μπλοκάρουν διαδοχικά διάφορα τμήματα του
νεφρώνα προκαλώντας αθροιστικό διουρητικό αποτέλεσμα είναι συχνά απαραίτητες στις οιδηματικές καταστάσεις
- Αλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις με σκοπό τη μεγιστοποίηση της δράσης των
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διουρητικών στις οιδηματικές καταστάσεις περιλαμβάνουν βελτίωση των αιμοδυναμικών παραμέτρων, χρήση μεγάλων δόσεων, συνεχή ενδοφλέβια έγχυση ή χρήση
λευκωματίνης ως όχημα για την διανομή των διουρητικών της αγκύλης στο σημείο
δράσης τους

1. Εισαγωγή
Ο όρος ανθεκτικό οίδημα ή αντίσταση στα διουρητικά παραπέμπει στην
εικόνα ενός βαρέος πάσχοντος, με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
(ΣΚΑ), κίρρωση ήπατος ή νεφρωσικό σύνδρομο (ΝΣ), με ή χωρίς νεφρική ανεπάρκεια, που εμφανίζει οριακή απάντηση σε ενδοφλέβια χορήγηση
ενός διουρητικού της αγκύλης. Παρά τη βαρύτητα αυτής της κλινικής οντότητας και της συνεχώς αυξανόμενης συχνότητάς της, ο όρος αντίσταση
στα διουρητικά παραμένει μάλλον ασαφής. Κλινικά, ο όρος αντίσταση στα
διουρητικά στον οιδηματικό ασθενή έχει οριστεί ως μία κλινική κατάσταση
στην οποία η πρόσληψη και η αποβολή Na+ έχουν εξισωθεί πριν από την
επαρκή αποβολή υγρών(1). Οι Ebstein και συν(2) έχουν ορίσει ως αντίσταση
στα διουρητικά την αδυναμία αποβολής τουλάχιστον 90 mmol Na+ σε 72
ώρες, με μία δόση φουροσεμίδης 160 mg από το στόμα, δύο φορές την
ημέρα. Αυτός ο ορισμός περικλείει, τόσο τον ανθεκτικό ασκίτη, όσο και την
ΣΚΑ, δύο διαφορετικά σύνδρομα που έχουν ως κοινό παρονομαστή την
αύξηση της νεφρικής δραστηριότητας του συμπαθητικού, που ανταγωνίζεται τη διουρητική και νατριουρητική δράση των κολπικών νατριουρητικών
πεπτιδίων.
Η κατακράτηση υγρών που οδηγεί στο οίδημα είναι κοινό εύρημα σε
ασθενείς με ανθεκτικό ασκίτη και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Η
αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών περιλαμβάνει συνήθως τη χρήση
διουρητικών σε συνδυασμό με τον περιορισμό υγρών και Na+, ωστόσο
αυτή η προσέγγιση συχνά αποτυγχάνει, καθώς το οίδημα επιδεινώνεται και
εμφανίζεται η αντίσταση στα διουρητικά.

2. Φαρμακολογία, φαρμακοκινητική (ΦΚ) και φαρμακοδυναμική
(ΦΔ) των διουρητικών
Όλα τα διουρητικά εκτός από την σπιρονολακτόνη ασκούν τη δράση
τους από των αυλό του σωληναρίου, οπότε για να την ασκήσουν πρέπει
να φτάσουν στο διήθημα, διαδικασία την οποία περιγράφει η φαρμακοκινη43
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τική (ΦΚ). Οι διάφορες οιδηματικές καταστάσεις επηρεάζουν την πρόσβαση στο σημείο δράσης, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν την απάντηση στα
διουρητικά. Το διουρητικό αφού φτάσει στο σημείο δράσης ακολουθεί μία
απάντηση. Τα χαρακτηριστικά αυτής της απάντησης που μπορεί να επηρεαστούν από την κλινική κατάσταση του ασθενούς περιγράφονται ως φαρμακοδυναμική (ΦΔ) του διουρητικού. Για την κατανόηση των μηχανισμών
ανώμαλης απάντησης σ’ ένα διουρητικό πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός της
ΦΚ και της ΦΔ του σε διάφορες οιδηματικές καταστάσεις.
2.1. Φαρμακολογία
Η φαρμακολογία όλων των διουρητικών της αγκύλης είναι ίδια και όταν
χορηγούνται σε συγκρίσιμες δόσεις ασκούν συγκρίσιμες δράσεις. Η κλινική
σημασία αυτού του χαρακτηρηστικού συνίσταται στο ότι η αδυναμία απάντησης σε επαρκείς δόσεις ενός διουρητικού της αγκύλης σημαίνει αδυναμία απάντησης και σε άλλα. Στην κλινική πράξη αυτό σημαίνει ότι η χορήγηση ενός διαφορετικού διουρητικού δεν συστήνεται, αλλά αντίθετα πρέπει
να χρησιμοποιείται συνδυασμός διουρητικών ή εναλλακτικές θεραπείες. Το
ίδιο ισχύει και με τα θειαζιδικά διουρητικά.
Οι αντλίες επαναρρόφησης ιόντων που αναστέλλονται από τα διουρητικά εκτός της σπιρονολακτόνης και επλερενόλης βρίσκονται από τη αυλική
επιφάνεια του σωληναρίου, έτσι αυτά πρέπει να φτάσουν στα ούρα για να
δράσουν(3,4,5,6). Αυτό σημαίνει ότι η ΦΚ στο πλάσμα δεν είναι σημαντική,
εκτός εάν αυτή αντανακλά την ΦΚ του διουρητικού στα ούρα. Όλα τα διουρητικά που ασκούν δράση από την σωληναριακή επιφάνεια με εξαίρεση τα
ωσμωτικά διουρητικά εκκρίνονται ενεργητικά στο διήθημα στο εγγύς σωληνάριο και έχουν πολύ ισχυρή πρωτεϊνική σύνδεση (>95%), ενώ μόνο ένα
ασήμαντο ποσοστό διηθείται(3,4,5,6). H πρωτεϊνική σύνδεση χρησιμεύει για
την παγίδευση του διουρητικού στο αγγειακό διαμέρισμα απ’ όπου παραδίδεται στο εγγύς σωληνάριο και εκκρίνεται. Τα διουρητικά της αγκύλης, τα
θειαζιδικά και η ακεταζολαμίδη εκκρίνονται διαμέσου της οδού των οργανικών οξέων(3,4), ενώ η αμιλορίδη(5) και η τριαμτερένη(6) εκκρίνονται διαμέσου
της οδού των οργανικών αλκάλεων.
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2.2. Φαρμακοκινητική
Το κύριο υπεύθυνο όργανο για το μεταβολισμό του διουρητικού μπορεί
να επηρεάσει την επιλογή του (Εικόνα 1). Εκτός από την οδό μεταβολισμού, οι άλλες σημαντικές ΦΚ παράμετροι είναι η βιοδιαθεσιμότητα και η
ημιπερίοδος απομάκρυνσης (Εικόνα 1).
Πενήντα τοις εκατό από μία δόση φουροσεμίδης από το στόμα απορροφάται , σε σύγκριση με 80-100% για την μπουμετανίδη και τορσεμίδη(7).
Γενικά, αυτό σημαίνει ότι στη μετάβαση από την ενδοφλέβια σε από το
στόματος θεραπεία η δόση της φουροσεμίδης διπλασιάζεται, ενώ για την
μπουμεταμίδη και την τορσεμίδη παραμένει ίδια. Δυστυχώς, αυτή η γενίκευση είναι πολύ απλοϊκή λόγω της υψηλής μεταβλητότητας της απορρόφησης της φουροσεμίδης. Παρόλο που ο μέσος όρος βιοδιαθεσιμότητας
είναι 50%, το εύρος είναι από 10-100%(7,8). Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι σ’
έναν ασθενή πρέπει να δοκιμαστεί ένα εύρος δόσεων για να βρεθεί η σωστή δόση για τη χορήγηση από το στόμα. Για παράδειγμα, εάν ένας ασθενής χρειάζεται ενδοφλέβια 80 mg φουροσεμίδης δύο φορές την ημέρα, η
δόση έναρξης σε χορήγηση από το στόμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 160
mg δύο φορές την ημέρα. Εάν όμως ο ασθενής απορροφά μόνο το 10%
η δόση από το στόμα μπορεί να φτάσει σε 800 mg δύο φορές την ημέρα.
Στην πράξη οι ασθενείς που λαμβάνουν φουροσεμίδη από το στόμα χρειάζονται τακτική εξατομικευμένη-τιτλοποίηση της δόσης.
Η μπουμετανίδη και η τορσεμίδη διαφέρουν σημαντικά από την φουροσεμίδη σε ότι αφορά την απορρόφηση. Επειδή απορροφώνται πλήρως,
δεν υπάρχει ανάγκη τιτλοποίησης της δόσης στην αλλαγή από ενδοφλέβια
σε από του στόματος αγωγή(7,9,10,11). Η μεταβλητότητα στην απορρόφηση
των διουρητικών της αγκύλης φαίνεται να έχει μεγαλύτερη κλινική σημασία
απ’ ότι η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα.
Το ερώτημα που τίθεται στους οιδηματικούς ασθενείς είναι το κατά πόσο
αυτοί που έχουν και οίδημα εντερικού βλεννογόνου, έχουν δυσαπορρόφηση των διουρητικών που χορηγούνται από το στόμα. Φαίνεται ότι ο ρυθμός
απορρόφησης είναι μειωμένος σε κάποιο βαθμό, κυρίως σε ασθενείς με
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια(12), ωστόσο η ποσότητα του φαρμάκου
που απορροφάται είναι ίδια με αυτή στα υγιή άτομα. Οι συνέπειες της καθυστερημένης απορρόφησης στην κλινική πράξη δεν είναι αποσαφηνισμένες, ωστόσο τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι η δυσαπορρόφηση από
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μόνη της δεν έχει σοβαρές επιπτώσεις στους οιδηματικούς ασθενείς.
Η ημιπερίοδος ζωής ενός φαρμάκου έχει αρκετές επιπτώσεις, με την
σημαντικότερη να είναι η συχνότητα με την οποία πρέπει να χορηγείται
αυτό (Εικόνα 1). Όσο μεγαλύτερη είναι η ημιπερίοδος ζωής, τόσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια δράσης και συνεπώς το φάρμακο πρέπει να χορηγείται λιγότερο συχνά από ένα φάρμακο με μικρότερη ημιπερίοδο ζωής.
Τα θειαζιδικά διουρητικά και τα διουρητικά του άπω σωληναρίου μπορεί
να χορηγούνται μία ή δύο φορές την ημέρα εξαιτίας μεγάλης ημιπεριόδου
ζωής(7).
Με τα διουρητικά της αγκύλης τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.
Η διάρκεια δράσης τους ποικίλλει από 2,5-3 ώρες για την μπουμετανίδη,
4-6 ώρες για την τορσεμίδη, ενώ για την φουροσεμιδη είναι ενδιάμεση(7),
συνεπώς έαν ένα διουρητικό της αγκύλης χορηγείται μία ή δύο φορές την
ημέρα υπάρχει σημαντική χρονική περίοδος κατά την οποία δεν υπάρχει
φάρμακο στο σημείο δράσης. Κατά το διάστημα που ακολουθεί τη δράση του διουρητικού το νεφρικό σωληνάριο είναι έτοιμο να επαναρροφήσει
έντονα Na+, έτσι η μεγαλύτερη ποσότητα Na+ που προσλαμβάνεται σ’ αυτό
το διάστημα κατακρατείται, φαινόμενο που ονομάζεται κατακράτηση Na+
από αναπήδηση(13). Η κατακράτηση Na+ μπορεί να εξουδετερώσει τη νατριούρηση που προκαλείται από το διουρητικό, έτσι δεν υπάρχει αρνητικό
ισοζύγιο Na+, παρά το γεγονός ότι ο ασθενής έλαβε το φάρμακο. Αυτή είναι
η περίπτωση μειωμένης απάντησης στο διουρητικό, εάν ο ασθενής προσλαμβάνει Na+ όταν δεν υπάρχει φάρμακο στο σημείο δράσης και εάν η
διαιτητική πρόσληψη είναι σχετικά υψηλή σε σχέση με την απάντηση. Το
χρονικό της πρόσληψης Na+ είναι πρόβλημα ιδίως εάν η φόρτιση με Na+
γίνεται όταν η δράση του διουρητικού έχει χαθεί. Εάν ο ασθενής προσλαμβάνει αλάτι στο τέλος της περιόδου δράσης του διουρητικού, θεωρητικά
όλη η ποσότητα Na+ κατακρατείται. Αντίθετα, εάν η πρόσληψη Na+ γίνεται
όταν υπάρχει ενεργή ποσότητα διουρητικού στο σωληνάριο, η μεγαλύτερη
ποσότητα αποβάλλεται(14). Οι επιπτώσεις της μικρής ημιπεριόδου ζωής είναι η ανάγκη χορήγησης ενός διουρητικού τρεις ακόμη και τέσσερις φορές
την ημέρα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη συμμόρφωση του ασθενούς.
Επιπλέον, κάποιος μπορεί να χορηγήσει το διουρητικό λίγο πριν το γεύμα.
Οι δόσεις ποικίλλουν ανάμεσα στους ασθενείς, γι’ αυτό και δεν υπάρχουν
απλοί κανόνες σε ισχύ.
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Εικόνα 1: Φαρμακοκινητική των διουρητικών

2.3. Φαρμακοδυναμική
Η φαρμακοδυναμική (ΦΔ) αντιπροσωπεύει τη σχέση μεταξύ ενός διουρητικού στη θέση δράσης και της απάντησης. Στην Εικόνα 2 απεικονίζεται
αυτή η σχέση για τα διουρητικά της αγκύλης, καθώς και οι επιπτώσεις διάφορων οιδηματικών καταστάσεων(3). H σχέση για όλα τα διουρητικά της
αγκύλης είναι ίδια εκτός από τη θέση της καμπύλης στον x άξονα. Τεχνικά
αυτό σημαίνει ότι διαφέρουν στη δραστικότητα. Ο τεχνικός όρος γι’ αυτό
είναι αποτελεσματικότητα. Εάν τα φάρμακα έχουν ίδια αποτελεσματικότητα αλλά διαφορετική δραστικότητα, χρειάζονται διαφορετικές δόσεις για το
ίδιο νατριουρητικό αποτέλεσμα. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι έαν ο ασθενής δεν απαντά στην κατάλληλη δόση ενός διουρητικού της αγκύλης, δεν
υπάρχει λόγος να χορηγηθεί ένα άλλο διουρητικό. Το ίδιο ισχύει και για τα
θειαζιδικά διουρητικά(7). Ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της σχέσης είναι η
εμφάνιση μιας μέγιστης απάντησης, όπως απεικονίζεται από το άνω όριο.
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Όταν επιτευχθεί αυτό το όριο, μεγαλύτερες δόσεις δεν προκαλούν μεγαλύτερη απάντηση, συνεπώς δεν υπάρχει λόγος χορήγησης μεγαλύτερων
δόσεων. Η ύπαρξη ενός άνω ορίου σημαίνει ότι μπορεί να προσδιοριστεί
η μέγιστη δόση χορήγησης ενός διουρητικού. Για παράδειγμα, σε ασθενείς
με προχωρημένη ΧΝΝ που δεν απαντούν σε μία x δόση διουρητικού της
αγκύλης, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο θα απαντήσουν σε μία δόση 2,
3, 4 φορές μεγαλύτερη της x. Η ίδια η φύση της ΦΔ σχέσης επιτρέπει τον
ορισμό της δόσης που είναι απαραίτητη για την επίτευξη του ανώτερου
πλατό της απάντησης.
Στα υγιή άτομα η δόση ενός διουρητικού της αγκύλης που απαιτείται για
να προκαλέσει μέγιστη απάντηση είναι μικρή, συγκεκριμένα, μία ενδοφλέβια δόση 40 mg φουροσεμίδης ή το ανάλογο άλλου διουρητικού. Η μέγιστη
νατριουρητική απάντηση σ’ ένα υγιές άτομο είναι η αποβολή 200-250 mEq
Na+ σε όγκο 3-4 L ούρα σε 3-4 ώρες. Αυτό το πλαίσιο είναι χρήσιμο στην
παρακολούθηση της απάντησης στα διουρητικά και στον ορισμό των στόχων.
Η ΦΔ των διουρητικών του άπω σωληναρίου είναι απροσδιόριστη, όμως
είναι πιθανό να ισχύουν οι ίδιες αρχές με τα διουρητικά της αγκύλης.

Εικόνα 2: Φαρμακοδυναμική διουρητικών της αγκύλης σε υγείς άτομα και σε οιδηματικές καταστάσεις όπου η νατριουρητική απάντηση σε σχέση με την ποσότητα
διουρητικού που φτάνει στο σημείο δράσης καθορίζει μία σιγμοειδή καμπύλη

48

Διουρητικά και ηλεκτρολυτικές διαταραχές

3. Αντοχή στα διουρητικά
Υπάρχουν δύο τύποι αντοχής στα διουρητικά. Η άμεση, οξεία αντοχή,
ονομάζεται και πέδηση (braking) και περιγράφει το γεγονός ότι σε σύντομο
χρονικό διάστημα-ώρες ή ακόμη και min από τη χορήγηση-η απάντηση
στην ποσότητα του διουρητικού στη θέση δράσης μειώνεται. Αυτό συμβαίνει ακόμη και με την πρώτη δόση του διουρητικού και μπορεί να προληφθεί
με την αντικατάσταση της απώλειας του όγκου που προκλήθηκε από το
διουρητικό(15,16). Πιθανά αυτό συμβαίνει με σκοπό την προστασία του οργανισμού από την επιβλαβή μείωση του ενδαγγειακού όγκου. Μία σημαντική
κλινική συνέπεια της άμεσης αντοχής είναι ότι αφότου το διουρητικό της
αγκύλης εξαφανιστεί από τη θέση δράσης του, το νεφρικό σωληνάριο θα
επαναρροφήσει Na+ για όλο το υπόλοιπο διάστημα, μέχρι τη χορήγηση
της επόμενης δόσης. Εάν ο ασθενής προσλαμβάνει αρκετό Na+ σ’ αυτό το
διάστημα, η προηγούμενη νατριούρηση θα εξουδετερωθεί.
Ο μηχανισμός της άμεσης αντοχής είναι ασαφής, αν και φαίνεται να
σχετίζεται με τον φυσιολογικό βραχυπρόθεσμο feedback. Θεωρείται ότι οι
διαμεσολαβητές μπορεί να είναι η αγγειοτενσίνη-ΙΙ ή/και η νορεπινεφρίνη,
αν και ο αποκλεισμός της αγγειοτενσίνης-ΙΙ και ο αδρενεργικός αποκλεισμός ή ο συνδυασμός τους δεν εμποδίζουν πάντοτε την άμεση αντοχή σε
πειραματικές μελέτες(17,18).
Μία άλλη μορφή αντοχής στα διουρητικά είναι η χρόνια. Τα διουρητικά
της αγκύλης κάνουν το Na+ να κατακλύσει τα απώτερα σημεία του σωληναρίου. Με τον καιρό η αυξημένη έκθεση στο Na+ προκαλεί υπερτροφία
του άπω σωληναρίου και ταυτόχρονη αύξηση της επαναρρόφησης Na+(1923)
(Εικόνα 3). Έτσι, ακόμη κι αν σημαντικές ποσότητες Na+ απομακρύνονται από την αγκύλη του Henle, μεγάλο μέρος επαναρροφάται σε άπω
θέσεις, προκαλώντας μία συνολική μείωση της απάντησης στα διουρητικά
της αγκύλης.
Τα θειαζιδικά διουρητικά μπλοκάρουν τη θέση του σωληναρίου όπου
υπάρχει υπερτροφία, εξηγώντας το μηχανισμό της πρόσθετης, συχνά συνεργικής και πολλές φορές μαζικής νατριούρησης που εμφανίζεται όταν
συνδυάζεται ένα διουρητικό της αγκύλης μ’ ένα θειαζιδικό διουρητικό(24). Η
Εικόνα 3 δείχνει πως ο συνδυασμός των δύο διουρητικών μπορεί να προκαλέσει μία σημαντική απάντηση. Η σημασία αυτού του φαινομένου στην
κλινική πράξη είναι η λογική χρήσης συνδυασμού διουρητικού της αγκύλης
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και θειαζιδικού όταν ο ασθενής δεν απαντά επαρκώς σε διουρητικό της
αγκύλης μόνο.

Εικόνα 3: Επεξήγηση των μηχανισμών της συνεργικής απάντησης σε συνδυασμό διουρητικού της αγκύλης και θειαζιδικού διουρητικού. Η χρόνια χρήση
με διουρητικά της αγκύλης πλημμυρίζει τον άπω νεφρώνα με Na+ προκαλώντας
υπερτροφία.Ο αποκλεισμός των υπερτροφικών νεφρώνων έχει ως αποτέλεσμα τη
σημαντική νατριούρηση, μεγαλύτερη από αυτήν που προκαλούν τα θειαζιδικά και τα
διουρητικά της αγκύλης χωριστά

4. Χρήση διουρητικών στη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι η αιτία νοσηλείας πάνω από ενός εκατομμυρίου ατόμων στις ΗΠΑ, με αυξητική τάση λόγω της γήρανσης του
πληθυσμού(25). Περίπου 50% των ασθενών με νοσηλεία για απορρύθμιση της καρδιακής ανεπάρκειας παίρνουν εξιτήριο με διατήρηση των
συμπτωμάτων(26). Από τη μελέτη ADHERE (Acute Heart Failure Registry)
σε 105.388 νοσηλευόμενους ασθενείς προέκυψε ότι το 33% πήρε εξιτήριο
με απώλεια βάρους <2,6 kg, ενώ το 16% πήρε εξιτήριο με αύξηση του βάρους. Το 90% λάμβανε ενδοφλέβια αγωγή με διουρητικά της αγκύλης και
το 30% θεωρήθηκε ότι είχε αντίσταση στα διουρητικά(26). Η επανεισαγωγή
60-90 ημέρες μετά το εξιτήριο υπολογίζεται στο 25% των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια(27).
Οι ασθενείς με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια έχουν, τόσο αύξηση του εξωκυττάριου όγκου, όσο και του όγκου ολικού αίματος. Σε φυσιολογικά άτομα αυτή η αύξηση θα προκαλούσε αυξημένη αποβολή Na+
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στα ούρα, όμως εδώ παρά το οίδημα οι ασθενείς έχουν έντονη νεφρική
επαναρρόφηση Na+. Αυτό είναι αποτέλεσμα ενεργοποίησης μηχανισμών
όπως η διέγερση του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης, αύξησης της συμπαθητικής δραστηριότητας που σε συνθήκες μειωμένης αρτηριακής πλήρωσης που προκαλείται από την χαμηλή καρδιακή παροχή
έχουν στόχο τη διατήρηση του δραστικού όγκου κυκλοφορίας(28,29). Αν και η
ενεργοποίηση των μηχανισμών αυτών διατηρεί την άρδευση ζωτικών οργάνων, στο νεφρό υπάρχει αγγειοσύσπαση, με αποτέλεσμα την αυξημένη
σωληναριακή επαναρρόφηση Na+. Αυτά τα γεγονότα έχουν ως αποτέλεσμα
τη μείωση της προσφοράς NaCl στους υποδοχείς των αλατοκορτικοειδών
στα αθροιστικά σωληνάρια, με αποτέλεσμα την αποτυχία του μηχανισμού
διαφυγής της αλδοστερόνης (Εικόνα 4)(30). Έτσι, η επαναρρόφηση Na+ ως
συνέπεια δευτεροπαθούς υπεραλδοστερονισμού διατηρείται στη σοβαρή
καρδιακή ανεπάρκεια.
Τα διουρητικά, κυρίως της αγκύλης, είναι φάρμακα πρώτης γραμμής στη
θεραπεία της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας. Ωστόσο, υπάρχουν
δυνητικά αρνητικές δράσεις από αυτά σ’ αυτούς τους ασθενείς. Η χρήση
μεγάλων δόσεων διουρητικών της αγκύλης σχετίζεται με την επιδείνωση
της νεφρικής λειτουργίας, που με τη σειρά της σχετίζεται με αυξημένη καρδιαγγειακή θνητότητα(31). Ένα άλλο πρόβλημα στη χρήση διουρητικών της
αγκύλης είναι το μπλοκάρισμα της πρόσληψης NaCl στην πυκνή κηλίδα,
που προκαλεί περαιτέρω διέγερση του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης, ανεξάρτητα από το αρνητικό ισοζύγιο Na+ και ύδατος. Επειδή,
τόσο η αγγειοτενσίνη, όσο και η αλδοστερόνη είναι γνωστό ότι συμβάλλουν
στην καρδιακή αναδιαμόρφωση, αυτή η δράση των διουρητικών της αγκύλης στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης μπορεί να είναι
επιβλαβής(32).
Η μελέτη RALES (Randomized Aldosterone Evaluation Study) σε ασθενείς με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια έδειξε ότι μία μέση δόση σπιρονολακτόνης 26 mg συνέβαλε στη μείωση της θνητότητας απ’ όλα τα αίτια κατά
30%(33). Τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται να οφείλονται στη δράση του ανταγωνιστή των αλατοκορτικοειδών που μπλοκάρει την ινωτική και οξειδωτική
βλάβη που διαμεσολαβείται από την αλδοστερόνη στην καρδιά(33).
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Εικόνα 4: Ο ρόλος της μειωμένης προσφοράς Na+ στο άπω σωληνάριο επηρεάζει την διαφυγή της αλδοστερόνης σε καταστάσεις μειωμένης πλήρωσης περιλαμβανομένης καρδιακής ανεπάρκειας και κίρρωσης

Μία άλλη συνέπεια της διέγερσης του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνηςαλδοστερόνης από τα διουρητικά της αγκύλης στην καρδιακή ανεπάρκεια
με αιμοδυναμική ή κλινική συμφόρηση είναι η αντίσταση στα διουρητικά.
Αυτή σχετίζεται με την προς τα πάνω ρύθμιση του συμμεταφορέα NaCl και
την υπερτροφία στο άπω σωληνάριο. Επίσης, ο χαμηλός ρυθμός διήθησης
του Na+ και η αυξημένη επαναρρόφηση στο εγγύς σωληνάριο, έχουν ως
αποτέλεσμα τη μειωμένη προσφορά Na+ στο ανιόν σκέλος της αγκύλης
Henle που είναι η θέση δράσης των διουρητικών της αγκύλης. Υπάρχουν
στοιχεία ότι η προς τα πάνω ρύθμιση του συμμεταφορέα NaCl με την αντίσταση στα διουρητικά προκαλείται εν μέρει από την αλδοστερόνη(34). Η δράση του δευτεροπαθούς υπεραλδοστερονισμού στο άπω σωληνάριο στην
προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί επίσης να μειώσει τη δράση
των διουρητικών της αγκύλης στο αρχικό τμήμα του ανιόντος σκέλους της
αγκύλης (Εικόνα 5)(35). Έτσι, η χρήση επαρκούς δόσης ανταγωνιστών των
αλατοκορτικοείδών που να ανταγωνίζονται τα αυξημένα επίπεδα της αλδοστερόνης μπορεί να μετριάσουν την αντίσταση στα διουρητικά που παρατηρείται στη σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια.
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Εικόνα 5: Μηχανισμοί αντίστασης στα διουρητικά με δυνητικό όφελος από τον
ανταγωνισμό των αλατοκορτικοειδών. Οι διακεκομμένες γραμμές δείχνουν καταστολή

Τα θειαζιδικά διουρητικά, τα οποία δρούν στο συμμεταφορέα NaCl στο
άπω σωληνάριο, μπορεί επίσης να χορηγηθούν μαζί με τα διουρητικά της
αγκύλης. Επειδή αναστέλλουν την επαναρρόφηση του Na+ στο άπω σωληνάριο, τα θειαζιδικά διουρητικά μπορεί να ανταγωνιστούν τη νεφρική προσαρμογή στη χρόνια χρήση διουρητικών της αγκύλης και ενδεχομένος να
βελτιώνουν την αντίσταση στα διουρητικά, εξαιτίας κατακράτησης Na+ από
αναπήδηση (rebound)(36,37). Σε τρεις μελέτες που έχουν εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού θειαζιδικών διουρητικών με διουρητικά
της αγκύλης σε συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια(38,39,40) βρέθηκε ότι τα
θειαζιδικά διουρητικά ήταν πολύ αποτελεσματικά στην πρόκληση ικανοποιητικής διούρησης σε ασθενείς ανθεκτικούς σε μεγάλες δόσεις διουρητικών
της αγκύλης. Οι περισσότεροι ασθενείς σημείωσαν σημαντική μείωση του
βάρους τους όταν προστέθηκε θειαζιδικό διουρητικό στη θεραπεία τους.
Όλοι είχαν μικρό προσδόκιμο επιβίωσης και η αδυναμία απάντησης στα
θειαζιδικά σχετίστηκε με περαιτέρω επιδείνωση της πρόγνωσης(38,39).
Τα θειαζιδικά διουρητικά μπλοκάρουν την επαναρρόφηση μόνο του
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5-10% του διηθούμενου Na+, ενώ τα διουρητικά της αγκύλης μπλοκάρουν
την επαναρρόφηση του 25% του διηθούμενου Na+, κατά συνέπεια τα θειαζιδικά διουρητικά από μόνα τους έχουν περιορισμένη νατριουρητική δράση
και είναι αναποτελεσματικά ως μονοθεραπεία στη σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια.
Η επιλογή του χρόνου χορήγησης των διουτητικών εξαρτάται από τον
τρόπο χορήγησης. Τα διουρητικά μπορούν να χορηγηθούν τον ίδιο χρόνο
εφόσον χορηγούνται από την ίδια οδό (ενδοφλέβια ή από το στόμα). Εάν
το θειαζιδικό χορηγείται από το στόμα μαζί με ενδοφλέβιο διουρητικό της
αγκύλης, τότε η χορήγηση του θειαζιδικού πρέπει να γίνεται 30-60 min πριν
το διουρητικό της αγκύλης.
Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η κινητοποίηση του υγρού από το
διάμεσο χώρο στο ενδαγγειακό διαμέρισμα περιορίζεται στα 12-14 ml/min
σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια(40). Έτσι, μία πιο έντονη διούρηση με
διουρητικά της αγκύλης μπορεί να προκαλέσει μείωση του ενδαγγειακού
όγκου και επειδείνωση της αρτηριακής πλήρωσης, με αποτέλεσμα περαιτέρω επιδείνωση της καρδιακής και νεφρικής λειτουργίας. Έτσι, η διούρηση με τα διουρητικά της αγκύλης πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά
και η αρχική άνοδος της ουρίας και της κρεατινίνης δεν πρέπει να αποτελούν αιτία διακοπής της διουρητικής θεραπείας, αλλά μάλλον το σήμα για
προσεκτικότερη προσέγγιση.
Υπάρχουν και άλλα θέματα σε ότι αφορά τη χρήση των διουρητικών της
αγκύλης στους ασθενείς με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια. Συχνά ασθενείς
με καρδιακή ανεπάρκεια που λαμβάνουν μία φορά την ημέρα φουροσεμίδη
χαρακτηρίζονται ανθεκτικοί στα διουρητικά. Αυτό δεν ισχύει διότι η δράση
της φουροσεμίδης διαρκεί μόνο 6 ώρες και στη συνέχεια υπάρχει έντονη
νεφρική επαναρρόφηση Na+ κατά τις υπόλοιπες 18 ώρες, συνεπώς η φουροσεμίδη πρέπει να χορηγείται τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα.
Η ενδοφλέβια χρήση φουροσεμίδης είναι αποτελεσματική όταν άλλες
θεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν αποτύχει να ξεπεράσουν την αντίσταση
στα διουρητικά. Αυτή η προσέγγιση προλαμβάνει την κατακράτηση Na+
μετά τη χορήγηση του διουρητικού και έχει αποδειχτεί αποτελεσματική σε
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ανθεκτική σε χορήγηση 250 mg φουροσεμίδη από το στόμα. Η συνεχής έγχυση διατηρεί σταθερά τα επίπεδα του
διουρητικού στη θέση δράσης όλο το διάστημα, με αποτέλεσμα την αύξηση
της ποσότητας του αποβαλλόμενου Na+(41). Αυτό ισχύει και σε άλλες οιδη54
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ματικές καταστάσεις(42,43,44,45). Όσο αφορά τη χορήγηση, στην αρχή χορηγείται δόση εφόδου. Μετά τη δόση εφόδου, αρχίζει η συνεχής έγχυση με αρχικό ρυθμό που φαίνεται στην Εικόνα 6, ανάλογα με τη νεφρική λειτουργία.
Εάν η απάντηση δεν είναι ικανοπιητική μετά από μία ώρα έγχυσης, μπορεί
να αυξηθεί ο ρυθμός χορήγησης (Εικόνα 6), αφού όμως χορηγηθεί άλλη
μία δόση φόρτισης.

Εικόνα 6: Δόσεις διουρητικών της αγκύλης σε ενδοφλέβια έγχυση

Τέλος, η κατακράτηση ύδατος και η υπονατριαιμία στη σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια αντιμετωπίζονται με περιορισμό λήψης νερού, με περιορισμένη αποτελεσματικότητα λόγω δυσκολίας εφαρμογής της. Σ’ αυτές τις
περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθούν V2-αποκλειστές. Υπάρχουν δύο ανταγωνιστές των V2-υποδοχέων της υδατοπορίνης που χρησιμοποιούνται
στην καρδιακή ανεπάρκεια. με σκοπό την αύξηση της αποβολής ελεύθερου
ύδατος. Η κονιβαπτάνη είναι αποκλειστής των V2 και V1-υποδοχέων που
χορηγείται ενδοφλέβια για 4 ημέρες για διόρθωση της υπονατριαιμίας(46). Η
τολβαπτάνη είναι αποκλειστής των V2-υποδοχέων που χορηγείται από το
στόμα υπό στενή παρακολούθηση. Με τη χρήση των σκευασμάτων αυτών
η διόρθωση του Na+ δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 10-12 mEq σε 24 ώρες
και τα 18 mEq σε 48 ώρες.

5. Χρήση διουρητικών στον ασκίτη
Ο ασκίτης, η συχνότερη επιπλοκή της προχωρημένης ηπατικής βλάβης είναι αποτέλεσμα αιμοδυναμικών μεταβολών στα σπλαγχνικά αγγεία
και νευροχυμικών μεταβολών που έχουν ως αποτέλεσμα τη συστηματική
αγγειοδιαστολή. Αυτές οι αλλαγές προκαλούν σημαντική κατακράτηση Na+
λόγω της μειωμένης σπειραματικής διήθησης και της αυξημένης σωληνα55
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ριακής επαναρρόφησής του. Σύμφωνα με μία πρόσφατη θεωρία, ο παράγοντας έναρξης μπορεί να είναι η αγγειοδιαστολή, που οδηγεί σε μείωση
του δραστικού όγκου κυκλοφορίας, προκαλώντας την ενεργοποίηση αγγειοσυσπαστικών συστημάτων-κατεχολαμίνες, σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης, σύστημα βαζοπρεσσίνης, που με τη σειρά τους
προκαλούν νεφρική αγγειοσύσπαση κυρίως στο νεφρικό φλοιό, με μείωση
του διηθούμενου Na+. Η παράλληλη αύξηση της αλδοστερόνης αυξάνει τη
σωληναριακή επαναρρόφηση Na+.
Όσο η ηπατική βλάβη προχωρά από αντιρροπούμενη (χωρίς ασκίτη)
σε μη αντιρροπούμενη (παρουσία ασκίτη) και σε ηπατονεφρικό σύνδρομο, υπάρχει μία σταδιακή αύξηση της διέγερσης του νευροχυμικού άξονα.
Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση θνητότητας με τα αυξημένα επίπεδα νορεπινεφρίνης και της δραστηριότητας της ρενίνης(47,48).
Η αντιμετώπιση του ασκίτη περιλαμβάνει διαιτητικό περιορισμό άλατος,
διουρητικά, παρακέντηση και ειδικές χειρουργικές παρεμβάσεις. Αν και η
παρακέντηση είναι η πρώτη επιλογή αντιμετώπισης ασκίτη υπό τάση, ο
ηπιότερος ασκίτης πρέπει να αντιμετωπίζεται με δίαιτα χαμηλή σε Na+ και
διουρητικά για να υπάρχει αρνητικό ισοζύγιο Na+(49,50).
Επειδή η νεφρική αιμάτωση και ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης
(ΡΣΔ) διατηρούνται στα αρχικά στάδια μη αντιρροπούμενης κίρρωσης, ο
δευτεροπαθής υπεραλδοστερονισμός είναι ο κύριος παθογενετικός μηχανισμός και η κατακράτηση Na+ γίνεται κυρίως στο άπω σωληνάριο(51). Σε
πιο προχωρημένα στάδια, εφόσον υπάρχει και μείωση του ΡΣΔ αυξάνεται σταδιακά η επαναρρόφηση Na+ στο εγγύς σωληνάριο, η οποία τελικά
επικρατεί. Η αρχή στη χρήση διουρητικών πρέπει να στηρίζεται στην παθογένεια, δηλαδή πάντοτε ανταγωνιστές της αλδοστερόνης των οποίων η
χρησιμότητα έχει αποδειχτεί από πολλές μελέτες(48) και χρήση διουρητικών
της αγκύλης όταν υπερτερεί η εγγύς επαναρρόφηση Na+.
Στη κλινική πράξη χρησιμοποιούνται δύο γραμμές θεραπείας. Η πρώτη
είναι η χρήση προοδευτικά αυξανόμενων δόσεων σπιρονολακτόνης και η
προσθήκη διουρητικών της αγκύλης σε περίπτωση μη απάντησης. Η δεύτερη γραμμή είναι η σύγχρονη χορήγηση ανταγωνιστή της αλδοστερόνης
και διουρητικού της αγκύλης από την αρχή, με αύξηση και των δύο διουρητικών εφόσον δεν υπάρχει απάντηση (συνδυαστική διουρητική θεραπεία)
(52)
. Η αρχική δόση σπιρονολακτόνης είναι 50 mg/24ωρο. Η αύξηση της
δόσης δεν πρέπει να γίνεται σε λιγότερο από τρεις ημέρες.
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Οι ασθενείς με ασκίτη χωρίζονται σε δύο κατηγορίες βάσει της απάντησής τους στη θεραπεία(53). Λιγότερο από το 10% έχουν αποβολή Na+
χωρίς χρήση διουρητικών μεγαλύτερη από 78 mEq/24ωρο. Αυτοί οι ασθενείς διατηρούν σχετικά ικανοποιητική ηπατική λειτουργία και απαντούν ικανοποιητικά μόνο στον περιορισμό άλατος (88 mEq) Όσο επιδεινώνεται η
ηπατική λειτουργία η αποβολή του Na+ στα ούρα μειώνεται και από μόνη
της η διαίτα δεν μπορεί να διατηρήσει αρνητικό ισοζύγιο Na+. Οι περισσότεροι ασθενείς χρειάζονται δίαιτα μαζί με διουρητικά. Αυτός ο συνδυασμός
είναι αποτελεσματικός σε περίπου 90% των ασθενών. Με την παροδο του
χρόνου, πάνω από το 20% των ασθενών που αρχικά απάντησαν στη θεραπεία αναπτύσσουν αντίσταση στα διουρητικά(53) και 5-10% από αυτούς
δεν απαντούν ποτέ στη θεραπεία και έχουν ανθεκτικό ασκίτη.
Ο ασκίτης μπορεί να είναι ανθεκτικός στα διουρητικά λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμακων (υπονατριαιμία, έκπτωση νεφρικής λειτουργίας) ή λόγω αδυναμίας κινητοποίησης του ασκίτη ή αποτροπής επανασυσσώρευσης μετά την παρακέντηση.
Ο ανθεκτικός ασκίτης έχει οριστεί σύμφωνα με τα κριτήρια του
International Ascites Club(51) ως εξής:
• με αντίσταση στα διουρητικά-μείωση του βάρους λιγότερο από 1,5
kg/εβδομάδα υπό αγωγή με 160 mg φουροσεμίδης και 400 mg σπιρονολακτόνης ή αντίστοιχη δόση συνδυασμού διουρητικού αγκύλης
με διουρητικό του άπω σωληναρίου,
• από δυσχέρεια χρήσης διουρητικών για μείωση του βάρους λιγότερο από 1,5 kg/εβδομάδα, λόγω αδυναμίας χρήσης αποτελεσματικής δόσης διουρητικών, λόγω εμφάνισης υπονατριαιμίας (Na+<125
mEq/L), υπερκαλιαιμίας (Κ+>5,5 mEq/L), επιδείνωσης της νεφρικής
λειτουργίας ή κρεατινίνης ορού >2,5 mg/dl ή εγκεφαλοπάθειας και
• προηγούμενη δίαιτα με 50-66 mEq/ημέρα.
Ωστόσο το International Ascites Club συνιστά να μη χαρακτηρίζεται ανθεκτικός στα διουρητικά ο κιρρωτικός ασθενής, παρά μόνο εάν δεν απαντά
σε 400 mg σπιρονολακτόνης και 160 mg φουροσεμίδη(51).
Η παρακέντηση του ασκίτη είναι σημαντικό πρόσθετο μέτρο στη διουρητική θεραπεία(54). Με την αναπλήρωση 8 gr αλβουμίνης για κάθε L ασκίτη
φαίνεται να διατηρείται η αιμοδυναμική σταθερότητα, χωρίς επιπλοκές. Η
σύγκριση της απομάκρυνσης μεγαλύτερης ποσότητας με μία παρακέντηση
από τις περισσότερες παρακεντήσεις δεν έδειξε κλινική διαφορά, εφόσον
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αναπληρώνεται η αλβουμίνη(55).
Εφόσον εγκθίσταται το ηπατονεφρικό σύνδρομο ουσιαστικά δεν υπάρχει απάντηση στα διουρητικά.

6. Χρόνια νεφρική νόσος και διουρητικά
Η προσφορά διουρητικού στα ούρα σε ασθενείς με προχωρημένη χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) (στάδιο 5 ΡΣΔ <15 ml/min) είναι το ένα δέκατο έως
ένα πέμπτο απ’ ότι σε φυσιολογικό άτομο(7). Καθίσταται έτσι σαφές ότι οι
ασθενείς αυτοί έχουν πρόβλημα ΦΚ-προσφορά ανεπαρκούς ποσότητας
φαρμάκου στο σημείο δράσης. Θεωρητικά η λύση θα ήταν η χορήγηση
μεγαλύτερων δόσεων διουρητικού, ώστε να υπάρχει επαρκής ποσότητα
στα ούρα. Δεν φαίνεται να υπάρχει και πρόβλημα ΦΔ, δεδομένου ότι η
σχέση μεταξύ της ποσότητας του διουρητικού στη θέση δράσης και της
απάντησης έχει την ίδια σιγμοειδή μορφή (Εικόνα 1), όπως και στα υγιή
άτομα. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εναπομείναντες νεφρώνες διατηρούν την απαντητικότητά τους στα διουρητικά της αγκύλης που φτάνουν
σ’ αυτά(56,57). Σ’ αυτούς το σημαντικότερο είναι ο προσδιορισμός της δόσης
που θα προσφέρει επαρκή ποσότητα φαρμάκου στους λειτουργικούς νεφρώνες. Πρόσφατες μελέτες έχουν θέσει συγκεκριμένα ένα ερώτημα αναφορικά με τις μέγιστες δόσεις που χρειάζεται να χορηγηθούν-η επονομαζόμενη δόση οροφής (ceiling dose). Για τον καθορισμό της δόσης οροφής
πρέπει να προσδιορίζεται η δόση διουρητικού που στον ασθενή με ΧΝΝ
θα προσφέρει ικανή ποσότητα διουρητικού στα ούρα, ώστε να φτάσει στο
ανώτερο πλατό απάντησης. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι αυτή η απάντηση
επιτυγχάνεται με ενδοφλέβια bolus χορήγηση 160-200 mg φουροσεμίδης
που χορηγείται σε διάστημα 20-30 min ή το ισοδύναμο μπουμετανίδης ή
τορσεμίδης(56,57,58). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν υπάρχει κανένα όφελος με χορήγηση μεγαλύτερων μεμονωμένων δόσεων.
Όσο αφορά τις συγκρίσιμες δόσεις από το στόμα, για την μπουμετανίδη
και την τορσεμίδη, λόγω της πλήρους απορρόφησης αυτές στην ενδοφλέβια και στην από του στόματος είναι ίδιες. Με την φουροσεμίδη η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη, λόγω μεγάλου φάσματος βιοδιαθεσιμότητας. Ο
μέσος όρος βιοδιαθεσιμότητας είναι 50%, οπότε η δόση από το στόμα είναι διπλάσια της ενδοφλέβιας, ωστόσο η απορρόφηση της φουροσεμίδης
έχει μεγάλη διακύμανση, από 10-100% από ασθενή σε ασθενή και επίσης
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στον ίδιο ασθενή από ημέρα σε ημέρα. Εφόσον υπάρχει υποψία μειωμένης απορρόφησης της φουροσεμίδης, μπορεί να δοκιμαστεί η χορήγηση
ενός διουρητικού με πλήρη απορρόφηση.
Ακόμη και με τη χορήγηση δόσεων που προκαλούν τη μέγιστη απάντηση, είναι σημαντικό να θυμάται κανείς ότι η μέγιστη απάντηση είναι το
20% του διηθούμενου Na+. Σε ένα υγιές άτομο αυτό μεταφράζεται σε μία
σημαντική νατριούρηση 200-250 mEq Na+. Σ’ έναν ασθενή με ΡΣΔ 15 ml/
min η αποβολή Na+ είναι μόλις 25 mEq (Εικόνα 1, άνω αριστερό σχήμα).
Σε τέτοιους ασθενείς, χωρίς αυστηρή διαιτα είναι σχεδόν αδύνατη η διατήρηση του ισοζυγίου υγρών μόνο με τη χορήγηση διουρητικού της αγκύλης.
Αντίθετα απ’ ότι θεωρείται, μπορεί να επιτευχθεί επιπλέον νατριούρηση
με την προσθήκη ενός θειαζιδικού διουρητικού, ακόμη και σε ασθενείς με
σοβαρή νεφρική βλάβη(59,60,61).
Η μετολαζόνη (είναι ένα θειαζιδικό που ασκεί δράση τόσο στο
εγγύς(62,63,64), όσο και στο άπω σωληνάριο(62,,65,66). Θεωρείται ότι έχει ιδιαίτερη θέση στη θεραπεία της ΧΝΝ, συγκριτικά με άλλα διουρητικά, ιδίως στις
ΗΠΑ(67), ωστόσο σ’ αυτή την αναφορά χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα υψηλές
δόσεις (το ισοδύναμο 200-1500 mg υδροχλωροθειαζίδης). Υπάρχει επίσης πληθώρα βλιβλιογραφικών αναφορών που έδειξε ότι όλα τα θειαζιδικά
διουρητικά όταν χρησιμοποιούνται στην κατάλληλη δόση (Εικόνα 7) είναι
αποτελεσματικά σε συνδυασμό με τα διουρητικά της αγκύλης, ακόμη και
σε ασθενείς με ΧΝΝ(21,59,60,61). Όσο αφορά την φαρμακολογία, η δράση της
μετολαζόνης διαφέρει λίγο από τα άλλα θειαζιδικά και έχει ως σημαντικό
μειονέκτημα τη μειωμένη και ασταθή απορρόφηση(7,21) καθώς και την παρατεταμένη ημιπερίοδο ζωής των δύο ημερών, καθιστώντας δύσκολο τον
καθορισμό της δοσολογίας της. Άλλα θειαζιδικά όπως η υδροχλωροθειαζίδη έχουν πιο σταθερή απορρόφηση και δεν συσσωρεύονται για μεγάλο
διάστημα (Εικόνα 7), γεγονός που τα κάνει πιο εύκολα στη χρήση.
Επειδή τα θειαζιδικά διουρητικά ασκούν τη δράση τους από τον αυλό
του σωληναρίου, πρέπει να χορηγούνται σε αρκετά μεγάλες δόσεις για την
επίτευξη αποτελεσματικών επιπέδων στα ούρα(59,60,61). Για παράδειγμα, σε
ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική βλάβη η δόση της υδροχλωροθειαζίδης είναι 50-100 mg/24ωρο. Σε πιο προχωρημένη νεφρική βλάβη η απαιτούμενη δόση μπορεί να είναι 100-200 mg/24ωρο. Λόγω παρατεταμένης
δράσης, τα θειαζιδικά χορηγούνται μία φορά το 24ωρο.
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Εικόνα 7: Δοσολογία και διάρκεια δράσης θειαζιδικών διουρητικών. ┼ - Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί σημαντικά σε νεφρική ανεπάρκεια η χρόνια χρήση

7. Διουρητικά και νεφρωσικό σύνδρομο
Στο νεφρωσικό σύνδρομο η διαταραχή της ΦΚ των διουρητικών είναι
πιο σύνθετη απ’ όλες τις άλλες οιδηματικές καταστάσεις, λόγω του συνδυασμού υπολευκωματιναιμίας και λευκωματουρίας, που η κάθε μία επηρεάζει
την πρόσβαση του διουρητικού στη θέση δράσης του. Ενώ μία μελέτη ανέφερε ότι η μίξη φουροσεμίδης με αλβουμίνη αυξάνει τη διούρηση σε ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο(68) αυτό δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται(69,70,71).
Δύο μελέτες έδειξαν ότι οι ασθενείς με λευκωματίνη ≥2 gr/dl μπορούν να
έχουν ικανοποιητικά επίπεδα φουροσεμίδης στα ούρα, έκτος και εάν συνυπάρχει έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας(72,73). Η μίξη φουροσεμίδης με
αλβουμίνη δεν φάνηκε να αυξάνει την προσφορά διουρητικού στη θέση
δράσης και δεν αύξησε τη νατριούρηση(73). Αυτή η θεραπευτική επιλογή
δεν πρέπει ωστόσο να απορρίπτεται τελείως, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για ασθενείς με λευκωματίνη ορού ≤2 gr/dl, όπου θεωρητικά
αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να έχει οφέλη.
Η λευκωματουρία στο νεφρωσικό σύνδρομο έχει μία ΦΚ δράση που
μειώνει τη συνολική διουρητική ανταπόκριση, συγκεκριμένα, η λευκωματίνη συνδέεται με το διουρητικό στα ούρα του διηθήματος, μειώνοντας
έτσι την ποσότητα του ελεύθερου δραστικού φαρμάκου που είναι ικανό να
μπλοκάρει την Na+-2Cl--K+-ATPάση(74,75). Για τη δοκιμή αυτής της θεωρίας
έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σε πειραματόζωα(76,77). Τα στοιχεία έδειξαν ότι η λευκωματουρία σε επίπεδο νεφρωσικού συνδρόμου δεσμεύει το
μισό έως και δύο τρίτα του διουρητικού που φτάνει στα ούρα(76). Συνεπώς,
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χρειάζοντες δόσεις δύο ή και τρεις φορές μεγαλύτερες για την προσφορά
επαρκούς ποσότητας αδέσμευτου, ενεργού φαρμάκου στο σημείο δράσης
του. Εάν ο ασθενής με νεφρωσικό συνδρομο έχει παράλληλα και έκπτωση
της νεφρικής λειτουργίας, η δόση πρέπει να επαναπροσδιορίζεται προς τα
πάνω και γι’ αυτόν τον παράγοντα. Η δόση οροφής για την φουροσεμίδη
είναι 80-120 mg ενδοφλέβια ή το ανάλογο άλλων διουρητικών. Όσο επιδεινώνεται η νεφρική λειτουργία, οι δόσεις που απαιτούνται φτάνουν να είναι
πολύ μεγαλύτερες.
Αφού ληφθούν υπόψιν όλοι οι ΦΚ παράγοντες που επηρεάζουν την
απάντηση στα διουρητικά των ασθενών με νεφρωσικό σύνδρομο, αυτοί
εξακολουθούν να έχουν μειωμένη απάντηση (Εικόνα 1). Τα αίτια δεν έχουν
πλήρως αποσαφηστεί, ωστόσο ενοχοποιούνται η μειωμένη προσφορά και
η μειωμένη σωληναριακή έκκριση του διουρητικού, ο αυξημένος νεφρικός
μεταβολισμός, ο μειωμένος αποκλεισμός της αντλίας από το διουρητικό και
η αυξημένη επαναρρόφηση σε απώτερα σημεία του σωληναρίου. Αυτό στην
πράξη σημαίνει ότι ακόμη και η πιο αποτελεσματική δόση θα έχει μικρότερη δράση απ’ ότι στο υγιές άτομο και δεν αναμένεται φυσιολογική απάντηση με την απλή χορήγηση μεγαλύτερων δόσεων. Έτσι, οι επιλογές είναι η
χορήγηση συχνότερων δόσεων και η προσθήκη θειαζιδικού διουρητικού(78)
ή σπιρονολακτόνης(79). Ο συνδυασμός διουρητικού της αγκύλης με θειαζιδικό μειώνει το οίδημα με κόστος σημαντική καλιούρηση.
Συμπερασματικά, μία ικανοποιητική διούρηση σε ασθενείς με ανθεκτικό
οίδημα μπορεί να επιτευχτεί με μία προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη την
διαταραχή που επικρατεί στη συγκεκριμένη οιδηματική κατάσταση (ΦΚ, ΦΔ
ή και τα δύο), συνεπώς η θεραπευτική στρατηγική διαφέρει (Εικόνα 8).
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Εικόνα 8: Θεραπευτική στρατηγική για την χρήση διουρητικών της αγκύλης.
ΝΣ- νεφρωσικό σύνδρομο, ΚΑ- καρδιακή ανεπάρκεια

Τέλος, η στρατηγική χρήση των διουρητικών πρέπει πρώτα να στοχεύει
την παθογένεια της οιδηματικής κατάστασης και μετά να εξατομικεύεται.
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Ερωτήσεις
1. Όλα τα διουρητικά εκτός από ένα ασκούν τη δράση τους από τον
αυλό του σωληναρίου (ένα λάθος):
α) Φουροσεμίδη;
β) Θειαζιδικά
γ) Σπιρονολακτόνη;
δ) Μαννιτόλη;
2. Ποια από τα διουρητικά που ασκούν τη δράση τους από την πλευρά του σωληναρίου συνδέεται >95% με τα λευκώματα (ένα λάθος);
α) Της αγκύλης;
β) Τα θειαζιδικά;
γ) Η μαννιτόλη;
3. Τα θειαζιδικά διουρητικά και τα διουρητικά της αγκύλης έχουν το
παρακάτω διουρητικό αποτέλεσμα ως προς το Na+(ένα σωστό);
α) Τα θειαζιδικά αποβάλλουν το 5-10% του διηθούμενου Na+ και της αγκύλης το 15%;
β) Τα θειαζιδικά αποβάλλουν το 5-10% του διηθούμενου Na+ και της αγκύλης το 25%;
γ) Τα θειαζιδικά αποβάλλουν το 25% του διηθούμενου Na+ και της αγκύλης
το 5-10%;
δ) Τα θειαζιδικά αποβάλλουν το 15% του διηθούμενου Na+ και της αγκύλης
το 15%;
69

Διουρητικά και ηλεκτρολυτικές διαταραχές

4. Ποια ποσότητα υγρού από το διάμεσο χώρο μετακινείται στο ενδαγγειακό διαμέρισμα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (ένα σωστό);
α) 6-11 ml/min;
β) 12-14 ml/min;
γ) 15-20 ml/min;
δ) 21-24 ml/min;
5. Ποιος κιρρωτικός χαρακτηρίζεται ως ανθεκτικός στα διουρητικά
(ένα σωστό);
α) Αυτός που δεν απαντά σε 200 mg σπιρονολακτόνης και 80 mg φουροσεμίδης;
β) Αυτός που δεν απαντά σε 400 mg σπιρονολακτόνης και 160 mg φουροσεμίδης;
γ) Αυτός που δεν απαντά σε 800 mg σπιρονολακτόνης και 320 mg φουροσεμίδης;
δ) Αυτός που δεν απαντά σε 1000 mg σπιρονολακτόνης και 320 mg φουροσεμίδης;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
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Διαταραχές του καλίου από τη χρήση των
διουρητικών
Μαρία Τσιάτσιου,
Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Γεν. Νοσ. Χαλκιδικής
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή
2. Νεφρική ρύθμιση της ομοιόστασης του Κ+
2.1. Εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο
2.2. Αγκύλη του Henle
2.3. Άπω νεφρώνας
3. Διαταραχές Κ+ ανά κατηγορία διουρητικών φαρμάκων
3.1. Υποκαλιαιμία
3.1.1. Άμεσοι μηχανισμοί καλιούρησης των διουρητικών
3.1.2. Έμμεσοι μηχανισμοί καλιούρησης των διουρητικών
3.1.3. Χαρακτηριστικά της υποκαλιαιμίας από διουρητικά
3.1.4. Συνέπειες της υποκαλιαιμίας από τη χρήση διουρητικών
3.1.5. Πρόληψη και αντιμετώπιση της υποκαλιαιμίας από χρήση διουρητικών
3.2. Υπερκαλιαιμία
4. Βιβλιογραφία

Κύρια σημεία
- Η ρύθμιση της τελικής ποσότητας αποβαλλόμενου Κ+ γίνεται στη φλοιική μοίρα
του αθροιστικού σωληναρίου
- Τα διουρητικά που δρουν πριν τα αθροιστικά σωληνάρια προκαλούν υποκαλιαιμία (ωσμωτικά διουρητικά, αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης, διουρητικά της
αγκύλης, θειαζιδικά διουρητικά), ενώ αυτά που δρουν στα αθροιστικά σωληνάρια
προκαλούν υπερκαλιαιμία (ανταγωνιστές της αλδοστερόνης, αποκλειστές των διαύλων Na+)
- Τα διουρητικά της αγκύλης, παρόλο που είναι πιο ισχυρά από τα θειαζιδικά,
συνήθως προκαλούν μικρότερου βαθμού υποκαλιαιμία
- Η βαρύτητα της υποκαλιαιμίας εξαρτάται και από την ποσότητα του προσλαμβανόμενου Na+
- Τόσο η υψηλή, όσο και η πολύ χαμηλή πρόσληψη Na+ οδηγούν σε αυξημένη
νεφρική απέκκριση Κ+
- Οι κυριότεροι μηχανισμοί ρύθμισης της απέκκρισης Κ+ είναι η προσφορά Na+
και ύδατος στον άπω νεφρώνα και η δραστηριότητα των αλατοκορτικοειδών
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1. Εισαγωγή
Τα διουρητικά χρησιμοποιούνται ευρέως στη θεραπευτική πράξη, είναι
σχετικά ασφαλή, αλλά όπως και κάθε φάρμακο μπορεί να προκαλέσουν
ανεπιθύμητες ενέργειες. Στόχος της θεραπείας με διουρητικά είναι κυρίως
η αποίδηση μέσω της νατριούρησης, γι’ αυτό και χρησιμοποιούνται στην
καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική κίρρωση, αρτηριακή υπέρταση, νεφρική
ανεπάρκεια κ.ά. Οι διαταραχές καλίου (K+) συνιστούν σημαντική ανεπιθύμητη ενέργεια των φαρμάκων αυτών, που ενίοτε μπορεί να γίνει επικίνδυνη
για τη ζωή. Συνιστούν τμήμα και άλλων ηλεκτρολυτικών διαταραχών που
προκαλούν τα διουρητικά, όπως διαταραχές του νατρίου (Na+), του ασβεστίου (Ca2+), του μαγνησίου (Mg2+), καθώς και διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας.
Στον πίνακα 1 αναγράφονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποβολή του Κ+. Εκτός από την εξωγενή πρόσληψη του ιόντος, όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες μπορούν να επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα από τη δράση
των διουρητικών. Ανάλογα με το μηχανισμό δράσης του εκάστοτε διουρητικού μπορεί να προκληθεί, είτε υποκαλιαιμία, είτε υπερκαλιαιμία.
Πρόσληψη Κ+
Κ+ ορού
Ροή ούρων
Νa+ ούρων
Ανιόντα ούρων
Επινεφριδιακές ορμόνες (αλδοστερόνη, κορτικοειδή)
Οξεοβασική κατάσταση (συστηματική οξέωση, NH3)
Κατεχολαμίνες
Αντιδιουρητική ορμόνη

Πίνακας 1: Παράγοντες που επηρεάζουν την αποβολή του Κ+

Τα διουρητικά που θα αναλυθούν στη συνέχεια είναι οι αναστολείς της
καρβονικής ανυδράσης, τα διουρητικά της αγκύλης, οι θειαζίδες, τα οποία
μπορούν να προκαλέσουν υποκαλιαιμία και οι αναστολείς της αλδοστερόνης, η αμιλορίδη, η τριαμτερένη ή τα αποκαλούμενα «καλιοσυντηρητικά
διουρητικά», τα οποία μπορούν να προκαλέσουν υπερκαλιαιμία.
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2. Νεφρική ρύθμιση της ομοιόστασης του Κ+
Οι νεφροί αποτελούν το κύριο όργανο ρύθμισης της ομοιοστασίας του
Κ . Είναι υπεύθυνοι για την απομάκρυνση της μεγαλύτερης ποσότητας
(90%) του προσλαμβανόμενου K+. Έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στις οξείες και χρόνιες μεταβολές της πρόσληψής του, ακόμη και σε
επίπεδα σπειραματικής διήθησης 15-20 ml/min, και να μεταβάλλουν την
αποβολή του στα ούρα από 10 ως 700 mEq/24ωρο(1). Ανάλογα με το σημείο και τον τρόπο δράσης του κάθε διουρητικού παράγοντα στο νεφρικό
σωληνάριο, αλλά και της έντασης του επιθυμητού θεραπευτικού αποτελέσματος, που είναι η αύξηση του όγκου των ούρων, προκαλείται ποικίλου
βαθμού υπό- ή υπερκαλιαιμία. Το ανατομικό όριο διάκρισης είναι τα αθροιστικά σωληνάρια. Όσα διουρητικά δρουν πριν τα αθροιστικά σωληνάρια
προκαλούν υποκαλιαιμία, λ.χ. ακεταζολαμίδη, φουροσεμίδη, θειαζίδες,
ενώ αυτά που δρουν στα αθροιστικά σωληνάρια προκαλούν υπερκαλιαιμία, λ.χ. σπιρονολακτόνη, αμιλορίδη, τριαμτερένη. Είναι πολύ σημαντική
λοιπόν η μελέτη του χειρισμού του ιόντος από κάθε τμήμα του νεφρώνα.
Στον πίνακα 2 φαίνονται συνοπτικά οι μηχανισμοί καλιούρησης, οι οποίοι
θα αναλυθούν παρακάτω, για κάθε τμήμα του νεφρικού σωληναρίου και
για κάθε είδος διουρητικού. Διέγερση αυτών των μηχανισμών από τα διουρητικά μπορεί να καταλήξει σε υποκαλιαιμία, ενώ αντίθετα, αναστολή τους
μπορεί να οδηγήσει σε υπερκαλιαιμία.
+

Αυξημένη προσφορά Na+ στο άπω εσπειραμένο σωληνάριο
Δράση των αλατοκορτικοειδών
Μεταβολή της σύνθεσης του διηθήματος σε ανιόντα
Μεταβολική αλκάλωση

Πίνακας 2: Οι κυριότεροι μηχανισμοί καλιούρησης

2.1. Εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο
Το Κ+ κυκλοφορεί στον οργανισμό σε ιονισμένη μορφή στο σύνολό του.
Η μη σύνδεσή του με τις πρωτεΐνες του ορού επιτρέπει την πλήρη διήθησή του στο σπείραμα. Το 65-70% περίπου της διηθούμενης ποσότητας
επαναρροφάται στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο, ανεξάρτητα από την
ποσότητα πρόσληψης ή τη συγκέντρωσή του στον ορό(2). Η επαναρρόφη-
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ση γίνεται με διάχυση και με συμμεταφορά με ύδωρ και εξαρτάται από την
επαναρρόφηση του Νa+. Η διάχυση ευνοείται από την υψηλή συγκέντρωση Κ+ που έχει συνήθως αυλός, αλλά και από την ηλεκτροθετικότητα που
παρατηρείται στο δεύτερο τμήμα. Η συμμεταφορά με ύδωρ προϋποθέτει
σημαντική επαναρρόφηση Νa+ και ύδατος(3).
2.2. Αγκύλη του Henle
Στη συνέχεια το Κ+ εκκρίνεται στο κατιόν σκέλος της αγκύλης του Henle
και επαναρροφάται στο ανιόν σκέλος της αγκύλης μέσω του συμμεταφορέα
Na+-2Cl--K+. Στο σημείο αυτό επαναρροφάται το 25% του Κ+ που διηθείται,
ανεξάρτητα από την γενικότερη ομοιόσταση του Κ+. Η μεταφορά είναι παθητική και οφείλεται στη χαμηλή ενδοκυττάρια συγκέντρωση Na+ και Cl-(4).
Το Κ+ προμηθεύουν στο συμμεταφορέα τα κανάλια Κ+ (KCNJ1 ή ROMK),
που βρίσκονται στη σωληναριακή πλευρά των κυττάρων. Μέσω αυτών
των καναλιών το Κ+ ανακυκλώνεται από τον ενδοκυττάριο στον ενδοαυλικό
χώρο, εξασφαλίζοντας την ηλεκτροθετικότητα του σωληναρίου σε αυτό το
σημείο, αλλά και τη λειτουργία του συμμεταφορέα Na+-2Cl--K+(5). Τη θέση
του Κ+ στο συμμεταφορέα μπορεί να καταλάβει το NH4+, ανάλογα με τη
συγκέντρωση των δύο ιόντων στον αυλό του παχέως ανιόντος σκέλους της
αγκύλης. Αύξηση της ανάγκης επαναρρόφησης NH4+ δημιουργείται στην
υποκαλιαιμία. Η αυξημένη ανταλλαγή Κ+ με H+ από τα εμβόλιμα κύτταρα
των αθροιστικών σωληναρίων, με σκοπό να επαναρροφηθεί Κ+ με την Η+K+-ΑTPάση, οδηγεί σε απώλειες ΝΗ4+ στα ούρα, πτώση της συγκέντρωσής του στο μυελό και κατ’ επέκταση σε μεγαλύτερη τάση απορρόφησης
ΝΗ4+ μέσω του συμμεταφορέα Na+-2Cl--ΝΗ4+. Το αντίθετο συμβαίνει στην
υπερκαλιαιμία(6,7).
Η χρήση διουρητικών της αγκύλης (λ.χ. φουροσεμίδη) επηρεάζει την
απορρόφηση Κ+ στο σημείο αυτό του σωληναρίου.
2.3. Άπω νεφρώνας
Η ρύθμιση της τελικής ποσότητας αποβαλλόμενου Κ+ γίνεται στη φλοιική μοίρα του άπω σωληναρίου, που περιλαμβάνει το τελικό τμήμα των
άπω εσπειραμένων σωληναρίων, τα συνδετικά σωληνάρια και τα αθροιστικά σωληνάρια του νεφρικού φλοιού.
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Τα κύτταρα των άπω εσπειραμένων σωληναρίων διαθέτουν στη σωληναριακή τους πλευρά τον συμμεταφορέα Na+-Cl-, ο οποίος είναι ο στόχος
των θειαζιδικών διουρητικών.(8) Τα κύτταρα των συνδετικών σωληναρίων
έχουν παρόμοια κυτταρική δομή με αυτά των αθροιστικών σωληναρίων,
χωρίς να είναι όμως ευαίσθητα στα αλατοκορτικοειδή. Στα αθροιστικά σωληνάρια τα κύτταρα που ρυθμίζουν την αποβολή του Κ+ είναι τα βασικά ή
θεμέλια και τα α-εμβόλιμα (Εικόνα 1)(9).

Εικόνα 1: Βασικά και α-εμβόλιμα κύτταρα του αθροιστικού σωληναρίου

Τα θεμέλια κύτταρα των αθροιστικών σωληναρίων διαθέτουν, όπως
όλα τα κύτταρα, Na+-K+-ATPάση στη βασικοπλάγια επιφάνειά τους, μέσω
της οποίας μεταφέρεται Na+ εκτός κυττάρου και εισάγεται Κ+ εντός αυτού,
από την κυκλοφορία, σε αναλογία 3Na+:2K+. Η αύξηση της ενδοκυττάριας
συγκέντρωσης Κ+ ευνοεί την απέκκρισή του στον αυλό διαμέσου διαύλων
Κ+ (KCNM1 και KCNJ1 ή ROMK), με κινητήριο δύναμη τη διαφορά συγκέντρωσης του ιόντος εκατέρωθεν της αυλικής επιφάνειας του κυττάρου. Η
απομάκρυνση επίσης του Νa+ από το κύτταρο προς την κυκλοφορία, προκαλεί μείωση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης του Na+, συνεπώς ευνοεί
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την επαναρρόφηση του ιόντος μέσω των διαύλων Na+ (ENaC) στην αυλική
επιφάνεια του κυττάρου κατά την κλίση συγκέντρωσής του. Η επαναρρόφηση αυτή του Na+ αφήνει τον σωληναριακό αυλό αρνητικά φορτισμένο,
γεγονός που έλκει το Κ+ από το κύτταρο και ευνοεί την έκκρισή του λόγω
της ηλεκτροχημικής κλίσης μέσω των διαύλων Κ+ της αυλικής επιφάνειας.
Επομένως, η απέκκριση του Κ+ καθορίζεται από τη διαφορά συγκέντρωσής του, αλλά και από τη διαφορά δυναμικού εκατέρωθεν της αυλικής επιφάνειας των σωληναριακών κυττάρων. Επιπρόσθετα, καθορίζεται και από
τη διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης, η οποία εκφράζεται από τον
αριθμό των ανοικτών διαύλων Κ+.
Στη σωληναριακή επιφάνεια των θεμελίων κυττάρων λειτουργεί και ο
συμμεταφορέας K+-Cl-, διαμέσου του οποίου εκκρίνονται Κ+ και Cl- στον
αυλό. Η δραστηριότητά του επηρεάζεται από τη συγκέντρωση του Cl- και
άλλων δυσαπορρόφητων ανιόντων, λ.χ. HCO3- ή φωσφορικών, στον αυλό
και από το pH(10,11).
Τον παραπάνω μηχανισμό απέκκρισης Κ+ «εμποδίζουν» η αμιλορίδη
και η τριαμτερένη. Τα δύο αυτά διουρητικά δρουν στην αυλική επιφάνεια
των σωληναριακών κυττάρων, μειώνουν τη διαπερατότητα των διαύλων
Νa+ και αναστέλλουν την είσοδο Νa+ σ’ αυτά. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται
το αρνητικό φορτίο του αυλού, ελαττώνεται η ηλεκτρική κλίση εκατέρωθεν
της μεμβράνης, η οποία ευνοεί την έκκριση του Κ+. Η τριαμτερένη αναστέλλει επιπλέον και τη δραστηριότητα της Na+-K+-ATPάσης στη βασική
επιφάνεια των σωληναριακών κυττάρων. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η
ενδοκυττάρια συγκέντρωση του Κ+, οπότε ελαττώνεται και η κλίση συγκέντρωσης που ωθεί το Κ+ από τον ενδοκυττάριο στον σωληναριακό αυλό.
Η λειτουργία της Na+-K+-ATPάσης στη βασικοπλάγια επιφάνεια, καθώς
και ο αριθμός των διαύλων Na+ και K+ στην αυλική επιφάνεια των σωληναριακών κυττάρων ενισχύεται από τη δράση της αλδοστερόνης. Αυτή
αυξάνει την επαναρρόφηση Νa+ από τον αυλό, διαμέσου των διαύλων Νa+,
χωρίς να αυξάνει παράλληλα η επαναρρόφηση Cl- και προωθεί το κατιόν
εκτός κυττάρου μέσω της Νa+-K+-ATPάσης. Με τη λειτουργία της τελευταίας το σωληναριακό κύτταρο εισάγει Κ+, το οποίο στη συνέχεια προσφέρεται
προς απέκκριση, λόγω της κλίσης συγκέντρωσης και λόγω της διαφοράς
δυναμικού. Η διαφορά δυναμικού προκαλείται με την επαναρρόφηση Νa+
(αφαίρεση κατιόντος), τη μη ισόποση επαναρρόφηση Cl- ή την παρουσία
άλλων δυσαπορρόφητων ανιόντων στον αυλό.
Η σπιρονολακτόνη αναστέλλει τη δράση της αλδοστερόνης. Συνδέεται
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ανταγωνιστικά με τον κυτταροπλασματικό υποδοχέα των αλατοκορτικοειδών στα θεμέλια κύτταρα και αναστέλλει τη δράση της αλδοστερόνης, μειώνοντας την αποβολή Κ+.
Το κύριο ερέθισμα για την παραγωγή αλδοστερόνης είναι η αύξηση της
συγκέντρωσης του Κ+ του πλάσματος και μείωση του εξωκυττάριου όγκου.
Καθώς η χρήση των διουρητικών καταλήγει αναπόφευκτα σε συρρίκνωση
του δραστικού όγκου κυκλοφορίας, ενεργοποιείται το σύστημα ρενίνηςαγγειοτενσίνης-ΙΙ και επάγεται η έκκριση αλδοστερόνης. Σε χρήση λοιπόν
φουροσεμίδης ή θειαζιδικών διουρητικών η δευτεροπαθής διέγερση της έκκρισης αλδοστερόνης ενισχύει τη σωληναριακή απέκκριση Κ+ και προδιαθέτει σε υποκαλιαιμία. Αντίθετα, η αύξηση των επιπέδων Κ+ του ορού, που
προκαλείται από τα καλιοσυντηρητικά διουρητικά έχει απευθείας δράση
στη φλοιώδη μοίρα των επινεφριδίων, διεγείρει την παραγωγή αλδοστερόνης, η οποία προκαλεί καλιούρηση.
Τα εμβόλιμα κύτταρα διαθέτουν επίσης τη Na+-K+-ATPάση στη βασική
τους επιφάνεια, η οποία λειτουργεί όπως και στα θεμέλια κύτταρα, καθώς
και κανάλια Κ+ (KCNMA1). Τα κανάλια Κ+ επιτρέπουν την έξοδο του Κ+
προς αίμα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία της Na+K+-ATPάσης. Δραστηριοποιούνται κυρίως σε ένδεια Κ+. Στη σωληναριακή
επιφάνεια των εμβόλιμων κυττάρων λειτουργεί η αντλία H+-K+-ATPάση και
κανάλια Κ+ (KCNMA1). H H+-K+-ATPάση επαναρροφά Κ+ και εκκρίνει Η+
στο σωληναριακό αυλό(12). Τα κανάλια Κ+ επιτρέπουν την έξοδο του Κ+ στο
σωληναριακό αυλό, ενεργοποιούνται με την παρουσία Ca2+, είναι ευαίσθητα στις μεταβολές του pH και δεν επηρεάζονται από την αλδοστερόνη(11).
Θεωρείται ότι δραστηριοποιούνται όταν υπάρχει αυξημένη ροή διηθήματος στον άπω νεφρώνα(13). Γενικά, η ρύθμιση των αντλιών των εμβόλιμων
κυττάρων εξαρτάται από την περίσσεια ή ένδεια Κ+, την προσφορά Na+,
τη ροή του διηθήματος και το pH. Δεν είναι ευαίσθητα στη δράση των αλατοκορτικοειδών.

3. Διαταραχές Κ+ ανά κατηγορία διουρητικών φαρμάκων
Ανάλογα με το είδος, το μηχανισμό και το σημείο δράσης τους, τα διουρητικά μπορούν να προκαλέσουν υποκαλιαιμία ή υπερκαλιαιμία. Οι διαταραχές Κ+ από τη χρήση διουρητικών και οι άμεσοι ή έμμεσοι μηχανισμοί
πρόκλησής τους θα αναπτυχθούν παρακάτω.
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3.1. Υποκαλιαιμία
Τα διουρητικά προκαλούν υποκαλιαιμία με άμεσους και έμμεσους μηχανισμούς. Ως άμεσοι αναφέρονται οι μηχανισμοί που επηρεάζουν τη μεταφορά του Κ+ στα σημεία δράσης των διουρητικών. Έμμεσοι αποκαλούνται
οι μηχανισμοί διαμέσου των οποίων προκαλείται αύξηση της απέκκρισης
Κ+ περιφερικότερα από τα σημεία δράσης των διουρητικών στο σωληνάριο. Η αύξηση αυτή της καλιούρησης συντελείται κυρίως διαμέσου μεταβολών του δραστικού όγκου κυκλοφορίας, της αλατοκορτικοειδούς δράσης
και της προσφοράς Na+ στο άπω σωληνάριο.
3.1.1. Άμεσοι μηχανισμοί καλιούρησης των διουρητικών

Ωσμωτικά διουρητικά (μαννιτόλη) Τα ωσμωτικά διουρητικά διηθούνται στο σπείραμα (MB=182) και δεν επαναρροφώνται ή επαναρροφώνται
ελάχιστα από το σωληνάριο. Η ωσμωτική τους δράση στον αυλό παρεμποδίζει την επαναρρόφηση ύδατος στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο με
αποτέλεσμα την πτώση της ενδοαυλικής συγκέντρωσης του Na+ από αραίωση. Η χαμηλή συγκέντρωση Na+ στον αυλό δεν ευνοεί την επαναρρόφησή του, συνεπώς μεταφέρεται μεγαλύτερη ποσότητα Na+ στον άπω νεφρώνα. Αύξηση της προσφοράς Na+ και της ροής του διηθήματος ενισχύει
την έκκριση Κ+ στον άπω νεφρώνα με τους έμμεσους μηχανισμούς καλιούρησης που θα αναφερθούν παρακάτω. Επιπλέον, η δράση των ωσμωτικών διουρητικών αναστέλλει παράλληλα με την επαναρρόφηση ύδατος και
την ισότονη επαναρρόφηση του Κ+ στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο. Το
αποτέλεσμα είναι η αύξηση της προσφοράς Κ+ στον άπω νεφρώνα.
Τα ωσμωτικά διουρητικά προσβάλλουν επίσης το σύστημα των αντίρροπων ροών και τη συμπυκνωτική ικανότητα των νεφρών. Με τον τρόπο
αυτό μπορούν να παρέμβουν στην ανακύκλωση του Κ+ στο μυελό(14).
Ανταγωνιστές της καρβονικής ανυδράσης (ακεταζολαμίδη) Η ακεταζολαμίδη έχει ασθενή διουρητική δράση και χρησιμοποιείται κυρίως στη
θεραπεία του γλαυκώματος, των επιληπτικών κρίσεων και της καλοήθους
ενδοκράνιας υπέρτασης. Δρα στον αυλό του εγγύς εσπειραμένου σωληναρίου, όπου αναστέλλει τον ένζυμο καρβονική ανυδράση. Καθώς η καρβονική ανυδράση παίζει σημαντικό ρόλο στην επαναρρόφηση NaHCO3,
αναστολή της λειτουργίας της ελαττώνει την οξινοποίηση των ούρων και
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την επαναρρόφηση Na+ και ύδατος. Το Κ+ επαναρροφάται συμμεταφερόμενο με το ύδωρ στο εγγύς σωληνάριο, συνεπώς ελαττώνεται και η επαναρρόφηση του Κ+. Τελικά, με τη δράση των ανταγωνιστών της καρβονικής
ανυδράσης, μεταφέρεται περισσότερο NaHCO3, ύδωρ και Κ+ στον άπω
νεφρώνα, με αποτέλεσμα υποκαλιαιμία και μεταβολική οξέωση(15).
Διουρητικά της αγκύλης (φουροσεμίδη, τορσεμίδη, μπουμετανίδη,
εθακρινικό οξύ) Τα διουρητικά της αγκύλης εκκρίνονται στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο και δρουν στον αυλό του παχέως ανιόντος σκέλους
της αγκύλης του Henle, όπου αναστέλλουν τον ηλεκτραρντητικό συμμεταφορέα Na+-2Cl--K+. Το αποτέλεσμα είναι η αυξημένη προσφορά NaCl και
K+ στον άπω νεφρώνα. Το παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης επαναρροφά
το 25% του διηθούμενου φορτίου Na+. Για το λόγο αυτό τα διουρητικά της
αγκύλης έχουν πολύ μεγαλύτερη διουρητική ικανότητα από τα θειαζιδικά, η
οποία διατηρείται ακόμη και σε προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια.
Θειαζιδικά διουρητικά (υδροχλωροθειαζίδη, χλωροθειαζίδη) και
θειαζιδικά ανάλογα (χλωραθαλιδόνη, ινδαπαμίδη, μετοναζόλη, κινεθαζόνη) Το κλασικό σκεύασμα είναι η υδροχλωροθειαζίδη, ενώ τα υπόλοιπα μόρια που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη έχουν διαφορετική
χημική δομή και μεγαλύτερη διάρκεια δράσης. Τα θειαζιδικά διουρητικά
εκκρίνονται στον αυλό από τα κύτταρα του εγγύς εσπειραμένου σωληναρίου για να ασκήσουν τη δράση τους στο άπω εσπειραμένο σωληνάριο.
Αναστέλλουν τον συμμεταφορέα Na+-Cl- που βρίσκεται στη σωληναριακή
πλευρά των κυττάρων, δηλαδή την επαναρρόφηση Na+ και Cl- από το άπω
εσπειραμένο σωληνάριο. Δεν έχουν άμεση δράση στη μεταφορά του Κ+.
Η καλιουρητική τους δράση οφείλεται στην αυξημένη προσφορά Na+ στα
αθροιστικά σωληνάρια(16). Για το ίδιο νατριουρητικό αποτέλεσμα, τα θειαζιδικά διουρητικά προκαλούν μεγαλύτερη καλιούρηση από τα διουρητικά της
αγκύλης, επειδή δρουν περιφερικότερα και τα εναπομείναντα τμήματα του
νεφρώνα δεν προλαβαίνουν να αντιρροπήσουν την απώλεια Κ+.
Σε μεγάλες δόσεις τα θειαζιδικά διουρητικά έχουν την ικανότητα να αναστέλλουν τη δράση της καρβονικής ανυδράσης και να μειώνουν την επαναρρόφηση Κ+ στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο, όπως και η ακετοζολαμίδη. Αυτή η ιδιότητά τους είναι περιορισμένης κλινικής σημασίας(17).
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3.1.2. Έμμεσοι μηχανισμοί καλιούρησης των διουρητικών

Αν και οι άμεσοι μηχανισμοί αναστολής της επαναρρόφησης Κ+ από το
σωληνάριο συνεισφέρουν στην ανάπτυξη υποκαλιαιμίας από διουρητικά, η
μαζική απέκκριση Κ+ οφείλεται στους έμμεσους μηχανισμούς που ενεργοποιούνται με τη χρήση των σκευασμάτων αυτών. Συγκεκριμένα, η υποκαλιαιμία οφείλεται στην ανατροπή της αντίστροφης σχέσης μεταξύ αυξημένης
αλδοστερόνης και μειωμένης ροής διηθήματος σε ταυτόχρονη αύξηση και
των δύο αυτών παραγόντων. Για την καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού
θα περιγραφεί σύντομα η διαχείριση του Κ+ από τους νεφρούς.
Το Κ+ διηθείται ελεύθερα στο σπείραμα για να επαναρροφηθεί στην πλειονότητά του στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο και την αγκύλη του Henle.
Μόνο το 10% του διηθούμενου Κ+ φτάνει στον άπω νεφρώνα, ποσότητα
που είναι συνήθως σταθερή. Στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο το Κ+ επαναρροφάται παθητικά και ανάλογα με την επαναρρόφηση Na+ και ύδατος.
Στο παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle το Κ+ επαναρροφάται μαζί
με Na+ και Cl-, διαμέσου του συμμεταφορέα Na+-2Cl--K+ της σωληναριακής επιφάνειας των κυττάρων. Στον άπω νεφρώνα το Κ+ εκκρίνεται κυρίως
στη φλοιώδη μοίρα του αθροιστικού σωληναρίου και ο ρυθμός απέκκρισής
του εξαρτάται από της ανάγκες του οργανισμού. Το αθροιστικό σωληνάριο
αποτελεί και τον κύριο ρυθμιστή της απέκκρισης του Κ+(14).
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, υπεύθυνα για την έκκριση Κ+ είναι τα θεμέλια κύτταρα του αθροιστικού σωληναρίου. Η έκκριση
του Κ+ εξαρτάται από την ενδοκυττάρια και την ενδοαυλική συγκέντρωση
του Κ+, από τη διαφορά δυναμικού εκατέρωθεν του αυλικού τμήματος της
μεμβράνης και τη διαπερατότητα του αυλικού τμήματος της μεμβράνης για
το Κ+(18). Οποιαδήποτε λοιπόν κατάσταση που αυξάνει την ενδοκυττάρια
συγκέντρωση Κ+, την ηλεκτραρνητικότητα του αυλού και την διαπερατότητα της μεμβράνης για το Κ+ ή ελαττώνει την ενδοαυλική συγκέντρωση του
Κ+ προκαλεί αύξηση του ρυθμού απέκκρισης Κ+.
Οι κυριότεροι έμμεσοι μηχανισμοί ρύθμισης της απέκκρισης Κ+ είναι η
προσφορά Na+ και ύδατος στον άπω νεφρώνα και η δραστηριότητα των
αλατοκορτικοειδών. Η αυξημένη προσφορά Νa+ ευνοεί την ανταλλαγή
Νa+ με Κ+ στην αυλική επιφάνεια των θεμελίων κυττάρων των αθροιστικών σωληναρίων, κατά την οποία επαναρροφάται Νa+ και αποβάλλεται Κ+
στον αυλό. Το Νa+ στη συνέχεια προωθείται εκτός κυττάρου από τη βασι80
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κή επιφάνεια διαμέσου της Na+-K+-ATPάσης. Με την αυξημένη προσφορά
ύδατος ελαττώνεται η συγκέντρωση του Κ+ στον αυλό, οπότε ευνοείται η
απέκκρισή του. Η δράση της αλδοστερόνης ευνοεί την απορρόφηση Na+
και την αποβολή Κ+, διαμέσου ενεργοποίησης και της Na+-K+-ATPάσης στη
βασική πλευρά των θεμελίων κυττάρων και των διαύλων Na+ και Κ+ στην
αυλική πλευρά των βασικών κυττάρων.
Παρ’ όλου που και η αυξημένη δραστηριότητα αλδοστερόνης και η αυξημένη προσφορά Na+ και ύδατος στον άπω νεφρώνα αυξάνουν την καλιούρηση, σε φυσιολογικές συνθήκες δρουν αντίστροφα, με αποτέλεσμα τη
διατήρηση της ομοιόστασης του Κ+ ανεξάρτητα από την κατάσταση ενυδάτωσης. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις συρρίκνωσης του εξωκυττάριου
όγκου διεγείρεται η έκκριση της αλδοστερόνης, μέσω του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης. Παράλληλα, επαναρροφάται Na+ και ύδωρ στο εγγύς
εσπειραμένο σωληνάριο, οπότε αυτά φτάνουν σε μικρότερες ποσότητες
στον άπω νεφρώνα. Η αύξηση της δραστηριότητας της αλδοστερόνης ευνοεί την καλιούρηση, ενώ η μείωση της προσφοράς Na+ και ύδατος στον
άπω νεφρώνα την αναστέλλει. Το αποτέλεσμα είναι η διατήρηση σταθερής
απέκκρισης Κ+. Στο ίδιο αποτέλεσμα συντήρησης της ομοιόστασης του Κ+,
με αντίστροφο τρόπο, καταλήγει η αντιρρόπηση των παραπάνω μηχανισμών και σε καταστάσεις αύξησης του εξωκυττάριου όγκου υγρών. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η επαναρρόφηση Na+ και ύδατος στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο ελαττώνεται και προσφέρονται και τα δύο σε μεγαλύτερες
ποσότητες στον άπω νεφρώνα. Η έκκριση αλδοστερόνης καταστέλλεται,
οπότε αντιρροπείται με τον τρόπο αυτό η αυξημένη απέκκριση Κ+ που έχει
προκληθεί από τη μεγάλη προσφορά Na+ και ύδατος. Επομένως, και σε
κατάσταση αυξημένου εξωκυττάριου όγκου υγρών η απέκκριση Κ+ παραμένει σταθερή. Σε φυσιολογική λοιπόν ρύθμιση του εξωκυττάριου όγκου ο
ρυθμός ροής των ούρων σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση Na+ σ’ αυτά
και την έκκριση αλδοστερόνης δεν επηρεάζει την ομοιόσταση του Κ+.
Την παραπάνω ισορροπία στη διατήρηση των επιπέδων του Κ+ διαταράσσει η χρήση διουρητικών. Τα διουρητικά διαμέσου της συρρίκνωσης
του εξωκυττάριου όγκου διεγείρουν το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνηςαλδοστερόνης. Τα διουρητικά της αγκύλης διεγείρουν επιπλέον την έκκριση
της ρενίνης με απευθείας δράση στην πυκνή κηλίδα της παρασπειραματικής συσκευής. Διαμέσου της αναστολής της αντλίας Na+-2Cl--K+, καταστέλλουν την επαναρρόφηση του Cl- με συνέπεια τη διέγερση παραγωγής της
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ρενίνης(19). Η έκκριση της ρενίνης διεγείρει την παραγωγή αγγειοτενσίνης-ΙΙ
και αυτή με τη σειρά της διεγείρει την παραγωγή αλδοστερόνης από τα
επινεφρίδια. Η καλιουρητική δράση της αλδοστερόνης εξισορροπείται σε
φυσιολογικές συνθήκες από τη μείωση της προσφοράς Νa+ και ύδατος
στον άπω νεφρώνα. Η μείωση αυτή είναι αποτέλεσμα της αυξημένης επαναρρόφησης Na+ και ύδατος στο σωληνάριο πριν το σημείο δράσης της
αλδοστερόνης, επίσης λόγω της συρρίκνωσης του εξωκυττάριου όγκου. Η
χρήση όμως ωσμωτικών διουρητικών, αναστολέων της καρβονικής ανυδράσης, διουρητικών της αγκύλης και θειαζιδικών διουρητικών δεν επιτρέπει την αντανακλαστική επαναρρόφηση Νa+ και ύδατος στα εγγύς τμήματα,
οπότε η αυξημένη προσφορά τους στον άπω νεφρώνα ευνοεί την πλήρη
έκφραση της καλιουρητικής δράσης της αλδοστερόνης από τα ευαίσθητα
σε αυτήν θεμέλια κύτταρα. Η έκκριση Κ+ στον άπω νεφρώνα ευθύνεται κυρίως για την υποκαλιαιμική δράση των διουρητικών και όχι τόσο η μείωση
της επαναρρόφησής του στα εγγύς τμήματα.
Ένας επιπλέον μηχανισμός που ευνοεί την ανάπτυξη υποκαλιαιμίας από τη χρήση συγκεκριμένα των θειαζιδών και των διουρητικών της
αγκύλης είναι η υποχλωραιμική μεταβολική αλκάλωση. Τα διουρητικά αυτά
επιτείνουν την οξινοποίηση των ούρων στον άπω νεφρώνα, ενώ παράλληλα αυξάνουν την επαναρρόφηση HCO3- στον εγγύς νεφρώνα. Η αυξημένη επαναρρόφηση Na+ στον άπω νεφρώνα, ωθούμενη από τη δράση της
αλδοστερόνης και την αυξημένη προσφορά του ιόντος, αυξάνει την ηλεκτραρνητικότητα του σωληναριακού αυλού και ευνοεί την απέκκριση Η+,
παράλληλα με αυτή του Κ+. Η ίδια η υποκαλιαιμία επιτείνει την απέκκριση
των Η+, διαμέσου ενίσχυσης της δράσης της H+-K+-ATPάσης στη σωληναριακή επιφάνεια των εμβόλιμων κυττάρων. Τελικά, η αύξηση της απέκκρισης Η+ προκαλεί αντισταθμιστική επαναρρόφηση HCO3- και πρόκληση
μεταβολικής αλκάλωσης. Η επαναρρόφηση HCO3- ενισχύεται και στο εγγύς
σωληνάριο, λόγω της συρρίκνωσης του εξωκυττάριου όγκου.
Εξαιτίας της μεταβολικής αλκάλωσης που προκαλούν τα διουρητικά,
το Κ+ μετακινείται στον ενδοκυττάριο χώρο. Εφόσον λοιπόν αυξάνει η ενδοκυττάρια συγκέντρωσή του στα σωληναριακά κύτταρα, ευνοείται η σωληναριακή έκκρισή του. Παράλληλα η αύξηση της απέκκριση του Cl- σε
συνδυασμό με την αυξημένη απέκκριση Νa+ οδηγούν τους ασθενείς υπό
διουρητική αγωγή σε υποχλωραιμία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση
του διηθούμενου Cl-, και συνεπώς περιορίζεται αντίστοιχα και η επαναρρό82
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φηση του Na+. Η αύξηση της προσφοράς Na+ στο άπω σωληνάριο προάγει
την αποβολή του K+.
3.1.3. Χαρακτηριστικά της υποκαλιαιμίας από διουρητικά

Η βαρύτητα της υποκαλιαιμίας εξαρτάται από το είδος του διουρητικού
παράγοντα που χορηγείται. Υπερτασικοί ασθενείς που λαμβάνουν θειαζιδικά διουρητικά παρουσιάζουν μέση πτώση της συγκέντρωσης Κ+ στον ορό
κατά 0,5 mEq/L. Μέγιστη πτώση της τάξης των 0,9 mEq/L παρατηρείται με
τη χρήση της μακράς δράσης χλωροθαλιδόνης. Τα διουρητικά της αγκύλης, παρόλο που είναι ισχυρότερα από τα θειαζιδικά, συνήθως προκαλούν
μικρότερου βαθμού υποκαλιαιμία. Η μέση πτώση της συγκέντρωσης Κ+
από τη χρήση διουρητικών της αγκύλης είναι 0,3 mEq/L. Αυτό μπορεί να
οφείλεται στο συντομότερο χρόνο ημιζωής τους, αλλά και στο σημείο δράσης τους που είναι πρωιμότερο από αυτό των θειαζιδικών διουρητικών.
Δηλαδή, το σωληνάριο έχει μεγαλύτερο περιθώριο μετά την αγκύλη του
Henle να επαναφέρει την ισορροπία του Κ+. Η τελευταία ούτως ή άλλως
καθορίζεται από τον άπω νεφρώνα, ο οποίος δεν επηρεάζεται από τη δράση των διουρητικών της αγκύλης. Επίσης, υπάρχει και η θεωρία ότι η ηπιότερη υποκαλιαιμία οφείλεται στην ιδιότητα των διουρητικών της αγκύλης
να εμποδίζουν την επαναρρόφηση του Ca2+. Η αύξηση της συγκέντρωσης
του Ca2+ στον αυλό του άπω σωληναρίου αναστέλλει την επαναρρόφηση
του Na+ σε εκείνο το τμήμα, οπότε κατ’ επέκταση ελαττώνει την απέκκριση
Κ+(14).
Η βαρύτητα της υποκαλιαιμίας εξαρτάται και από την ποσότητα του
προσλαμβανόμενου Na+. Χορήγηση διουρητικού παράλληλα με υψηλή
πρόσληψη Na+ (180-200 mEq/24ωρο) προδιαθέτει σε υποκαλιαιμία. Η
υψηλή πρόσληψη Na+ έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη προσφορά Na+
και ύδατος στον άπω νεφρώνα, ενώ παράλληλα η αλδοστερόνη ασκεί αυξημένη δράση λόγω της ελάττωσης του εξωκυττάριου όγκου από τη χρήση
του διουρητικού(20).
Από την άλλη πλευρά και ο υπερβολικός περιορισμός της πρόσληψης
+
Na μπορεί να επιδεινώσει την υποκαλιαιμία από τη χρήση διουρητικών(21).
Πρόκειται για μία καμπυλόγραμμη σχέση μεταξύ της προσλαμβανόμενης
ποσότητας Na+ και των επιπέδων ρενίνης και αλδοστερόνης. Η σχέση είναι
ανάλογη σε τιμές Na+ μεγαλύτερες από 80 mEq/24ωρο, οπότε και προ83
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καλείται καλιούρηση όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο.
Όταν η πρόσληψη Na+ είναι χαμηλότερη από 50 mEq/24ωρο, διεγείρεται η παραγωγή ρενίνης και αλδοστερόνης, σε επίπεδα που προκαλείται καλιούρηση. Σε ενδιάμεσα επίπεδα προσλαμβανόμενου Na+ (70-100
mEq/24ωρο), η ήπια αύξηση της αλδοστερόνης από τη δράση των διουρητικών συνοδεύεται από μέτρια προσφορά Na+ στον άπω νεφρώνα, με
αποτέλεσμα να περιορίζεται η τελική απέκκριση Κ+. Επομένως, μία μέτρια
πρόσληψη Na+ από τους υπερτασικούς ασθενείς όχι μόνο βοηθάει στον
έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, αλλά περιορίζει και την υποκαλιαιμία.
Η πτώση της συγκέντρωσης του Κ+ στον ορό παρατηρείται μέσα στις
πρώτες δύο εβδομάδες από την έναρξη χορήγησης διουρητικών και στη
συνέχεια αποκαθίσταται μία νέα ισορροπία στα νέα χαμηλότερα επίπεδα.
Περαιτέρω πτώση των επιπέδων του Κ+ στο ορό προλαμβάνεται από μία
σειρά παραγόντων που αποτρέπουν τη νεφρική απέκκρισή του. Η αυξημένη επαναρρόφηση Na+ στον εγγύς νεφρώνα, που γίνεται αντιρροπιστικά
στη συρρίκνωση του εξωκυττάριου όγκου από τη δράση των διουρητικών,
οδηγεί σε μειωμένη προσφορά Na+ και ύδατος στον άπω νεφρώνα. Η αυξημένη παραγωγή της αλδοστερόνης για τον ίδιο λόγο, τη συρρίκνωση
δηλαδή του εξωκυττάριου όγκου, αναχαιτίζεται τελικά από την ίδια την υποκαλιαιμία που προκαλεί, η οποία αναστέλλει την παραγωγή της από τα επινεφρίδια. Η χρόνια υποκαλιαιμία, επίσης, έχει άμεση κυτταρική επίδραση,
με αποτέλεσμα τη μείωση της απέκκρισης Κ+ από τον άπω νεφρώνα. Στο
αθροιστικό σωληνάριο προκαλεί εξειδικευμένα αύξηση της δραστηριότητας της H+-K+-ATPάσης και επαναρρόφηση Κ+(22). Η ανάπτυξη σοβαρότερης υποκαλιαιμίας σε έδαφος χρόνιας χρήσης διουρητικών συνήθως οφείλεται σε άλλη διαταραχή της ομοιόστασης του Κ+, όπως συνοδό νόσημα με
εξωνεφρική απώλεια του ιόντος (διάρροια), μειωμένη πρόσληψη (έμετοι) ή
πρόσφατη αύξηση της δόσης των διουρητικών.
Αν και τα διουρητικά αυξάνουν την απέκκριση Κ+, φαίνεται ότι η μείωση
της συγκέντρωσής του στον ορό δεν είναι αντίστοιχη της μείωσης του συνολικού Κ+ του οργανισμού(23). Μακρόχρονη διουρητική αγωγή με θειαζίδες
ή διουρητικά της αγκύλης σε υπερτασικούς ασθενείς μειώνει το Κ+ του ορού
κατά 15% περίπου, ενώ οι συνολικές απώλειες Κ+ δεν φαίνεται να ξεπερνούν
το 5% (ίσως και να μην υπάρχουν). Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μέρος της υποκαλιαιμίας από τη χρήση διουρητικών οφείλεται σε
μετακίνηση του ιόντος από τον εξωκυττάριο στον ενδοκυττάριο χώρο. Παρά84
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γοντες που σχετίζονται με τα διουρητικά και μπορούν να προκαλέσουν αυτή
τη μετακίνηση είναι τα αυξημένα επίπεδα κατεχολαμινών και αλδοστερόνης,
καθώς και η μεταβολική αλκάλωση που αναπτύσσεται.
3.1.4. Συνέπειες της υποκαλιαιμίας από τη χρήση διουρητικών

Η πιο σοβαρή επιπλοκή της υποκαλιαιμίας από τη χρήση διουρητικών
είναι οι αρρυθμίες. Αυτές που προκαλούνται από την ένδεια Κ+ έχουν ενοχοποιηθεί για αύξηση της καρδιακής θνητότητας, κυρίως από αιφνίδιους
θανάτους, σε υπερτασικούς ασθενείς υπό χρόνια διουρητική αγωγή και
παθολογικό ΗΚΓ/φικό έλεγχο(24). Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται στη συγχορήγηση διουρητικών με καρδιοτονωτικές γλυκοσίδες, επειδή η υποκαλιαιμία μπορεί να επιδεινώσει τον τοξικό δακτυλιδισμό.
Με την υποκαλιαιμία μπορεί να παρατηρηθεί αύξηση της αρτηριακής
πίεσης περίπου κατά 5-7 mmHg, η οποία είναι αναστρέψιμη. Ασθενείς σε
χρόνια διουρητική αγωγή που έλαβαν συμπληρώματα Κ+ για τη διόρθωση
της υποκαλιαιμίας παρουσίασαν πτώση της αρτηριακής πίεσης κατά μέσο
όρο κατά 5,5 mmHg(25). Άλλες επιπλοκές που έχουν σχετιστεί με την υποκαλιαιμία από τη χρήση διουρητικών είναι η αύξηση της επίπτωσης των
εγκεφαλικών επεισοδίων ανεξάρτητα από καρδιαγγειακούς παράγοντες
κινδύνου(26), ανάπτυξη δυσανεξίας στη γλυκόζη και πιθανές διαταραχές
στο μεταβολισμό των λιπιδίων(14).
3.1.5. Πρόληψη και αντιμετώπιση της υποκαλιαιμίας από χρήση διουρητικών

Στον πίνακα 3 αναφέρονται περιληπτικά τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της υποκαλιαιμίας από χρήση διουρητικών.
Μείωση της δόσης των διουρητικών
Μέτρια πρόσληψη Na+ (70-100 mEq/24ωρο)
Διόρθωση του ελλείμματος Mg2+
Χορήγηση συμπληρωμάτων KCl (20-40 mEq/24ωρο)
Συγχορήγηση αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης IΙ ή
αναστολέων της αγγειοτενσίνης-ΙΙ
Συγχορήγηση καλιοσυντηρητικού διουρητικού

Πίνακας 3: Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της υποκαλιαιμίας από χρήση
διουρητικών
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Για την πρόληψη της υποκαλιαιμίας από τη χρήση διουρητικών συστήνεται η χορήγηση της μικρότερης κατά το δυνατό δόσης. Ειδικά για τα θειαζιδικά διουρητικά, δόσεις μεγαλύτερες από 25 mg/24ωρο δεν συμβάλλουν
ιδιαίτερα στην αντιυπερτασική τους δράση, ενώ μεγιστοποιούν τις παρενέργειές τους, όπως υποκαλιαιμία, υπεργλυκαιμία και διαταραχές των λιπιδίων.
Οι διαιτητικές συμβουλές που μπορούν να δοθούν σε ασθενείς που
λαμβάνουν διουρητικά αφορούν την πρόσληψη Na+ και Κ+. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, τόσο η υπερβολική, όσο και η πολύ χαμηλή πρόσληψη Na+ οδηγούν σε αυξημένη νεφρική απέκκριση Κ+. Συστήνεται λοιπόν
ένας μέτριος περιορισμός του Na+ (70-100 mEq/24ωρο). Σε περίπτωση
που διαπιστωθεί υποκαλιαιμία μπορούν να ενθαρρυνθούν οι ασθενείς να
καταναλώσουν τροφές πλούσιες σε Κ+. Η τροποποίηση της δίαιτας προς
αυτή την κατεύθυνση μπορεί να βοηθήσει μία ήπια υποκαλιαιμία, συνήθως
όμως δεν είναι αρκετή για την αποκατάσταση σοβαρής ένδειας Κ+. Μεγαλύτερη ημερήσια κατανάλωση τροφών πλούσιων σε Κ+ ενέχει τον κίνδυνο
αύξησης των προσλαμβανόμενων θερμίδων και φυσικά του σωματικού
βάρους.
Η υποκατάσταση λοιπόν του ελλείμματος μπορεί να γίνει με άλατα Κ+
από το στόμα. Για την υποκαλιαιμία από διουρητικά, η οποία συνοδεύεται
συνήθως από υπογκαιμία και υποχλωραιμία, συστήνεται το KCl σε δόση
20-40 mEq/24ωρο. Το Cl- επαναρροφάται μαζί με το Na+ στα εγγύς σωληνάρια, με αποτέλεσμα, από τη μία πλευρά να αυξάνεται ο εξωκυττάριος
όγκος υγρών και να καταστέλλεται ο άξονας ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης και από την άλλη πλευρά να ελαττώνεται το διήθημα που φτάνει στον άπω νεφρώνα, επομένως και η απέκκριση Κ+. Τα μη χλωριούχα
άλατα του Κ+ (ανθρακικό, οξικό, κιτρικό, γλυκονικό), επειδή το ανιόν τους
είναι μη απορροφήσιμο, αυξάνουν την ηλεκτραρνητικότητα του αυλού και
ευνοούν την απέκκριση του Κ+. Επίσης, προκαλούν διττανθρακουρία με
συνοδό κατιόν το Νa+, το οποίο με την επαναρρόφησή του επιτείνει την
αποβολή του Κ+. Επομένως, η χρήση του επιδεινώνει την προϋπάρχουσα
μεταβολική αλκάλωση και την υποκαλιαιμία(1).
Μεγαλύτερη ανάγκη για χορήγηση συμπληρωμάτων Κ+, ακόμη και με
ήπια υποκαλιαιμία, έχουν οι ασθενείς με καρδιακή νόσο και αυτοί που
λαμβάνουν καρδιοτονωτικές γλυκοσίδες. Αυτοί είναι εκτεθειμένοι σε επιπρόσθετες και απότομες πτώσεις της συγκέντρωσης του Κ+ στον ορό σε
86

Διουρητικά και ηλεκτρολυτικές διαταραχές

στρεσογόνες καταστάσεις. Οι κατεχολαμίνες που παράγονται προκαλούν
μετακίνηση του Κ+ από τον εξωκυττάριο στον ενδοκυττάριο χώρο, επιτείνοντας την υποκαλιαιμία και εκθέτοντας τον ασθενή σε κοιλιακές αρρυθμίες.
Σε εμμένουσα υποκαλιαιμία παρά τη χορήγηση Κ+ πρέπει να ελεγχθούν
τα επίπεδα Mg2+. Η χρόνια χρήση διουρητικών μπορεί να προκαλέσει και
υπομαγνησιαιμία, η οποία συμβάλλει στη νεφρική απώλεια Κ+. Για να έχει
αποτέλεσμα η θεραπεία με Κ+ πρέπει να προηγηθεί η αποκατάσταση των
επιπέδων Mg2+ στον ορό.
Εναλλακτικά μπορούν να χορηγηθούν αναστολείς του μετατρεπτικού
ενζύμου της αγγειοτενσίνης-ΙΙ ή ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης-ΙΙ, φάρμακα τα οποία διαμέσου της αναστολής της παραγωγής
ή της δράσης της αγγειοτενσίνης-ΙΙ, καταστέλλουν την έκκριση της αλδοστερόνης από τα επινεφρίδια. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της νεφρικής
απέκκρισης Κ+ και φυσικά η πτώση της αρτηριακής πίεσης, που συνήθως
είναι επιθυμητή.
Μία άλλη λύση για τη θεραπεία της υποκαλιαιμίας από τη χρήση θειαζιδικών ή διουρητικών της αγκύλης είναι η συγχορήγηση καλιοσυντηρητικών
διουρητικών. Η σπιρονολακτόνη συνδέεται ανταγωνιστικά με τον κυτταροπλασματικό υποδοχέα της αλδοστερόνης. Η αμιλορίδη και η τριαμτερένη
δρουν έμμεσα αναστέλλοντας την επαναρρόφηση Νa+ από τα ευαίσθητα
στην αλδοστερόνη κύτταρα του άπω νεφρώνα. Όλα λοιπόν τα καλιοσυντηρητικά διουρητικά ανταγωνίζονται άμεσα ή έμμεσα την καλιουρητική δράση
της αλδοστερόνης. Όπως θα περιγραφεί αναλυτικότερα και παρακάτω, η
δράση των καλιοσυντηρητικών διουρητικών ελαττώνει την ηλεκτραρνητικότητα του αυλού, γεγονός που αποτρέπει εκτός από την απέκκριση του
Κ+ και την απέκκριση Η+. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διόρθωση ως ένα
βαθμό και της μεταβολικής αλκάλωσης που προκαλεί η χρήση θειαζιδών
και διουρητικών της αγκύλης. Επιπλέον, τα καλιοσυντηρητικά διουρητικά
μειώνουν και την απέκκριση του Mg2+, οπότε αντιρροπούν την απώλεια και
του ιόντος αυτού. Η παρακολούθηση των επιπέδων Κ+ στον ορό απαιτείται
συστηματικά, κυρίως στην έναρξη της θεραπείας ή σε μεταβολές της κλινικής κατάστασης, προς αποφυγή της υπερκαλιαιμίας.
3.2. Υπερκαλιαιμία
Τα διουρητικά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν υπερκαλιαιμία εί87
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ναι γνωστά ως «καλιοσυντηρητικά». Η σπιρονολακτόνη και η επλερενόνη
ανταγωνίζονται άμεσα τη δράση της αλδοστερόνης, ενώ η αμιλορίδη και η
τριαμτερένη εμποδίζουν τη λειτουργία των ENaC στον άπω νεφρώνα. Και
τα τρία φάρμακα ανταγωνίζεται τη δράση της αλδοστερόνης, είτε άμεσα
(σπιρονολακτόνη), είτε έμμεσα (αμιλορίδη, τριαμτερένη), με αποτέλεσμα
την αύξηση της απέκκρισης Νa+ και τη μείωση της αποβολής Κ+.
Ανταγωνιστές αλδοστερόνης (σπιρονολακτόνη, επλερενόνη) Η
σπιρονολακτόνη συνδέεται ανταγωνιστικά με τον κυτταροπλασματικό υποδοχέα της αλδοστερόνης στα θεμέλια κύτταρα της φλοιικής μοίρας του
αθροιστικού σωληναρίου. Το αποτέλεσμα είναι η αναστολή της καλιουρητικής δράσης της αλδοστερόνης. Σε μεγάλες δόσεις, πολύ υψηλότερες από
αυτές που χρειάζονται για την αναστολή του υποδοχέα της αλδοστερόνης στο νεφρικό σωληνάριο, η σπιρονολακτόνη αναστέλλει και τη βιοσύνθεση της αλδοστερόνης στα επινεφρίδια. Η επλερενόνη είναι εκλεκτικός
αναστολέας της αλδοστερόνης, δηλαδή έχει μηδαμινή δράση σε άλλους
στεροειδείς υποδοχείς, με αποτέλεσμα να μη προκαλεί τις ανεπιθύμητες
ενέργειες που εκδηλώνονται με τη χρήση της σπιρονολακτόνης (λ.χ. γυναικομαστία).
Αποκλειστές των διαύλων Νa+ (αμιλορίδη και τριαμτερένη) Η αμιλορίδη και η τριαμτερένη αναστέλλουν έμμεσα την καλιουρητική δράση της
αλδοστερόνης. Συνδέονται στην αυλική επιφάνεια των βασικών κυττάρων
του άπω νεφρώνα, μειώνουν τη διαπερατότητα των ENaC, με αποτέλεσμα
την αναστολή της εισόδου Na+ σ’ αυτά. Η παραμονή του Na+ στον αυλό
μειώνει και το αρνητικό φορτίο του διηθήματος, γεγονός που συμβάλλει
στη μείωση της απέκκρισης Κ+. Επιπλέον, η μείωση της ενδοκυττάριας
συγκέντρωσης Na+ οδηγεί σε περιορισμό της δραστηριότητας της Na+-K+ATPάσης στη βασική επιφάνεια των κυττάρων, με αποτέλεσμα την αδυναμία διατήρησης του ενδοκυττάριου Κ+ σε επίπεδα που μπορούν να προωθήσουν την απέκκρισή του με βάση την κλίση συγκέντρωσης(14).
Όλα λοιπόν τα καλιοσυντηρητικά διουρητικά έχουν την ίδια επίδραση
στην ηλεκτρολυτική σύνθεση των ούρων. Η δράση των ανταγωνιστών της
αλδοστερόνης και των αποκλειστών των διαύλων Na+ είναι αθροιστική,
αφού τελείται με διαφορετικούς μηχανισμούς. Η νατριουρητική δράση τους
δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρή, επειδή το περισσότερο Na+ επαναρροφάται στα
εγγύτερα τμήματα του σωληναρίου. Η ανάπτυξη υπερκαλιαιμίας αποτελεί
δυνητικά θανατηφόρα επιπλοκή των φαρμάκων αυτών. Ο κίνδυνος είναι
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δοσοεξαρτώμενος και αυξημένος σε ασθενείς που έχουν και άλλους παράγοντες που διαταράσσουν την ομοιόσταση του Κ+, λ.χ. χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια, σακχαρώδη διαβήτη, λήψη συμπληρωμάτων Κ+, αναστολέων
του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης, μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, β-αναστολέων, κυκλοσπορίνης κ.ά.
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Ερωτήσεις
1. Μεγαλύτερη πτώση της συγκέντρωσης Κ+ στον ορό προκαλεί (ένα
σωστό):
α) Η ακεταζολαμίδη;
β) Η φουροσεμίδη;
γ) Η υδροχλωροθειαζίδη;
δ) Η τριαμτερένη;
2. Η ρύθμιση της τελικής ποσότητας του αποβαλλόμενου Κ+ γίνεται
(ένα σωστό):
α) Στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο;
β) Στο παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle;
γ) Στη φλοιική μοίρα του αθροιστικού σωληναρίου;
3. Ποια από τα παρακάτω διουρητικά δεν έχουν στόχο αντλία ή μεταφορέα ιόντων του σωληναριακού κυττάρου (ένα σωστό);
α) Μαννιτόλη, ακεταζολαμίδη, σπιρονολακτόνη;
β) Φουροσεμίδη, υδροχλωροθειαζίδη, χλωρθαλιδόνη;
γ) Αμιλορίδη, τριαμτερένη;
4. Τα κύτταρα στόχος της αλδοστερόνης είναι (ένα σωστό):
α) Τα εγγύς σωληναριακά κύτταρα;
β) Τα κύτταρα της αγκύλης του Henle;
γ) Τα βασικά ή θεμέλια κύτταρα των αθροιστικών σωληναρίων;
δ) Τα α-εμβόλιμα κύτταρα των αθροιστικών σωληναρίων;
5. Ποιο διουρητικό προκαλεί υποκαλιαιμία και μεταβολική οξέωση
(ένα σωστό);
α) Ακεταζολαμίδη;
β) Φουροσεμίδη;
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γ) Υδροχλωροθειαζίδη;
δ) Αμιλορίδη;
6. Ποια είναι η ιδανικότερη ποσότητα προσλαμβανόμενου Na+ για την
πρόληψη υποκαλιαιμίας από χρήση διουρητικών (ένα σωστό);
α) Χαμηλή πρόσληψη Na+ (<50 mEq/24ωρο);
β) Μέτρια πρόσληψη Na+ (70-100 mEq/24ωρο);
γ) Υψηλή πρόσληψη Na+ (>150 mEq/24ωρο);
7. Η μέση πτώση της συγκέντρωσης του Κ+ στον ορό από τη χρήση
θειαζιδών είναι (ένα σωστό):
α) 0,5 mEq/L;
β) 1 mEq/L;
γ) 1,5 mEq/L;
8. Ποιο σκεύασμα συστήνεται για τη διόρθωση της υποκαλιαιμίας
από διουρητικά (ένα σωστό);
α) Γλυκονικό κάλιο;
β) Χλωριούχο κάλιο;
γ) Ανθρακικό κάλιο;
δ) Κιτρικό κάλιο;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Διουρητικά και ηλεκτρολυτικές διαταραχές:
διαταραχές του ασβεστίου από τη χρήση
των διουρητικών
Κώστας Στυλιανού,
Νεφρολόγος, Επιμελητής Α', ΠΑΓΝΗ
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή
2. Διουρητικά με βάση το σημείο δράσης τους
2.1. Εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο και αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης (CAIs)
2.2. Διουρητικά της αγκύλης του Henle
2.3. Άπω σωληνάριο και θειαζιδικά διουρητικά
2.4. Φλοιώδες αθροιστικό σωληνάριο και αμιλορίδη
3. Περίληψη
4. Βιβλιογραφία

Κύρια σημεία
- Ο κύριος θεραπευτικός στόχος των διουρητικών είναι η αύξηση της αποβολής NaCl σε οιδηματικές καταστάσεις και στη θεραπεία της υπέρτασης. Εμφανίζουν
όμως και δευτερογενείς κλινικές επιδράσεις στο ισοζύγιο K+ και δισθενών ιόντων
- Η επαναρρόφηση του διηθούμενου Ca2+ συμβαίνει κυρίως παθητικά στο εγγύς
σωληνάριο και ενεργητικά στο άπω
- Τα διουρητικά της αγκύλης αυξάνουν την αποβολή Ca2+ στα ούρα και χρησιμοποιούνται υπό προϋποθέσεις στη θεραπεία της υπερασβεστιαιμίας
Τα θειαζιδικά διουρητικά μειώνουν την αποβολή Ca2+ στα ούρα και χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της νεφρολιθίασης από λίθους Ca2+, αλλά και για την αντιμετώπιση ή πρόληψη της οστεοπόρωσης
- Η αμιλορίδη μειώνει την αποβολή του Ca2+ στα ούρα
- Τα ωσμωτικά διουρητικά και οι αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης αυξάνουν την αποβολή του Ca2+

1. Εισαγωγή
Το μεγαλύτερο ποσοστό του διηθούμενου Ca2+ απορροφάται καθ’ όλο
το μήκος του νεφρώνα και μικρή μόνο ποσότητα αποβάλλεται στα ούρα. Η
διαδικασία επαναρρόφησης του Ca2+ περιλαμβάνει δύο κύρια στάδια:
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•

•

παθητική επαναρρόφηση Ca2+ στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο
(ΕΕΣ) και στο παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle (TALΗ)
λόγω της ευνοϊκής ηλεκτροχημικής κλίσης που δημιουργείται κατά
την επαναρρόφηση Na+ και H2O και
ενεργητική μεταφορά του Ca2+ στο άπω εσπειραμένο σωληνάριο
(ΑΕΣ) και γειτονικό συνδετικό σωληνάριο(1,2). Η παραθορμόνη (ΡΤΗ)
και η καλσιτριόλη, αποτελούν τους κύριους ρυθμιστές της ενεργητικής επαναρρόφησης Ca2+ στα τμήματα αυτά(1,3,4).

Η επαναρρόφηση και η σωληναριακή απέκκριση του Ca2+ επηρεάζονται
από τη χορήγηση διουρητικών. Η απέκκριση του Ca2+ στα ούρα αυξάνεται
με διουρητικά της αγκύλης και μειώνεται με θειαζιδικά διουρητικά και αμιλορίδη. Για μία γενική επισκόπηση της οξείας επίδρασης των διαφόρων διουρητικών στην αποβολή των διαφόρων ιόντων δες πίνακα 1. Οι επιδράσεις
αυτές σχετίζονται με τους μηχανισμούς μεταφοράς ιόντων Na+, K+, CI- και
Ca2+ στα διάφορα τμήματα του νεφρικού σωληναρίου και με τις θέσεις δράσεις των διαφόρων διουρητικών. Το ιόντα δεν μπορούν να διασχίσουν άμεσα τις κυτταρικές μεμβράνες των νεφρικών σωληναρίων. Ως αποτέλεσμα,
η επαναρρόφηση των ιόντων απαιτεί, είτε την παρουσία διαμεμβρανικών
μεταφορέων ή καναλιών(5) ή τη μεταφορά δια του παρακυττάριου χώρου.
Na+
Ωσμωτικά
διουρητικά
Αναστολείς
καρβονικής
ανυδράσης
Διουρητικά της
αγκύλης
Θειαζιδικά
Αποκλειστές ENAC
Σπιρονολακτόνη

Cl-

↑(10-25%) ↑(15-30%)

K+

Pi

Ca

Mg2+

↑(6%)

↑(5-10%)

↑(10-20%)

↑(>20%)

↑(6%)

↑(4%)

↑(60%)

↑(>20%) ↑(<5%) ή ↔

↑(<5%)

↑(30%)

↑(40%)

↑(80%)

↑(>20%)

↑(>20%)

↑(>20%)

↑(6-10%)
↑(3-5%)
↑(3%)

↑(10%)
↑(6%)
↑(6%)

↑(200%) ↑(>20%)
↓ (8%)
↔
↓
↔

↓
↓ή ↔
↔

↑(5-10%)
↓
↓

Πινάκας 1: Η επίδραση των διαφόρων διουρητικών χορηγούμενα οξέως στις
μέγιστες δόσεις στη μεταβολή της κλασματικής απέκκρισης διαφόρων ιόντων. Σε
χρόνια χορήγηση τα αποτελέσματα μπορεί να εξασθενούν (αποβολή Na+) ή να
εντείνονται (αποβολή K+)
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2. Διουρητικά με βάση το σημείο δράσης τους
2.1. Εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο και αναστολείς της καρβονικής
ανυδράσης (CAIs)
Η επίδραση των CAIs στην αποβολή Ca2+ είναι σύνθετη. Η ακεταζολαμίδη μειώνει την επαναρρόφηση Ca2+ και Pi στο ΕΕΣ καθώς στην περιοχή αυτή η επαναρρόφηση Na+ και Ca2+ παθοφυσιολογικά συνδέονται
άρρηκτα. Ωστόσο η οξεία αύξηση των HCO3- στον αυλό του ΑΕΣ φαίνεται
να προάγει την επαναρρόφηση Ca2+ στην περιοχή αυτή. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι η κλασματική απέκκριση Ca2+ συνήθως δεν μεταβάλλεται
λόγω αύξησης της επαναρρόφησης στο ΑΕΣ. Σε μακροχρόνια χορήγηση
όμως η συνολική αποβολή Ca2+ αυξάνεται κατά 5% και μπορεί να οδηγήσει
σε νεφρασβέστωση ή λιθίαση. Επίσης η αποβολή Pi σε χρόνια χορήγηση
αυξάνεται κατά περίπου 3%.
Η κλασματική απέκκριση Mg2+ αυξάνεται στο ΕΕΣ αλλά μειώνεται στο
ΑΕΣ, οπότε συνολικά παραμένει αμετάβλητη η αυξάνεται ελάχιστα.
2.2. Διουρητικά της αγκύλης του Henle
Το διηθούμενο NaCI εισέρχεται στα κύτταρα του TALΗ μέσω του συμμεταφορέα Na+-2Cl--K+ (ΝΚCC) που βρίσκεται στην αυλική επιφάνεια των
κυττάρων (Εικόνα 1)(5-7). Το εισερχόμενο K+ επιστρέφει στον αυλό μέσω
ενός καναλιού K+ (ROMK), εξαιτίας της πολύ χαμηλής συγκέντρωσης Κ+
στον αυλό και της πολύ υψηλής ενδοκυττάριας συγκέντρωσης Κ+, γεγονός
που συντηρεί την συνεχόμενη ύπαρξη Κ+ στον αυλό για την αδιάλειπτη
λειτουργία του NKCC. Έτσι παρά το γεγονός ότι η μεταφορά ιόντων δια του
NKCC είναι ηλεκτρικά ουδέτερη, η επιστροφή του Κ+ δια του ROMK στον
αυλό αυξάνει την ηλεκτροθετικότητα του αυλού, ενώ η έξοδος του CI- από
τη βασικοπλάγια επιφάνεια διαμέσου καναλιών Cl- (ClKb) αυξάνει την ηλεκτραρνητικότητα του διάμεσου ιστού, γεγονός που δημιουργεί ηλεκτρική
κλίση για την επαναρρόφηση θετικών ιόντων (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) από τον
αυλό στο διάμεσο νεφρικό ιστό δια της παρακυτάριας οδού(4,8).
Τα διουρητικά της αγκύλης ανατέλλουν τη λειτουργία του συμμεταφορέα
NKCC ανταγωνιζόμενα για μία θέση σύνδεσης με το CI-(5,6). Η αναστολή
του NKCC οδηγεί με τη σειρά της στην εξάλειψη της διαφοράς δυναμικού
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που ωθεί τα ιόντα Na+, K+, Mg2+ και Ca2+ να επαναρροφηθούν δια της παρακυττάριας οδού, με αποτέλεσμα την πρόκληση, νατριούρησης, καλιούρησης, ασβεστιουρίας και μαγνησιουρίας. Ως αποτέλεσμα, η απέκκριση
Ca2+ αυξάνεται, μία επίδραση που μπορεί να αξιοποιηθεί για τη θεραπεία
της υπερασβεστιαιμίας μετά από ενυδάτωση σε επιλεγμένους ασθενείς.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα νεογνά, όπου η επαγόμενη ασβεστιουρία
μπορεί να είναι επιβλαβής, δεδομένου ότι μπορεί να οδηγήσει γρήγορα
στην ανάπτυξη νεφρασβέστωσης.

Εικόνα 1: Τα διουρητικά της αγκύλης ανατέλλουν τη λειτουργία του συμμεταφορέα NKCC. Η αναστολή του NKCC οδηγεί στην εξάλειψη της διαφοράς δυναμικού
που ωθεί τα ιόντα Na+, K+, Mg2+ και Ca2+ να επαναρροφηθούν δια της παρακυττάριας οδού με αποτέλεσμα την πρόκληση ασβεστιουρίας και μαγνησιουρίας

2.3. Άπω σωληνάριο και θειαζιδικά διουρητικά
Τα θειαζιδικά διουρητικά μειώνουν την επαναρρόφηση NaCl στο άπω
σωληνάριο και το συνδετικό τμήμα, αναστέλλοντας τη λειτουργία του συμμεταφορέα Na+-Cl- (NCC) που βρίσκεται στην αυλική επιφάνεια των παραπάνω κυττάρων (Εικόνα 2)(7,9). Επιπρόσθετα όμως στη νατριουρητική τους
δράση φαίνεται να συμβάλλουν και επιδράσεις στο αθροιστικό σωληνάριο,
όπου αναστέλλουν το εξαρτώμενο από Na+ ανταλλάκτη CI--HCO3-.
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Εικόνα 2: Τα θειαζιδικά διουρητικά δρουν στο άπω σωληνάριο (DCT1 & 2) και το
συνδετικό τμήμα, όπου αναστέλλουν τη λειτουργία του συμμεταφορέα Na+-Cl- (NCC).
Στο αθροιστικό σωληνάριο αναστέλλουν τον εξαρτώμενο από Na+ ανταλλάκτη CI-HCO3- στα β-εμβόλιμα κύτταρα, ο οποίος λειτουργεί σε συνδυασμό με την πενδρίνη
(ανταλλάκτης CI--HCO3-) και επιτυγχάνουν έτσι καθαρή απώλεια NaHCO3

Η διούρηση που προκαλείται από τα θειαζιδικά διουρητικά συνοδεύεται από μείωση της αποβολής Ca2+ στα ούρα της τάξης των 50-150
mg/24ωρο(10). Δύο είναι οι κύριοι μηχανισμοί που έχουν προταθεί για να
εξηγήσουν την υπασβεστιουρική δράση των θειαζιδών:
• αυξημένη εγγύς επαναρρόφηση Na+ και H2O λόγω μείωσης του εξωκυττάριου όγκου, που οδηγεί σε αυξημένη παθητική εγγύς επαναρρόφηση Ca2+(11) και
• αυξημένη επαναρρόφηση Ca2+ στο άπω σωληνάριο και συνδετικό
τμήμα(12-15).
Ο μηχανισμός της αυξημένης άπω επαναρρόφησης Ca2+ δεν είναι ξεκάθαρος αλλά θεωρείται ότι κατόπιν αναστολής του NCC από τη θειαζίδη
δημιουργείται ενδοκυττάρια ένδεια Na+, η οποία ενεργοποιεί ένα ανταλλάκτη Na+-Ca2+ της βασικοπλάγιας επιφάνειας (Εικόνα 3) που εισάγει Na+
και αποκαθιστά την ενδοκυττάρια νατριοπενία, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί
έξοδο Ca2+ στο διάμεσο ιστό. Έτσι η δράση του ανταλλάκτη Na+-Ca2+ οδηγεί σε μείωση του ενδοκυττάριου Ca2+ και ενεργοποίηση ενός διαύλου Ca2+
στην αυλική επιφάνεια που διευκολύνει την είσοδο Ca2+ στο κύτταρο(16-21).
Ο τελευταίος μηχανισμός έχει ιδιαίτερη σημασία κατά την οξεία χορήγηση
θειαζιδών, ενώ ο πρώτος επικρατεί σε χρόνια χορήγηση(17).
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Εικόνα 3: Η διακυτταρική μεταφορά ασβεστίου στο άπω νεφρώνα γίνεται σε 3
στάδια. Αρχικά εισέρχεται στο κύτταρο μέσα από τασεοευαίσθητους διαύλους της
κυτταρικής μεμβράνης (TRPV5 και TRPV6), ακολούθως συνδέεται στην ασβεστιοδεσμευτική πρωτεΐνη καλμπινδίνη (calbindin) και διαχέεται προς τη βασικοπλαγία
επιφάνεια όπου αποβάλλεται με τη βοήθεια της ATP-εξαρτώμενης Ca2+-ATPάσης
(PMCA1b) και του ανταλλάκτη Na+-Ca2+ (NCX1). Η ενεργός βιταμίνη D [1,25(OH)2D3] διεγείρει όλα τα παραπάνω στάδια αυξάνοντας την έκφραση των διαύλων
Ca2+, της δεσμευτικής πρωτεΐνης και των συστημάτων αποβολής Ca2+

Η επίδραση των θειαζιδικών διουρητικών στο ισοζύγιο του Ca2+ έχει
πολλές και σημαντικές κλινικές επιπτώσεις. Ίσως η σημαντικότερη, αφορά την ικανότητα των θειαζιδικών διουρητικών να μειώνουν την εμφάνιση
λιθίασης σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπερασβεστιουρία. Η μείωση της απέκκρισης Ca2+ τείνει επίσης να προκαλέσει θετικό ισοζύγιο Ca2+ ή ελαχιστοποιεί το αρνητικό ισοζύγιο Ca2+ που παρατηρείται συχνά σε ηλικιωμένους
ασθενείς(10). Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί κλινικά με αύξηση της οστικής πυκνότητας και σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για περισσότερο από δύο
έτη, με μείωση της συχνότητας εμφάνισης κατάγματος ισχίου(22-24). Το τελευταίο δεν έχει επιβεβαιωθεί σ’ όλες τις μελέτες(25), αλλά σε μία μετα-ανάλυση φάνηκε ότι η μακροχρόνια χρήση θειαζιδικών διουρητικών οδήγησε
σε μείωση του κινδύνου κατάγματος κατά 20%(26). Αντίθετα η χρόνια χρήση
ενός διουρητικού της αγκύλης μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα με
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αρνητικό ισοζύγιο Ca2+ και αυξημένο κίνδυνο κατάγματος ισχίου(25).
Τα θειαζιδικά διουρητικά αυξάνουν επίσης τη συγκέντρωση Ca2+ στον
ορό, αν και το αποτέλεσμα είναι συνήθως μικρό, δεδομένου ότι ακόμη και
ήπια υπερασβεστιαιμία προκαλεί καταστολή της έκκρισης PTH(10). Σε ορισμένους ασθενείς, ωστόσο, το Ca2+ του ορού μπορεί να φτάσει και τα 11,5
mg/dl. Η διακοπή της διουρητικής αγωγής στις περιπτώσεις αυτές οδηγεί
σε ταχεία αποκατάσταση των επιπέδων του Ca2+ στον ορό. Σε περιπτώσεις όμως αύξησης του Ca2+ ορού πάνω από 12 mg/dl ή αν η υπερασβεστιαιμία παραμένει μετά τη διακοπή της θεραπείας με θειαζίδες θα πρέπει
να καθίσταται ύποπτη η ύπαρξη υποκείμενου πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμού και να ελέγχεται η ΡΤΗ μετά τη διακοπή των θειαζιδικών(27,28).
Τα παραπάνω φάνηκαν σε μία μελέτη 72 ασθενών με υπερασβεστιαιμία
σχετιζόμενη με θειαζιδικά(28). Μεταξύ των 33 ασθενών που διέκοψαν τα
θειαζιδικά, επίμονη υπερασβεστιαιμία σημειώθηκε σε 21, εκ των οποίων οι
20 είχαν πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Εάν οι ασθενείς λαμβάνουν
θειαζίδη μαζί με συμπληρώματα Ca2+ και βιταμίνης D, η συχνότητα εμφάνισης σοβαρής υπερασβεστιαιμίας είναι περίπου 6%(29), αλλά δεν υπάρχει
σαφής συσχέτιση δόσης βιταμίνης D και αποτελέσματος (βαρύτητας υπερασβεστιαιμίας).
2.4. Φλοιώδες αθροιστικό σωληνάριο και αμιλορίδη
Το καλιοσυντηρητικό διουρητικό αμιλορίδη, αναστέλλει την επαναρρόφηση Na+ αποκλείοντας το κανάλι Na+ (ENaC) στην αυλική επιφάνεια των
σωληναριακών κυττάρων του άπω νεφρώνα (ΑΕΣ2, συνδετικό και αθροιστικό). Ταυτόχρονα μειώνει την απέκκριση Ca2+ στα ούρα (Εικόνα 3)(12,15,30).
Ο μηχανισμός με τον οποίο η αμιλορίδη μειώνει την απέκκριση του Ca2+
δεν έχει πλήρως κατανοηθεί. Πιθανολογείται ότι η ανασταλτική επίδραση
στην επαναρρόφηση του Na+ προκαλεί υπερπόλωση της κυτταρικής μεμβράνης, προωθώντας έτσι την είσοδο Ca2+ μέσα στο κύτταρο διαμέσου
διαύλων Ca2+ στην αυλική επιφάνεια ευαίσθητων στη νιφεδιπίνη(30). Σε
υποστήριξη αυτής της υπόθεσης, η αύξηση της επαναρρόφησης Ca2+ που
επάγεται από την αμιλορίδη μπορεί να προληφθεί με την συγχορήγηση του
αποκλειστή διαύλων Ca2+ νιφεδιπίνη, σε απομονωμένα άπω σωληναριακά
κύτταρα.
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3. Περίληψη
Το μεγαλύτερο μέρος του διηθούμενου Ca2+ απορροφάται και μικρή
μόνο ποσότητα αποβάλλεται στα ούρα. Στη διαδικασία ανάκτησης του
Ca2+ συμμετέχουν πρακτικά όλα τα τμήματα του νεφρικού σωληναρίου. Η
επαναρρόφηση Ca2+ στο ΕΕΣ επηρεάζεται σε μέγιστο βαθμό από την κατάσταση του ενδαγγειακού όγκου του ασθενούς, καθώς η αυξημένη εγγύς
επαναρρόφηση Na+ και H2O σε υπογκαιμία οδηγεί σε αυξημένη παθητική
εγγύς επαναρρόφηση Ca2+.
Στο ΑΕΣ και συνδετικό τμήμα η επαναρρόφηση Ca2+ ρυθμίζεται ενεργητικά ανάλογα με το ισοζυγίου Ca2+ και τα επίπεδα της PTH και καλσιτριόλης.
Η θεραπεία με διουρητικά έχει ποικίλες επιδράσεις στο ισοζύγιο και
στην απέκκριση Ca2+, ανάλογα με τη θέση-μηχανισμό δράσης και τη χρονιότητα χορήγησης αυτών:
• τα διουρητικά της αγκύλης αυξάνουν την απέκκριση Ca2+, επίδραση
που μπορεί να είναι ευεργετική σε επιλεγμένους ασθενείς με υπερασβεστιαιμία, αλλά μπορεί να προκαλέσει νεφρασβέστωση σε νεογνά,
• τα θειαζιδικά διουρητικά μειώνουν την απέκκριση Ca2+ κατά 50-150
mg/24ωρο, λόγω αυξημένης επαναρρόφησης. Η μείωση της αποβολής Ca2+ μπορεί να είναι ευεργετική σε ασθενείς με λίθους Ca2+ ή
με μειωμένη οστική πυκνότητα, καθώς μειώνει την συχνότητα των
καταγμάτων. Οι θειαζίδες μπορούν επίσης να προκαλέσουν αύξηση
του Ca2+ του πλάσματος, αλλά επίπεδα άνω των 12 mg/dl ή επίμονη
υπερασβεστιαιμία μετά τη διακοπή της θεραπείας υποδηλώνει υποκείμενο πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό ή κάποια άλλη αιτία
υπερασβεστιαιμίας και τέλος
• η αμιλορίδη μειώνει την απέκκριση Ca2+ στα ούρα αλλά δεν χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη με το σκεπτικό αυτό.
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Ερωτήσεις
1. Τα θειαζιδικά διουρητικά δρουν (ένα σωστό):
α) Μόνο στο αρχικό τμήμα του άπω εσπειραμένου σωληναρίου (DCT1);
β) Μόνο στο τελικό τμήμα του άπω εσπειραμένου σωληναρίου (DCT2);
γ) Τόσο στο αρχικό τμήμα του άπω εσπειραμένου σωληναρίου (DCT1) όσο
και στο τελικό τμήμα (DCT2);
δ) Στο άπω εσπειραμένο σωληνάριο και στο αθροιστικό σωληνάριο;
2. Τα θειαζιδικά διουρητικά προκαλούν (ένα σωστό):
α) Ασβεστιουρία και μαγνησιουρία;
β) Υπασβεστιουρία και μαγνησιουρία;
γ) Ασβεστιουρία και υπομαγνησιουρία;
δ) Ασβεστιουρία και δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο μαγνησίου;
3. Τα θειαζιδικά διουρητικά (ένα σωστό):
α) Αυξάνουν τη λειτουργία του ανταλλάκτη ασβεστίου νατρίου (CNX1);
β) Αυξάνουν την είσοδο ασβεστίου στο σωληναριακό κύτταρο μέσω του
καναλιού TRPV6 και TRPV5;
γ) Αναστέλλουν την είσοδο νατρίου και χλωρίου και ενεργοποιούν τον
CNX1, με στόχο τη διατήρηση του κυτταρικού όγκου;
δ) Το α και β είναι σωστά;
ε) Όλα τα παραπάνω είναι σωστά;
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4. Η φουροσεμίδη (ένα σωστό):
α) Προκαλεί υπασβεστιουρία και μαγνησιουρία;
β) Προκαλεί ασβεστιουρία και μαγνησιουρία;
γ) Προκαλεί ασβεστιουρία και υπομαγνησιουρία;
δ) Μειώνει το ρυθμό σπειραματικής διήθησης λόγω ενεργοποίησης του μηχανισμού σωληναριο-σπειραματικής ρύθμισης;
5.Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό (ένα σωστό):
α) Η φουροσεμίδη βοηθάει στην πρόληψη των καταγμάτων και στη θεραπεία της νεφρολιθίασης σε ιδιοπαθή υπερασβεστιουρία;
β) Η αμιλορίδη και η σπιρονολακτόνη αυξάνουν την αποβολή ασβεστίου
στα ούρα;
γ) Οι αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης μειώνουν την αποβολή ασβεστίου και φωσφόρου και αυξάνουν την οστική πυκνότητα;
δ) Τα ωσμωτικά διουρητικά προκαλούν ήπια ασβεστιουρία και μαγνησιουρία;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
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Στρογγυλό τραπέζι ΙΙ: Λειτουργίες του καλίου και κάλιο
στην κλινική πράξη
Προεδρείο: Β. Λιακόπουλος - Χ. Κατσίνας
Η σημασία του καλίου στην ενδοκυττάρια λειτουργία
Σ. Ρουμελιώτης
Η σημασία της σχέσης νατρίου - καλίου στη λειτουργία του οργανισμού
Σ. Μιχαήλ
Υποκαλιαιμία και αιφνίδιοι καρδιακοί θάνατοι (αρρυθμιογένεση)
Γ. Φιλντίσης
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Η σημασία του καλίου στην ενδοκυττάρια
λειτουργία
Στέφανος Κ. Ρουμελιώτης,
Ειδικευόμενος νεφρολογίας, Νεφρολογική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή
2. Πρόσληψη - Μεταβολισμός
3. Na+- Κ+-ATPάση
4. Σημασία του Κ+ στις κυτταρικές λειτουργίες
5. Επίδραση της ωσμωτικότητας του ορού στο Κ+
6. Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και K+
7. Ο ρόλος του K+ στην κυτταρική ανάπτυξη
8. Ροή γενετικής πληροφορίας
8.1. Αντιγραφή
8.2. Μεταγραφή
8.3. Μετάφραση
9. Η σημασία του K+ στις λειτουργίες του DNA
10. Η σημασία του K+ στις λειτουργίες του RNA
11. Γιατί το K+ πλεονεκτεί σε σχέση με τα άλλα κατιόντα στις αλληλεπιδράσεις του με τα νουκλεϊνικά οξέα;
12. Η σημασία του K+ στη σύνθεση και λειτουργία των πρωτεϊνών
13. Βιβλιογραφία

Κύρια σημεία
- Το Κ+ αποτελεί το κύριο ενδοκυττάριο ιόν (98% ενδοκυττάρια) και είναι απαραίτητο για πολλές κυτταρικές λειτουργίες και τη διαμόρφωση του δυναμικού της
κυτταρικής μεμβράνης
- Η είσοδος Κ+ στα κύτταρα γίνεται ενεργητικά με τη Na+-Κ+-ATPάση, ενώ αντίθετα η έξοδος από αυτά γίνεται παθητικά μέσα από τα κανάλια Κ+
- Οι κυριότεροι παράγοντες που ρυθμίζουν την κατανομή του Κ+ είναι η συγκέντρωσή του πλάσματος, ορμόνες, οι διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας (ΟΒΙ)
και η ωσμωτικότητα του ορού
- Η υπερωσμωτικότητα του ορού προκαλεί αύξηση των επιπέδων Κ+ ορού
- Η μεταβολική οξέωση (ΜΟ) προκαλεί αύξηση της συγκέντρωσης του Κ+ στον
ορό και η μεταβολική αλκάλωση (ΜΑ) μείωση. Οι αναπνευστικές διαταραχές δεν
επηρεάζουν σημαντικά τα επίπεδά του
- Στην οξέωση, η μεταβολή των HCO3- έχει μεγαλύτερη σημασία από τη μεταβολή του pH
- Σε κυτταρικό επίπεδο, κανένα κύτταρο δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς την
κατάλληλη ποσότητα Κ+
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- Το ενδοκυττάριο ηλεκτροθετικό περιβάλλον (κατιοντικό περιβάλλον) είναι απαραίτητο για όλα τα βήματα της ροής της γενετικής πληροφορίας (αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση)
- Τα νουκλεϊνικά οξέα δείχνουν σαφή προτίμηση και εκλεκτικότητα στη σύνδεσή
τους με K+, αντί άλλων κατιόντων, λόγω των ηλεκτροχημικών του ιδιοτήτων
- Οι αντιδράσεις ελίκωσης του DNA και αναδίπλωσης του RNA σε τριτοταγή
δομή καταλύονται κυρίως από το K+ και το Mg2+
- Στην κυτταρική απόπτωση, η πρώτη αλλαγή του ενδοκυττάριου περιβάλλοντος
είναι η απότομη και μεγάλη πτώση των επιπέδων K+
- Το κατιοντικό περιβάλλον εμπλέκεται άμεσα στην παραγωγή πρωτεϊνών από
το ριβόσωμα και θεωρείται το «τρίτο ριβοσωματικό συστατικό»
- Το Κ+ παίζει σημαντικό ρόλο στη βιολογική ενεργοποίηση των ενζύμων

1. Εισαγωγή
Το Κ+ αποτελεί το κύριο ενδοκυττάριο κατιόν. Η ρύθμιση της ομοιοστασίας του είναι ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό. Αρκετές και σημαντικές
λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού εξαρτώνται από τη διατήρηση της
διαφοράς (κλίσης) της ενδοκυττάριας και εξωκυττάριας συγκέντρωσης Κ+.
Η διατήρηση της διαφοράς συγκέντρωσης του Κ+ εκατέρωθεν της κυτταρικής μεμβράνης, καθώς και της σχέσης 3:2 με το Na+ είναι κρίσιμη για τη
διατήρηση του δυναμικού ηρεμίας των μεμβρανών, τη φυσιολογική αγωγιμότητα των νευρικών ινών, τη μυική σύσπαση και τον αγγειακό τόνο(1).
Ακόμη, είναι απαραίτητο στον κυτταρικό μεταβολισμό και συνεισφέρει σε
όλα τα βήματα ροής της γενετικής πληροφορίας, καθώς και στη σύνθεση
πρωτεϊνών και ενζύμων. Επίσης, εμπλέκεται στη ρύθμιση του όγκου και
ανάπτυξης των κυττάρων και στο ενδοκυττάριο pH(1).

2. Πρόσληψη - Μεταβολισμός
Η συνολική ποσότητα Κ+ στον οργανισμό ενός ενήλικα είναι 3000-4000
mEq (50-55 mEq/kgΣΒ) και απαντάται κατά 98% στον ενδοκυττάριο χώρο.
Συνεπώς, ενώ η συγκέντρωσή του στο πλάσμα είναι μόλις 4,0-4,5 mEq/L,
στον ενδοκυττάριο χώρο η συγκέντρωσή του είναι 140 mEq/L(1). Μοναδική
πύλη εισόδου για τον οργανισμό είναι το γαστρεντερικό, οπότε όλη η ποσότητά του λαμβάνεται από την τροφή. Το Κ+ βρίσκεται σ’ όλες τις τροφές,
επεξεργασμένες και μη, συνεπώς δίαιτα χωρίς Κ+ είναι πρακτικά αδύνατη.
Οι μη επεξεργασμένες τροφές (φρούτα, λαχανικά, κρέας) έχουν 100 φο107
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ρές περισσότερο Κ+ από Na+. Για να γίνει κατανοητή η ομοιοστασία του
Κ+, θα πρέπει να γίνει αναδρομή στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους και
στη δίαιτα του ανθρώπου κατά την παλαιολιθική εποχή. Το ανθρώπινο είδος εξελίχθηκε από προγόνους που κατανάλωναν τεράστιες ποσότητες μη
επεξεργασμένων ακαλλιέργητων τροφών που τους προσέφεραν μεγάλες
ποσότητες Κ+, υδατανθράκων (κυρίως σακχάρου) και οργανικών ανιόντων
(πιθανώς HCO3-), αλλά ελάχιστες ποσότητες Na+. Για να ανταπεξέλθει σ’
αυτές τις διαιτητικές συνθήκες και κυρίως για να μπορέσει να διαχειριστεί
τις μεγάλες ποσότητες προσλαμβανόμενου Κ+, ο ανθρώπινος οργανισμός
χρειάστηκε να προσαρμοστεί. Έτσι, για να εξουδετερώσει την οξεία και
μεγάλη μεταγευματική αύξηση των επιπέδων Κ+ στον ορό, αναγκάστηκε
αφενός να το οδηγήσει άμεσα μέσα στα κύτταρα, καθιστώντας το βασικό
ενδοκυττάριο κατιόν (ενδοκυττάρια ανακατανομή Κ+) και αφετέρου να το
αποβάλλει αργά μέσω των νεφρών. Η σημαντικότερη ορμόνη που ρυθμίζει
την ομοιοστασία του Κ+ και προκαλεί την μετακίνησή του μέσα στα κύτταρα είναι η ινσουλίνη, η οποία εκκρίνεται μετά από διαιτητική πρόσληψη
υδατανθράκων. Συνεπώς, ο νεφρός ανέπτυξε την ικανότητα να αποβάλλει
αποτελεσματικά την περίσσεια Κ+. Σήμερα στην πράξη, όταν υπάρχει πρόσληψη περίσσειας ποσότητας Κ+ (λ.χ. μία μεγάλη μπριζόλα ή 4 ποτήρια
πορτοκαλάδας) προσφέρονται στον οργανισμό 40-50 mEq Κ+, τα οποία
μπορεί να διπλασιάσουν στιγμιαία τη συγκέντρωσή του στο πλάσμα (από
4 στα 8 mEq/L). Η ομοιοστασία του Κ+ επιτυγχάνεται με δύο συστήματα: Το
σύστημα ρύθμισης του εξωκυττάριου ισοζυγίου Κ+, που περιλαμβάνει την
αποβολή του από τους νεφρούς και το γαστρεντερικό (μετά από οξεία λήψη
Κ+, το 20% παραμένει εξωκυττάρια και θα αποβληθεί από τους νεφρούς σε
6-10 ώρες) και το σύστημα ρύθμισης μεταξύ ενδο-/εξω-κυττάριου χώρου(2),
που σε λίγα min από τη λήψη γίνεται ανακατανομή του Κ+ και εισέρχεται
μεγάλο φορτίο του μέσα στα κύτταρα με τη βοήθεια έκκρισης ινσουλίνης,
αλδοστερόνης και τη διέγερση των β2-υποδοχέων μέσω αυτόνομου νευρικού συστήματος (ΑΝΣ)(1). Η συγκέντρωση Κ+ στο πλάσμα είναι πιθανό να
προκαλεί μετακίνηση Κ+ χωρίς την παρέμβαση ορμονικών παραγόντων.
Η πρόσληψη Κ+ από τα κύτταρα γίνεται ενεργητικά με τη Na+-Κ+-ATPάση,
ενώ αντίθετα η έξοδος από αυτά γίνεται παθητικά (κανάλια Κ+), λόγω διαφοράς συγκέντρωσης. Η κατανομή του Κ+ ανάμεσα στον ενδο-/εξω-κυττάριο χώρο διατηρείται εξαιτίας της δράσης διαφόρων ορμονών και άλλων
παραγόντων, οι οποίοι-κατά κύριο λόγο-επιδρούν στη λειτουργία της Na+108
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Κ+-ATPάσης. Οι κυριότεροι παράγοντες που καθορίζουν την κατανομή του
Κ+ είναι η συγκέντρωσή του στον ορό, ορμόνες (ινσουλίνη, γλουκαγόνο,
κατεχολαμίνες, αλδοστερόνη), η ΟΒΙ και η ωσμωτικότητα του ορού(3) (Πίνακας 1).
Παράγοντας

Επίδραση στην κατανομή Κ+

Ινσουλίνη

 συγκέντρωσης ορού

Γλουκαγόνο

 συγκέντρωσης ορού

Κατεχολαμίνες

 συγκέντρωσης ορού

Αλδοστερόνη

 συγκέντρωσης ορού

Αυξημένη
συγκέντρωση Κ+ ορού

 συγκέντρωσης ορού

Οξεοβασική ισορροπία / συγκέντρωσης ορού
Υπερωσμωτικότητα

 συγκέντρωσης ορού

Μηχανισμός
Είσοδος στα κύτταρα (Na+-Κ+ATPάση)
Εμποδίζει την είσοδο στα
κύτταρα
Διέγερση επινεφριδίων-αποβολή
Κ+ + είσοδος στα κύτταρα (Na+Κ+-ATPάση)
Είσοδος στα κύτταρα /αύξηση
απέκκρισης (Na+-Κ+-ATPάση)
Είσοδος στα κύτταρα (Na+-Κ+ATPάση)
Είσοδος/ έξοδος από κύτταρα
(Na+-Κ+-ATPάση/ κανάλια Κ+)
Έξοδος ύδατος + Κ+ από
κύτταρα, παθητική έξοδος Κ+
από αυτά (κανάλια Κ+)

Πίνακας 1: Παράγοντες που ρυθμίζουν την ομοιοστασία και κατανομή του Κ+

Η συνολική ποσότητα Κ+ που προσλαμβάνεται διαιτητικά αποβάλλεται
κατά 90% από τους νεφρούς (σε 4 ώρες αποβάλλεται το 50% και σε 6-8
ώρες υπάρχει πλήρης αποβολή), κατά 10% από τα κόπρανα (ποσοστό
που αυξάνεται έως 30-35% στη ΧΝΝ) και σε πολύ μικρό ποσοστό από το
δέρμα(1). Μετά την απορρόφησή του από τον γαστρεντερικό σωλήνα, το Κ+
κατανέμεται εξωκυττάρια και ενδοκυττάρια στους διάφορους ιστούς, με τη
μεγαλύτερη ποσότητα να βρίσκεται στους μύες (Πίνακας 2).
Ιστοί/Χώροι
Ολικό Κ (ενήλικας βάρους 70 kg)
Ερυθρά Αιμοσφαίρια
Ενδοκυττάριος χώρος
Μύες
Ήπαρ
Οστά
Εξωκυττάριος χώρος
+

Ποσότητα Κ+ (mEq)
3400 mEq - (50-55 mEq/kgΣΒ)
250 mEq
3300 mEq (98%)
2700 mEq
300 mEq
300 mEq
65 mEq (2%)

Πίνακας 2: Κατανομή Κ+ στους διάφορους ιστούς του οργανισμού
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Αυτή η μεγάλη διαφορά συγκέντρωσης του Κ+ εκατέρωθεν της κυτταρικής μεμβράνης είναι κρίσιμη για σημαντικές λειτουργίες του κυττάρου και
εξασφαλίζεται από την ίδια την κυτταρική μεμβράνη με τη βοήθεια ενός
υποοργανιδίου της, την Na+-Κ+-ATPάση.

3. Na+-Κ+-ATPάση
Η Na+-Κ+-ATPάση είναι η σημαντικότερη ιοντική αντλία του οργανισμού
που λειτουργεί ως αντλία εισαγωγής-εξαγωγής του ιονικού ζεύγους Na+-Κ+.
Υπάρχει σ’ όλα σχεδόν τα κύτταρα του ανθρωπίνου σώματος (και σ’ όλους
τους ζωικούς οργανισμούς) και ρυθμίζει την ενδοκυττάρια κατανομή του
Κ+ και την εξωκυττάρια του Na+, εξωθώντας 3Na+ από τον ενδοκυττάριο
στον εξωκυττάριο χώρο και συγχρόνως εισάγοντας 2Κ+ μέσα στα κύτταρα
και καταναλώνει ενέργεια από την υδρόλυση ενός μορίου ATP σε ADP και
φωσφορικό οξύ (Εικόνα 1). Η διαφορά του ενός κατιόντος που προκύπτει
δημιουργεί ένα ηλεκτροχημικό δυναμικό εκατέρωθεν της κυτταροπλασματικής μεμβράνης. Μέσω της μη - ισοδύναμης κατανομής των ιόντων Κ+Na+, η αντλία αυτή εξασφαλίζει (σε συνθήκες ηρεμίας) σ’ όλα τα κύτταρα
μία διαφορά δυναμικού εκατέρωθεν της κυτταρικής μεμβράνης (δυναμικό
ηρεμίας), με το ενδοκυττάριο περιβάλλον αρνητικά φορτισμένο ως προς το
εξωκυττάριο(4,5). Το δυναμικό ηρεμίας επιτρέπει στο κύτταρο να λειτουργεί
ως μία «μπαταρία», που παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια για σημαντικές
λειτουργίες, όπως η μετάδοση σημάτων κατά μήκος της μεμβράνης μυικών
και νευρικών κυττάρων(5,6).

Εικόνα 1: Λειτουργία Na+-Κ+-ATPάσης
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4. Σημασία του Κ+ στις κυτταρικές λειτουργίες
Το Κ+ παίζει κυρίαρχο ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ)
και στην καλή λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος. Διατηρεί
τον καρδιακό ρυθμό, βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας των υγρών και
επιτρέπει στα νεύρα και τους μύες να λειτουργούν φυσιολογικά (μυική σύσπαση)(5). Άλλες σημαντικές ιδιότητες του Κ+ είναι η εύρυθμη εγκεφαλική
λειτουργία, αφού τα κανάλια Κ+ στον εγκέφαλο παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη
μάθηση και στη μνήμη. Νεότερες έρευνες έχουν δείξει μειωμένες πιθανότητες αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου σε άτομα που ακολουθούσαν διατροφή πλούσια σε Κ+. Επίσης το Κ+ παίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό
των λιπών και των υδατανθράκων (στη διαδικασία διάσπασής τους) και στη
σύνθεση των πρωτεϊνών. Το Κ+ είναι απαραίτητο για όλες τις κυτταρικές διεργασίες όπως η ρύθμιση της ωσμωτικότητας, η OBI, η κυτταρική αύξηση,
η σύνθεση DNA και πρωτεϊνών και η ενζυμική λειτουργία (Πίνακας 3).
Λειτουργία μυικών, καρδιακών και
νευρικών κυττάρων
Μεταβολισμός λιπών και υδατανθράκων
Ρύθμιση ωσμωτικότητας
Οξεοβασική ισορροπία

Πιστότητα αντιγραφής DNA
Αναδίπλωση RNA
Πιστότητα μεταγραφής/μετάφρασης
Σύνθεση πρωτεϊνών

Κυτταρική αύξηση
Ελίκωση DNA

Ενεργοποίηση ενζύμων
Κυτταρική απόπτωση

Πίνακας 3: Οι σημαντικότερες κυτταρικές λειτουργίες στις οποίες εμπλέκεται το Κ+

5. Επίδραση της ωσμωτικότητας του ορού στο Κ+
Η υπερωσμωτικότητα του πλάσματος (που μπορεί να προκληθεί από
αυξημένη συγκέντρωση γλυκόζης) οδηγεί σε αύξηση της συγκέντρωσης
του Κ+ στον ορό με δύο μηχανισμούς:
• καθώς διέρχεται μεγάλη ποσότητα ύδατος από το κύτταρο προς τον
εξωκυττάριο χώρο συμπαρασύρει μαζί και Κ+ (solvent drag) και
• εξαιτίας της ενδοκυττάριας αφυδάτωσης, αυξάνεται η ενδοκυττάρια
συγκέντρωση Κ+, δημιουργείται διαφορά συγκέντρωσης, η οποία
προκαλεί παθητική έξοδό του διαμέσου των διαύλων Κ+.
Ακόμη και μικρές μεταβολές στην ωσμωτικότητα του πλάσματος επηρεάζουν την ομοιοστασία του Κ+(3). Για κάθε 10 mOsm/kg ύδατος αύξησης της
δραστικής ωσμωτικότητας του πλάσματος, έχει υπολογιστεί ότι αυξάνεται η
συγκέντρωση Κ+ του ορού κατά 0,4-0,8 mEq/L.
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6. Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και K+
Η συγκέντρωση του Κ+ στον ορό είναι άμεσα εξαρτημένη από την ΟΒΙ.
Όπως το ασβέστιο εκτιμάται πάντοτε με τα επίπεδα λευκωματίνης του ορού,
έτσι και η συγκέντρωση Κ+ πρέπει πάντοτε να εκτιμάται από κοινού με τα
HCO3- ορού. Η ΜΟ προάγει την έξοδο Κ+ από τα κύτταρα (ιδίως αυτή που
οφείλεται σε μειωμένη αποβολή H+, όπως η ΧΝΝ και όχι σε συσσώρευση
οργανικών οξέων) και αυξάνει τη συγκέντρωσή του στον ορό. Πρακτικά
στη ΜΟ επιβραδύνεται η λειτουργία της Na+-H+-ATPάσης (η οποία βγάζει
έξω από το κύτταρο H+ και εισάγει Na+), που οδηγεί σε μείωση εξόδου Na+
και συνεπώς σε επιβράδυνση του φυσιολογικού ρυθμού εισόδου K+ στα
κύτταρα (Εικόνα 2).

Εικόνα 2: Μηχανισμός επίδρασης της ΜΟ στη συγκέντρωση του K+

Η πλειονότητα της περίσσειας HCO3- (60%) εξουδετερώνεται ενδοκυττάρια. Για κάθε πτώση της τιμής του pH κατά 0,1 αυξάνεται η συγκέντρωση
Κ+ στον ορό έως 0,7 mEq/L, με την ελάχιστη μεταβολή να παρατηρείται
σε ΜΟ από συσσώρευση οργανικών οξέων και τη μέγιστη να οφείλεται σε
ανόργανα οξέα (NH4Cl, HCl). Η επίδραση της οξέωσης στη συγκέντρωση
Κ+ του ορού εξαρτάται από την ικανότητα των ανιόντων που συνοδεύουν
τα H+ να διαπερνούν την κυτταρική μεμβράνη(2).
• τα οργανικά οξέα (γαλακτικό, κετοξέα) διέρχονται εύκολα τη μεμβράνη του κυττάρου (μέσω του μεταφορέα μονοκαρβοξυλικών οξέων),
εκμεταλλευόμενα την ηλεκτραρνητική κλίση και έτσι δεν προκαλούν
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•

μεταβολή στο δυναμικό του κυττάρου και δεν χρειάζεται μετακίνηση
Κ+ στον εξωκυττάριο χώρο. Επιπρόσθετα, τα οργανικά ανιόντα χρησιμεύουν ως υπόστρωμα για την έκκριση ινσουλίνης από το πάγκρεας και συνεπώς η παραγόμενη ινσουλίνη οδηγεί το Κ+ ενδοκυττάρια,
εξισορροπώντας την έξοδό του που προκλήθηκε από τη ΜΟ και
αντίθετα, τα ανόργανα οξέα (NH4Cl, HCl), δεν συνδέονται με τον
μεταφορέα και δεν μπορούν να εισέλθουν ενδοκυττάρια. Επιπρόσθετα, τα H+ τους δεν μπορούν να εισέλθουν ενδοκυττάρια για να
εξουδετερωθούν μέσω του μεταφορέα Na+-H+, καθώς η αντλία αυτή
επιτρέπει μόνο την έξοδο των H+ και όχι την είσοδό τους μέσα στο
κύτταρο (Εικόνα 2). Συνεπώς, υπάρχει ένας τελείως διαφορετικός
μηχανισμός εξουδετέρωσης του φορτίου H+, ο οποίος έχει 2 βήματα
(Εικόνα 3). Στην πρώτη φάση, η χαμηλή συγκέντρωση HCO3- στον
εξωκυττάριο χώρο ενεργοποιεί τον μεταφορέα ανιόντων HCO3-/Cl-,
οπότε εξέρχονται HCO3- από τα κύτταρα και σε αντάλλαγμα εισέρχονται μόρια Cl- σε αναλογία 1:1. Κατά το πρώτο βήμα δεν αλλάζει
το ηλεκτρικό δυναμικό του κυττάρου, αυξάνεται όμως δυσανάλογα η
συγκέντρωση Cl- στον ενδοκυττάριο χώρο, οπότε στο δεύτερο βήμα
του μηχανισμού, εξέρχονται παθητικά τα ανιόντα Cl- διαμέσου των
καναλιών τους, με αποτέλεσμα το ενδοκυττάριο περιβάλλον να γίνεται πιο ηλεκτροθετικό και να εξωθεί ιόντα Κ+ στον εξωκυττάριο χώρο
μέσω των καναλιών τους (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Μηχανισμός επίδρασης ΜΟ από ανόργανα οξέα στην συγκέντρωση K+
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Στην οξέωση, η μεταβολή των HCO3- έχει μεγαλύτερη σημασία από τη
μεταβολή του pH, επειδή τα HCO3-, πέρα από την επίδραση που έχουν στο
Κ+ λόγω μεταβολής του pH, επηρεάζουν και τα ίδια απευθείας τη συγκέντρωση Κ+(7). Τα επίπεδα των HCO3- του ορού σχετίζονται αντίστροφα, αλλά
χωρίς σαφή αναλογία με τα επίπεδα Κ+ του ορού. Κάθε αύξηση HCO3- κατά
1 mEq/L προκαλεί (ανεξάρτητα από το pH) πτώση συγκέντρωσης Κ+ κατά
0,13 mEq/L, λόγω μετακίνησής του μέσα στα κύτταρα (μελέτες σε πειραματόζωα). H MA δεν επηρεάζει σημαντικά τα επίπεδα Κ+ στον ορό. Προκαλεί
είσοδο Κ+ στα κύτταρα και αντιρροπιστικά έξοδο Η+ ώστε να μειώνεται το
pH του εξωκυττάριου χώρου. Η υποκαλιαιμία είναι συχνό εύρημα για κάθε
είδους ΜΑ, επειδή η αλκαλαιμία προκαλεί είσοδο Κ+ στα κύτταρα. Οι ΜΑ
είναι αίτιες υποκαλιαιμίας (εμετοί, διουρητικά), ενώ η ίδια η υποκαλιαιμία
παίζει ρόλο στη διατήρηση της αλκάλωσης, μέσω της αυξημένης έκκρισης
Η+ και της επαναρρόφησης HCO3-(7). Οι αναπνευστικές διαταραχές (αναπνευστική οξέωση-ΑΟ + αναπνευστική αλκάλωση-ΑΑ) προκαλούν μικρή
μεταβολή της συγκέντρωσης HCO3- στο πλάσμα(7) και συνεπώς δεν επηρεάζουν σημαντικά τη συγκέντρωση Κ+ στο αίμα (Πίνακας 4).
Διαταραχή ΟΒΙ
Μεταβολική οξέωση
Ανόργανα οξέα (NH4Cl, HCl)
Οργανικά οξέα (γαλακτικό, β-υδροξυβουτυρικό)
Αναπνευστική οξέωση
Μεταβολική αλκάλωση
Αναπνευστική αλκάλωση

Μεταβολή pH

Μεταβολή K+

 0,1

 0,7

 0,1
 0,1
 0,1
 0,1

0
 0,1
 0,3
 0,2

Πίνακας 4: Σχέση ΟΒΙ διαταραχών με μεταβολή συγκέντρωσης Κ+ ορού

7. Ο ρόλος του K+ στην κυτταρική ανάπτυξη
Για να γίνει κατανοητή η σημασία του K+ στην ανάπτυξη του κυττάρου,
πρέπει να γίνει αναδρομή στην εξέλιξη του ανθρώπινου γένους. Ήδη από
την παλαιολιθική εποχή ο άνθρωπος (και κάθε ευκαρυωτικός οργανισμός)
αποθήκευε τεράστιες ποσότητες K+ στον ενδοκυττάριο χώρο, καθιστώντας
το έτσι το αφθονότερο μονοσθενές ιόν. Συνεπώς, τα κύτταρα του αρχέγονου
ανθρώπου που χρειάζονταν ως υπόστρωμα και καταλύτη κάποιο μονοσθενές στοιχείο, άρχισαν να χρησιμοποιούν το K+ σ’ όλες τις απαραίτητες διεργασίες για την ανάπτυξή τους και τη σωστή λειτουργία τους, δηλαδή:
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• σύνθεση και αναδιαμόρφωση DNA (αντιγραφή-ελίκωση),
• σύνθεση και σταθεροποίηση δομής RNA (αναδίπλωση-μεταγραφή),
• σύνθεση πρωτεϊνών (μετάφραση) και
• ενεργοποίηση πρωτεϊνών και ενζύμων.
Η αμινοξική αλληλουχία κάθε πρωτεΐνης και η νουκλεοτιδική αλληλουχία κάθε μορίου RNA ορίζεται από μία νουκλεοτιδική αλληλουχία στο DNA
του κυττάρου. Για να γίνει κατανοητή πλήρως η σημασία και οι πολλαπλοί
ρόλοί του K+ στη λειτουργία των νουκλεϊνικών οξέων, την κυτταρική ανάπτυξη και την πρωτεϊνοσύνθεση, θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα βήματα
στη ροή της γενετικής πληροφορίας από την αναπαραγωγή του DNA, έως
και την τελική παραγωγή μιας πρωτεΐνης.
8. Ροή γενετικής πληροφορίας
Τα νουκλεοτίδια αποτελούν τη βασική μονάδα που επαναλαμβάνεται
προς σχηματισμό του βιοπολυμερούς νουκλεϊνικού οξέος (Εικόνα 4). Αποτελούνται από:
• μία αζωτούχο βάση,
• ένα σάκχαρο με 5 άτομα άνθρακα (πεντόζη) και
• μία φωσφορική ομάδα, που τους δίνει αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο.
Τα νουκλεϊνικά οξέα (DNA, RNA) αποτελούνται από πολλά νουκλεοτίδια συνδεμένα μεταξύ τους σε αλυσίδα και συνεπώς λειτουργούν ως πολυανιοντικές ενώσεις(8).

Εικόνα 4: Δομή νουκλεοτιδίων
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Το DNA είναι μία μεγαλομοριακή ένωση που συγκροτείται από 4 αζωτούχες - πρωτεϊνικές βάσεις (αδενίνη/A, κυτοσίνη/C, γουανίνη/G, θυμίνη/T),
ένα σάκχαρο με 5 άτομα άνθρακα (πεντόζη) την δεοξυριβόζη και 1 φωσφορική ομάδα. Τα νουκλεοτίδια ενώνονται μεταξύ τους με φωσφοδιεστερικό
δεσμό και έτσι δημιουργείται ένας αρνητικά φορτισμένος σακχαροφωσφορικός σκελετός που περικλείει τα ζεύγη βάσεων (Εικόνα 5).

Εικόνα 5: Δομή μορίου DNA

Στα ευκαρυωτικά κύτταρα, το DNA ανιχνεύεται κυρίως μέσα στον πυρήνα του κυττάρου, αποτελεί το γενετικό υλικό του και εξασφαλίζει την αποθήκευση, μεταβίβαση και έκφραση της γενετικής πληροφορίας σύμφωνα
με συγκεκριμένες διαδικασίες. Οι διαδικασίες αυτές που αποτελούν το κεντρικό δόγμα της βιολογίας, είναι η βάση για κάθε κυτταρική λειτουργία:
όταν ο οργανισμός χρειαστεί μία πρωτεΐνη/ένζυμο για να επιτελέσει κάποια
λειτουργία, το τμήμα του DNA που περιέχει οδηγίες για σύνθεση πρωτεϊνών αντιγράφεται (διατήρηση και μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας),
κατόπιν μεταγράφεται σε RNA, το οποίο μεταφέρει την πληροφορία από
τον πυρήνα που βρίσκεται το DNA στο κυτταρόπλασμα (ριβόσωμα) και
ακολούθως γίνεται μετάφραση της γενετικής πληροφορίας από τη γλώσσα
των νουκλεϊνικών οξέων στη γλώσσα των αμινοξέων και παράγεται η πρωτεΐνη (Εικόνα 6). Αφού παραχθεί η πρωτεΐνη, στη συνέχεια μπορεί να υποστεί αλλαγή στη δομή και μορφή της, να συνδεθεί με άλλα μόρια-συνδέτες
προκειμένου να γίνει βιολογικά δραστική και να επιτελέσει συγκεκριμένη
κυτταρική λειτουργία. Όλα αυτά τα βήματα μεταβίβασης και έκφρασης της
γενετικής πληροφορίας καταλύονται σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία
κατιόντων και ειδικά ιόντων K+.
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Εικόνα 6: Η ροή της γενετικής πληροφορίας

8.1. Αντιγραφή
Το ίδιο το DNA δεν κατευθύνει την πρωτεϊνοσύνθεση, αλλά δρα ως
επόπτης που αναθέτει τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν σ’ ένα
«συνεργείο εργατών», το RNA. Όταν το κύτταρο χρειαστεί μία συγκεκριμένη πρωτεΐνη, η αλληλουχία νουκλεοτιδίων σ’ ένα συγκεκριμένο τμήμα
του τεράστιου μορίου DNA αρχικά αναδιπλασιάζεται, προκειμένου να μεταβιβάσει τη γενετική πληροφορία από κύτταρο σε κύτταρο (αντιγραφή).
Οι δύο κλώνοι χωρίζονται και κάθε κλώνος λειτουργεί ως εκμαγείο για τη
σύνθεση νέου κλώνου και η κάθε μία από τις δύο θυγατρικές διπλές έλικες
DNA αποτελείται από έναν αρχικό κλώνο και έναν νέο (Εικόνα 7). Αυτή
η διαδικασία διεκπεραιώνεται με ταχύτητα, ακρίβεια και πιστότητα. Έτσι
σε λίγες ώρες αντιγράφονται δισεκατομμύρια ζεύγη νουκλεοτιδίων. Το επίτευγμα αυτό πραγματοποιείται με τη βοήθεια πάνω από 30 ενζύμων και
παρουσία κατιοντικού περιβάλλοντος.
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Εικόνα 7: Η αντιγραφή του DNA

8.2. Μεταγραφή
Από το DNA που βρίσκεται στον πυρήνα, ο γενετικός κώδικας πρέπει
να φτάσει στο ριβόσωμα-όπου γίνεται η σύνθεση των πρωτεϊνών-που βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα. Με τη διαδικασία της μεταγραφής, οι γενετικές
πληροφορίες μεταφέρονται από το DNA στο RNA (mRNA). Η μεταγραφή
διαφέρει από την αντιγραφή, καθώς μόνο ένας κλώνος DNA μεταγράφεται
σε ένα μονόκλωνο μόριο mRNA. Το μόριο του DNA ξεδιπλώνεται κατά μήκος του γονιδίου και τα νουκλεοτίδια του RNA (A,U,C,G) ζευγαρώνουν και
ενώνονται με τα συμπληρωματικά στον ανοιχτό κλώνο του DNA (Εικόνα 8).
Ο ολοκληρωμένος κλώνος RNA είναι μονόκλωνο μόριο. Πτυχώνεται, αναδιπλώνεται σε τρισδιάστατη δομή, ώστε να μπορεί να επιτελέσει γρήγορα,
με ασφάλεια και εγκυρότητα τις μετέπειτα λειτουργίες και τη μεταβίβαση
της γενετικής πληροφορίας και κατευθύνεται προς το κυτταρόπλασμα.
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Εικόνα 8: Η διαδικασία της μεταγραφής

8.3. Μετάφραση
Η μετάφραση είναι η διαδικασία αποκωδικοποίησης του κωδικού των
νουκλεοτιδίων στη γλώσσα των αμινοξέων και πραγματοποιείται στο κυτταρόπλασμα (στα ριβοσώματα) με τη βοήθεια 3 διαφορετικών μορίων RNA
(Πίνακας 5).

Είδος RNA
mRNA
rRNA
tRNA
Μικρά RNA

Είδη μορίων RNA που παράγονται στα κύτταρα
Λειτουργία
Μεταφέρει τον κώδικα πρωτεϊνών από τον πυρήνα στο ριβόσωμα
Συστατικό του ριβοσώματος: συμμετέχει στη σύνθεση πρωτεϊνών
Πρωτεϊνοσύνθεση: μόριο προσαρμογής μεταξύ mRNA και αμινοξέων
Συρραφή προ-mRNA, μεταφορά πρωτεϊνών στο ενδοπλασματικό
δίκτυο

Πίνακας 5: Τα μόρια RNA και οι διαφορετικές λειτουργίες που επιτελούν

Το αναδιπλωμένο τρισδιάστατο μόριο του mRNA μεταφέρει την πληροφορία έξω από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασμα όπου βρίσκεται το ριβόσωμα. Εκεί το rRNA σχηματίζει το κέντρο του ριβοσώματος, πάνω στο
οποίο θα γίνει η μετάφραση του RNA και η σύνθεση της πρωτεΐνης. Το
ριβόσωμα (rRΝΑ) είναι ο χώρος που γίνεται η μετάφραση του mRNA.
Περιέχει τον κώδικα σύμφωνα με τον οποίο κάθε κωδικόνιο mRNA αντιστοιχεί σ’ ένα συγκεκριμένο αμινοξύ. Αποτελείται από 2 υπομονάδες, τη
μικρή (προσδένεται το tRNA με το mRNA) και τη μεγάλη που καταλύει
το σχηματισμό πεπτιδικών δεσμών, οι οποίοι συνδέουν τα αμινοξέα στην
πολυπεπτιδική αλυσίδα, που τελικά θα σχηματίσει την παραγόμενη πρωτεΐνη. Ενώ το ριβόσωμα είναι το εργοστάσιο παραγωγής πρωτεϊνών, ο
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σύνδεσμος μεταξύ RNA και πρωτεΐνης είναι το tRNA. Το ριβόσωμα έχει
4 ειδικές θέσεις πρόσδεσης, μία για το mRNA και τρεις για τα tRNA Στο
ένα άκρο του έχει το αντικωδικόνιο-συμπληρωματικό με το κωδικόνιο του
mRNA και στο άλλο άκρο του έχει προσδεμένο το αμινοξύ που είναι ειδικό
για το συγκεκριμένο κωδικόνιο. Το ριβόσωμα μετακινείται κατά μήκος του
mRNA και διασφαλίζει την πιστή και έγκυρη μετάφρασή του, συλλαμβάνει
τα μόρια tRNA, τα συγκρατεί σε κατάλληλες θέσεις πρόσδεσης, συνδέει
τα αμινοξέα με πεπτιδικούς δεσμούς, ώστε να σχηματίζεται η πρωτεϊνική
αλυσίδα και τέλος εξασφαλίζει την ανάγνωση σωστών κωδικονίων τερματισμού (Εικόνα 9).

Εικόνα 9: Η διαδικασία της μετάφρασης στο ριβόσωμα

9. Η σημασία του K+ στις λειτουργίες του DNA
Το DNA αποτελείται από νουκλεοτίδια που ενώνονται το ένα με το άλλο
σε μία μακρά ευθεία δίκλωνη αλυσίδα με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, λόγω
σακχαροφωσφορικού σκελετού(9). Αυτή η αρχική ευθεία μορφή του DNA
είναι αργή και δυσλειτουργική. Για να μπορέσει να επιτελέσει όλες τις διεργασίες που οδηγούν τελικά σε σύνθεση πρωτεϊνών είναι απαραίτητο να
υποστεί ελίκωση του μορίου του(10,11). Η διαδικασία αυτή καταλύεται και
εξαρτάται από το κατιοντικό περιβάλλον που διαμορφώνεται από μονοσθενή, δισθενή και πολυκατιόντα(10-14). Τα κατιόντα προσδένονται με ισχυρούς
ηλεκτροστατικούς δεσμούς στο μόριο του DNA σε ειδικές θέσεις, εξουδετερώνουν το αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο των φωσφορικών ομάδων και πλέον
το μόριο του DNA έχει τη δυνατότητα να ελικωθεί, στρεφόμενο προς το κατιοντικό μόριο, λόγω του φορτίου του(9,12-15). Απ’ όλα τα κατιόντα έχει βρεθεί
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ότι τα μικρά ευκίνητα μονοσθενή ιόντα (όπως το K+), προωθούν 3-4 φορές
περισσότερο την ελίκωση του DNA σε σχέση με τα υπόλοιπα κατιόντα. Τα
πλεονεκτήματα των ιόντων K+ έναντι των άλλων κατιόντων στην κατάλυση
της ελίκωσης του DNA οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις ηλεκτροχημικές
του ιδιότητες και είναι τα εξής(14-17):
• αναγνωρίζουν πιο εύκολα τις θέσεις DNA με αρνητικό φορτίο,
• πηγαίνουν και προσδένονται πολύ πιο ισχυρά και πιο γρήγορα στις
θέσεις αυτές,
• οι θέσεις πρόσδεσής τους είναι περισσότερες λόγω του μικρού μεγέθους τους,
• δημιουργούν ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των ελίκων (τα σύμπλοκα K+ έχουν μεγαλύτερη θερμική σταθερότητα) και
• δημιουργούν τελικά μόριο DNA πολύ πιο σταθερό, αλλά και με μεγαλύτερη ικανότητα στροφής στο χώρο και συνεπώς πιο λειτουργικό.
Τις προηγούμενες δεκαετίες, η μέθοδος κρυσταλλογραφίας που χρησιμοποιούνταν για τις in vitro μελέτες ελίκωσης/αντιγραφής του DNA αδυνατούσε να προσδιορίσει με ακρίβεια τις θέσεις πρόσδεσης των κατιόντων
στα νουκλεϊνικά οξέα(18) και για αρκετά χρόνια η υπόθεση ήταν ότι τα κατιόντα συνδέονταν με μη ειδικό τρόπο, χωρίς συγκεκριμένη θέση ή κατανομή,
με μοναδικό ρόλο την εξουδετέρωση του ηλεκτρικού φορτίου των φωσφορικών ομάδων. Οι νέες ειδικές τεχνικές μοριακής διέγερσης κατέστησαν
σαφές ότι υπάρχουν εξειδικευμένες θέσεις πρόσδεσης στα νουκλεϊνικά
οξέα για κάθε συγκεκριμένο κατιόν, κυρίως στις μεγάλες περιοχές που θα
υποστούν την ελίκωση(18,19). Επιπρόσθετα βρέθηκε ότι τα κατιόντα συνδέονται ισχυρά σ’ αυτές τις θέσεις, σταθεροποιώντας ηλεκτροχημικά τη δομή
του μορίου, αλλά και η αλληλουχία που φέρει το DNA καθορίζει όχι μόνο το
είδος του κατιόντος που θα συνδεθεί για να το βοηθήσει να ελικωθεί (μονοσθενές, δισθενές) αλλά και ποιό ακριβώς κατιόν θα είναι αυτό (με μεγάλο
ποσοστό το K+) (Εικόνα 10).
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Εικόνα 10: Πρόσδεση ιόντων K+ σε ειδικές θέσεις πρόσδεσης στο DNA ώστε να
εξουδετερωθεί το αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο του και να ελικωθεί

Αφού το μόριο του DNA υποστεί την απαραίτητη για τη λειτουργία του
ελίκωση, ξεκινάει η διαδικασία της αντιγραφής των κλώνων του. Η αντιγραφή της γενετικής πληροφορίας που φέρει το δίκλωνο μόριο του DNA
γίνεται σε ταχείς ρυθμούς, αλλά και με εξαιρετική ακρίβεια. Την ταχύτητα,
αλλά κυρίως την πιστότητα της διαδικασίας αντιγραφής την εξασφαλίζει
το κατιοντικό περιβάλλον. In vitro μελέτες έχουν δείξει ότι διαλύματα που
περιέχουν άλλα μονοσθενή και δισθενή κατιόντα (Na+, ΝH4+) οδηγούν σε
ανωμαλίες στην αντιγραφή, μεταλλάξεις και ελάττωμα στα τελικά μεταγραφικά προϊόντα. Αντίθετα, τα διαλύματα K+ αναγνωρίζουν με μεγάλη ακρίβεια και εκλεκτικότητα τις περιοχές που περιέχουν «γενετικό σφάλμα»,
δεν τις επιτρέπουν να προχωρήσουν στην επόμενη φάση του κυτταρικού
κύκλου και να αντιγραφούν, κόβοντας εκλεκτικά μόνο τα επικίνδυνα ζεύγη
βάσεων σε μικρά κομμάτια. Μ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η πιστότητα
της μεταβίβασης της γενετικής πληροφορίας.

10. Η σημασία του K+ στις λειτουργίες του RNA
Σε αντίθεση με το DNA, το RNA είναι μονόκλωνο και ευθύ μόριο, αλλά
έχει τη δυνατότητα να αναδιπλώνεται αρχικά σε δευτεροταγή και ακο122
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λούθως σε τριτοταγή δομή στο χώρο, ώστε να μπορεί να γίνει βιολογικά
λειτουργικό(20). Το ισχυρό ηλεκτρικό αρνητικό φορτίο των ριβονουκλεοτιδίων του, το εμποδίζει να αναδιπλωθεί σε σταθερή τριτοταγή δομή. Αυτή η
αναδίπλωση προάγεται από την παρουσία ενδοκυττάριων κατιόντων(21), τα
οποία συνδέονται στο RNA, εξουδετερώνουν το αρνητικό φορτίο του σακχαροφωσφορικού σκελετού, θωρακίζουν τα φωσφορικά άλατα του RNA
και το προστατεύουν από εξωτερικές επιδράσεις(20,22). Ενώ in vitro πολλά κατιόντα έχουν ρόλο στην αναδίπλωση του RNA σε τριτοταγή δομή,
in vivo έχει βρεθεί ότι μόνο το K+, το Mg2+ και λιγότερο το Na+ φαίνεται να
έχουν βιολογική δράση(23-25). Αυτή η υπεροχή των μονοσθενών κατιόντωνκαι κυρίως του K+-στην κατάλυση της αναδίπλωσης του RNA φαίνεται στην
Εικόνα 11(22).

Εικόνα 11: Επίδραση κατιοντικού περιβάλλοντος στην αναδίπλωση του RNA σε
σταθερή τριτοταγή δομή

11. Γιατί το K+ πλεονεκτεί σε σχέση με τα άλλα κατιόντα στις
αλληλεπιδράσεις του με τα νουκλεϊνικά οξέα;
Το K+ και το Mg2+ είναι τα ισχυρότερα ανόργανα κατιόντα in vivo. Η
κλειστή ηλεκτροχημική δομή τους επιτρέπει να αλληλεπιδρούν με άλλα μόρια μέσω ηλεκτροστατικών δυνάμεων(26). Αντίθετα, τα υπόλοιπα μεταλλικά
κατιόντα έχουν μεγάλη πόλωση, σχηματίζουν ισχυρότερους δεσμούς και
δεν έχουν μεγάλη δυνατότατα αλληλεπίδρασης με άλλα μόρια. Τα κατιόντα επιδρούν ισχυρά με τα αρνητικά φορτία των ατόμων Ο2 του ύδατος(27).
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Αυτή η ηλεκτροστατική σύνδεση γίνεται ισχυρότερη σε ιόντα με μεγαλύτερη ηλεκτρική πυκνότητα στην επιφάνειά τους, δηλαδή μικρή ιοντική ακτίνα
ή μεγάλο ηλεκτρικό φορτίο και οδηγεί σε καλά οργανωμένες και στερεές
συνδέσεις κατιόντων με Ο2 του ύδατος(28). Η ηλεκτρική ακτίνα είναι ο κύριος
παράγοντας που καθορίζει τη σύνδεση ενός κατιόντος με τα νουκλεϊνικά
οξέα, διότι ανάλογα με το μέγεθος της ακτίνας τους, τα ιόντα πρέπει να
«στριμωχτούν», να εφαρμόσουν δηλαδή σε θέσεις, όπου θα σχηματίσουν
δεσμούς με τα αρνητικά φορτισμένα νουκλεϊνικά οξέα. Επίσης, η ιοντική
ακτίνα καθορίζει την υδρική ενέργεια των ιόντων. Όσο μικρότερη η ακτίνα,
τόσο υψηλότερη η ηλεκτρική πυκνότητα και κατά συνέπεια, τόσο ισχυρότεροι δεσμοί σχηματίζονται ανάμεσα στο κατιόν και το δίπολο ύδατος με το
οποίο κυκλοφορεί. Το Mg2+ και το Na+ έχουν μικρότερη ηλεκτρική ακτίνα
από το K+, συνδέονται ισχυρότερα με τα μόρια ύδατος και απαιτείται περισσότερη ενέργεια ώστε να σπάσουν αυτοί οι δεσμοί, να απελευθερωθούν
και να συνδεθούν στις κατάλληλες θέσεις με τα νουκλεϊνικά οξέα. Αντίθετα
το K+ έχει μικρό φορτίο, μεγάλη ιοντική ακτίνα (1,33 Å) και αντιδρά ασθενώς με τα ιόντα Ο2 του ύδατος(20,29). Το Ο2 γύρω από το μόριο του K+ δεν
είναι καλά οργανωμένο και όταν συναντηθεί το ιόν K+ με ένα μόριο νουκλεϊνικού οξέος δαπανάται ελάχιστη ενέργεια, αφυδατώνεται σε δευτερόλεπτα
και προσδένεται γρήγορα σ’ αυτό(20,29). Συνεπώς, τα ιόντα K+ αφυδατώνονται γρηγορότερα, αναγνωρίζουν καλύτερα τις θέσεις πρόσδεσης στο DNA
και RNA και προσδένονται ισχυρότερα (Εικόνες 12, 13). Τα σύμπλοκα K+
με νουκλεϊνικά οξέα είναι πολύ πιο σταθερά από εκείνα των υπολοίπων
κατιόντων και προσφέρουν ηλεκτροθερμική σταθερότητα και καλύτερη
δομή και λειτουργία στα νουκλεϊνικά οξέα(20,30). Η σταθερότητα αυτή παρέχει στα νουκλεϊνικά οξέα προστασία από την επίδραση τοξικών εξωγενών
παραγόντων (ακτινοβολία, τοξίνες, ελεύθερες ρίζες) που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν τη δομή τους και να προκαλέσουν μεταλλάξεις(20). Συνεπώς,
η σαφής προτίμηση που δείχνουν τα νουκλεϊνικά οξέα (DNA/ RNA) στη
σύνδεσή τους με K+ (και όχι λ.χ. με Na+) πιθανά οφείλεται στην αφθονία
του ιόντος στο ενδοκυττάριο περιβάλλον και στον αρχέγονο προϊστορικό
τρόπο ζωής που περιλάμβανε πρόσληψη σημαντικών ποσοτήτων K+, αλλά
όχι Na+. Σημαντικό ρόλο βέβαια παίζουν και οι ιδιαίτερες ηλεκτροχημικές
ιδιότητες του K+. Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με τα άλλα κατιόντα:
• λόγω μεγέθους «τρυπώνει» και συνδέεται ακόμη και στις πιο απόμερες περιοχές των νουκλεϊνικών οξέων. Επίσης έχει κλειστή ηλεκτρο124
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νική δομή, ανέπαφη από άλλες εξωτερικές αλληλεπιδράσεις(20,24,26),
κατά τη σύνδεση των αρνητικά φορτισμένων ιόντων RNA με τα κατιόντα, ασκούνται δυνάμεις απωθήσεως, λόγω φορτίου και μεγέθους
των κατιόντων(20,30). Στην περίπτωση των δισθενών ιόντων οι δυνάμεις αυτές είναι έντονες, με αποτέλεσμα να δαπανάται περισσότερη
ενέργεια, η τελική σύνδεση να είναι πιο χαλαρή/ασταθής και συνεπώς η αναδίπλωση του RNA να είναι ατελής(24,31). Αντίθετα, όταν
ενώνεται K+ στις περιοχές του RNA, η σύνδεση είναι πολύ ισχυρή.
Το RNA ελικώνεται και προστατεύει το ιόν K+ σε τέτοιο βαθμό («θάβεται»), ώστε να μην έχει ελεύθερη επιφάνεια για αλληλεπίδραση με
άλλα στοιχεία(20,24,30,31) (Εικόνες 12, 13) και
η ελεύθερη ενέργεια που απαιτείται για να γίνει η ένωση K+ στις περιοχές του RNA είναι τόσο ελάχιστη (αρνητική) που πιθανά το RNA
να μη μπορεί να αναδιπλωθεί καθόλου απουσία K+.

Εικόνα 12: Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κατιόντα που μένουν ισχυρά προσδεμένα με μόρια ύδατος, το Κ+ αφυδατώνεται γρήγορα και συνδέεται ισχυρά στο
φωσφορικό σκελετό του RNA, προάγοντας την αναδίπλωσή του
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Εικόνα 13: Η ισχυρή σύνδεση των ιόντων K+ στα νουκλεϊνικά οξέα

12. Η σημασία του K+ στη σύνθεση και λειτουργία των
πρωτεϊνών
Η διαδικασία της μετάφρασης-πρωτεϊνοσύνθεσης ενεργοποιείται και
καταλύεται από την παρουσία ιοντικού περιβάλλοντος(22). Αυτό παρεμβαίνει στη ριβοσωματική διαμόρφωση και εμπλέκεται άμεσα στη δομή(32)
και λειτουργία των ριβοσωμάτων, καθώς και στις θεμελιώδεις ριβοσωματικές λειτουργίες(23,32,33) όπως είναι η αποκωδικοποίηση του mRNA(34),
η σύνδεση του tRNA(23), ο σχηματισμός πεπτιδικών δεσμών και η λήξη
της μετάφρασης(22). Η εμπλοκή του είναι τόσο θεμελιώδης, ώστε δικαίως
θεωρείται το «τρίτο ριβοσωματικό συστατικό». Τα κατιόντα (με κύριο εκφραστή τα μονοσθενή) συνδέονται στο tRNA, αλλάζουν τη δομή του και
του προσδίδουν μία διαμόρφωση απαραίτητη για την εύκολη πρόσδεσή
του στο ριβόσωμα(23), ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την πιστότητα της
μετάφρασης, εμποδίζοντας την ενσωμάτωση λάθος αμινοξέων στο συγκεκριμένο μόριο tRNA, αλλά και ενισχύοντας την εκλεκτικότητα στη σύνδεση
κωδικονίου-αντικωδικονίου. Τέλος, πιστοποιούν το σωστό και λειτουργικό
μέγεθος της πεπτιδικής αλύσου, διασφαλίζοντας τη σωστή ανάγνωση των
κωδικονίων τερματισμού της μεταφραστικής διαδικασίας, επειδή στην αντίθετη περίπτωση θα συνεχίζοταν η παραγωγή τεραστίων πολυπεπτιδικών
αλύσων που δεν θα είχαν καμία βιολογική λειτουργία. In vitro και in vivo
126

Λειτουργίες του καλίου και κάλιο στην κλινική πράξη

μελέτες(35-37) έδειξαν ότι μείωση της συγκέντρωσης του ενδοκυττάριου Κ+
οδηγεί σε:
• παύση της ριβοσωματικής λειτουργίας,
• μείωση του μεγέθους του κυττάρου,
• αναστολή κάθε κυτταρικής λειτουργίας και ανάπτυξης,
• κατακερματισμό του γενετικού υλικού (DNA),
• μιτοχονδριακή βλάβη και
• σταδιακά σε απόπτωση και κυτταρικό θάνατο.
Συγκεκριμένα στην κυτταρική απόπτωση, η πρώτη αλλαγή του ενδοκυττάριου περιβάλλοντος είναι η απότομη και μεγάλη πτώση των επιπέδων Κ+ και CI-(35-37). Επιπρόσθετα, το κατιοντικό περιβάλλον αποτελεί στόχο
αδρανοποίησης πολλών αντιβιοτικών (μακρολίδια), τα οποία εμποδίζουν
στοχευμένα τη σύνδεση των ιόντων και κυρίως του Κ+ στο ριβόσωμα. In
vitro και in vivo πειράματα σε βακτηρίδια έχουν δείξει ότι μείωση της συγκέντρωσης του ενδοκυττάριου Mg2+/Κ+ κατά 50% οδηγεί σε πάνω από 50%
αποδόμηση της κυτταρικής μεμβράνης, των κυτταρικών λειτουργιών, της
σύνθεσης πρωτεϊνών και της δημιουργίας των πεπτιδικών δεσμών.
Τα ένζυμα γίνονται δραστικά μόνο παρουσία κατιοντικού
περιβάλλοντος(38). Ενώ τις περισσότερες φορές δεν είναι εκλεκτικά, ορισμένα ένζυμα ενεργοποιούνται εκλεκτικά μόνο παρουσία K+ και NH4+. Τα
ιόντα K+, αφού καταλύουν τις αντιδράσεις σχηματισμού μιας πρωτεΐνης/
ενζύμου, σε αρκετές περιπτώσεις, έχουν σημαντικό ρόλο και στην ενεργοποίησή της(38). Αμέσως μετά τη λήξη της μεταφραστικής διαδικασίας, ιόντα
K+ προσδένονται σε εξειδικευμένες θέσεις στις νεοσύστατες πρωτεΐνες για
να σταθεροποιήσουν τη δομή τους και να γίνουν βιολογικά ενεργείς ή για
να παρέχουν ιδεατή πρόσδεση στο κατάλληλο υπόστρωμα (εάν πρόκειται
για ένζυμο). Αυτό συμβαίνει με 2 μηχανισμούς:
• η λειτουργία κάποιων ενζύμων προϋποθέτει τη σύνδεσή τους με
κάποιο άλλο μόριο. Αυτός ο συνδέτης (υπόστρωμα) προσδένεται
στο ένζυμο σε μία συγκεκριμένη θέση (το ενεργό κέντρο), οπότε
σχηματίζεται το βιολογικά ενεργό σύμπλοκο ενζύμου-υποστρώματος. Η δέσμευση του υποστρώματος στο ενεργό κέντρο συμβαίνει
μόνο όταν το υπόστρωμα έχει την κατάλληλη διαμόρφωση, ώστε
να ταιριάζει στη γεωμετρία του ενεργού κέντρου (μοντέλο κλειδιούκλειδαριάς). Το υπόστρωμα συγκρατείται στο ενεργό κέντρο μέσω
αλληλεπιδράσεων με τα αμινοξέα του ενζύμου. Οι δυνάμεις αυτές εί127
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ναι ηλεκτροστατικές, υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις και δεσμοί υδρογόνου. Σε αρκετά ένζυμα, το K+ δρα ως μεσολαβητής ώστε το υπόστρωμα να αναγνωρίσει και να προσδένεται με ακρίβεια στο ενεργό
κέντρο του ενζύμου και να σταθεροποιεί τη σύνδεση αυτή, ώστε το
ένζυμο να γίνει βιολογικά ενεργό και να παράγεται το τελικό προϊόν
(Εικόνα 14) και
άλλες φορές, τα ιόντα K+ δρουν άμεσα και προσδένονται τα ίδια στο
ένζυμο, αλλάζοντας πλήρως την στερεοχημεία, δομή και διαμόρφωσή του. Αυτή η νέα μορφή είναι αυτή που θα προσελκύσει το
υπόστρωμα, ώστε να μπορεί να συνδεθεί κατάλληλα και να γίνει
βιολογικά δραστικό το ένζυμο. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση των
αλλοστερικών ενζύμων, που έχουν 2 θέσεις δέσμευσης: το ενεργό
κέντρο που δεσμεύεται το υπόστρωμα και μία άλλη περιοχή στην
οποία δεσμεύεται το ρυθμιστικό μόριο. Όταν το ρυθμιστικό μόριο (σ’
αυτή την περίπτωση το ιόν K+) συνδεθεί στο ένζυμο επάγει αλλαγές
στη διαμόρφωσή του και στο ενεργό του κέντρο, με αποτέλεσμα να
ευνοείται η δέσμευση του υποστρώματος (Εικόνα 15).

Εικόνα 14:Το υπόστρωμα αναγνωρίζει και δεσμεύεται ισχυρά στο ενεργό κέντρο του ενζύμου με τη συνδρομή ιόντων K+

Εικόνα 15:Τα αλλοστερικά ένζυμα έχουν 2 θέσεις δέσμευσης. Η σύνδεση του
ιόντος K+ ως ρυθμιστού (ενεργοποιητού) στο ένζυμο διευκολύνει τη σύνδεση του
υποστρώματος στο ενεργό κέντρο
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Ερωτήσεις
1. Η Na+ -K+- ATPάση (ένα σωστό):
α) Μετακινεί ίδιο αριθμό ιόντων Na+ και Κ+ κατά μήκος της μεμβράνης;
β) Εισάγει 3Na+ και εξάγει 2Κ+;
γ) Εξάγει 3Na+ και εισάγει 2Κ+ χωρίς κατανάλωση ενέργειας;
δ) Εξάγει 3Na+ και εισάγει 2Κ+ με κατανάλωση ενέργειας;
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2. Το K+ παίζει σημαντικό ρόλο στη (ένα σωστό):
α) Λειτουργία των μυών;
β) Λειτουργία της καρδιάς;
γ) Λειτουργία των νευρώνων;
δ) Ρύθμιση της ωσμωτικότητας;
ε) Σ’ όλα τα παραπάνω;
3. Σε ποιες από τις παρακάτω διαδικασίες συμμετέχει το K+ (ένα σωστό);
α) Στην ελίκωση και αντιγραφή του DNA αλλά σε καμιά αντίδραση του
RNA;
β) Στην ελίκωση και αντιγραφή του DNA, στην αναδίπλωση και μεταγραφή
του RNA, στη μετάφραση και στην ενεργοποίηση ενζύμων;
γ) Μόνο στην αναδίπλωση και μεταγραφή του RNA, δε μπορεί να αλληλεπιδράσει με το DNA γιατί είναι δίκλωνο μόριο;
δ) Στην αντιγραφή του DNA, στη μεταγραφή και στη μετάφραση του RNA,
αλλά όχι στην ενεργοποίηση ενζύμων και πρωτεϊνών;
4. Τί ισχύει για τις ηλεκτροχημικές ιδιότητες του K+ (ένα σωστό);
α) Έχει μεγάλο ηλεκτρικό φορτίο και μεγαλύτερη ιοντική ακτίνα από το Mg2+
και το Na+;
β) Έχει κλειστή ηλεκτροχημική δομή, μικρό ηλεκτρικό φορτίο, μεγάλη ιοντική ακτίνα και συνδέεται ασθενώς με μόρια ύδατος;
γ) Έχει κλειστή ηλεκτροχημική δομή, μικρό ηλεκτρικό φορτίο και μεγάλη
ιοντική ακτίνα και συνδέεται ισχυρά με μόρια ύδατος;
δ) Η κλειστή ηλεκτροχημική δομή, το μικρό ηλεκτρικό φορτίο και η μικρή
ιοντική ακτίνα του δεν του επιτρέπουν να συνδεθεί με μόρια ύδατος;
5. Ο κυτταρικός θάνατος (απόπτωση) (ένα σωστό):
α) Επέρχεται σε κύτταρα με χαμηλή συγκέντρωση Κ+ λόγω αναστολής λειτουργίας του ριβοσώματος, μείωσης του μεγέθους του κυττάρου, κατακερματισμό του DNA και μιτοχονδριακή βλάβη;
β) Επέρχεται σε κύτταρα ανεξάρτητα από τη συγκέντρωση Κ+, λόγω αυξημένης λειτουργίας του ριβοσώματος και μετάλλαξης του γενετικού του υλικού;
γ) Επέρχεται λόγω γήρανσης και αφυδάτωσης των κυττάρων που προκαλεί
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αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης Κ+;
δ) Δεν σχετίζεται καθόλου με την ενδοκυττάρια συγκέντρωση του Κ+ αλλά
με αυτή του Na+;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.

δ
ε
β
β
α
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των κυτταρικών μεμβρανών
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6.3. Ο κεντρικός ρόλος της α2 ισομορφής της Na+-K+-ATPάσης στη παθοφυσιολογία της νατριοεξαρτώμενης υπέρτασης
6.4. Κατακράτηση Na+, ελλείμματα K+ και υπέρταση
6.5. Ομοιοστασία Na+, K+ και αγγειοδιαστολή
6.6. Επίδραση των μεταβολών Na+, K+ του εγκεφαλονωτιαίου υγρού στην
αρτηριακή πίεση
7. Na+-K+-ATPάση και καρδιακή λειτουργία
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7.2. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ μεταβολών της ομοιοστασίας Na+, K+ και

134

Λειτουργίες του καλίου και κάλιο στην κλινική πράξη

Na+-K+-ATPάση στην καρδιά
8. Na+-K+-ATPάση και νευρικό σύστημα
8.1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ νευρικών σημάτων και δραστηριότητας της
Na+-K+-ATPάσης
8.2. Δραστικότητα της Na+-K+-ATPάσης και γλουταμινική διαβίβαση
8.3. Na+-K+-ATPάση και ρύθμιση του όγκου των κυττάρων στο κεντρικό
νευρικό σύστημα
8.4. Συμμετοχή της Na+-K+-ATPάσης στη μεταβίβαση σημάτων και την
πλαστικότητα των νευρικών συνάψεων
8.5. Na+-K+-ATPάση και εμμύελοι νευράξονες
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8.6.4. Ταχείας έναρξης δυστονικός παρκινσονισμός (RDP)
8.6.5. Πολλαπλή σκλήρυνση
9. Συμπεράσματα
10. Βιβλιογραφία

Κύρια σημεία
- Η διατήρηση του δυναμικού ηρεμίας των κυτταρικών μεμβρανών εξαρτάται
από την ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια συγκέντρωση του Na+ και του K+
- Κατά τη διάρκεια της εκπόλωσης των μεμβρανών των διεγειρόμενων κυττάρων
το δυναμικό αναστρέφεται και τα εξαρτώμενα από αυτό κανάλια μεταφοράς ιόντων
απενεργοποιούνται
- Η διαμεμβρανική μεταφορά Na+ και K+ για τη διατήρηση των ενδοκυττάριων και
εξωκυττάριων συγκεντρώσεων Na+ και K+ απαιτεί την κατανάλωση ενέργειας από
τα κύτταρα
- Η Na+-K+-ATPάση είναι μία ηλεκτρογενής αντλία που εξάγει 3Na+ από τα κύτταρα και εισάγει 2 K+ σ’ αυτά ενάντια στη διαφορά συγκέντρωσής τους με κατανάλωση
ενέργειας που προέρχεται από την υδρόλυση του ΑΤΡ
- Η Na+-K+-ATPάση είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση του δυναμικού ηρεμίας των
κυτταρικών μεμβρανών, εκφράζεται σ’ όλα τα κύτταρα, ρυθμίζεται από ενδογενείς
και εξωγενείς παράγοντες και η αναστολή της λειτουργίας της είναι ασύμβατη με τη
ζωή
- Το δυναμικό ηρεμίας των κυτταρικών μεμβρανών των διεγειρόμενων κυττάρων
καθορίζει το δυναμικό ενέργειας αυτών και ρυθμίζει επίσης τη μεταφορά ουσιών και
τον ενδοκυττάριο όγκο σ’ όλα τα κύτταρα
- Μείωση της δραστηριότητας της Na+-K+-ATPάσης οδηγεί σε αδυναμία διατήρησης των ενδοκυττάριων και εξωκυττάριων συγκεντρώσεων του Na+ και K+ και
συνεπώς του δυναμικού ηρεμίας
- Οι διαταραχές της λειτουργίας της Na+-K+-ATPάσης επιδρούν στη ρύθμιση της
αρτηριακής πίεσης και ενοχοποιούνται σε νοσήματα της καρδιάς και του νευρικού
συστήματος
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1. Εισαγωγή
Η διαμεμβρανική μεταφορά ιόντων, που επιτελείται διαμέσου των αντλιών Na+, εγκαθιστά ηλεκτροχημική διαφορά (κλίση) εκατέρωθεν των κυτταρικών μεμβρανών. Αυτή η διαφορά είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τη
λειτουργία των κυττάρων, αλλά και για την μετακίνηση υγρών και ηλεκτρολυτών διαμέσου των επιθηλίων. Το δυναμικό ηρεμίας των κυτταρικών μεμβρανών αποτελεί τη βάση για τη διεγερσιμότητα των νευρικών και μυικών
κυττάρων και είναι εκδήλωση της ηλεκτρικής διαφοράς. Η έξοδος του Na+
από τα κύτταρα αποτελεί την ωθούσα δύναμη για διάφορους μεταφορείς,
που εισάγουν στο κύτταρο γλυκόζη, αμινοξέα και άλλες ουσίες απαραίτητες για το μεταβολισμό. Η ωσμωτική διαφορά (κλίση) που δημιουργείται
από τη μεταφορά του Na+ διαμέσου των διαφόρων επιθηλίων προκαλεί τη
μετακίνηση του ύδατος διαμέσου αυτών, όπως συμβαίνει στην επαναρρόφηση του ύδατος στο έντερο και τους νεφρούς. Η υψηλή ενδοκυττάρια συγκέντρωση του K+ ευνοεί την έξοδο αυτού του ιόντος από τα κύτταρα, ενώ η
υψηλή εξωκυττάρια συγκέντρωση του Na+ ευνοεί την είσοδο του τελευταίου
στα κύτταρα. Αυτή η διαδικασία θα προκαλούσε μεταβολή της διαμεμβρανικής ποσοτικής σχέσης των δύο αυτών ιόντων που θα είχε ως συνέπεια
διαταραχή της ηλεκτροχημικής διαφοράς εκατέρωθεν των κυτταρικών μεμβρανών. Η διατήρηση της διαμεμβρανικής σχέσης Na+-K+ επιτελείται διαμέσου της Na+-K+-ATPάσης, ενός ενζύμου των κυτταρικών μεμβρανών
που εξάγει 3Na+ από τα κύτταρα και εισάγει 2K+ σ’ αυτά, ενάντια στις διαφορές συγκέντρωσής τους. Η ενέργεια για τη λειτουργία της αντλίας αυτής
προσφέρεται από την υδρόλυση του ΑΤΡ. Η Na+-K+-ATPάση συμμετέχει
καθοριστικά στη φυσιολογική λειτουργία του καρδιαγγειακού και νευρικού
συστήματος, ενώ διαταραχές στη λειτουργία ή την έκφρασή της έχουν ενοχοποιηθεί στην παθογένεια διαφόρων παθολογικών καταστάσεων, όπως η
υπέρταση, η καρδιακή ανεπάρκεια και νόσοι του νευρικού συστήματος. Η
αναστολή της λειτουργίας της Na+-K+-ATPάσης είναι ασύμβατη με τη ζωή.

2. Το δυναμικό ηρεμίας των κυτταρικών μεμβρανών (Vrest)
Όλα τα ζωικά κύτταρα περιβάλλονται από μία μεμβράνη η οποία συντίθεται από ένα διπλό στρώμα λιπιδίων μέσα στο οποίο είναι εμφυτευμένες
πρωτεΐνες. Η μεμβράνη χρησιμεύει ως μονωτής και ως φραγμός διάχυσης
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στη κίνηση των ιόντων. Πρωτεΐνες που δρουν ως μεταφορείς ή αντλίες,
μετακινούν ιόντα διαμέσου των κυτταρικών μεμβρανών και εγκαθιστούν
διαφορές συγκέντρωσης εκατέρωθεν της μεμβράνης και κανάλια ιόντων
επιτρέπουν σ’ αυτά να κινούνται διαμέσου των μεμβρανών ενάντια σ’ αυτές
τις διαφορές συγκέντρωσης. Οι αντλίες και τα κανάλια ιόντων είναι ηλεκτρικά ισοδύναμα με ένα σύστημα μπαταριών και αντιστάσεων εμφυτευμένων
στη μεμβράνη και συνεπώς δημιουργούν διαφορά δυναμικού (Vm) μεταξύ
των δύο πλευρών της μεμβράνης(1). Το δυναμικό ηρεμίας των κυτταρικών
μεμβρανών (Vrest) αναφέρεται στο Vm όταν τα κύτταρα είναι σε ηρεμία και
δεν υπάρχουν επιδράσεις που να το μεταβάλλουν, σε αντίθεση με ειδικά
ηλεκτροχημικά φαινόμενα, τα οποία καλούνται δυναμικά ενέργειας (action
potentials) και διαβαθμιζόμενα (graded) δυναμικά(2). H τιμή του Vrest ποικίλλει από κύτταρο σε κύτταρο και εκτείνεται από -20 mV έως -100 mV με το
αρνητικό στο εσωτερικό της κυτταρικής μεμβράνης. Στα νευρικά κύτταρα η
τιμή του Vrest είναι -70 mV, στα σκελετικά μυικά κύτταρα -90 mV και στα επιθηλιακά -50 mV περίπου. Στα μη διεγειρόμενα κύτταρα (επιθηλιακά και λιποκύτταρα) δεν μεταβάλλεται αισθητά. Στα διεγειρόμενα κύτταρα (νευρικά,
μυικά, και ενδοκρινικά), το Vrest μπορεί να μεταβληθεί δραματικά για ελάχιστο χρονικό διάστημα (χιλιοστά του sec). Σ’ αυτά τα κύτταρα οι αποκλίσεις
από το Vrest είναι εξαιρετικά σημαντικές για τη φυσιολογική λειτουργία τους.
Στους νευρώνες, ταχείες μεταβολές του Vm εκλύουν τις νευρικές ώσεις, στα
μυικά κύτταρα τη συστολή και στα ενδοκρινικά κύτταρα την έκκριση των
ορμονών(3).
2.1. Εγκατάσταση του Vrest
Για τη δημιουργία ενός Vm δύο παράγοντες είναι σημαντικοί:
• η ασύμμετρη κατανομή των ιόντων εκατέρωθεν της κυτταρικής μεμβράνης (διαφορά συγκέντρωσης) και
• η παρουσία καναλιών με εκλεκτικότητα στη μεταφορά ιόντων
(selective ions channels).
Για τα περισσότερα κύτταρα, τα σημαντικότερα κανάλια είναι αυτά που
μεταφέρουν Na+, K+ και Cl-(4). Για την καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού
ας θεωρήσουμε την παρουσία εκατέρωθεν της κυτταρικής μεμβράνης δύο
μόνο ιόντων, του K+ και του Cl-. Η ενδοκυττάρια συγκέντρωση του K+ [(Κ1+)]
είναι πολύ υψηλότερη της εξωκυττάριας [(Κ0+)], ενώ το αντίθετο συμβαίνει
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με το Cl-. Εάν η κυτταρική μεμβράνη συντίθετο μόνο από λιποειδή θα ήταν
αδιαπέραστη στα ιόντα επειδή τα τελευταία δεν μπορούν να κινηθούν διαμέσου των κυτταρικών μεμβρανών χωρίς τη βοήθεια μεταφορέων. Στην
περίπτωση αυτή και παρά τη μεγάλη διαφορά συγκέντρωσης μεταξύ των
δύο διαμερισμάτων (ενδοκυττάριο και εξωκυττάριο), η διαφορά δυναμικού
θα ήταν μηδενική, διότι δεν θα υπήρχε διαχωρισμός ηλεκτρικών φορτίων.
Εάν υποτεθεί ότι η κυτταρική μεμβράνη διέθετε μεγάλους σε διάμετρο και
μη εκλεκτικούς στη κίνηση των ιόντων πόρους, αυτά θα κινούνταν ελεύθερα υπό την επίδραση της διαφοράς (κλίσης) συγκέντρωσης. Για τη διατήρηση όμως της ηλεκτροουδετερότητας σε κάθε διαμέρισμα θα κινούνταν
μαζί ο ίδιος αριθμός ιόντων K+ και Cl- μέχρις ότου οι συγκεντρώσεις των
δύο ιόντων γίνουν ίσες στα δύο διαμερίσματα. Είναι φανερό ότι και στην
περίπτωση αυτή δεν δημιουργείται διαφορά δυναμικού. Ας υποτεθεί τώρα
ότι στην κυτταρική μεμβράνη υπάρχει ένα εκλεκτικό κανάλι μόνο για το K+,
υπόθεση που είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα για τα περισσότερα
κύτταρα. Υπό την επίδραση της χημικής διαφοράς συγκέντρωσης για το
K+, το τελευταίο θα κινούνταν από το ενδοκυττάριο προς το εξωκυττάριο
διαμέρισμα, χωρίς ταυτόχρονη μετακίνηση του Cl- λόγω της εκλεκτικότητας
του καναλιού. Έτσι για κάθε K+ που μεταφέρεται στον εξωκυττάριο χώρο
ένα καθαρό θετικό ηλεκτρικό φορτίο προστίθεται σ’ αυτόν και ταυτόχρονα
ένα καθαρό αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο περισσεύει στον ενδοκυττάριο. Αυτός ο διαχωρισμός των φορτίων προκαλεί την ηλεκτρική διαφορά μεταξύ
των δύο πλευρών της κυτταρικής μεμβράνης και αποτελεί τη βάση για την
εγκατάσταση του Vrest. Εξαιτίας του μεγέθους της χημικής διαφοράς, η διάχυση του Κ+ από τον ενδοκυττάριο προς τον εξωκυττάριο χώρο συνεχίζεται
αυξάνοντας το θετικό φορτίο εξωκυττάρια και το αρνητικό ενδοκυττάρια, με
συνέπεια προοδευτική αύξηση της ηλεκτρικής διαφοράς μέχρι του σημείου
εκείνου που η τελευταία θα αντισταθμίσει τη χημική διαφορά και θα διακόψει τη διάχυση του Κ+. Όταν η ηλεκτρική διαφορά εξισορροπεί ακριβώς
τη χημική διαφορά, το σημείο καλείται δυναμικό ισορροπίας (equilibrium
potential) για το Κ+. Το τελευταίο είναι το δυναμικό κατά το οποίο οι ηλεκτρικές και οι χημικές δυνάμεις που δρουν στο Κ+ εξισορροπούνται απολύτως
και δεν υπάρχει καθαρή μετακίνηση του ιόντος διαμέσου της κυτταρικής
μεμβράνης. Στην πραγματικότητα στις κυτταρικές μεμβράνες υπάρχουν
εκλεκτικά κανάλια και για άλλα ιόντα (Na+, Ca2+, Cl-). Έτσι αναλόγως της
χημικής διαφοράς και της εκλεκτικότητας των καναλιών, για κάθε ιόν υπάρχει διαφορετικό δυναμικό ισορροπίας.
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2.2. Διατήρηση του Vrest
Όπως προαναφέρθηκε για την εγκατάσταση του Vm απαιτούνται η
ασύμμετρη κατανομή ιόντων (διαφορά συγκέντρωσης) εκατέρωθεν της
μεμβράνης και η παρουσία εκλεκτικών καναλιών ιόντων. Στα περισσότερα
κύτταρα το Vrest καθορίζεται από το Na+, το Κ+ και το Cl-. Επειδή όμως το
Vm δεν είναι ίσο με το δυναμικό ισορροπίας για κάθε ιόν, όταν το κύτταρο
βρίσκεται σε κατάσταση δυναμικού ηρεμίας, κάθε ιόν κινείται υπό την επίδραση της δικής του ηλεκτροχημικής διαφοράς σύμφωνα με την ωθούσα
δύναμη (F) που δρα σ' αυτό. Για ένα τυπικό Vm ίσον με -68 mV, οι δυνάμεις
αυτές για κάθε ιόν δίδονται από τις παρακάτω σχέσεις:
FK+= Vm-VK+=-68-(-97) = +29 mV,
FNa+= Vm-V Na+=-68-(+61) = -129 mV και
FCl-= Vm-V Cl-=-68-(-64) = -4 mV, όπου VK+, VNa+ και VCl-, το δυναμικό
ισορροπίας των τριών ιόντων. Είναι προφανές ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες ηρεμίας υπάρχει σταθερή έξοδος Κ+ από τα κύτταρα και είσοδος Na+
σ’ αυτά και συνεπώς η διαφορά συγκέντρωσης για κάθε ιόν δεν μπορεί να
διατηρηθεί. Τα κύτταρα αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση διαμέσου δραστικών μεταφορέων (αντλιών), οι οποίοι μεταφέρουν ενεργητικά Na+ από
τον ενδοκυττάριο χώρο και Κ+ σε αντίθετη κατεύθυνση για να αντισταθμίσουν τη σταθερή μετακίνηση των δύο αυτών ιόντων, που επιτελείται υπό
την επίδραση της ηλεκτροχημικής διαφοράς τους. Η αντλία αυτή είναι μία
πρωτεΐνη, η Na+-K+-ATPάση, η οποία χρησιμοποιεί την ενέργεια από την
υδρόλυση ενός μορίου ΑΤΡ για να μεταφέρει 3Na+ από το ενδοκυττάριο στο
εξωκυττάριο διαμέρισμα και 2K+ σε αντίθετη κατεύθυνση ενάντια στη χημική διαφορά συγκέντρωσής τους. Εάν η δραστικότητα της Na+-K+-ATPάσης
ανασταλεί σ’ ένα κύτταρο, αρχικά το Vm δεν μεταβάλλεται παρά ελάχιστα.
Κατά τη διάρκεια της υδρόλυσης ενός μορίου ΑΤΡ και ενός κύκλου μεταφοράς των δύο ιόντων προκαλείται στην πραγματικότητα η μετακίνηση μόνο
ενός καθαρού θετικού ηλεκτρικού φορτίου διαμέσου της μεμβράνης (από
το εσωτερικό προς το εξωτερικό) και η λειτουργία της αντλίας συνεισφέρει
ελάχιστα στην τιμή του αρνητικού δυναμικού της μεμβράνης. Έτσι η αναστολή της λειτουργίας της Na+-K+-ATPάσης οδηγεί αρχικά σε λιγότερο από
5 mV εκπόλωση της μεμβράνης. Η παράταση όμως της αναστολής της
λειτουργίας της αντλίας για μεγάλο χρονικό διάστημα (δέκατα του δευτε139
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ρολέπτου) θα έχει ως αποτέλεσμα την προοδευτική μείωση του αρνητικού
Vm, έως ότου αυτό μηδενιστεί με τελική κατάληξη το θάνατο του κυττάρου, επειδή η διαφορά συγκέντρωσης Na+ και K+ μεταξύ ενδοκυττάριου και
εξωκυττάριου χώρου δεν μπορεί να διατηρηθεί λόγω της συνεχιζόμενης
εξόδου Κ+ από το κύτταρο και εισόδου Na+ σ' αυτό. Έτσι για να διατηρηθεί
το Vrest, τα κύτταρα πρέπει να καταναλώνουν ενέργεια για τη διατήρηση
κατάλληλης ενδοκυττάριας συγκέντρωσης Na+ και Κ+. Συνεπώς, μολονότι
η Na+-K+-ATPάση δεν είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία και εγκατάσταση
του Vrest, είναι όμως υπεύθυνη για τη διατήρησή του, διατηρώντας σταθερά
φυσιολογική την ενδοκυττάρια συγκέντρωση του Na+ και του K+(5).
2.3. Το δυναμικό ισορροπίας του Nerst
Όπως προαναφέρθηκε, η εγκατάσταση του Vm απαιτεί δύο προϋποθέσεις, τη διαφορά συγκέντρωσης ενός ιόντος εκατέρωθεν της μεμβράνης
και την παρουσία εκλεκτικών καναλιών μεταφοράς γι’ αυτό. Η μετακίνηση
ενός ιόντος διαμέσου της μεμβράνης κάτω από την επίδραση της διαφοράς συγκέντρωσης προκαλεί διαχωρισμό ηλεκτρικών φορτίων εκατέρωθεν της μεμβράνης, δηλαδή εγκατάσταση ηλεκτρικής διαφοράς, η οποία
συνεχώς αυξάνεται μέχρις ότου αντισταθμίσει πλήρως τη χημική διαφορά. Όταν χημική και ηλεκτρική διαφορά φτάσουν σε επίπεδα ισοδυναμίας,
το ιόν βρίσκεται σε κατάσταση ηλεκτροχημικής ισορροπίας και το Vm που
εγκαθίσταται είναι το δυναμικό ισορροπίας για το συγκεκριμένο ιόν υπό
την υπάρχουσα διαφορά συγκέντρωσης γι’ αυτό. Η χημική (ΔGch) και η
ηλεκτρική (ΔGel) διαφορά για το K+ μπορούν να υπολογιστούν. ΔGch =
RTlogn και ΔGel = ZFV, όπου R η σταθερά των αερίων, Τ η απόλυτη θερμοκρασία, n ο αριθμός των ηλεκτρονίων που εναλλάσσονται στην ηλεκτροχημική αντίδραση σε κατάσταση ηρεμίας, [K+]0 και [K+]1 η εξωκυττάρια και
ενδοκυττάρια συγκέντρωση του K+ αντίστοιχα, Ζ το σθένος του K+ (ίσο με
+1), F η σταθερά του Faraday και V το δυναμικό. Σε κατάσταση ηλεκτροχημικής ισορροπίας τα ΔGch και ΔGel είναι ισοδύναμα και συνεπώς:

Η εξίσωση αυτή είναι γνωστή ως εξίσωση του Nerst και επιτρέπει τον
υπολογισμό του Vm, που θα εγκατασταθεί, με βάση το σθένος και τη δια140
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φορά συγκέντρωσης ενός ιόντος, πάντοτε όμως με τη προϋπόθεση ότι τα
κανάλια μεταφοράς είναι ανοικτά μόνο για το συγκεκριμένο ιόν. Αυτό το
δυναμικό αναφέρεται ως δυναμικό του Nerst κατά το οποίο δεν υπάρχει
καθαρή κίνηση του ιόντος διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης και η χημική και ηλεκτρική διαφορά είναι ισοδύναμες και αντίθετης κατεύθυνσης. Η
εξίσωση γενικεύεται για κάθε ιόν:

Είναι εμφανές ότι τρεις παράγοντες είναι σημαντικοί για τον καθορισμό
και τη κατεύθυνση του δυναμικού ισορροπίας (Veq), η διαφορά συγκέντρωσης, το σθένος του ιόντος και η θερμοκρασία. Εάν δεν υπάρχει διαφορά
συγκέντρωσης εκατέρωθεν της μεμβράνης, τότε:

Ο λογάριθμος του 1 είναι 0 και συνεπώς Veq=0 ακόμη και στην περίπτωση που τα κανάλια μεταφοράς για το ιόν είναι πλήρως ανοικτά. Εάν τα
κανάλια είναι ανοικτά μόνο για ένα ιόν, τότε το Vrest της μεμβράνης είναι ίσο
με το Veq για το ιόν. Επειδή όμως στην πραγματικότητα στην εγκατάσταση
του Vrest συνεισφέρουν πολλά ιόντα, η τελική τιμή του τελευταίου εξαρτάται
από τη διαφορά συγκέντρωσης και τη διαπερατότητα της μεμβράνης για
κάθε ιόν. Στα περισσότερα κύτταρα τα ιόντα που καθορίζουν το Vrest είναι
το Na+ , το K+ και το Cl-(6).
2.4. Συμμετοχή των διαφόρων ιόντων στη διαμόρφωση του δυναμικού των κυτταρικών μεμβρανών
Το Vrest στην πραγματικότητα σπάνια ισοδυναμεί με το Veq οποιουδήποτε ιόντος, επειδή στα περισσότερα κύτταρα υπάρχουν στις μεμβράνες
εκλεκτικά κανάλια μεταφοράς για το Na+ και το Κ+, όπως επίσης και για
άλλα ιόντα. Τα ιόντα που φυσιολογικά συμμετέχουν στη διαμόρφωση του
Vrest είναι το Na+, το Κ+ και το CI- και το Vm μπορεί να υπολογιστεί με την
εξίσωση Goldman Hadkin-Katz (GHK equation):
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όπου Pk, PNa, και Pcl είναι οι σχετικές διαπερατότητες της μεμβράνης στο
Κ+, Na+ και Cl- αντίστοιχα. Η διαπερατότητα της μεμβράνης αναφέρεται
στην ευκολία με την οποία ένα ιόν διέρχεται διαμέσου αυτής και εξαρτάται
από τον ολικό αριθμό των ανοικτών καναλιών για το συγκεκριμένο ιόν.
Όπως είναι εμφανές από την εξίσωση GHK, δύο παράγοντες συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του Vrest, οι διαφορές συγκέντρωσης και οι σχετικές
διαπερατότητες, της μεμβράνης για τα ιόντα. Υπό φυσιολογικές καταστάσεις η ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια συγκέντρωση των ιόντων, η παγκόσμια σταθερά των αερίων (R), η θερμοκρασία (Τ), και η σταθερά Faraday
(F) παραμένουν σταθερές. Συνεπώς, η διαπερατότητα της μεμβράνης
αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα στη διαμόρφωση της τιμής του Vm.
Όσο μεγαλύτερη είναι η διαπερατότητα της μεμβράνης για ένα ιόν, τόσο
μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή αυτού του ιόντος στη Vm και η κίνηση κάθε
ιόντος διαμέσου της μεμβράνης, υπό την επίδραση της ηλεκτροχημικής
διαφοράς του, τείνει να μετακινεί το Vm προς το Veq του συγκεκριμένου ιόντος. Φυσιολογικά η διαπερατότητα αναφέρεται ως σχετική διαπερατότητα
με την Ρk ως τιμή αναφοράς ίση με 1, επειδή στα περισσότερα κύτταρα
σε ηρεμία, η Ρk είναι μεγαλύτερη των PNa και Pcl. Για παράδειγμα, σε ένα
τυπικό νευρικό κύτταρο σε ηρεμία η σχέση είναι: Pk:PNa:Pcl = 1:0,05:0,45.
Συνεπώς με τη χρήση των σχέσεων αυτών και των ενδοκυττάριων και
εξωκυττάριων συγκεντρώσεων των τριών ιόντων είναι δυνατόν εύκολα να
υπολογιστεί το Vm για κάθε κύτταρο. Στα περισσότερα κύτταρα το Vm είναι
σχετικά σταθερό με ελάχιστη ή καθόλου απόκλιση από το Vrest, επειδή η
σχετική διαπερατότητα δεν μεταβάλλεται αισθητά με το χρόνο. Στα κύτταρα
όμως που διεγείρονται (νευρικά, μυικά, ενδοκρινικά) συμβαίνουν μεγάλες
παροδικές μεταβολές στη σχετική ιονική διαπερατότητα των μεμβρανών
και το Vm παροδικά αποκλίνει σημαντικά από το Vrest(7).
2.5. Η φυσιολογική σημασία του Vrest
Τα κύτταρα καταναλώνουν ενέργεια δια μέσου της Na+-K+-ATPάσης για
να διατηρούν σταθερές τις ενδοκυττάριες συγκεντρώσεις του Na+ και του
K+ ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του Vrest, η φυσιολογική τιμή του
οποίου είναι ουσιώδης για πολλές κυτταρικές λειτουργίες.
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2.5.1. Ο ρόλος του Vrest στη δημιουργία του δυναμικού ενεργείας

Το δυναμικό ενεργείας του νευρικού κυττάρου (ηλεκτρικές ώσεις) είναι
υπεύθυνο για την πλειονότητα των λειτουργιών του νευρικού συστήματος
και κατά τη διάρκειά του λαμβάνει χώρα ταχεία αναστροφή του Vrest, έτσι
ώστε το Vm να γίνεται παροδικά θετικό στην έσω σχετικά με την έξω πλευρά της κυτταρικής μεμβράνης πριν επανέλθει στην τιμή ηρεμίας. Για να δημιουργηθεί δυναμικό ενέργειας σε ένα νευρικό κύτταρο θα πρέπει το Vm να
εκπολωθεί από την τιμή ηρεμίας των -70 mV σε μία τιμή ουδού των -50 mV.
Το ίδιο συμβαίνει και στα μυικά κύτταρα. Αυτό, γιατί στις τιμές του ουδού
ενεργοποιούνται τα κανάλια Na+ και K+ που εξαρτώνται από το δυναμικό
(Voltage gated channels). Έτσι η παραγωγή του δυναμικού ενέργειας εξαρτάται από την τιμή Vrest. Τα εξαρτώμενα από τη διαφορά δυναμικού κανάλια
ιόντων των νευρικών, σκελετικών και καρδιακών μυικών κυττάρων μετά το
άνοιγμά τους εισέρχονται σε κατάσταση απενεργοποίησης μη δυνάμενα
να μεταφέρουν ιόντα και να ανοίξουν πριν επανεργοποιηθούν. Η τελευταία
διαδικασία εξαρτάται από το δυναμικό και λαμβάνει χώρα σε τιμές Vm πιο
αρνητικές του δυναμικού του ουδού. Συνεπώς η επιστροφή της Vm σε τιμές
Vrest είναι κρίσιμη για τη συνέχεια της φυσιολογικής λειτουργίας αυτών των
καναλιών. Σε ορισμένες παθολογικές καταστάσεις (λ.χ. υπερκαλιαιμία) το
Vrest πλησιάζει την τιμή του δυναμικού ουδού για τα εξαρτώμενα από το
δυναμικό κανάλια Na+ στα νευρικά και μυικά κύτταρα με συνέπεια τα τελευταία να εισέρχονται σε κατάσταση απενεργοποίησης από την οποία δεν
μπορούν να επανέλθουν με δραματικές συνέπειες για τη λειτουργία αυτών
των κυττάρων(8).
2.5.2. Ο ρόλος του Vrest στη μεταφορά ουσιών διαμέσου των δευτερογενώς
ενεργών πρωτεϊνικών μεταφορέων

Πολλοί συμμεταφορείς Na+ χρησιμοποιούν ενέργεια αποθηκευμένη
στην ηλεκτροχημική διαφορά Na+ για να μεταφέρουν μόρια διαμέσου των
κυτταρικών μεμβρανών ενάντια σε ηλεκτροχημική διαφορά ή μόνο σε διαφορά συγκέντρωσης. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι ο Na+γλυκόζη συμμεταφορέας (SGLT), ο οποίος μεταφέρει ταυτόχρονα 2Na+ και
1 μόριο γλυκόζης διαμέσου της αυλικής μεμβράνης των επιθηλιακών κυττάρων του λεπτού εντέρου (απορρόφηση γλυκόζης) και των εγγύς εσπει143
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ραμένων σωληναρίων του νεφρού (επαναρρόφηση γλυκόζης). Η διαδικασία είναι ηλεκτρογενής και συνεπώς ευαίσθητη στη διαφορά δυναμικού
της μεμβράνης και καμία καθαρή μεταφορά γλυκόζης δεν μπορεί να λάβει
χώρα όταν ο μεταφορέας είναι σε θερμοδυναμική ισορροπία. Το Vm, στο
οποίο ο μεταφορέας είναι σε θερμοδυναμική ισορροπία αναφέρεται ως
αντίστροφο δυναμικό (reversal potential, Vrev) και μπορεί να υπολογιστεί
από την εξίσωση:

Στα περισσότερα κύτταρα το Vrest σπάνια είναι στο επίπεδο του Vrev και
συνεπώς ο μεταφορέας δεν ευρίσκεται σε θερμοδυναμική ισορροπία στις
φυσιολογικές τιμές του Vrest. Το μέγεθος της διαφοράς μεταξύ Vrest και Vrev
καθορίζει τη δραστική δύναμη επί της διαδικασίας μεταφοράς. Εάν το Vrest
είναι περισσότερο αρνητικό από το Vrev, ο μεταφορέας εισάγει Νa+ και γλυκόζη στα κύτταρα. Το αντίθετο συμβαίνει, όταν το Vrest είναι περισσότερο
θετικό από το Vrev. Υπό φυσιολογικές καταστάσεις ο SGLT συσσωρεύει
γλυκόζη μέσα στα κύτταρα. Επειδή το Vrest σπάνια είναι ίσο με το Vrev για
οποιονδήποτε μεταφορέα και επειδή η εξωκυττάρια και ενδοκυττάρια [Na+]
ρυθμίζονται σε πολύ στενά όρια, ο SGLT συνεχίζει να μεταφέρει γλυκόζη
μέσα στα κύτταρα για να ρυθμίζει την ενδοκυττάρια συγκέντρωση γλυκόζης έτσι ώστε το Vrev του να ισοδυναμεί με το Vrest, σημείο κατά το οποίο καμία μετακίνηση γλυκόζης δεν λαμβάνει χώρα. Αυτό εκφράζει τη δυνατότητα
συγκέντρωσης του μεταφορέα, η οποία μπορεί να περιγραφεί ως αναλογία (σχέση) μεταξύ ενδοκυττάριας και εξωκυττάριας [γλυκόζη] και η οποία
προσφέρει ένα μέτρο της δυνατότητας του μεταφορέα (και οποιουδήποτε
τέτοιου είδους μεταφορέα) να συσσωρεύει γλυκόζη (και οποιαδήποτε ουσία μεταφέρεται με αντίστοιχο μεταφορέα) μέσα στα κύτταρα, ενάντια στη
διαφορά συγκέντρωσης γλυκόζης. Επειδή η ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια
[Na+] διατηρούνται με άλλους μηχανισμούς, το Vrest επιδρά καθοριστικά στη
συγκεντρωτική δυνατότητα του μεταφορέα. Για ένα κύτταρο με Vrest ίσο με
-50 mV η αναλογία της ενδοκυττάριας προς την εξωκυττάρια συγκέντρωση
της γλυκόζης είναι περίπου 4.000, γεγονός που σημαίνει ότι ο SGLT μπορεί να μεταφέρει γλυκόζη συνεχώς μέσα στα κύτταρα μέχρι του σημείου
εκείνου κατά το οποίο η ενδοκυττάρια [γλυκόζη] να υπερβαίνει κατά 4.000
φορές την εξωκυττάρια(8).
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Συμπερασματικά η δημιουργία και η διατήρηση του Vrest είναι καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία των διεγειρόμενων κυττάρων (νευρικά,
μυικά και ενδοκρινικά) και τη μεταφορά διαφόρων ουσιών σ’ όλα τα κύτταρα διαμέσου των δευτερογενώς ενεργών συμμεταφορέων. Η διατήρηση
του Vrest εξαρτάται από τη φυσιολογική λειτουργία της Na+-K+-ATPάσης, η
οποία διατηρεί σταθερή την ενδοκυττάρια συγκέντρωση του Na+ και του K+.
Ανωμαλίες στη λειτουργία της Na+-K+-ATPάσης διαταράσσουν τη ρύθμιση
της αρτηριακής πιέσεως και ενοχοποιούνται στη παθογένεια νοσημάτων
του νευρικού και καρδιαγγειακού συστήματος.

3. Na+-K+-ATPάση (αντλία Na+-K+)
Η Na+-K+-ATPάση ή αντλία Na+-K+ είναι μία ηλεκτρογενής πρωτεΐνη,
που ανακοινώθηκε αρχικά από τον Skou το 1957, η οποία εκφράζεται στη
μεμβράνη όλων των κυττάρων(9) και διατηρεί υψηλή την ενδοκυττάρια συγκέντρωση του K+ και χαμηλή την αντίστοιχη του Na+ συνδυάζοντας τη
διαμεμβρανική μεταφορά 3Na+ προς το εξωτερικό και 2K+ προς το εσωτερικό των κυττάρων. Για τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιεί ενέργεια προερχόμενη από την υδρόλυση του ΑΤΡ(10). Πέραν αυτής της λειτουργίας η
Na+-K+-ATPάση δρα και ως μεταδότης (διαβιβαστής) σήματος, που διαβιβάζει εξωκυττάρια μηνύματα μέσα στα κύτταρα διαμέσου ρύθμισης της
αλληλεπίδρασης διαφόρων πρωτεϊνών, με συνέπεια τη ρύθμιση διαφόρων
κυτταρικών διεργασιών όπως την ενεργοποίηση γονιδίων, την κινητικότητα, την διακυτταρική επικοινωνία, τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και την
απόπτωση. Επίσης η Na+-K+-ATPάση συμμετέχει στη διαμεμβρανική μεταφορά ουσιών στο έντερο, στους νεφρούς και στους αδένες(11,12).
3.1. Δομή της Na+-K+-ATPάσης
Η Na+-K+-ATPάση, το μεγαλύτερο πρωτεϊνικό σύμπλεγμα της οικογένειας των Ρ-αντλιών κατιόντων, είναι ένα ολιγομερές αποτελούμενο από δύο
μείζονα πολυπεπτίδια, την α- και β-υπομονάδα και μία βοηθητική με ιστική
ειδικότητα ρυθμιστική υπομονάδα γνωστή ως FXYD (γ-υπομονάδα). Ένα
ετερομερές των α- και β-υπομονάδων αποτελεί τη μικρότερη λειτουργική
μονάδα της Na+-K+-ATPάσης. Στον άνθρωπο υπάρχουν 4 ισομορφές για
την α-υπομονάδα (α1-α4), 3 για την β-υπομονάδα (β1-β3) και 7 για την
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FXYD δημιουργώντας διάφορες παραλλαγές της Na+-K+-ATPάση(13). Η αυπομονάδα που αποτελεί το καταληκτικό τμήμα της αντλίας με μοριακό
βάρος 112 ΚDa, συνίσταται από 10 διαμεμβρανικές έλικες και 3 κυτταροπλασματικές περιοχές (conserved domains) και φέρει θέσεις σύνδεσης για
κατιόντα, για το ΑΤΡ και για διάφορους αναστολείς, όπως η ουαμπαΐνη.
Οι θέσεις σύνδεσης για το Na+ και τα καρδιοτονωτικά στεροειδή βρίσκονται στο εξωκυττάριο τμήμα, ενώ οι αντίστοιχες για το Κ+ και το ΑΤΡ στο
ενδοκυττάριο(14). Η β-υπομονάδα είναι ένα γλυκοζυλιωμένο πολυπεπτίδιο
που διαπερνά όλη την κυτταρική μεμβράνη και έχει μοριακό βάρος μεταξύ
40-60 KDa, το οποίο εξαρτάται από το βαθμό της γλυκοζυλίωσης τους διάφορους ιστούς. Η β-υπομονάδα λειτουργεί ως συνοδός διευκολύνοντας τη
πορεία (κατεύθυνση) της α-υπομονάδας στην κυτταρική μεμβράνη και σταθεροποιεί το δομικό σχηματισμό της. Επιπρόσθετα εμπλέκεται στον αποκλεισμό του Κ+ και την τροποποίηση της χημικής συγγένειας του ενζύμου
με το Κ+ και το Na+(15). Η EXYD πρωτεΐνη (γ-υπομονάδα) αποτελείται από
μία διαμεμβρανική έλικα, μία εξωκυττάρια περιοχή και ένα κυτταροπλασματικό τμήμα. Είναι ένα μικρό πολυπεπτίδιο με μοριακό βάρος 8-14 KDa,
το οποίο αντιδρά με το αβ-σύμπλεγμα ως τρίτη υπομονάδα και τροποποιεί
τις χημικές συγγένειες του Na+, του K+ και του ΑΤΡ ρυθμίζοντας τη λειτουργία της Na+-K+-ATPάσης.
3.2. Λειτουργία της Na+-K+-ATPάσης
Η Na+-K+-ATPάση συμβάλλει στη διατήρηση του Vrest των κυτταρικών
μεμβρανών, επιδρά στη μεταφορά ουσιών (γλυκόζη, αμινοξέα κ.ά) στα
κύτταρα και ρυθμίζει τον όγκο των κυττάρων. Επίσης λειτουργεί ως μεταδότης σήματος για τη ρύθμιση διαφόρων κυτταρικών μεταβολικών οδών
και του ενδοκυττάριου Ca2+. Στα περισσότερα ζωικά κύτταρα ευθύνεται για
το 20% της καταναλισκόμενης ενέργειας, ενώ στα νευρικά κύτταρα το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 75%(16).
3.2.1. Συμμετοχή της Na+-K+-ATPάσης στη διατήρηση του Vrest

Η χαμηλή ενδοκυττάρια [Na+] και η υψηλή [K+] αποτελούν απαραίτητη
προϋπόθεση για την διατήρηση του Vrest των κυτταρικών μεμβρανών. Η
Na+-K+-ATPάση εξάγει 3Na+ από τα κύτταρα και εισάγει 2K+ σ’ αυτά ενάντια
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στη διαφορά συγκέντρωσης των δύο ιόντων και έτσι συνολικά μεταφέρει
1 θετικό φορτίο από το ενδοκυττάριο διαμέρισμα. Η μεταφορά των κατιόντων συμβαίνει σε ένα κύκλο προσαρμοστικών αλλαγών διαμέσου της
φωσφορυλίωσης της αντλίας. Ο κύκλος αρχίζει με τη σύνδεση του ATP
και στη συνέχεια σύνδεση των 3Na+. Ακολουθεί υδρόλυση του ΑΤΡ με συνέπεια φωσφορυλίωση της αντλίας και απελευθέρωση του ΑΤΡ. Μία προσαρμοστική μεταβολή στην αντλία εκθέτει το Na+ προς το εξωτερικό της
μεμβράνης. Η φωσφορυλιωμένη μορφή της Na+-K+-ATPάσης έχει χαμηλή
συγγένεια με τα Na+, τα οποία απελευθερώνονται. Στη συνέχεια η αντλία
συνδέει δύο εξωκυττάρια K+, γεγονός που οδηγεί σε αποφωσφορυλίωση
της α-υπομονάδας, επαναφορά της αντλίας στον αρχικό προσανατολισμό
και μεταφορά του K+ προς τον ενδοκυττάριο χώρο. Η αποφωσφορυλιωμένη αντλία έχει χαμηλή συγγένεια σύνδεσης με το K+ και έτσι απελευθερώνει
τα 2K+ μέσα στο κύτταρο, επανασυνδέει ΑΤΡ και ο κύκλος αρχίζει πάλι(17).
3.2.2. Συμμετοχή της Na+-K+-ATPάσης στη μεταφορά ουσιών

Όπως προαναφέρθηκε η έξοδος του Na+ από τα κύτταρα προσφέρει
την ωθούσα δύναμη σε διάφορους πρωτεϊνικούς μεταφορείς της μεμβράνης για τη μεταφορά μέσα στα κύτταρα γλυκόζης, αμινοξέων και άλλων
θρεπτικών ουσιών.
3.2.3. Συμμετοχή της Na+-K+-ATPάσης στη ρύθμιση του όγκου των κυττάρων

Δυσλειτουργία της Na+-K+-ATPάσης μπορεί να οδηγήσει σε οίδημα του
κυττάρου. Η ωσμωτικότητα του ενδοκυττάριου υγρού είναι το άθροισμα
των συγκεντρώσεων των διαφόρων ιόντων, των πρωτεϊνών και άλλων οργανικών ουσιών και όταν είναι υψηλότερη αυτής του εξωκυττάριου υγρού,
ύδωρ μετακινείται ενδοκυττάρια, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει οίδημα και λύση του τελευταίου. Η αντλία Na+-K+ συμμετέχει στη σταθερότητα
της ενδοκυττάριας ωσμωτικότητας, διατηρώντας σταθερές τις ενδοκυττάριες συγκεντρώσεις του Na+ και του K+. Επιπρόσθετα ενεργοποιείται αυτόματα με την έναρξη της αύξησης του όγκου του κυττάρου.
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3.2.4. Η Na+-K+-ATPάση ως μεταδότης (διαβιβαστής) σημάτων (signal
transducer)

Επιπρόσθετα με τη λειτουργία της ως μεταφορέας η Na+-K+-ATPάση
μπορεί επίσης να διαβιβάζει εξωκυττάρια μηνύματα συνδεόμενα με την
ουαμπαΐνη μέσα στα κύτταρα διαμέσου ρύθμισης της φωσφορυλίωσης της
τυροσίνης, που περιλαμβάνει ενεργοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης, την
παραγωγή στα μιτοχόνδρια ελεύθερων ριζών οξυγόνου (ROS), ενεργοποίηση της φωσφολιπάσης C και του υποδοχέα της τριφωσφορικής ινοσιτόλης ενδοκυττάρια. Σ’ αυτή τη διαδικασία σημαντικό ρόλο κατέχει η αλληλεπίδραση της αντλίας με διάφορες πρωτεΐνες(18).
3.2.5. Η συμμετοχή της Na+-K+-ATPάσης στη ρύθμιση της νευρικής δραστηριότητας

Έχει δειχθεί ότι η Na+-K+-ATPάση ρυθμίζει και προσαρμόζει τον τρόπο της εσωτερικής δραστηριότητας των παρεγκεφαλιδικών νευρώνων του
Purkinje. Αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργεί απλά ως ένα ομοιοστατικό μόριο
για την εγκατάσταση και διατήρηση της ιονικής διαφοράς, αλλά και ως ένα
στοιχείο του μηχανισμού επεξεργασίας των πληροφοριών στην παρεγκεφαλίδα και τον εγκέφαλο(19). Πολλές διαταραχές της λειτουργίας του ΚΝΣ,
όπως θα εκτεθούν εκτενώς στη συνέχεια, έχουν αποδοθεί σε δυσλειτουργία της αντλίας Na+-K+.

4. Ρύθμιση της Na+-K+-ATPάσης
Η αντλία Na+-K+ ρυθμίζεται από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες.
Το cAMP αυξάνει τη δραστικότητα της Na+-K+-ATPάσης και ενδογενείς
ουσίες που αυξάνουν το cAMP υπερρυθμίζουν την αντλία, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με ουσίες που μειώνουν το cAMP. Πολλές ορμόνες όπως
η θυροξίνη, η αλδοστερόνη, οι κατεχολαμίνες και η ινσουλίνη επιδρούν
στη δραστικότητα της Na+-K+-ATPάσης. Η θυροξίνη αυξάνει τα επίπεδα
του mRNA για τις υπομονάδες της Na+-K+-ATPάσης, με αποτέλεσμα αύξηση του αριθμού των ενεργών αντλιών που εκφράζονται στην κυτταρική
μεμβράνη. Η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, που συνοδεύει την αυξημένη δραστηριότητα της αντλίας, συμβάλλει σημαντικά στην παραγωγή
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θερμότητας από τις θυρεοειδικές ορμόνες(20). Η αλδοστερόνη αυξάνει την
διεπιθηλιακή μεταφορά του Na+ στην αυλική μεμβράνη των νεφρικών σωληναρίων. Το γεγονός αυτό αυξάνει τη δραστικότητα της Na+-K+-ATPάσης
επειδή η μέγιστη δραστικότητά της επιτυγχάνεται σε ρυθμούς επαναρρόφησης Na+ υπεράνω αυτών που παρατηρούνται σε κύτταρα εν ηρεμία. Η
παρατεταμένη έκκριση αλδοστερόνης αυξάνει τα επίπεδα του mRNA για
τις α και β υπομονάδες και προκαλεί αύξηση της έκφρασης της αντλίας
της κυτταρικής μεμβράνης. Η ινσουλίνη αυξάνει τον αριθμό των λειτουργικών αντλιών στις μεμβράνες των ευαίσθητων σε αυτή κυττάρων, επιταχύνοντας την κίνηση των ενδοκυττάριων κυστιδίων που περιέχουν την
αντλία προς την κυτταρική μεμβράνη(21). Η ενδογενής ουαμπαΐνη και άλλα
ενδογενή καρδιοτονωτικά στεροειδή μειώνουν την δραστικότητα της Na+K+-ATPάσης. Διάφορα φάρμακα χορηγούμενα εξωγενώς μπορεί να τροποποιήσουν τη δραστικότητα της αντλίας. Για παράδειγμα η Na+-K+-ATPάση
των μεμβρανών των καρδιακών κυττάρων αποτελεί σημαντικό στόχο για
τις καρδιακές γλυκοσίδες (διγοξίνη), ινοτρόπων φαρμάκων που αυξάνουν
τη συσταλτικότητα του μυοκαρδίου(22).

5. Η σημασία της σχέσης Na+, K+ στις βιολογικές λειτουργίες
Τα μονοσθενή κατιόντα Na+ και K+ κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο σε σημαντικές βιολογικές διεργασίες, που εξασφαλίζουν τη φυσιολογική λειτουργία
των ζωικών οργανισμών. Συμμετέχουν στη ρύθμιση της ομοιοστασίας των
υγρών του οργανισμού, στη συστολή των καρδιακών, σκελετικών και λείων
μυικών κυττάρων, στην έκκριση ορμονών, στη μεταβίβαση σημάτων και
στην αίσθηση της δίψας και του άλγους. Τα δύο αυτά ιόντα συνυπάρχουν
στα διάφορα υδατικά βιολογικά διαμερίσματα σε διαφορετικές συγκεντρώσεις. Το K+ είναι το κύριο κατιόν στο ενδοκυττάριο υγρό και το Na+ στο
εξωκυττάριο:

Τα ιόντα αυτά διακινούνται διαμέσου των κυτταρικών μεμβρανών με
ειδικές πρωτεΐνες, τα κανάλια ιόντων και τις αντλίες μεταφοράς ιόντων,
που ρυθμίζουν το ρυθμό ροής και διατηρούν σταθερή τη σχέση τους κα149
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θορίζοντας το ηλεκτρικό δυναμικό των κυτταρικών μεμβρανών(23). Αδυναμία διατήρησης σταθερής αυτής της σχέσης έχει δυσμενείς συνέπειες στη
λειτουργία του οργανισμού, απότοκες κυρίως της διαταραχής της φυσιολογικής λειτουργίας των διεγειρόμενων κυττάρων. Καθοριστικό ρόλο στη
διατήρηση της σχέσης Na+ και K+, με άλλα λόγια στη διατήρηση του Vrest,
κατέχει η Na+-K+-ATPάση που εξάγει 3Na+ από τα κύτταρα και εισάγει 2K+
σ’ αυτά ενάντια στη διαφορά συγκέντρωσης του κάθε ιόντος. Διακοπή της
λειτουργίας αυτής της αντλίας είναι ασύμβατη με τη ζωή. Δυσλειτουργία ή
μείωση της δραστικότητάς της με συνέπεια αδυναμία στη διατήρηση της
σχέσης Na+, K+ έχουν αναφερθεί ως παθογενετικός μηχανισμός σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις, όπως η υπέρταση και διαταραχές της καρδιακής και νευρικής λειτουργίας.

6. Συμμετοχή της Na+-K+-ATPάσης στη ρύθμιση της αρτηριακής
πίεσης
Διαταραχές στη ρύθμιση της Na+-K+-ATPάσης μπορεί να επιδρούν στη
ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης τουλάχιστον με δύο τρόπους. Η υπερδραστηριότητα της αντλίας αυξάνει την επαναρρόφηση του Na+ στους νεφρούς,
με συνέπεια κατακράτηση Na+ και υπερογκαιμία. Από την άλλη μεριά η
μείωση της δραστηριότητάς της μπορεί να αυξάνει τη συσταλτικότητα των
μυικών κυττάρων των αγγείων, με αποτέλεσμα αύξηση των περιφερικών
αντιστάσεων. Όταν η λειτουργικότητα της αντλίας μειώνεται η ενδοκυττάρια
[Na+] αυξάνεται, η διαφορά της συγκέντρωσης του Na+ εκατέρωθεν της
κυτταρικής μεμβράνης, που απαιτείται για την εναλλαγή Na+, Ca2+, μειώνεται και η ενδοκυττάρια [Ca2+] αυξάνεται, γεγονός που τελικά προκαλεί
αύξηση της συσταλτικότητας των μυικών κυττάρων(24).
6.1. Συσχετίσεις μεταξύ εξωκυττάριου όγκου υγρών, αγγειακού τόνου
και υπέρτασης
Η μέση αρτηριακή πίεση (ΒΡ) είναι συνάρτηση της καρδιακής παροχής
(CO) και των περιφερικών αντιστάσεων (ΤΡR). Η CO σχετίζεται ευθέως με
τον εξωκυττάριο όγκο υγρών (ECF) και τον όγκο της φλεβικής επιστροφής
στη καρδιά. Η οξεία αύξηση του όγκου του πλάσματος αυξάνει την ΒΡ διαμέσου αυξήσεως της CO. Όταν όμως ο όγκος του πλάσματος διατηρηθεί
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υψηλός για 4-5 ημέρες, η ΒΡ παραμένει υψηλή ενώ η CO μειώνεται προς
τα φυσιολογικά επίπεδα. Έτσι η διατήρηση υψηλής ΒΡ οφείλεται σε αύξηση των TPR. Ομοίως, οι περισσότεροι ασθενείς με υπέρταση εμφανίζουν
σχετικά φυσιολογική CO και σημαντικά αυξημένες TPR. Πολλοί ερευνητές
έχουν αποδώσει αυτή την εναλλαγή σε αυτορρύθμιση όλου του οργανισμού, δηλαδή μεταβολή του τόνου ολόκληρου του κυκλοφορικού συστήματος συμπεριλαμβανομένων του φλεβικού δικτύου και της πνευμονικής
κυκλοφορίας(25). Το γεγονός ότι δεν υπήρξε επαρκής εξήγηση του υποκείμενου παθοφυσιολογικού μηχανισμού αύξησε την πιθανότητα ύπαρξης
ενός κυκλοφορούντος παράγοντα, που θα μπορούσε να επιδράσει σ’ ολόκληρο το κυκλοφορικό σύστημα.
6.2. Ενδογενής ουαμπαΐνη και άλλα ενδογενή καρδιοτονωτικά στεροειδή
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 γεννήθηκε η ιδέα ότι ένας ενδογενής αναστολέας της Na+-K+-ATPάσης θα μπορούσε να είναι ο υπεύθυνος
παράγοντας για την αύξηση του τόνου όλων των αγγείων(26). Η υπόθεση
ήταν ότι ο αναστολέας μειώνοντας τη λειτουργικότητα της αντλίας θα μπορούσε να εκπολώσει το λείο μυικό κύτταρο των αγγείων καθώς η Na+-K+ATPάση είναι ηλεκτρογενής και συμβάλλει στη δημιουργία του Vm. Η εκπόλωση δυνατόν να ενεργοποιούσε την είσοδο Ca2+ στα κύτταρα διαμέσου
πιθανή των εξαρτώμενων από το δυναμικό καναλιών μεταφοράς Ca2+ με
συνέπεια αύξηση της συσταλτικότητας των αγγείων (αγγειοσύσπαση).
Αυτή όμως η επίδραση μπορεί να είναι μόνο παροδική, γιατί σε κατάσταση
ισορροπίας, η έξοδος και η είσοδος του Na+ στα κύτταρα εξισορροπούνται
επειδή μεγάλο ποσοστό των αντλιών που δεν έχουν ανασταλεί ενεργοποιείται από την αύξηση της ενδοκυττάριας [Na+]. Σύμφωνα με μία εναλλακτική υπόθεση, η αύξηση της ενδοκυττάριας [Ca2+] θα μπορούσε να λάβει
χώρα διαμέσου του Na+/Ca2+ αντιμεταφορέα. Μία προκαταρκτική μελέτη
το 1982, η οποία απέδειξε την απευθείας συσχέτιση ενός κυκλοφορούντος
αναστολέα της Na+-K+-ATPάση με την ΒΡ σε νορμοτασικά και υπερτασικά άτομα(27), οδήγησε σε εντατική έρευνα για την ταυτοποίηση αυτού του
παράγοντα. Τελικά το 1991, αποδείχτηκε ότι αυτός ο αναστολέας ήταν η
ουαμπαϊνη (ΕΟ), η οποία απομονώθηκε από το ανθρώπινο πλάσμα και
εμφανίζει καρδιοτονωτική και αγγειοσυσπαστική δράση(28). Η ΕΟ συντίθε151
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ται και εκκρίνεται από τον φλοιό των επινεφριδίων, αλλά μπορεί επίσης να
παράγεται και στον εγκέφαλο. Υψηλά επίπεδα ΕΟ στο εγκεφαλονωτιαίο
υγρό συνοδεύονται από αρτηριακή υπέρταση χωρίς αύξηση των επιπέδων της στην κυκλοφορία(29). Στο πλάσμα και σε διάφορους ιστούς του
ανθρώπου και διαφόρων ζωικών ειδών έχουν βρεθεί και άλλες καρδιοτονωτικές γλυκοσίδες (διγοξίνη, προσκιλαρίνη Α, μπουφοδιενολίδια), αλλά
μόνο τα επίπεδα πλάσματος της ΕΟ έχουν συσχετιστεί ευθέως με την ΒΡ
και την υπέρταση στον άνθρωπο και σε πειραματόζωα. Αυξημένα επίπεδα
ΕΟ έχουν παρατηρηθεί στο 40% περίπου των ασθενών με μη ρυθμιζόμενη ιδιοπαθή αρτηριακή υπέρταση και σε σημαντικό ποσοστό ασθενών με
υπέρταση οφειλόμενη σε πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό ή υπερέκκριση ACTH(25). Επίσης αυξημένα επίπεδα ΕΟ έχουν διαπιστωθεί σε τρωκτικά με DOCA-salt υπέρταση, με ACTH προκαλούμενη ή συνοδεύουσα
μειωμένη νεφρική μάζα υπέρταση, καθώς επίσης σε ευαίσθητα στο αλάτι
πειραματόζωα (salt-sensitive Milan strain rats) υπό υψηλή δίαιτα άλατος.
Παρατεταμένη χορήγηση ΕΟ, αλλά όχι διγοξίνης ή διγιτοξίνης, σε φυσιολογικά ποντίκια αυξάνει την ΒΡ(30). Η σύνθεση και η έκκριση της ΕΟ διεγείρονται από την υψηλή διαιτητική πρόσληψη Na+ και από την ACTH(31). Ο
μηχανισμός διαμέσου του οποίου η κατακράτηση Na+ και η υπερογκαιμία
διατηρούν αυξημένα επίπεδα ΕΟ δεν έχει διευκρινιστεί, όπως επίσης και
ο μηχανισμός του φαινομένου της διατήρησης υψηλών επιπέδων ΕΟ στο
πλάσμα παρά την επαναφορά του όγκου του πλάσματος σε φυσιολογικά
επίπεδα στη χρόνια φάση. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι ο όγκος του πλάσματος παραμένει δυσανάλογα υψηλός για το επίπεδο της ΒΡ(25).
Όπως προαναφέρθηκε, τα καρδιοτονωτικά στεροειδή αναστέλλουν την
+
Na -K+-ATPάση, με συνέπεια αύξηση της ενδοκυττάριας [Na+], η οποία διαμέσου του αντιμεταφορέα Na+/Ca2+ αυξάνει την ενδοκυττάρια [Ca2+], που
τελικά ευθύνεται για την αύξηση της καρδιακής συσταλτικότητας καθώς
επίσης και αυτής των λείων μυικών κυττάρων των αγγείων. Αυτός ο μηχανισμός όμως περιπλέκεται από το γεγονός ότι οι 4 ισομορφές της αυπομονάδας της Na+-K+-ATPάσης εμφανίζουν διαφορετική συγγένεια με τα
καρδιοτονωτικά στεροειδή και ρυθμίζονται ανεξάρτητα(32). Η α-υπομονάδα
περιέχει τη θέση σύνδεσης με τα καρδιοτονωτικά στεροειδή, το Na+, το K+
και το ATP. Όλα τα κύτταρα εκφράζουν Na+-K+-ATPάση με μία α1-ισομορφή, η οποία είναι η υπερέχουσα και η οποία στα περισσότερα κύτταρα
είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση χαμηλής της ενδοκυττάριας [Na+]. Στον
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άνθρωπο και στα περισσότερα θηλαστικά η α1 ισομορφή εμφανίζει υψηλή
συγγένεια με την ΕΟ, αλλά πολύ χαμηλότερη σε είδη τρωκτικών (rodents).
Τα περισσότερα κύτταρα, επίσης εκφράζουν είτε α2 ή α3 ισομορφές που κι
αυτές εμφανίζουν υψηλή συγκέντρωση με την ΕΟ. Η α1 ισομορφή φαίνεται
ότι εμφανίζει ομοιόμορφη κατανομή στις κυτταρικές μεμβράνες. Αντίθετα η
α2 και α3 ισομορφές στα λεία μυικά κύτταρα, στους νευρώνες και τα γλοιοκύτταρα περιορίζονται σε μικρές περιοχές της μεμβράνης συνοδευόμενες
στενά με το υποκείμενο ενδοπλασματικό δίκτυο, πράγμα που δεν συμβαίνει με την α1 ισομορφή. Επιπρόσθετα, στα ίδια κύτταρα ο Na+/Ca2+ αντιμεταφορέας βρίσκεται σε στενή σύνδεση με τις ίδιες περιοχές της μεμβράνης,
γεγονός που υποδηλώνει ότι η Na+-K+-ATPάση με α2 ή α3 ισομορφές και ο
Na+/Ca2+ αντιμεταφορέας λειτουργούν συνεργικά. Αυτή η συνέργεια φαίνεται ότι καθιστά τις α2 και α3 ισομορφές ικανές και παρά την πολύ μικρότερη
χημική συγγένεια που εμφανίζουν με το Na+ σε σχέση με την α1 ισομορφή
να λειτουργούν φυσιολογικά στη χαμηλή ενδοκυττάρια [Na+]. Αυτό εξηγεί
γιατί ακόμη και χαμηλές συγκεντρώσεις ΕΟ μπορούν να τροποποιούν την
ομοιοστασία του Ca2+ και τη συσταλτικότητα των αρτηριακών και καρδιακών μυικών κυττάρων ακόμη και σε πειραματόζωα (rodents), όπου η α1
ισομορφή εμφανίζει πολύ μικρότερη συγγένεια με αυτή(25).
6.3. Ο κεντρικός ρόλος της α2 ισομορφής της Na+-K+-ATPάσης στη παθοφυσιολογία της νατριοεξαρτώμενης υπέρτασης
Όπως προαναφέρθηκε τα επίπεδα της ΕΟ είναι αυξημένα σε σημαντικό
ποσοστό ασθενών με ιδιοπαθή υπέρταση και σ’ όλα τα πειραματόζωα με
αλατοεξαρτώμενη υπέρταση. Σχετικά πρόσφατα (2005) μελετήθηκε ή επίδραση χαμηλών δόσεων ΕΟ στον τόνο απομονωμένων τμημάτων μεσεντερίου αρτηρίας ποντικών(32). Παρατηρήθηκε αύξηση της ενδοκυττάριας
[Ca2+] και του μυογενούς τόνου, επίδραση που δεν επηρεάστηκε με τον
αποκλεισμό των α-αδρενεργικών υποδοχέων και διατηρήθηκε παρά την
αφαίρεση του ενδοθηλίου των αρτηριών. Τα μυικά κύτταρα των αρτηριών
αυτών των πειραματόζωων εκφράζουν μόνο α1 και α2 ισομορφές στην Na+K+-ATPάση και οι χαμηλές δόσεις της ΕΟ που χρησιμοποιήθηκαν δεν αναστέλλουν την α1 ισομορφή. Συνεπώς, η αύξηση της ενδοκυττάριας [Ca2+]
και του μυογενούς τόνου θα πρέπει να αποδοθούν στην αναστολή της α2
ισομορφής. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε ετερόζυγα ποντί153
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κια με μετάλλαξη, είτε στην α1, είτε στην α2 ισομορφή. Η ΒΡ στα ποντίκια με
μετάλλαξη στην α2 ισομορφή ήταν σημαντικά υψηλότερη από την αντίστοιχη των πειραματόζωων με α1 μετάλλαξη. Έτσι φαίνεται ότι η α2 ισομορφή
της Na+-K+-ATPάσης ασκεί μακροπρόθεσμη ρύθμιση του αγγειακού τόνου
και της ΒΡ. Συμβατό με αυτό το συμπέρασμα είναι το γεγονός ότι ποντίκια
που υπερεκφράζουν α2 ισομορφές στα λεία μυικά κύτταρα εμφανίζουν χαμηλότερη ΒΡ σε σχέση με αυτά που υπερεκφράζουν α1 ισομορφές, καθώς
επίσης και το γεγονός ότι η μειωμένη έκφραση της α2 ισομορφής επιταχύνει την επαγωγή της DOCA-salt υπέρτασης(34). Σχετικές μελέτες έχουν
δείξει ότι ποντίκια με μεταλλάξεις στην α2 ισομορφή που την καθιστούν
ανθεκτική στην ΕΟ δεν εμφανίζουν υπέρταση με τη χορήγηση ΕΟ, ούτε
υπέρταση προκαλούμενη από την ACTH. Επίσης η Digibind, η οποία συνδέεται με την ΕΟ με υψηλή συγγένεια, καταργεί την υπερτασιογόνο δράση
της ACTH και μειώνει την ΒΡ σε ασθενείς με υπέρταση κατά τη διάρκεια
της κύησης(35,36).
Συμπερασματικά η μείωση της δραστηριότητας της α2 ισομορφής προκαλούμενη, είτε με χαμηλές δόσεις ΕΟ. είτε διαμέσου μεταλλάξεων οδηγεί
την αύξηση της ΒΡ(37,38). Παρόλα αυτά, οριστικά συμπεράσματα στον άνθρωπο απαιτούν περαιτέρω έρευνα.
6.4. Κατακράτηση Na+, ελλείμματα K+ και υπέρταση
Η επαναρρόφηση του Na+ στα νεφρικά σωληνάρια είναι αυξημένη σε
ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση διαμέσου διέγερσης διαφόρων μεταφορέων Na+ της αυλικής πλευράς της μεμβράνης, καθώς επίσης και της Na+K+-ATPάσης της πλευρικής σωληναριακής μεμβράνης. Ο αντιμεταφορέας
Na+-Η+ που εδράζεται στην αυλική πλευρά της μεμβράνης των κυττάρων
των εγγύς εσπειραμένων σωληναρίων και του ανιόντος σκέλους της αγκύλης του Henle, κατέχει κεντρικό ρόλο στην επαναρρόφηση του Na+ και η
δραστικότητά του αυξάνεται σε ποντίκια με υπέρταση. Παρόμοια αποτελέσματα εμφανίζουν ελλείμματα K+ (potassium depletion) διαμέσου πρόκλησης ενδοκυττάριας οξέωσης και διέγερσης του συμπαθητικού νευρικού
συστήματος και του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης. Η διαιτητική πρόσληψη
K+ έχει αντίθετα αποτελέσματα. Ο συμμεταφορέας Na+-Cl- στα άπω σωληνάρια και η Na+-K+-ATPάση ενεργοποιούνται από την περίσσεια αλδοστερόνης στην ιδιοπαθή υπέρταση ευνοώντας την κατακράτηση Na+ και
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την αποβολή K+. Δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε Na+ αυξάνει την αποβολή K+ διαμέσου αύξησης της προσφοράς Na+ στον άπω νεφρώνα(39) και
προκαλεί την έκκριση ενός ενδογενούς παράγοντα παρόμοιου με την ΕΟ
(Digitalis like factor) από τα επινεφρίδια και τον εγκέφαλο, ο οποίος αυξάνει
την έκφραση της αντλίας Na+ στους νεφρούς και προκαλεί κατακράτηση
Na+(40). Η επί μακρόν παραμονή των ελλειμμάτων K+ προκαλεί διέγερση
στη δραστηριότητα και την έκφραση της νεφρικής αντλίας Na+ και ευνοεί
την κατακράτηση Na+. Η επίδραση αυτή έχει δειχτεί σε καλλιέργειες νεφρικών κυττάρων μετά από 24ωρη επώαση σε διάλυμα χαμηλής [K+] και σε
ποντίκια υπό δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε K+ για 5 εβδομάδες(41),
φαινόμενο όμοιο με αυτό που παρατηρείται σε παρατεταμένη επώαση (5
ημέρες) νεφρικών κυττάρων με ΕΟ ή σε ποντίκια με έγχυση ΕΟ για 3-4
εβδομάδες, τα οποία εκδηλώνουν υπέρταση. Αυτή η επίδραση της διέγερσης της Na+-K+-ATPάσης στους νεφρούς είναι ακριβώς αντίθετη με την
ανασταλτική δράση των ελλειμμάτων K+ και της ΕΟ στη Na+-K+-ATPάση
στα λεία μυικά κύτταρα των αρτηριών και των αρτηριολίων, προκαλώντας
τελικά αύξηση της [Na+] και μείωση της [K+] ενδοκυττάρια(25). Η αύξηση
της ενδοκυττάριας [Na+] προκαλεί διέγερση του αντιμεταφορέα Na+/Ca2+
και αύξηση της ενδοκυττάριας [Ca2+]. Τα ελλείμματα K+ και η υποκαλιαιμία
αναστέλλουν τα κανάλια K+ στις κυτταρικές μεμβράνες προκαλώντας εκπόλωση αυτών με το Vm να πλησιάζει το μηδέν. Λόγω της ηλεκτρογενούς
φύσης της η αναστολή της αντλίας Na+-K+ μειώνει το Vm και η εκπόλωση
των μεμβρανών των λείων μυϊκών κυττάρων ευνοεί την περαιτέρω αύξηση
της [Ca2+] ενεργοποιώντας τα εξαρτώμενα από το δυναμικό κανάλια Ca2+
στη μεμβράνη του σαρκοπλασματικού δικτύου και του αντιμεταφορέα Na+/
Ca2+. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η αύξηση του αγγειακού τόνου. Η ροσταφουροξίνη (PST2238) που ανταγωνίζεται τη δράση της ΕΟ στην Na+-K+ATPάση των λείων μυικών κυττάρων και των νεφρών και η SEA400, ένας
ειδικός αναστολέας του αντιμεταφορέα Na+/Ca2+ φαίνεται ότι δρουν στην
αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς υπέρτασης, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη σημασία της ΕΟ και του αντιμεταφορέα Na+/Ca2+ στην παθογένειά της(40).
6.5. Ομοιοστασία Na+, K+ και αγγειοδιαστολή
Η ομοιοστασία Na+, K+ συμμετέχει σημαντικά στην εξαρτώμενη από
το ενδοθήλιο αγγειοδιαστολή, η οποία είναι μειωμένη στην ιδιοπαθή
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υπέρταση(42). Η κατακράτηση Na+ μειώνει τη σύνθεση του οξειδίου του
αζώτου (NO) που προκαλεί αγγειοδιαστολή στα αρτηριόλια και αυξάνει τα
επίπεδα πλάσματος της διμεθυλ-αργινίνης, ενός αναστολέα της παραγωγής ΝΟ. Ο περιορισμός της πρόσληψης Na+ έχει αντίθετα αποτελέσματα.
Η υψηλής περιεκτικότητας δίαιτα σε Κ+ και η αύξηση της [Κ+] στο πλάσμα
προκαλεί αγγειοδιαστολή διαμέσου υπερπόλωσης των ενδοθηλιακών κυττάρων ως αποτέλεσμα διέγερσης της αντλίας Na+-K+ και των καναλιών
Κ+(43). Η υπερπόλωση του ενδοθηλίου μεταβιβάζεται στα λεία μυικά κύτταρα προκαλώντας μείωση της ενδοκυττάριας [Ca2+] και αγγειοδιαστολή. Η
πειραματικά προκαλούμενη καλιοπενία αναστέλλει την εξαρτώμενη από το
ενδοθήλιο αγγειοδιαστολή και η πλούσια σε Κ+ δίαιτα, πέραν της επίδρασής της στον αγγειακό τόνο, μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, αναστέλλοντας την αρτηριακή θρόμβωση, την αθηρωμάτωση και την υπερτροφία
του μέσου χιτώνα του αρτηριακού τοιχώματος(44). Η επί μακρό χρονικό διάστημα χορήγηση μικρών δόσεων θειαζιδών μειώνει την αρτηριακή πίεση
όχι λόγω της προκαλούμενης υπογκαιμίας, αλλά κυρίως διαμέσου μείωσης
της συστηματικής αγγειακής αντίστασης, η οποία πιθανά προκαλείται από
μεταβολές στην ιονική σύσταση του αγγειακού τοιχώματος. Η νατριούρηση
μειώνει την ενδοκυττάρια [Νa+] και προκαλεί ανακατανομή του Κ+ ενδοκυττάρια. Η ενεργοποίηση των καναλιών Κ+ συμμετέχει στην αγγειοδιαστολή
που προκαλείται από τις θειαζίδες(45).
6.6. Επίδραση των μεταβολών Na+, K+ του εγκεφαλονωτιαίου υγρού
στην αρτηριακή πίεση
Η έγχυση υπερτόνου διαλύματος NaCl στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό
(ΕΝΥ) αυξάνει την ΒΡ, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με την έγχυση ΚCl. Η
ενδοκοιλιακή έγχυση αλδοστερόνης, σε δόση πολύ μικρή και ανεπαρκή για
να προκαλέσει αύξηση της ΒΡ μειώνει τη [Κ+] στο ΕΝΥ και προκαλεί υπέρταση. Η χορήγηση Κ+ ή προρενόνης εμποδίζει τη μείωση της [Κ+] στο ΕΝΥ
και την αγγειοσυσταλτική δράση της αλδοστερόνης. Η ευεργετική δράση
της σπιρονολακτόνης στην υπέρταση μπορεί να εξαρτάται από τις κεντρικές επιδράσεις του φαρμάκου στην εξωκυττάρια [Κ+] στον εγκέφαλο, που
τροποποιεί τον συμπαθητικό τόνο(46). Οι κεντρικές δράσεις των μεταβολών
των συγκεντρώσεων του Na+ και K+ στο ΕΝΥ μεσολαβούνται πιθανά από
μεταβολές στη δραστικότητα της Na+-K+-ATPάσης και του συστήματος ρε156
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νίνης-αγγειοτενσίνης του εγκεφάλου. Επίσης έχει βρεθεί ότι τα ελλείμματα
Κ+ συνοδεύονται από μείωση της ευαισθησίας των τασεϋποδοχέων, που
αποκαθίσταται με τη χορήγηση Κ+(39).

7. Na+-K+-ATPάση και καρδιακή λειτουργία
Όπως προαναφέρθηκε η Na+-K+-ATPάση είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση του Vrest των διεγειρόμενων κυττάρων, αποκαθιστώντας την ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια συγκέντρωση του Na+ και του K+ αντίστοιχα μετά
την εκπόλωση της μεμβράνης. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι διάφοροι
μεταφορείς Na+ στη κυτταρική μεμβράνη συμμετέχουν σημαντικά στην παθογένεια της καρδιακής νόσου, επειδή αυτά τα συστήματα δεν είναι μόνο
υπεύθυνα για την έναρξη του δυναμικού ενεργείας των μεμβρανών των
καρδιακών κυττάρων (διαμέσου των εξαρτώμενων από το δυναμικό καναλιών Na+), αλλά και επειδή ρυθμίζουν στενά την είσοδο και την έξοδο
του Ca2+ διαμέσου του αντιμεταφορέα Na+/Ca2+. Η κατεύθυνση όμως και ο
ρυθμός του τελευταίου καθορίζονται από τις σχετικές συγκεντρώσεις του
Na+ και του Ca2+ μέσα και έξω από τα μυικά κύτταρα. Επίσης πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η ενδοκυττάρια [Na+] αυξάνεται σε πειραματόζωα με
υπερτροφία του μυοκαρδίου, καθώς επίσης και σε ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια. Ενδεχομένως η ενδοκυττάρια αύξηση της [Na+] να αποτελεί
αντισταθμιστικό μηχανισμό για να μειωθεί η έξοδος από τα κύτταρα του
Ca2+ διαμέσου του αντιμεταφορέα Na+/Ca2+, έτσι ώστε να αυξηθεί η συσταλτικότητα του μυοκαρδίου και να βελτιωθεί η καρδιακή λειτουργία. Η αύξηση
όμως της ενδοκυττάριας [Ca2+] προδιαθέτει σε καρδιακές αρρυθμίες(47).
7.1. Ποσοτικές μετρήσεις της Na+-K+-ATPάσης στο μυοκάρδιο του
ανθρώπου
Η ενεργητική μεταφορά Na+και K+ αναστέλλεται από τις καρδιακές γλυκοσίδες και η Na+-K+-ATPάση αποτελεί τον κυτταρικό υποδοχέα για την
ινότροπο δράση της διγοξίνης. Έτσι οι ουσίες αυτές αποτέλεσαν το εργαλείο για ποσοτικές μετρήσεις της αντλίας. Στο φυσιολογικό μυοκάρδιο
της αριστεράς κοιλίας του ανθρώπου η συγκέντρωση της Na+-K+-ATPάσης
είναι περίπου 70 pmol/gr ξηρού βάρους. Βιοψίες από ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια έχουν δείξει μείωση της ολικής συγκέντρωσης της
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αντλίας κατά 40%. Γενικά στην καρδιακή ανεπάρκεια πολλές μελέτες έχουν
δείξει μείωση από 26-32%. Έχει επίσης βρεθεί σημαντική συσχέτιση μεταξύ του κλάσματος εξωθήσεως της αριστεράς κοιλίας και της συγκέντρωσης
της Na+-K+-ATPάσης(48), που δείχνει ότι η συσταλτικότητα της αριστεράς
κοιλίας μειώνεται αναλογικά με την απώλεια της δραστικότητας της αντλίας. Σημαντικές μειώσεις των ισομορφών α1, α3 και β1 έχουν βρεθεί στην
καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς επίσης και στη μέγιστη σύνδεση με την ΕΟ
και την δραστηριότητα της Na+-K+-ATPάσης. Σημαντικές μειώσεις στην έκφραση των α1 και α2 ισομορφών έχουν βρεθεί στο δεξιό κόλπο ασθενών με
καρδιακή ανεπάρκεια(49).
7.2. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ μεταβολών της ομοιοστασίας Na+, K+ και
Na+-K+-ATPάσης στην καρδιά
Η Na+-K+-ATPάση ενεργοποιείται από το Na+ και το ΑΤΡ ενδοκυττάρια
και από το K+ εξωκυττάρια. Η [Na+] που απαιτείται για το μέγιστο της ημίσειας ενεργοποίησης της αντλίας στην καρδιά ποικίλλει ευρέως ανάλογα
με την ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια σχέση των ιόντων και ευρίσκεται μεταξύ των 8-22 mM. Η αντίστοιχη τιμή για το εξωκυττάριο Κ+ υπό φυσιολογική εξωκυττάρια [Na+] είναι 1-2 mM. Συνεπώς, κορέννυται κατά 70%
περίπου στις φυσιολογικές εξωκυττάριες [K+] των 4 mM(50). Είναι προφανές
συνεπώς ότι οι μεταβολές στις συγκεντρώσεις αυτών των ιόντων επιδρούν
στη λειτουργικότητα της Na+-K+-ATPάσης (και το αντίστροφο είναι αληθές),
με αποτέλεσμα διαταραχές στη συσταλτικότητα και τη διεγερσιμότητα του
μυοκαρδίου. Η μειωμένη συγκέντρωση της αντλίας στο μυοκάρδιο ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια καθώς και η μείωση της δραστικότητάς της
κατά τη διάρκεια δακτυλιδισμού έχουν μέγιστη επίδραση στην ενδοκυττάρια συγκέντρωση [Na+], η οποία αυξάνεται σημαντικά σε πειραματόζωα με
υπερογκαιμία και υπέρταση, όπως επίσης στο ανεπαρκές μυοκάρδιο του
ανθρώπου με αυξημένους ρυθμούς μεταφοράς Na+ προς το ενδοκυττάριο
διαμέρισμα(49). Οι υψηλές τιμές της ενδοκυττάριας [Na+] διεγείρουν την δραστηριότητα της Na+-K+-ATPάσης, της οποίας σε κατάσταση ηρεμίας μόνο
ένα μικρό ποσοστό της είναι ενεργές. Από την άλλη πλευρά σε κατάσταση
ανάγκης η δυνατότητα χειρισμού του Na+ είναι μικρή. Έτσι η ενδοκυττάρια
αύξηση της [Na+] κατά τη διάρκεια λ.χ. ισχαιμίας μπορεί δευτερογενώς να
περιορίζει την έξοδο Ca2+ και H+ από τα κύτταρα προκαλώντας αρρυθμία
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και περαιτέρω επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας. Μία άλλη σημαντική επίδραση της Na+-K+-ATPάσης των καρδιακών κυττάρων αφορά στην
ομοιοστασία της εξωκυττάριας [Κ+]. Η επίδραση αυτή πρέπει να εξετάζεται
αφενός μεν ως προς τον ενδοκυττάριο χειρισμό του Κ+ από τα μυοκύτταρα
αφετέρου δε και ως προς τον χειρισμό του Κ+ που φτάνει στο εξωκυττάριο
διαμέρισμα διαμέσου του αίματος. Φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις μπορεί να επηρεάζουν και τις δύο αυτές παραμέτρους, όπως για
παράδειγμα ο δακτυλιδισμός. Επιπρόσθετα, όπως έχει δειχτεί σε πειραματόζωα η φόρτιση και η πρόκληση ελλειμμάτων Κ+ επιδρούν σημαντικά στην
ομοιοστασία της εξωκυττάριας [Κ+](51). Οι επιδράσεις των ελλειμμάτων του
Κ+ είναι μέγιστης σημασίας, διότι συμβαίνουν πολύ συχνά σε ασθενείς με
καρδιακή ανεπάρκεια υπό θεραπεία με διουρητικά. Μειωμένη δραστηριότητα της Na+-K+-ATPάσης που συνοδεύει μετάλλαξη της αγκυρίνης β προκαλεί επιμήκυνση του QT διαστήματος (long QT syndrome) και αιφνίδιο
θάνατο σε πειραματόζωα κατά τη διάρκεια άσκησης. Στο συγγενές long QT
σύνδρομο του ανθρώπου, που προκαλείται από μεταλλάξεις στα γονίδια
που κωδικοποιούν κανάλια K+, η άσκηση και τα ελλείμματα Κ+ προδιαθέτουν σε αρρυθμίες και αιφνίδιο θάνατο. Σε ασθενείς που μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις και βιοψίες μυοκαρδίου παρατηρήθηκε αύξηση
της δραστηριότητας της Na+-K+-ATPάσης και διαταραχή της ομοιοστασίας
του K+ του πλάσματος αυξήθηκε ο κίνδυνος κολπικής μαρμαρυγής(52).

8. Na+-K+-ATPάση και νευρικό σύστημα
Η Na+-K+-ATPάση διατηρεί την διακυτταρική διαφορά (κλίση) για το Na+
και το K+, που είναι θεμελιώδους σημασίας στη διατήρηση της διεγερσιμότητας των νευρικών κυττάρων και της αγωγής του δυναμικού ενεργείας, καθώς επίσης και στη λειτουργία διαφόρων συστημάτων μεταφοράς,
εμπλεκομένων στη συναπτική πρόσληψη νευρομεταβιβαστών, στη ρύθμιση του όγκου των κυττάρων, του pH και της ενδοκυττάριας [Ca2+].
8.1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ νευρικών σημάτων και δραστηριότητας
της Na+-K+-ATPάσης
Διάφοροι νευρομεταβιβαστές τροποποιούν τη δραστηριότητα της Na+K+-ATPάσης διαμέσου επίδρασης στην έκφραση του ενζύμου, την φω159
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σφορυλίωση ή την ενδοκυττάρια [Ca2+]. Για παράδειγμα η νορεπινεφρίνη
διαμέσου των α1 Α-υποδοχέων διεγείρει τη λειτουργία της Na+-K+-ATPάσης
δια μιας οδού διαβίβασης που οδηγεί σε αποφωσφορυλίωση του ενζύμου με τη μεσολάβηση της καλσινευρίνης(53). Αυτός ο μηχανισμός μπορεί
να συμμετέχει στη ρύθμιση του ενεργειακού μεταβολισμού του εγκεφάλου
και της φάσης REM του ύπνου διαμέσου του υπομέλανος τόπου (locus
ceruleus). Στεροειδείς ορμόνες, όπως η αλδοστερόνη αυξάνουν τη μεταγραφή των α και β υπομονάδων της αντλίας, η οποία αποτελεί και στόχο
εξαρτησιογόνων φαρμάκων όπως η μορφίνη και η αιθανόλη(54).
8.2. Δραστικότητα της Na+-K+-ATPάσης και γλουταμινική διαβίβαση
Η κλίση [Na+] που δημιουργείται από τη Na+-K+-ATPάση οδηγεί στην
πρόσληψη του γλουταμινικού από τα αστροκύτταρα που είναι κρίσιμη για
τη ρύθμιση της διαμέσου τη γλουταμινικού μετάδοσης σημάτων και της
προστασίας έναντι της βλάβης από συσσώρευση γλουταμινικού. Υπάρχει
στενή σύνδεση μεταξύ των μεταφορέων του γλουταμινικού και της Na+K+-ATPάσης(55). Η α2 υπομονάδα της αντλίας και οι μεταφορείς του γλουταμινικού GLT-1 και GLAST εκφράζονται μαζί στις συνάψεις των αστροκυττάρων στο φλοιό της παρεγκεφαλίδας, στον ιππόκαμπο και στο φλοιό
του εγκεφάλου. Στα εμβρυικά αστροκύτταρα του ανθρώπου η έκθεση σε
αυξημένες συγκεντρώσεις γλουταμινικού αυξάνει την έκφραση του GLAST
και της γ-υπομονάδας της Na+-K+-ATPάσης με συνέπεια αύξηση της πρόσληψης γλουταμινικού και της δραστηριότητας της Na+-K+-ATPάσης(56).
Εναλλακτικά, η αντλία μπορεί να ρυθμίζει τη δραστικότητα των μεταφορέων του γλουταμινικού και την έκφραση και το ρυθμό ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης (turnover) των υποδοχέων του γλουταμινικού. Ενδεχομένως, η Na+-K+-ATPάση και οι μεταφορείς του γλουταμινικού να αποτελούν τμήμα του αυτού μακρομοριακού συμπλέγματος και να ενεργούν
ως μία λειτουργική μονάδα στη ρύθμιση της διαμέσου του γλουταμινικού
νευρομεταβίβασης(55).
8.3. Na+-K+-ATPάση και ρύθμιση του όγκου των κυττάρων στο κεντρικό
νευρικό σύστημα
Η δραστηριότητα των νευρικών κυττάρων προκαλεί παροδικές μεταβολές στις συγκεντρώσεις του Na+, K+, Ca2+ και Cl-, που μπορεί να επιδρούν
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στον όγκο των νευρικών και νευρογλοιακών κυττάρων. Η λειτουργία της
Na+-K+-ATPάσης εμποδίζει την ενδοκυττάρια συσσώρευση του Na+ και δημιουργεί τις ηλεκτροχημικές διαφορές, που είναι αναγκαίες για τις δευτερογενείς ιονικές μεταφορές, που διατηρούν τον όγκο του κυττάρου. Το κανάλι
ύδατος ακουαπορίνη 4 εκφράζεται σε αφθονία στα αστροκύτταρα και κατέχει ρόλο κλειδί στη κάθαρση του K+ και του γλουταμινικού που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της νευρικής δραστηριότητας. Υπάρχει ένδειξη
ότι η ακουαπορίνη 4 συναθροίζεται μαζί με τον υποδοχέα 5 (mGLuRS)
του γλουταμινικού και της Na+-K+-ATPάσης, σχηματίζοντας μία περιοχή μεταφοράς (διαβίβασης) στα αστροκύτταρα, που μπορεί να είναι μείζονος
λειτουργικής σημασίας(57).
8.4. Συμμετοχή της Na+-K+-ATPάσης στη μεταβίβαση σημάτων και την
πλαστικότητα των νευρικών συνάψεων
Ανεξάρτητα από τη λειτουργία της ως αντλία, η Na+-K+-ATPάση λειτουργεί και ως υποδοχέας στη μεταβίβαση σημάτων εμπλεκόμενη στην πλαστικότητα των νευρικών συνάψεων και μπορεί να σχηματίζει συμπλέγματα με
τους υποδοχείς του αυξητικού παράγοντα και να συνοδεύει τον 1,4,5-τριφωσφορικό υποδοχέα της ινοσιτόλης στη δημιουργία ενδοκυττάριων οδών
μεταβίβασης και ρύθμισης του Ca2+. Για παράδειγμα η Na+-K+-ATPάση πυροδοτεί την ανάπτυξη των δενδριτών στα νευρικά κύτταρα του φλοιού διαμέσου της ενεργοποίησης της πρωτεϊνικής κινάσης(58). Η α3 υπομονάδα της
αντλίας λειτουργεί ως υποδοχέας για την αγκρίνη και ρυθμίζει την έκφραση
και την εντόπιση των μετασυναπτικών υποδοχέων στις νευρικές συνάψεις.
Η σύνδεση των ενδογενών καρδιοτονωτικών γλυκοσιδών (digitalis like)
με τη Na+-K+-ATPάση αναστέλλει όχι μόνο τη λειτουργία της, αλλά επίσης
ενεργοποιεί διάφορες οδούς μεταφοράς σημάτων που μεταβάλλουν την
ενδοκυττάρια [Ca2+] και την έκφραση ειδικών γονιδίων.
8.5. Na+-K+-ATPάση και εμμύελοι νευράξονες
Στους εμμύελους νευράξονες η α1, α3 και β1 υπομονάδες της Na+-K+ATPάσης εκφράζονται κυρίως μεταξύ των κόμβων του αξονολείμματος
(axolemma), ενώ τα εξαρτώμενα από το δυναμικό κανάλια Na+ που ευθύνονται για την εκπόλωση συσσωρεύονται στους κόμβους του Ranvier.
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Επαναλαμβανόμενες πυροδοτήσεις των νεύρων προκαλούν ενεργοποίηση της Na+-K+-ATPάσης που επιτρέπει τη ταχεία επαναπόλωση, η οποία
απαιτείται για τις επαναλαμβανόμενες πυροδοτήσεις των νευραξόνων. Η
κατανομή της Na+-K+-ATPάσης στα μεσοδιαστήματα των κόμβων αποσυνδέει τμηματικά ανά διάστημα την εισαγωγή Na+ στους κόμβους από την εισαγωγή του μεσοκομβικά. Έτσι η αντιμεταφορά Na+-K+ διαμέσου του περιαξονικού διαστήματος κατέχει δραστικό ρόλο στη φυσιολογική αγωγιμότητα
του δυναμικού ενεργείας(59). Στους περιφερειακούς εμμύελους νευράξονες
η ενεργοποίηση της Na+-K+-ATPάσης και η τοπική αύξηση του Ca2+ σε αυτούς μπορεί να συναθροίζει τα μιτοχόνδρια στους κόμβους του Ranvier
κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής αγωγής του δυναμικού ενεργείας. Οι
αλληλεπιδράσεις με τον νευράξονα ρυθμίζουν την έκφραση των υπομονάδων στα εμμύελα κύτταρα. Τα ολιγοδενδροκύτταρα και τα κύτταρα Schann
εκφράζουν την α2 υπομονάδα, αλλά διαφορετικές β υπομονάδες(60).
8.6. Κλινικές συσχετίσεις
Η δυσλειτουργία της Na+-K+-ATPάσης ενοχοποιείται στη παθογένεια διαφόρων παθολογικών καταστάσεων του νευρικού συστήματος.
8.6.1. Βλάβη στα νευρικά και νευρογλοιακά κύτταρα σε καταστάσεις ενεργειακής ανεπάρκειας

Η μειωμένη δραστηριότητα της Na+-K+-ATPάσης αποτελεί πρωταρχικό μηχανισμό οξείας βλάβης των νευρικών και νευρογλοιακών κυττάρων
σε καταστάσεις υποξίας, ισχαιμίας, υπογλυκαιμίας και άλλες καταστάσεις
που συνοδεύονται από ανεπάρκεια του οξειδωτικού μεταβολισμού των μιτοχονδρίων και της παραγωγής του ΑΤΡ. Η αδυναμία διατήρησης διαμεμβρανικής διαφοράς Na+ και K+ προκαλεί κατάρρευση του Vm, μείωση της
δραστηριότητας των υποδοχέων του γλουταμινικού και μετακίνηση ύδατος ενδοκυττάρια, με αποτέλεσμα οίδημα των κυττάρων και ενδοκυττάρια
συσσώρευση Ca2+. Η τελευταία μπορεί να συμβαίνει διαμέσου αρκετών
μηχανισμών, όπως η είσοδος Ca2+ διαμέσου των εξαρτώμενων από το
γλουταμινικό και το δυναμικό καναλιών, η αναστροφή της λειτουργίας του
Na+/Ca2+ αντιμεταφορέα και η μειωμένη φυσικοχημική εξουδετέρωση του
Ca2+(61).
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8.6.2. Επιληψία

Υπό φυσιολογικές συνθήκες η υψηλή εξωκυττάρια [Κ+] αυξάνει τη δραστικότητα της Na+-K+-ATPάσης, γεγονός που προάγει την απομάκρυνση
του Κ+, το οποίο συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια των επαναλαμβανόμενων
νευρικών πυροδοτήσεων (neuronal firing). Σε πειραματικά μοντέλα εστιακής επιληψίας έχει παρατηρηθεί μείωση της προκαλούμενης από το Κ+
ενεργοποίησης της Na+-K+-ATPάσης των νευρογλοιακών κυττάρων στην
εστία των σπασμών συγκριτικά με μη επιληπτογόνες περιοχές. Το ίδιο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί σε περιοχές του νεοφλοιού σε ασθενείς με ανθιστάμενη στη θεραπεία επιληψία του κροταφικού λοβού που πιθανόν να
οφείλεται σε επίδραση του K+ στην αποφωσφορυλίωση της α υπομονάδας
στα αστροκύτταρα(62). Πειραματικά μοντέλα με σημειακή μετάλλαξη στην
α3 υπομονάδα εμφανίζουν διαταραχή στη λειτουργία της Na+-K+-ATPάσης
των νευρικών κυττάρων, που οδηγεί σε υπερδιεγερσιμότητα, η οποία εκδηλώνεται με εστιακούς και γενικευμένους σπασμούς(54).
8.6.3. Συγγενής ημιπληγική ημικρανία τύπου 2 (FHM2)

H FHM2, όπως και η σποραδική ημιπληγική ημικρανία (SHM), οφείλεται σε ανεπάρκεια της α2 υπομονάδας προκαλούμενης από μεταλλάξεις
του ΑΤΡ1Α2 γονιδίου στο χρωμόσωμα 1q23. Και στις δύο αυτές μορφές
ημικρανίας προηγείται αύρα την οποία ακολουθεί ημιπάρεση και ορισμένες φορές αταξία, επιληπτικοί σπασμοί και κώμα(54). Ορισμένες μεταλλάξεις
οδηγούν στη σύνθεση μη λειτουργικών πρωτεϊνών και άλλες σε μεταβολές
στις εξαρτώμενες από το δυναμικό ιδιότητες, όπως κινητικότητα, συγγένεια με κατιόντα ή μειωμένη στοχοποίηση της μεμβράνης και μείωση της
εξαρτώμενης από τη θερμοκρασία σταθερότητας του ενζύμου. Η μείωση
της λειτουργικότητας της Na+-K+-ATPάσης που προέρχεται από αυτές τις
μεταλλάξεις οδηγεί σε μειωμένη μετακίνηση του K+ και του γλουταμινικού
διαμέσου των συναπτικών σχισμών. Το γεγονός αυτό μπορεί να αυξάνει τη
τάση για εκπόλωση στο φλοιό και για επιταχυνόμενη καταστολή, η οποία
πιστεύεται ότι είναι το υπόβαθρο της αύρας(62).
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8.6.4. Ταχείας έναρξης δυστονικός παρκινσονισμός (RDP)

Ο RDP είναι μία σπάνια κινητική διαταραχή κληρονομούμενη με τον
αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα και προκαλούμενη από μετάλλαξη στο ATPA13 γονίδιο, που κωδικοποιεί την α3 υπομονάδα της Na+-K+ATPάσης. Προσβάλλει συχνότερα εφήβους και νέους ενήλικες και πολύ
σπάνια παιδιά. Χαρακτηρίζεται από αιφνίδια έναρξη και ταχεία εξέλιξη, σε
διάστημα ωρών έως εβδομάδων, δυστονία του στόματος και του προσώπου, δυσαρθρία, δυσφαγία, δυστονικούς σπασμούς κυρίως στα άνω άκρα,
βραδυκινησία και ορθοστατική αστάθεια με ή χωρίς δυσκαμψία και χωρίς
ανταπόκριση στη λεβεντόπα. Η διαταραχή μπορεί να πυροδοτείται από
τη σωματική άσκηση, την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, τον πυρετό
και την ψυχολογική ένταση(63). Η φυσική πορεία της νόσου ποικίλλει. Οι
ασθενείς μπορεί να σταθεροποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, να
επιδεινώνονται εμφανίζοντας κυμαινόμενη πορεία ή να βελτιώνονται προοδευτικά με το χρόνο. Οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί του RDP δεν είναι
απόλυτα διευκρινισμένοι. Εννέα διαφορετικές μεταλλάξεις έχουν ταυτοποιηθεί στο α3 γονίδιο της Na+-K+-ATPάσης και όλες σχεδόν εντοπίζονται στις
διαμεμβρανικές περιοχές σύνδεσης με τα κατιόντα ή σε γειτονικές θέσεις
με συνέπεια μειωμένη συγγένεια με το Na+. Πολλά νευρικά κύτταρα εκφράζουν και την α1 και την α2 υπομονάδα, αλλά άλλα, όπως στα βασικά
γάγγλια και την παρεγκεφαλίδα μόνο την α3, γεγονός που μπορεί να εξηγεί
τη ποικιλομορφία του φαινοτύπου(54).
8.6.5. Πολλαπλή σκλήρυνση

Δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων και επηρεασμένη δραστηριότητα της
Na -K+-ATPάσης στους νευράξονες που προκαλεί αύξηση της ενδοαξονικής [Na+], αναστροφή του αντιμεταφορέα Na+/Ca2+ και συσσώρευση μέσα
στους άξονες Ca2+, εμπλέκονται στην εκφύλιση των αξόνων που ακολουθεί
μία σειρά καταστάσεων, όπως ισχαιμία, σακχαρώδης διαβήτης, τραύματα,
φλεγμονές και πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ). Μέσα στις οξείες βλάβες της ΠΣ
παρατηρείται ανακατανομή των εξαρτώμενων από το δυναμικό καναλιών
Na+ (Ναν1.6) μακριά από τους κόμβους του Ranvier προκαλώντας σταθερή μεταφορά Na+ και δευτερογενώς ενεργοποίηση του αντιμεταφορέα Na+/
Ca2+, που συνεκφράζεται με τα Ναν1.6 κατά μήκος των οξέως απομυελι+
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νωθέντων νευραξόνων. Αυτές οι μεταβολές δεν παρατηρούνται στις χρόνιες βλάβες της ΠΣ υποδηλώνοντας διαφορετικό μηχανισμό εκφύλισης των
αξόνων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων και η
μειωμένη δραστηριότητα της Na+-K+-ATPάσης μπορεί να κατέχουν μείζονα
ρόλο στην απομυελίνωση των αξόνων στη χρόνια ΠΣ, στην οποία, όπως
δείχνουν πρόσφατες έρευνες, οι νευράξονες περιέχουν μειωμένο αριθμό
ενεργών αντλιών(65).

9. Συμπεράσματα
Πληθώρα καναλιών μεταφοράς και αντλιών συμμεταφοράς και αντιμεταφοράς ιόντων συνεργάζονται στην εγκατάσταση και διατήρηση του δυναμικού των κυτταρικών μεμβρανών. Η Na+-K+-ATPάση είναι υπεύθυνη για
την διατήρηση των Vrest μετά την εκπόλωση των μεμβρανών των διεγειρομένων κυττάρων (μυικά, νευρικά, ενδοκρινικά) και ρυθμίζει τη διαμεμβρανική μεταφορά στα κύτταρα ουσιών απαραίτητων για το μεταβολισμό
(γλυκόζη, αμινοξέα κ.ά) καθώς επίσης και τον όγκο των κυττάρων. Η δυσλειτουργία της Na+-K+-ATPάσης προκαλεί μεταβολές στην ενδοκυττάρια
και εξωκυττάρια συγκέντρωση του Na+ και του K+ με αποτέλεσμα αδυναμία
διατήρησης του Vrest με σημαντικές επιπτώσεις στη φυσιολογική λειτουργία
των διεγειρομένων κυττάρων, όπως εκφράζονται από τις διαταραχές στο
καρδιαγγειακό και το νευρικό σύστημα. Η αναστολή της λειτουργίας της
αντλίας είναι ασύμβατη με τη ζωή.
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Ερωτήσεις
1. Η δημιουργία και η διατήρηση του δυναμικού ηρεμίας των κυτταρικών μεμβρανών εξαρτάται κυρίως από (μία σωστή):
α) Την ενδοκυττάρια συγκέντρωση του Κ+;
β) Την εξωκυττάρια συγκέντρωση του Na+;
γ) Τις συγκεντρώσεις του Na+, του Κ+ και του Cl-;
δ) Το ενδοκυττάριο pH;
ε) Την τιμή του δυναμικού ενεργείας;
2. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες είναι ο σημαντικότερος στη
διαμόρφωση του δυναμικού των κυτταρικών μεμβρανών υπό φυσιολογικές συνθήκες (μία σωστή):
α) Η διαπερατότητα των κυτταρικών μεμβρανών στα ιόντα;
β) Η απόλυτη θερμοκρασία (Τ) και η σταθερά του Faraday (F);
γ) Το ατομικό βάρος και το φορτίο των ιόντων;
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δ) Το ενδοκυττάριο pH;
ε) Κανένας από τους παραπάνω παράγοντες;
3. Ένας από τους παρακάτω μηχανισμούς κατέχει πρωτεύοντα ρόλο
στην αρρυθμιογόνο δράση της υπερκαλιαιμίας (μία σωστή):
α) Η αύξηση της ωσμωτικότητας του εξωκυττάριου υγρού;
β) Η επίδραση του Κ+ στην ομοιοστασία του Cl-;
γ) Οι μεταβολές του εξωκυττάριου pH;
δ) Η αδυναμία επανεργοποίησης των εξαρτώμενων από το δυναμικό καναλιών Na+;
ε) H μείωση της δραστικότητας της Na+-K+-ATPάσης;
4. Η Na+-K+-ATPάση εκφράζεται (μία σωστή):
α) Σε όλα τα κύτταρα;
β) Στα επιθηλιακά κύτταρα των ουροφόρων σωληναρίων, στα κύτταρα του
νευρικού συστήματος και στα μυικά κύτταρα;
γ) Μόνο στα ουροφόρα σωληνάρια και στο κεντρικό νευρικό σύστημα;
δ) Μόνο στις μεμβράνες των διεγειρόμενων κυττάρων;
ε) Μόνο στο σύστημα αγωγής των ερεθισμάτων στην καρδιά;
5. Σε ποιο από τα παρακάτω συστήματα η αναστολή της Na+-K+-ATPάσης προκαλεί τον θάνατο των κυττάρων (μία σωστή):
α) Στο κεντρικό νευρικό σύστημα;
β) Στο γαστρεντερικό σύστημα;
γ) Στο ενδοκρινικό σύστημα;
δ) Στο καρδιαγγειακό σύστημα;
ε) Σε όλα τα συστήματα;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.

γ
α
δ
α
ε
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Υποκαλιαιμία και αιφνίδιοι καρδιακοί θάνατοι
(αρρυθμιογένεση)
Γεώργιος Φιλντίσης,
Καθηγητής Εντατικολογίας & Υπερβαρικής Ιατρικής,
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή
2. Το μέγεθος του προβλήματος
3. Παθοφυσιολογία - Αίτια αιφνιδίου καρδιακού θανάτου
4. Ομοιόσταση K+
5. Υποκαλιαιμία
5.1. Αίτια υποκαλιαιμίας
5.2. Έκβαση
5.3. Αντιμετώπιση υποκαλιαιμίας
6. Συμπεράσματα
7. Βιβλιογραφία

Κύρια σημεία
- Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι ο απρόσμενος θάνατος από καρδιακά αίτια,
σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να υπάρχει απειλητική παθολογία
- Περίπου 3 εκατομμύρια άτομα υφίστανται αιφνίδιο καρδιακό θάνατο ετησίως,
εκ των οποίων 0,5 εκατομμύριο είναι κάτω των 50 ετών
- Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος προκύπτει από την πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ παθολογικού υποστρώματος και εκλυτικών παραγόντων
- Η στεφανιαία νόσος αποτελεί το συχνότερο παθολογικό υπόστρωμα στον ανεπτυγμένο κόσμο διότι σχετίζεται με επικίνδυνες καρδιακές αρρυθμίες
- Οι διαταραχές του Κ+ αποτελούν σημαντικό εκλυτικό παράγοντα, ιδίως η υποκαλιαιμία
- Υποκαλιαιμία εμφανίζεται σε 7-17% των ασθενών με υπέρταση, οξύ έμφραγμα
μυοκαρδίου και καρδιακή ανεπάρκεια

1. Εισαγωγή
Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος (ΑΚΘ) είναι ο φυσικός θάνατος από καρδιακά αίτια, που εκδηλώνεται με αιφνίδια απώλεια της συνείδησης εντός
μιας ώρας από την έναρξη των οξέων συμπτωμάτων, σ’ ένα άτομο χωρίς προηγούμενη κατάσταση που θα μπορούσε να ήταν θανατηφόρος. Το
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σύνδρομο οδηγεί στο θάνατο εντός 15-30 min από την αρχή των συμπτωμάτων, τα οποία είναι συνήθως απώλεια της συνείδησης ή παύση της αυτόματης αναπνοής και απώλεια του σφυγμού. Παρά το γεγονός ότι ο ΑΚΘ
είναι συνώνυμος με το θάνατο από κοιλιακή αρρυθμία (ταχυκαρδία, ΚΤ
ή μαρμαρυγή, ΚΜ), 25% των περιπτώσεων οφείλονται σε βραδυαρρυθμία, ασυστολία ή ηλεκτρομηχανικό διαχωρισμό, ιδιαίτερα σε προχωρημένη
καρδιακή νόσο. Όμως, παρά τη μεγάλη συχνότητα των καρδιακών αρρυθμιών ως αιτίες θανάτου, αναγνωρίζεται σήμερα ότι η ταξινόμηση των αιτίων
με κλινικά κριτήρια είναι συχνά λανθασμένη, επειδή 40% των αιφνιδίων
θανάτων συμβαίνουν χωρίς μάρτυρες.

2. Το μέγεθος του προβλήματος
Η ετήσια επίπτωση του ΑΚΘ είναι 0,36-1,28 ανά 1000 κατοίκους. Η επιδημιολογία του συνδρόμου διαφέρει σημαντικά (100 φορές) μεταξύ νέων
και ηλικιωμένων και μεταξύ αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών.
Έχει μεγαλύτερη επίπτωση στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, αντανακλώντας τη διαφορά που έχει η επίπτωση της στεφανιαίας νόσου (ΣΝ)
στο φύλο. Αυτό σημαίνει ότι 75% των ΑΚΘ συμβαίνουν στους άνδρες, με
ετήσια επίπτωση 3-4 φορές υψηλότερη από τις γυναίκες. Όσο αφορά τις
ηλικίες, κορύφωση της επίπτωσης του ΑΚΘ συμβαίνει μεταξύ τοκετού και
ηλικίας 6 μηνών, λόγω του συνδρόμου αιφνιδίου νεογνικού θανάτου και
μεταξύ 45 και 75 ετών, λόγω της ΣΝ. Ο ΑΚΘ ευθύνεται για το 19% των
αιφνιδίων θανάτων στα παιδιά μεταξύ 1 και 13 ετών, και για το 30% στις
ηλικίες μεταξύ 14 και 21 ετών.
Ο ΑΚΘ ευθύνεται για 300.000-400.000 θανάτους ετησίως στις ΗΠΑ.
Επειδή πάνω από 80% των ατόμων που εμφανίζουν ΑΚΘ, πάσχουν από
ΣΝ, η επιδημιολογία του βαίνει παράλληλα με αυτή της ΣΝ. Ως εκ τούτου,
η επίπτωση του ΑΚΘ αυξάνει με την ηλικία, τόσο στους άνδρες, όσο και
στις γυναίκες, λευκούς και μη, επειδή η υπεροχή της ισχαιμικής καρδιακής
νόσου αυξάνει με την ηλικία. Εν τούτοις, στους ασθενείς που πάσχουν από
ΣΝ, η αναλογία των στεφανιαίων θανάτων που είναι αιφνίδιοι μειώνεται με
την ηλικία. Αντίθετα, αυξάνει η επίπτωση του ΑΚΘ από άλλα αίτια όπως,
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, καρκίνος και μεταβολικό σύνδρομο, που εμφανίζονται με αυξημένη επίπτωση
στον ανεπτυγμένο κόσμο.
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3. Παθοφυσιολογία - Αίτια αιφνιδίου καρδιακού θανάτου
Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος προκύπτει από μία πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ υποστρώματος και εκλυτικών αιτίων (triggers). Οι οργανικές βλάβες αποτελούν το υπόστρωμα πάνω στο οποίο δρουν οι διαταραχές του μικροπεριβάλλοντος των μυοκαρδιακών κυττάρων και των
μεμβρανών των ινών του Purkinje (λ.χ. ισχαιμία, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, διαταραχές αυτονόμου νευρικού συστήματος και άσκηση). Οι διαταραχές αυτές αποτελούν τα αίτια που ευνοούν την αρρυθμία και ενδεχομένως
τον αιφνίδιο θάνατο.
Όσο αφορά τις οργανικές βλάβες, η ΣΝ αποτελεί τη συχνότερη αιτία
ΑΚΘ στον αναπτυγμένο κόσμο, ενώ στα νέα άτομα κυριότερες αιτίες είναι
συγγενής αρρυθμιογόνος δεξιά καρδιομυοπάθεια, υπερτροφική καρδιομυοπάθεια, ανωμαλίες στεφανιαίων αρτηριών και κληρονομικές διαυλοπάθειες, λ.χ. σύνδρομο παρατεταμένου-μακρού QT (long QT syndrome, QTS).
Το LQTS χαρακτηρίζεται από παράταση του QT διαστήματος στο ΗΚΓ και
από συγκοπτικά επεισόδια ή καρδιακή ανακοπή που πυροδοτούνται από
την συγκινησιακή φόρτιση ή την άσκηση. Μελέτες έδειξαν ότι, παράταση
του διαστήματος QTc >440 ms διπλασιάζει ή τριπλασιάζει τον κίνδυνο ΑΚΘ
στο γενικό πληθυσμό, αλλά όχι σε υψηλού κινδύνου ασθενείς με προχωρημένη καρδιακή νόσο, ιδιαίτερα με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.
Η αρρυθμία που χαρακτηρίζει το σύνδρομο είναι η πολύμορφη κοιλιακή
ταχυκαρδία (torsades de pointes), που πυροδοτείται από πρώιμη επαναπόλωση. Εκτός αυτής της δραματικής εκδήλωσης, πολλοί ασθενείς εκδηλώνουν μία καλοήθη πορεία και παραμένουν ασυμπτωματικοί.
Όσο αφορά τους παροδικούς παράγοντες κινδύνου, δυστυχώς πολλοί
από αυτούς στερούνται επαρκούς ευαισθησίας και ειδικότητας, ούτως ώστε
να γίνει αξιόπιστη πρόβλεψη του κινδύνου που διατρέχει ο ασθενής και
που θα επιτρέψει τη χρήση ειδικής θεραπευτικής παρέμβασης πριν συμβεί
το γεγονός. Αυτό εξαρτάται, τουλάχιστον εν μέρει, από τη μεταβατική φύση
πολλών παραγόντων κινδύνου, όπως ισχαιμία μυοκαρδίου και επανάρδευση, αιμοδυναμική δυσλειτουργία, διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας,
επίδραση κεντρικών και περιφερικών νευροφυσιολογικών δράσεων, τοξική
επίδραση φαρμάκων, τοξινών και αλκοόλ και διαταραχές ηλεκτρολυτών. Η
υποκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία και υπασβεστιαιμία είναι οι κυριότερες αιτίες επίκτητου LQTS και ΑΚΘ. Άλλοι παράγοντες κινδύνου για ΑΚΘ είναι η
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ηλικία, αρτηριακή υπέρταση, υπερτροφία αριστεράς κοιλίας, κολποκοιλιακοί αποκλεισμοί, υπερχοληστερολαιμία, δυσανεξία στη γλυκόζη, μειωμένη
ζωτική χωρητικότητα, κάπνισμα, αυξημένο σωματικό βάρος και καρδιακή
συχνότητα.

4. Ομοιόσταση K+
Η μακροχρόνια διατήρηση της ομοιόστασης του K+ (ώρες-ημέρες) εξαρτάται από τη νεφρική απέκκριση K+, ενώ η βραχυχρόνια (sec-min) εξαρτάται από πολλούς ιστούς. Οι σκελετικοί μύες κατέχουν σημαντικό ρόλο διότι
αποτελούν την μεγαλύτερη δεξαμενή K+ στον οργανισμό. Μπορεί να υπολογιστεί ότι σ’ έναν ενήλικα, το περιεχόμενο K+ στο μυοσκελετικό σύστημα
είναι περίπου 225 φορές περισσότερο από το ολικό K+ του πλάσματος. Επί
πλέον, λόγω του μεγάλου αριθμού της αντλίας Νa+-K+ και των διαύλων K+,
οι σκελετικοί μύες έχουν μεγάλη ικανότητα για ανταλλαγή K+. Όπως έχει
υπολογιστεί, σ’ έναν ενήλικα, εάν ενεργοποιείτο στο μέγιστο η αντλία Νa+/
K+ για την πρόσληψη K+, θα επερχόταν κάθαρση του εξωκυττάριου χώρου
σε 30 sec. Με το μηχανισμό αυτό γίνεται μετακίνηση K+ από το πλάσμα
στις αποθήκες (ενδοκυττάρια), προκαλώντας υποκαλιαιμία σε sec-min.

5. Υποκαλιαιμία
Υποκαλιαιμία ορίζεται γενικώς ως η μείωση του K+ ορού <3,5 mEq/L.
Πρόκειται για συνηθισμένη ηλεκτρολυτική διαταραχή, καθόσον >20% των
νοσηλευόμενων ασθενών και >40% των ασθενών υπό διουρητική αγωγή
παρουσιάζουν υποκαλιαιμία. Στους ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, υποκαλιαιμία παρατηρείται σε 7-17%. Σημαντικό είναι επίσης ότι ανεπαρκής
αντιμετώπιση της υποκαλιαιμίας συναντάται σε 24% των νοσηλευόμενων
ασθενών. Κατά την εξέταση, το δείγμα αίματος πρέπει να διατηρείται σε
δροσερό μέρος και να εξετάζεται χωρίς μεγάλη καθυστέρηση, για την αποφυγή πρόσληψης K+ από τα κύτταρα και την ψευδή διάγνωση υποκαλιαιμίας (ψευδοϋποκαλιαιμίας). Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο στα μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα με αυξημένο αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων.
Οι εκδηλώσεις της υποκαλιαιμίας είναι συνέπεια της επίδρασης στο δυναμικό ηρεμίας της μεμβράνης των μυικών κυττάρων και στην οξεοβασική ισορροπία. Στο μυικό σύστημα, το χαμηλό K+ του πλάσματος προκαλεί
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υπερπόλωση των μυοκυττάρων που τείνουν να είναι πιο ανθεκτικά στη
διέγερση. Αυτό προκαλεί κόπωση, μυαλγίες και αδυναμία, που είναι πιο
έντονα στις μεγάλες ομάδες των εγγύς σκελετικών μυών (πύελος, μηρός,
ώμος). Σε περαιτέρω επιδείνωση της υποκαλιαιμίας εμφανίζεται αδυναμία
των αναπνευστικών μυών, παραλυτικός ειλεός, και, ενδεχομένως, γενικευμένη μυική παράλυση.
Στα μυοκαρδιακά κύτταρα, η αγωγιμότητα του K+ εξαρτάται άμεσα από
τη συγκέντρωση του K+ στο πλάσμα. Συνεπώς, η υποκαλιαιμία μειώνει
την αγωγιμότητα του K+ και οδηγεί σε παράταση της επαναπόλωσης του
καρδιακού δυναμικού, που αντανακλάται στο ΗΚΓ/μα ως παράταση του
QT (ή QU) διαστήματος. Άλλες ΗΚΓ/φικές αλλοιώσεις είναι επιπέδωση ή
αναστροφή του κύματος Τ, εμφάνιση κύματος U και κατάσπαση του ST διαστήματος (Εικόνα 1). Οι ασθενείς που έχουν υποκαλιαιμία και λαμβάνουν
αγωγή με δακτυλίτιδα είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς για αυξημένη τοξικότητα,
επειδή η δακτυλίτιδα αναστέλλει τη δράση της αντλίας Νa+-K+.

Εικόνα 1: ΗΚΓφικές αλλοιώσεις σε υποκαλιαιμία. Αριστερά, φυσιολογικό ΗΚΓ
με K+ ορού 4,4 mEq/L, δεξιά παθολογικό ΗΚΓ (επιπέδωση T, κύμα U) με K+ ορού
3 mEq/L

Η οξεοβασική ισορροπία και το εξωκυττάριο Κ+ αλληλεπιδρούν μέσω
νεφρικών μηχανισμών. Στη μεταβολική αλκάλωση, η περίσσεια HCO3οδηγεί σε αυξημένη διήθηση και απώλεια στα ούρα (διττανθρακουρία). Το
αρνητικό φορτίο του μη επαναρροφούμενου HCO3- αυξάνει το αρνητικό
φορτίο του σωληναριακού αυλού και την έξοδο Κ+ από το επιθήλιο των
αθροιστικών σωληναρίων προκαλώντας καλιούρηση και υποκαλιαιμία. Η
υποκαλιαιμία αυξάνει την παραγωγή ΝΗ3 και τη νεφρική σωληναριακή οξύτητα, με αποτέλεσμα για κάθε mEq οξέος που αποβάλλεται στα ούρα, να
προστίθεται στο αίμα 1 mEq βάσης (HCO3-) και να επιδεινώνεται η αλκάλωση.
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5.1. Αίτια υποκαλιαιμίας
Υπάρχουν πολλές καταστάσεις που οδηγούν σε/ή περιλαμβάνουν την
υποκαλιαιμία. Γενικά, υποκαλιαιμία μπορεί να προέλθει από μετακίνηση
του Κ+ στον ενδοκυττάριο χώρο, από αυξημένες απώλειες στο πεπτικό ή
το δέρμα ή από νεφρική βλάβη.
Ενδοκυττάρια μετακίνηση Κ+ στις
αποθήκες
Διέγερση Na+/K+-ATPάσης
Κατεχολαμίνες
β-αδρενεργικοί αγωνιστές
Ινσουλίνη

Έλλειμμα Κ+
Αυξημένες απώλειες K+
Μη-καλιοσυντηρητικά διουρητικά
Μειωμένη πρόσληψη K+
Κακή διατροφή

Πίνακας 1: Συνήθεις αιτίες υποκαλιαιμίας σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο

Η ενδοκυττάρια μετακίνηση του K+ μπορεί να προκαλέσει ταχεία μείωση της συγκέντρωσής του στο πλάσμα <3,5 mEq/L. Κύριος λόγος είναι η
αυξημένη δραστηριότητα της αντλίας Νa+-K+ στους σκελετικούς μύες, λόγω
της τεράστιας χωρητικότητας τους σε αντλία Νa+-K+ και διαύλους K+, που
μπορεί να προκαλέσει υποκαλιαιμία σε λίγα min. Δεν υπάρχει πραγματική
απώλεια K+ και έλλειμμα, αλλά ανακατανομή στις αποθήκες του οργανισμού. Στους καρδιοπαθείς, μπορεί να έχει κλινική σημασία η υποκαλιαιμική
δράση των αγωνιστών των β-αδρενεργικών υποδοχέων και της ινσουλίνης, επειδή πάσχουν συχνά και από διαβήτη.
Ως έλλειμμα K+ θεωρείται η μείωση των συνολικών αποθηκών του οργανισμού. Στους καρδιοπαθείς, υποκαλιαιμία και έλλειμμα K+ οφείλονται
συχνά σε αυξημένη απώλεια K+ από τους νεφρούς από τη δράση μη-καλιοσυντηρητικών διουρητικών. Το έλλειμμα επιδεινώνεται, επιπλέον, από ανεπαρκή πρόσληψη K+ λόγω μειωμένης όρεξης και πτωχής περιεκτικότητας
της σύγχρονης δίαιτας σε K+.
Όπως έχει δειχθεί, εδώ και έναν αιώνα, τα καρδιαγγειακά νοσήματα
συνδέονται με υποκαλιαιμία και έλλειμμα K+ στην καρδιά, ο δε κίνδυνος
που προέρχεται από αυτή έχει καλά τεκμηριωθεί. Εν γένει, όσο χαμηλότερη η συγκέντρωση του K+ στο πλάσμα, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος.
Σε μία μελέτη, διαπιστώθηκε ότι η θνητότητα των νοσηλευόμενων καρδιοπαθών ασθενών με υποκαλιαιμία ήταν 10 φορές ψηλότερη από το γενικό
νοσηλευόμενο πληθυσμό και ότι σε 24% των ασθενών αυτών υπήρχε ανεπαρκής διόρθωσή της. Σε μελέτη επί 7788 ασθενών με καρδιακή ανεπάρ177
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κεια, ο σταθμισμένος λόγος θνητότητας για τους ασθενείς με K+ ορού <4
mEq/L σε σχέση με τους ασθενείς με K+ ορού 4-4,9 mEq/L ήταν 1,56 για τη
θνητότητα από όλα τα αίτια, 1,65 για την καρδιαγγειακή θνητότητα και 1,86
για τη θνητότητα από καρδιακή ανεπάρκεια (p<0,0001).
Στην υπέρταση, η διουρητική αγωγή συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο
ΑΚΘ λόγω της χρήσης μη καλιοσυντηρητικών διουρητικών, τα οποία αυξάνουν την έκτοπη κοιλιακή δραστηριότητα, παρενέργεια που αναστέλλεται
από την αναπλήρωση του K+ ή την προσθήκη καλιοσυντηρητικών διουρητικών (σπιρονολακτόνη). Στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, η υποκαλιαιμία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ΚΤ και ΚΜ. Η επίπτωση της ΚΤ
σχετίζεται αρνητικά με τη συγκέντρωση του K+ ορού, με τον κίνδυνο να
είναι 3πλάσιος σε ασθενείς με υποκαλιαιμία σε σχέση με τους ασθενείς
με αυξημένη συγκέντρωση K+ ορού. Η επίπτωση της ΚΜ είναι 5πλάσια σε
ασθενείς με χαμηλή συγκέντρωση K+ ορού σε σχέση με τους ασθενείς με
αυξημένη συγκέντρωση K+ ορού. Κανένα επεισόδιο ΚΜ δεν εμφανίστηκε
σε ασθενείς με K+ ορού >4,6 mEq/L.
Στην καρδιακή ανεπάρκεια, η υποκαλιαιμία αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για μειωμένη επιβίωση. Είναι ενδιαφέρον ότι τα φάρμακα
με αποδεδειγμένα σημαντική θετική δράση στη νοσηρότητα και θνητότητα
των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, αυξάνουν τη συγκέντρωση του K+
στο πλάσμα: αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης,
αναστολείς των AT-1 υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ, β-αναστολείς και
ανταγωνιστές της αλδοστερόνης. Στη μελέτη των 7788 ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια αποδείχτηκε ότι η αναπλήρωση του σε K+ αποτρέπει τον
κίνδυνο αυξημένης θνητότητας από υποκαλιαιμία.
5.2. Έκβαση
Η βελτίωση της επιβίωσης από καρδιακή ανακοπή είναι δελεαστικός
στόχος της μοντέρνας ιατρικής. Η εφαρμογή απινιδισμού εντός 3 min από
την έναρξη της ΚΤ ή ΚΜ επιτυγχάνει την επιβίωση στο 70-80% των ανακοπών, αλλά δυστυχώς μόνο 30-40% των ανακοπών έχουν έναν αρχικά
καταγεγραμμένο ρυθμό ΚΤ/ΚΜ. Σε ανακοπές με ή χωρίς ΚΤ/ΚΜ χωρίς τη
δυνατότητα επί τόπου εφαρμογής αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, η καλύτερη ευχή είναι να γίνει έγκαιρη έναρξη καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στις χώρες όπου η ανακοπή
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συμβαίνει ενώπιον εκπαιδευμένου προσωπικού, που θα εφαρμόσει άμεσα
ΚΑΡΠΑ με τον καλύτερο τρόπο, επιβιώνει το 20-30% των θυμάτων ανακοπής, αλλά στις περισσότερες χώρες το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 4-8%.
Φάρμακα και άλλες συσκευές, εκτός των απινιδωτών, δεν έχουν βελτιώσει
την μακροχρόνια επιβίωση.
5.3. Αντιμετώπιση υποκαλιαιμίας
Η ενδοφλέβια χορήγηση Κ+ δεν ενδείκνυται συνήθως λόγω του κινδύνου υπερκαλιαιμίας, εκτός των ασθενών με καρδιακές αρρυθμίες (με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση), σοβαρή μυοπάθεια και παράλυση (συνήθης
K+<2 mEq/L). Η χορήγηση πρέπει να γίνεται με ρυθμό όχι >20 mEq//ώρα,
υπό συνεχή ΗΚΓ παρακολούθηση και να διακόπτεται για επανεκτίμηση του
Κ+ μετά τη χορήγηση 60 mEq/L. Για κάθε μείωση του Κ+ κατά 0,3 mEq/L,
εκτιμάται ότι το συνολικό έλλειμμα του οργανισμού ανέρχεται στα 100 mEq.
Οι ασθενείς με μέτρια υποκαλιαιμία (λ.χ. συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και λήψη διουρητικών ή δακτυλίτιδας) πρέπει να λαμβάνουν επαρκή
ποσότητα Κ+ με τη διατροφή. Εάν υπάρχει υπομαγνησιαιμία πρέπει να διορθώνεται, διότι το έλλειμμα Mg2+ μειώνει τη δράση της Na+-K+-ATPάσης
και της ενδοκυττάριας δεξαμενής K+ και αυξάνει την απώλεια Κ+ από τους
νεφρούς.

6. Συμπεράσματα
Η αναγνώριση της σημασίας της ομοιόστασης του σε K+ και του γεγονότος ότι η υποκαλιαιμία είναι αρκετά συχνή σε καρδιοπαθείς και μη ασθενείς
και δεν αντιμετωπίζεται σωστά, αποτελεί σημαντική αναγκαιότητα για τον
κλινικό γιατρό. Η υποκαλιαιμία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ασθενείς με
αρτηριακή υπέρταση, στεφανιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια και αρρυθμίες. Η έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση της υποκαλιαιμίας είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματική στην αποτροπή του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.
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γ) Αρτηριακή υπέρταση;
δ) Σύνδρομο μακρού QT;
2. Οι αυξημένες κατεχολαμίνες προκαλούν (μία σωστή):
α) Υπερκαλιαιμία;
β) Υπερνατριαιμία;
γ) Υπερμαγνησιαιμία;
δ) Υποκαλιαιμία;
3. Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος οφείλεται σε όλα εκτός (μία σωστή):
α) Κοιλιακή αρρυθμία;
β) Κολπική μαρμαρυγή;
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γ) Βραδυαρρυθμία;
δ) Ηλεκτρομηχανικό διαχωρισμό;
4. Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος (μία σωστή):
α) Είναι συχνότερος στους άνδρες;
β) Αυξάνει με την ηλικία;
γ) Οφείλεται συνήθως σε στεφανιαία νόσο;
δ) Όλα είναι σωστά;
5. Οι εκδηλώσεις της υποκαλιαιμίας δεν οφείλονται σε (μία σωστή):
α) Υπερπόλωση των μυικών κυττάρων;
β) Βράχυνση της επαναπόλωσης του δυναμικού της καρδιάς;
γ) Συνοδό υπομαγνησιαιμία;
δ) Σε όλα;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.

δ
δ
δ
δ
β
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Κληρονομικές (γενετικές) αιτίες υποκαλιαιμίας
Ηλίας Μηνασίδης,
Επιμελητής Νεφρολογίας, 424 ΓΣΝΕ, ΜΧΑ «Θεραπευτική», Θεσσαλονίκη
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή
2. Κληρονομικές νεφρικές απώλειες Κ+ με χαμηλά επίπεδα ρενίνης πλάσματος
3. Κληρονομικές νεφρικές απώλειες Κ+ με αυξημένα επίπεδα ρενίνης πλάσματος
4. Μη νεφρικά κληρονομικά αίτια υποκαλιαιμίας
5. Βιβλιογραφία

Κύρια σημεία
- Η υποκαλιαιμία είναι η συχνότερη ηλεκτρολυτική διαταραχή στην καθημερινή
κλινική πράξη, με κυριότερη αιτία τη νεφρική απώλεια Κ+
- Η εξέλιξη στο επίπεδο της μοριακής και γενετικής ανάλυσης έχει αποσαφηνίσει
πολλές κληρονομικές διαταραχές, που σχετίζονται αιτιολογικά με την υποκαλιαιμία
- Στην κατηγορία των κληρονομικών νεφρικών απωλειών Κ+ με χαμηλή ρενίνη
ορού κατατάσσονται το σύνδρομο Liddle, μία μορφή επιδεινούμενης στην εγκυμοσύνη υπέρτασης, ο οικογενής υπεραλδοστερονισμός τύπου Ι, o υπεραλδοστερονισμός μη θεραπευόμενος με γλυκοκορτικοειδή, το επινεφριδιογεννητικό σύνδρομο
και το σύνδρομο φαινομενικής περίσσειας αλατοκορτικοειδών
- Στην κατηγορία των κληρονομικών νεφρικών απωλειών Κ+ με υψηλή ρενίνη
ορού κατατάσσονται τα σύνδρομα Βartter και Gitelman και το σπάνιο σύνδρομο
SeSAME
- Στην κατηγορία των κληρονομικών μη νεφρικών αιτιών υποκαλιαιμίας κατατάσσονται η οικογενής και η θυρεοτοξική υποκαλιαιμική περιοδική παράλυση, η συγγενής απώλεια χλωριούχων και η κυστική ίνωση

1. Εισαγωγή
To κάλιο (Κ+), το κυριότερο ενδοκυττάριο κατιόν, είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη διατήρηση της ωσμωτικής ισορροπίας και την ηλεκτρική κλίση
κατά μήκος της κυτταρικής μεμβράνης. Το σύνολο, σχεδόν, του σωματικού
K+ βρίσκεται στο ενδοκυττάριο χώρο (~50 mEq/kgΣΒ, 98%), κυρίως στους
σκελετικούς μύες (3000 mEq), τα ερυθρά αιμοσφαίρια (300 mEq), και το
ήπαρ (200 mEq). Σε αντίθεση, η συνολική συγκέντρωσή του στον εξωκυττάριο χώρο είναι πολύ μικρή (<1 mEq/kgΣΒ, περίπου 2%) και παρόμοια
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με την καθημερινή λήψη και τη νεφρική αποβολή. H συγκέντρωση του K+
στο πλάσμα εξαρτάται από το συνολικό σωματικό K+ και την κατανομή του
μεταξύ ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου χώρου(1).
Η υποκαλιαιμία ορίζεται ως η συγκέντρωση [Κ+] πλάσματος <3,5 mEq/L
και είναι η συχνότερη ηλεκτρολυτική διαταραχή, που αντιμετωπίζεται στην
καθημερινή κλινική πράξη(1). Ωστόσο, λιγότερο από το 1% των ενηλίκων
με φυσιολογική νεφρική λειτουργία και χωρίς να λαμβάνουν φαρμακευτική
αγωγή, ενδέχεται να εμφανίσει κάποια διαταραχή Κ+. Επομένως, η παρουσία υποκαλιαιμίας υποδηλώνει την παρουσία υποκείμενης νόσου στη
συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων(2).
Οι σημαντικότερες επιπτώσεις της υποκαλιαιμίας είναι καρδιαγγειακές,
νευρομυικές, νεφρικές και μεταβολικές, σχετιζόμενες με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα, οπότε τονίζεται η ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης και
αντιμετώπισης της υποκείμενης αιτίας(1).
Οι αιτίες της υποκαλιαιμίας, μετά τον αποκλεισμό της ψευδοϋποκαλιαιμίας (οξεία μυελογενής λευχαιμία, ενδοφλέβια χορήγηση ινσουλίνης ελάχιστα
πριν την αιμοληψία), μπορούν να καταταχθούν σε τέσσερις κατηγορίες:
• την μειωμένη εξωγενή πρόσληψη,
• την ανακατανομή μεταξύ ενδο- και εξωκυτταρίου χώρου,
• τις εξωνεφρικές και
• τις νεφρικές απώλειες του ολικού σωματικού Κ+, με την πιθανότητα,
βέβαια, συνύπαρξης πολλαπλών αιτιών(3).
Η συχνότερη από τις παραπάνω κατηγορίες είναι οι νεφρικές απώλειες Κ+, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από φάρμακα, ενδογενείς ορμόνες, με σημαντικότερη την αλδοστερόνη, καθώς και από ενδονεφρικές
διαταραχές(2).
H πρωτοφανής εξέλιξη στο επίπεδο της μοριακής και γενετικής ανάλυσης δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης πολλών γενετικών διαταραχών, που
σχετίζονται αιτιολογικά με την υποκαλιαιμία και συγκεκριμένα στον προσδιορισμό της ακριβούς μοριακής βλάβης ως βάση της διαταραχής. Η κατανόηση, συγκεκριμένα, των κληρονομικών διαταραχών νεφροσωληναριακής
μεταφοράς έχει και αυτή βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες
και έχει φωτίσει το πεδίο των νεφρικών απωλειών Κ+, που έχουν κληρονομική βάση. Ενδιαφέρον, μάλιστα, προκαλεί η ποικιλία των προκαλούμενων
γενετικών διαταραχών, με συμπτωματολογία κυμαινόμενη από ανθεκτική
υπέρταση μέχρι υπογκαιμική καταπληξία και με προσβολή διαφορετικών
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ηλικιακών ομάδων, από νεογνά μέχρι ενήλικες(4).
Οι γενετικές διαταραχές, που αφορούν τη νεφρική ρύθμιση της ομοιόστασης του Κ+, μπορούν να ταξινομηθούν σ’ αυτές που προκαλούν νεφρική απώλεια Κ+, σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα ρενίνης πλάσματος και
σε εκείνες με υψηλά επίπεδα ρενίνης πλάσματος, αντίστοιχα.

2. Κληρονομικές νεφρικές απώλειες Κ+ με χαμηλά επίπεδα
ρενίνης πλάσματος
Σ’ αυτή την κατηγορία γενετικών διαταραχών κατατάσσονται το σύνδρομο Liddle, μία μορφή επιδεινούμενης στην εγκυμοσύνη υπέρτασης, ο
οικογενής υπεραλδοστερονισμός τύπου Ι, o υπεραλδοστερονισμός μη θεραπευόμενος με γλυκοκορτικοειδή, το επινεφριδιογεννητικό σύνδρομο και
το σύνδρομο φαινομενικής περίσσειας αλατοκορτικοειδών.
α) Σύνδρομο Liddle Το σύνδρομο Liddle, με πρώτη περιγραφή το 1963,
κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα και χαρακτηρίζεται από υπέρταση, με κατασταλμένη δραστικότητα ρενίνης πλάσματος
και εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα αλδοστερόνης πλάσματος και ούρων, σε
συνδυασμό με ποικίλου βαθμού υποκαλιαιμική μεταβολική αλκάλωση(3).
Η διαπιστωμένη κατακράτηση νατρίου (Νa+) είναι μη αναμενόμενη, λόγω
της υπέρτασης και σε συνδυασμό με την υπερβολική νεφρική απώλεια Κ+
θα μπορούσαν να συνθέσουν μία τυπική εικόνα πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού. Ωστόσο, ο κατασταλμένος ρυθμός έκκρισης αλδοστερόνης
φανερώνει μία ακραία μορφή χαμηλής δραστικότητας ρενίνης πλάσματος
με υπερογκαιμική υπέρταση(3).
Αίτια του συνδρόμου αποδείχθηκαν μεταλλάξεις γονιδίων στο χρωμόσωμα 16p, που κωδικοποιούν το β και γ τμήμα της αντλίας Na+ (ENaC),
στα βασικά (θεμέλια) κύτταρα του φλοιικού αθροιστικού σωληναρίου. Οι
μεταλλάξεις αυτές διαγράφουν ή μεταβάλουν πλούσιες σε προλίνη περιοχές, αποκόπτοντας το κυτταροπλασματικό C άκρο των προσβαλλόμενων
τμημάτων(5). Η μεταλλαγμένη αντλία ENaC δεν ενδοκυτταρώνεται (οδός
κλαθρίνης), ούτε αποδομείται (αδυναμία σύνδεσης με την NEDD4, μιας
ουμπικουϊτίνης λιγάσης πρωτεΐνη, απαραίτητη για την αποδόμησή της),
αλλά, αντίθετα, παραμένει σε ενεργή μορφή στην κυτταρική επιφάνεια,
προκαλώντας συνεχή επαναρρόφηση άλατος(1). Το αποτέλεσμα είναι η
υπερογκαιμία, η οποία αναστέλλει την έκκριση ρενίνης και αλδοστερόνης
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και η υπέρταση, η οποία τυπικά χαρακτηρίζεται από πρώιμη έναρξη στην
εφηβεία, με συνύπαρξη οικογενειακού ιστορικού (εξαίρεση αποτελούν ορισμένες σποραδικές περιπτώσεις)(4). Η επακόλουθη, από την επαναρρόφηση Na+, ηλεκτραρνητικότητα του αυλού διεγείρει την έκκριση Κ+ και υδρογονοκατιόντων (Η+), προκαλώντας υποκαλιαιμία και αλκάλωση(2).
Η διάγνωση του συνδρόμου τίθεται σε υποψία από την κλινική εικόνα και επιβεβαιώνεται μέσω γενετικών εξετάσεων, η πρόοδος των οποίων
έχει αυξήσει τον επιπολασμό του και έδωσε τη δυνατότητα διάγνωσης και
σε μεγαλύτερες ηλικίες ασθενών(4).
H μεταλλαγμένη αντλία είναι ευαίσθητη στην αμιλορίδη και την τριαμτερένη, γεγονός που εξηγεί την αποτελεσματικότητα αυτών των καλιοσυντηρητικών διουρητικών στη θεραπεία του συνδρόμου(2). Αντίθετα, η χορήγηση αναστολέων της αλδοστερόνης, όπως η σπιρονολακτόνη, δεν έχει
θεραπευτική αξία, λόγω της κατασταλμένης ορμόνης(3). Η πτωχή σε αλάτι
δίαιτα, που ενισχύει τη δράση των διουρητικών και η χορήγηση συμπληρωμάτων Κ+ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δια βίου θεραπείας του
συνδρόμου(2).
β) Υπέρταση επιδεινούμενη με την εγκυμοσύνη Η κλινική αυτή οντότητα κληρονομείται με αυτοσωματικό επικρατούντα τρόπο και χαρακτηρίζεται, όπως και το σύνδρομο Liddle, από υπέρταση, υποκαλιαιμία και κατασταλμένα επίπεδα ρενίνης και αλδοστερόνης πλάσματος. Η τυπική της
εκδήλωση είναι η σοβαρή επιδείνωση της υπέρτασης και της υποκαλιαιμίας, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αν και μπορεί να εκδηλωθεί και σε
άνδρες και σε μη εγκυμονούσες γυναίκες. Μία μετάλλαξη στο γονίδιο, που
κωδικοποιεί τον υποδοχέα των αλατοκορτικοειδών, οδηγεί στην ενεργοποίησή του από την προγεστερόνη, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και
από άλλα λειτουργικά αλατοκορτικοειδή σε άνδρες και μη εγκυμονούσες
γυναίκες. Η θεραπεία της είναι παρόμοια με του συνδρόμου Liddle, ενώ
η σπιρονολακτόνη αντενδείκνυται και σ’ αυτό το σύνδρομο, διότι δρα ως
αγωνιστής του μεταλλαγμένου υποδοχέα(4).
γ) Οικογενής υπεραλδοστερονισμός τύπου Ι ή υπεραλδοστερονισμός θεραπευόμενος με γλυκοκορτικοειδή H πρώτη περιγραφή του
συνδρόμου αυτού αφορούσε περιπτώσεις στην ίδια οικογένεια με χαρακτηριστικά περίσσειας αλατοκορτικοειδών, όπως υπέρταση, χαμηλή δραστικότητα ρενίνης και υποκαλιαιμία, τα οποία βελτιώθηκαν με τη χορήγηση
γλυκοκορτικοειδών(4). Ο οικογενής υπεραλδοστερονισμός τύπου Ι είναι η
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συχνότερη μονογονιδιακή μορφή υπέρτασης και κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα(2).
Η υποκείμενη γενετική διαταραχή αφορά την αναπαραγωγή ενός χιμαιρικού γονιδίου, που προέκυψε από την άνιση διασταύρωση μεταξύ δύο γονιδίων στο χρωμόσωμα 8, του γονιδίου της 11β-υδροξυλάσης (CYP11B1)
και της συνθετάσης της αλδοστερόνης (CYP11B2). Η ακριβής μοριακή
βλάβη είναι η συγχώνευση της περιοχής 5΄ της 11β-υδροξυλάσης, που
υποκινείται από την ACTH, στην αλληλουχία κωδικοποίησης 3΄ του γονιδίου της συνθετάσης της αλδοστερόνης. Το αποτέλεσμα είναι η εξαρτώμενη από την ACTH έκτοπη παραγωγή αλδοστερόνης από τη στηλιδωτή
ζώνη των επινεφριδίων, περιοχή που είναι υπεύθυνη για τη σύνθεση της
κορτιζόλης. Η περίσσεια αλδοστερόνης, η οποία είναι πλέον ανεξάρτητη
από την ομοιόσταση Νa+ ή την αγγειοτενσίνη-II, οδηγεί σε μη ελεγχόμενη
υπέρταση, ενώ η εξωγενής χορήγηση γλυκοκορτικοειδών καταστέλλει την
ACTH και αναστρέφει τα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου, γι’ αυτό και η
ονομασία γλυκοκορτικο-θεραπευόμενος υπεραλδοστερονισμός. Η ενεργοποίηση από την ACTH της συνθετάσης της αλδοστερόνης οδηγεί, επίσης,
στην παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων 18-οξοκορτιζόλης και 18-υδροξυκορτιζόλης, των λεγόμενων υβριδικών στεροειδών, οπότε τα αυξημένα επίπεδά τους στα ούρα και στο πλάσμα μπορεί να βοηθήσουν στη διάγνωση(4).
Η τυπική κλινική εικόνα περιλαμβάνει την πρώιμη εμφάνιση υπέρτασης, χωρίς όμως να είναι συνήθης ο συνδυασμός με υποκαλιαιμία, παρά
την περίσσεια αλδοστερόνης, με εξαίρεση τους ασθενείς, που ξεκινούν καλιοαποβαλλόμενα διουρητικά(2). Πρώιμη εμφάνιση εγκεφαλικών αγγειακών
επεισοδίων, συμπεριλαμβανομένων θανατηφόρων αιμορραγιών λόγω ρήξης ανευρύσματος, διαπιστώνονται, επίσης, συχνά σ' αυτή τη διαταραχή(2).
Πολλές οικογένειες και ασθενείς, πάντως, έχουν περιγραφεί με ηπιότερο
κλινικό φαινότυπο, ενώ και η βαρύτητα της υπέρτασης μπορεί να ποικίλλει,
εξαρτώμενη από διαιτητικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Επομένως, η έλλειψη σοβαρής υπέρτασης σε πρώτου βαθμού συγγενή δεν πρέπει να αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού της διάγνωσης. Ενδιαφέρον έχει,
επίσης, το γεγονός ότι οι ασθενείς με κληρονομικότητα του συνδρόμου
από την μητέρα έχουν πολύ υψηλότερα επίπεδα αλδοστερόνης και μέσης
αρτηριακής πίεσης σε σύγκριση με αυτούς, που έχουν κληρονομικότητα
από τον πατέρα. Πιθανολογείται ότι η ενδομήτρια έκθεση σε αυξημένα επίπεδα αλδοστερόνης οδηγεί σε επαναπρογραμματισμό των εξαρτώμενων
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από τα αλατοκορτικοειδή οδών ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης(4).
Η υποψία του συνδρόμου τίθεται από την κλινική εικόνα, ενώ ενισχύεται
από τα εργαστηριακά ευρήματα των χαμηλών επιπέδων ρενίνης και των
αντίστοιχων αυξημένων αλδοστερόνης, με χαμηλό όμως βαθμό ευαισθησίας. Ο λόγος, επομένως, αλδοστερόνης προς ρενίνη είναι αυξημένος (>300),
όπως επίσης και των επιπέδων της 18-οξοκορτιζόλης και της 18-υδροξυκορτιζόλης. Η καταστολή της αλδοστερόνης με δεξαμεθαζόνη (0,5 mg/6
ώρες για 2 ημέρες προκαλεί πλήρη καταστολή της αλδοστερόνης) μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως επιβεβαιωτική εξέταση. Αντίθετα, η αρτηριακή πίεση
δεν απαντά πάντοτε σε δεξαμεθαζόνη, οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως διαγνωστικό κριτήριο(5). Η τελική διάγνωση τίθεται με γενετικές εξετάσεις
(ταυτοποίηση του υβριδικού γονιδίου CYP11B1/ CYP11B2)(5).
Η θεραπεία του συνδρόμου περιλαμβάνει τη χρόνια εξωγενή χορήγηση
γλυκοκορτικοειδών (0,125-0,25 mg δεξαμεθαζόνης ή 2,5-5 mg πρεδνιζολόνης), συνήθως τη νύχτα, ώστε να καταστέλλεται η πρωινή έκκριση της
ACTH. Ο στόχος είναι η χαμηλότερη δόση για την επίτευξη φυσιολογικών
επιπέδων αρτηριακής πίεσης και Κ+ ορού. Η θεραπεία περιλαμβάνει, επίσης και λοιπά αντιυπερτασικά φάρμακα, κυρίως τους αναστολείς των υποδοχέων των αλατοκορτικοειδών (σπιρονολακτόνη, επλερενόνη), καθώς και
άναλη δίαιτα(2).
δ) Μη θεραπευόμενος με κορτικοειδή υπεραλδοστερονισμός Από
το 1991 περιγράφηκε και δεύτερη μορφή (τύπος ΙΙ) οικογενούς υπεραλδοστερονισμού, που δεν είναι θεραπευόμενος με τα γλυκοκορτικοειδή και
κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα. Οι ασθενείς
με τον τύπο ΙΙ παρουσιάζουν ποικίλη απάντηση αλδοστερόνης στη όρθια
θέση, ενώ μπορεί να εμφανίζουν και διάφορους τύπους πρωτοπαθούς
υπεραλδοστερονισμού (ΡΑ) μέσα στην ίδια οικογένεια. Ο επιπολασμός του
υπολογίζεται σε 2,8-6% του ενήλικου πληθυσμού με PA.
Οι ασθενείς δεν έχουν ιδιαίτερα κλινικά, βιοχημικά ή μορφολογικά χαρακτηριστικά, για να διαφοροποιούνται από τις σποραδικές μορφές ΡΑ και
η διάγνωση της μορφής αυτής βασίζεται στην οικογενή προσβολή (2 ή περισσότερα μέλη μιας οικογένειας), με τυπική φαινοτυπική ποικιλία. Η υπεύθυνη γενετική διαταραχή δεν έχει αποσαφηνιστεί, αν και κάποια συσχέτιση
με τη χρωμοσωματική περιοχή 7p22 έχει φανεί σε κάποιες περιπτώσεις(6).
Επίσης, πρόσφατα (από το 2008) έχουν περιγραφεί περιπτώσεις με
χαρακτηριστικά, που παραπέμπουν σε γλυκοκορτικο-θεραπευόμενο υπε187
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ραλδοστερονισμό (GRA). Οι ασθενείς εμφανίζουν πρώιμα υπέρταση, με
έκδηλη υποκαλιαιμία, ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα αλδοστερόνης και κατασταλμένα επίπεδα ρενίνης, σε συνδυασμό με αυξημένα επίπεδα 18-οξοκορτιζόλης και 18-υδροξυκορτιζόλης. Ο έλεγχος των επινεφριδίων φανερώνει υπερπλασία της στηλιδωτής ζώνης, παραπέμποντας στην ίδια πηγή
περίσσειας αλδοστερόνης, όπως και στον GRA(7).
Ωστόσο, υπάρχουν και χαρακτηριστικά διαφοροποίησης. Συγκεκριμένα,
οι ασθενείς δεν απαντούν στη δεξαμεθαζόνη και αντίθετα, τα επίπεδα της
αλδοστερόνης διπλασιάζονται με τη χορήγησή της. Η ανάλυση των ούρων
φανερώνει ιδιαίτερα αυξημένη αποβολή μη συνδεδεμένης 18-υδροξυκορτιζόλης (5 με 10 φορές περισσότερο) και 18-οξοκορτιζόλης (περίπου 50%
περισσότερο), σε σύγκριση με τους ασθενείς με GRA. Επιπλέον, η υπέρταση είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε επινεφριδεκτομή για να επιτύχουν φυσιολογικές τιμές αρτηριακής πίεσης(7).
Ο νέος αυτός τύπος οικογενούς υπεραλδοστερονισμού (τύπος ΙΙΙ) κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα και αποδίδεται
σε μετάλλαξη στο γονίδιο KCNJ5, το οποίο κωδικοποιεί τον ενεργοποιούμενο από την πρωτεΐνη G δίαυλο Κ+ GIRK4. Ο δίαυλος αυτός ρυθμίζει την
επανείσοδο του ιόντος ενδοκυττάρια και τα αποτελέσματα της μετάλλαξης
του (p.T158A) είναι η απώλεια της εκλεκτικότητας του K+ και η αύξηση της
αγωγιμότητας του Na+. Επακόλουθα είναι η εκπόλωση της κυτταρικής μεμβράνης, το άνοιγμα των τασοεξαρτώμενων διαύλων ασβεστίου (Ca2+) και
η ενεργοποίηση της εξαρτώμενης από το Ca2+ οδού σηματοδότησης, της
κύριας για τη βιοσύνθεση της αλδοστερόνης(6).
Έχουν αναφερθεί και άλλες μεταλλάξεις (p.G151R, p.I157S, p.G151E),
που γειτνιάζουν με το φίλτρο εκλεκτικότητας του GIRK4 και πιθανολογείται
ότι προκαλούν τις ίδιες λειτουργικές διαταραχές στην αντλία Κ+. Περισσότερες γενετικές αναλύσεις απαιτούνται για να αποσαφηνιστεί η παθογένεια
αυτής της μορφής οικογενούς αλδοστερονισμού(6).
ε) Επινεφριδιογεννητικό σύνδρομο Η συγγενής επινεφριδιακή υπερπλασία είναι μία οικογένεια συγγενών λαθών στεροειδογένεσης, το καθένα από τα οποία χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη ενζυμική ανεπάρκεια,
με επίδραση στην παραγωγή κορτιζόλης από το φλοιό των επινεφριδίων
και στη διαφοροποίηση του φύλου. Τα συχνότερα προσβαλλόμενα ένζυμα είναι η 21-υδροξυλάση, η 11β-υδροξυλάση και η 3β-υδροξυστεροειδική
δεϋδρογενάση, ενώ τα λιγότερα συχνά η 17α-υδροξυλάση/17,20-λυάση
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και η δεσμολάση της χοληστερόλης.
Η μειωμένη παραγωγή κορτιζόλης έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη υποφυσιακή έκκριση της ACTH, η οποία επηρεάζει τη συγκέντρωση
τόσο των πρόδρομων στεροειδών στις προσβαλλόμενες οδούς, όσο και
των στεροειδών από άλλες επινεφριδιακές βιοσυνθετικές οδούς, που δεν
βλάπτονται από την ενζυμική ανεπάρκεια. Η ακριβής αναγνώριση της ενζυμικής βλάβης επιτυγχάνεται με την διαπίστωση χαρακτηριστικών κλινικών συνδρόμων και με την ποσοτική μέτρηση των χαμηλών επιπέδων της
κορτιζόλης και των άλλων επινεφριδιακών στεροειδών και αντίστοιχα, των
αυξημένων επιπέδων των πρόδρομων του αποκλεισμένου βήματος ορμονών.
Από τις μορφές αυτές συγγενούς επινεφριδιακής υπερπλασίας, δύο
παρουσιάζουν πρώιμη υπέρταση και υποκαλιαιμία, σε συνδυασμό με χαρακτηριστικό φαινότυπο παθολογικής παραγωγής ανδρογόνων και διαφοροποίησης φύλου. Συγκεκριμένα, είναι η ανεπάρκεια της 11β-υδροξυλάσης
(11β-OHD) και της 17α-υδροξυλάσης (17α-OHD), που προκαλούνται από
μεταλλάξεις των γονιδίων CYP11B1 και CYP17Α1, αντίστοιχα και κληρονομούνται με αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο(1).
Τα αυξημένα επίπεδα ACTH στην 11β-OHD οδηγούν σε αύξηση της
11-δεοξυκορτιζόλης και της 11-δεοξυκορτικοστερόνης (DOC), η οποία έχει
αλατοκορτικοειδή δράση. Πρόδρομα μόρια της κορτιζόλης εκτρέπονται
διαμέσου της οδού της 17,20-λυάσης, με αποτέλεσμα υπεραδρογοναιμία (ακμή, υπερμελάχρωση και μεγαλοφαλλία) στα άρρενα και προγεννητική αρρενοποίηση των γεννητικών οργάνων στα θήλεα νεογέννητα,
αντίστοιχα(1).
Η 17α-OHD χαρακτηρίζεται από διαταραγμένη 17α-υδροξυλάση και/ή
17,20-λυάση, απαραίτητες για τη σύνθεση της κορτιζόλης και των γοναδικών ορμονών. Η διαταραχή παρουσιάζει, παρομοίως, αυξημένη DOC, με
αποτέλεσμα υπέρταση και υποκαλιαιμία και η διάκριση της γίνεται από τα
χαρακτηριστικά του φύλου. Η έλλειψη της δράσης την 17,20-λυάσης στην
17α-OHD αποτρέπει τη σύνθεση ανδρογόνων και έχει ως επακόλουθο
υποαρρενοποίηση των αγοριών και αποτυχία ανάπτυξης χαρακτηριστικών
φύλου στην εφηβεία των κοριτσιών(1). Η θεραπεία με στεροειδή περιορίζει
την υπέρταση και την υποκαλιαιμία, όπως επίσης και τα σχετιζόμενα σημεία και συμπτώματα(1).
στ) Σύνδρομο φαινομενικής περίσσειας αλατοκορτικοειδών Το
189

Λειτουργίες του καλίου και κάλιο στην κλινική πράξη

σύνδρομο φαινομενικής περίσσειας αλατοκορτικοειδών (ΑΜΕ) είναι μία
κληρονομική διαταραχή, με αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο κληρονομικότητας, η οποία τυπικά εκδηλώνεται ως χαμηλής ρενίνης υπέρταση
στην παιδική ηλικία, αν και έχει περιγραφθεί και στην ενήλικη ζωή.
Σε φυσιολογικές καταστάσεις η αλδοστερόνη είναι το κύριο αλατοκορτικοειδές, που ρυθμίζει το ισοζύγιο του ύδατος και των ηλεκτρολυτών, διαμέσου της δράσης της στο άπω νεφρικό σωληνάριο και το φλοιικό τμήμα
του αθροιστικού σωληναρίου. Μετά τη δέσμευσή της με τον υποδοχέα των
αλατοκορτικοειδών, η αλδοστερόνη αυξάνει τη σύνθεση ποικίλων πρωτεϊνών, κυρίως όμως της Na+-K+-ATPάσης στη βασικοπλάγια επιφάνεια και
της ENaC στην κορυφαία (ελεύθερη). Αυτές οι πρωτεΐνες αυξάνουν την
επαναρρόφηση Νa+ και την απέκκριση του Κ+ στο άπω σωληνάριο(2).
Ο υποδοχέας των αλατοκορτικοειδών έχει παρόμοια συγγένεια, τόσο με
τα αλατοκορτικοειδή, όσο και με την κορτιζόλη. Εντούτοις, το ένζυμο 11βυδροξυστεροειδική δεϋδρογονάση τύπου 2 (11βHSD2), μετατρέπει στις
περιοχές δράσης της αλδοστερόνης, την κορτιζόλη σε ανενεργή κορτιζόνη,
με αποτέλεσμα η 100 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση της κορτιζόλης να
μην έχει, φυσιολογικά, κλινική επίδραση(4).
Στο σύνδρομο AME, μεταλλάξεις (έχουν περιγραφεί τουλάχιστον 30)
στο γονίδιο HSD211B2 οδηγούν σε ανεπάρκεια του ενζύμου 11βHSD2,
προκαλώντας, διαμέσου ανεπαρκούς ενδοκυττάριας κάθαρσης, περίσσεια κορτιζόλης, διαθέσιμης στον υποδοχέα των αλατοκορτικοειδών. Το
αποτέλεσμα είναι η μη ειδική ενεργοποίηση του υποδοχέα, με επακόλουθα την επαναρρόφηση Νa+ και την απέκκριση Κ+ και Η+, όπως στον
πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό, παρά τα χαμηλά επίπεδα ρενίνης και
αλδοστερόνης(4).
Χρόνια κατανάλωση γλυκύρριζας ή παρόμοιων συστατικών προσομοιάζει στο κληρονομικό σύνδρομο AME, διότι περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ
και καρβενοξολόνη, τα οποία αναστέλλουν το ένζυμο 11βHSD2 και έχουν
τα ίδια αποτελέσματα. Περιπτώσεις περίσσειας κορτιζόλης (δευτεροπαθώς
σε αδενώματα επινεφριδίων ή υπόφυσης ή λόγω μειωμένης δέσμευσής
της από μεταλλαγμένο υποδοχέα των αλατοκορτικοειδών) ξεπερνούν την
ικανότητα του 11βHSD2 για μετατροπή σε κορτιζόνη και καταλήγουν σε
παρόμοιο σύνδρομο(4).
Η κλασική εκδήλωση του συνδρόμου περιλαμβάνει μη ελεγχόμενη
υπέρταση, μεταβολική αλκάλωση και υποκαλιαιμία, με εμφάνιση νωρίς
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στην παιδική ηλικία, ενώ ηπιότεροι φαινότυποι έχουν περιγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες και στην ενήλικη ζωή. Χαμηλό βάρος γέννησης, καθυστέρηση ανάπτυξης και αδυναμία σίτισης, λόγω ανεπαρκούς πλακουντιακής
11β-υδροξυστεροειδικής δεϋδρογονάσης, συχνά συνοδεύουν την κλινική
εικόνα. Υπερασβεστιουρία, νεφρασβέστωση και νεφρογενής άποιος διαβήτης είναι, επίσης, κοινές εκδηλώσεις, αν και οι ακριβείς παθογενετικοί
τους μηχανισμοί δεν είναι πλήρως εξακριβωμένοι(4).
Η διάγνωση βασίζεται στην κλασική κλινική εικόνα και υποστηρίζεται
εργαστηριακά από τα χαμηλά επίπεδα ρενίνης και αλδοστερόνης, όπως
και από τον αυξημένο λόγο κορτιζόλης προς κορτιζόνη (φυσιολογικά είναι
<0,5). Επίσης, ενισχυτική της διάγνωσης είναι η ανεύρεση, διαμέσου χρωματογραφίας αερίων και φασματοσκοπίας μάζας, των αυξημένων επιπέδων μεταβολιτών της κορτιζόλης (τετραϋδροκορτιζόλη, αλλοτετραϋδροκορτιζόλη), συγκριτικά με της κορτιζόνης (τετραϋδροκορτιζόνη). Η τεκμηρίωση
της διάγνωσης τίθεται, πάντως, με γενετικές εξετάσεις(4).
Οι αναστολείς των υποδοχέων των αλατοκορτικοειδών, όπως η σπιρονολακτόνη και η επλερενόνη και οι αναστολείς της αντλίας Na+, όπως
η τριαμτερένη και η αμιλορίδη, χρησιμοποιούνται για να υποστρέψουν τη
δράση της περίσσειας κορτιζόλης στους υποδοχείς των αλατοκορτικοειδών. Η χαμηλή σε Na+ δίαιτα είναι πολύ βοηθητική και οι ασθενείς μπορεί να επιτύχουν φυσιολογική αρτηριακή πίεση με έγκαιρες παρεμβάσεις.
Απαραίτητα είναι επίσης τα συμπληρώματα Κ+. Η χορήγηση δεξαμεθαζόνης (0,75-5 mg/24ωρο) μειώνει την έκκριση κορτιζόλης, με αποτέλεσμα τη μείωση της επαναρρόφησης Na+ και τη βελτίωση της υπέρτασης
και της υποκαλιαιμίας(2). Η μεταμόσχευση νεφρού, τελικά, θεραπεύει τη
διαταραχή(4).

3. Κληρονομικές νεφρικές απώλειες Κ+ με υψηλά επίπεδα
ρενίνης πλάσματος
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν, κυρίως, τα σύνδρομα Bartter και
Giletman, και το σπάνιο σύνδρομο SeSAME.
α) Σύνδρομο Bartter Το σύνδρομο Bartter (BS), του οποίου η πρώτη
περιγραφή έγινε το 1962, κληρονομείται με τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα και εκδηλώνεται κυρίως στην παιδική ηλικία (50% των περιπτώσεων πριν από την ηλικία των 5 ετών). Εξαίρεση αποτελούν περιπτώ191
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σεις εκδήλωσης συμπτωματολογίας ακόμη και στην πέμπτη δεκαετία της
ζωής. Χαρακτηρίζεται από χρόνια υποκαλιαιμία, λόγω νεφρικής απώλειας
Κ+, υποχλωραιμική μεταβολική αλκάλωση, νεφρική απώλεια άλατος, χαμηλή έως φυσιολογική αρτηριακή πίεση, με δευτεροπαθή υπερρενιναιμία
και υπεραλδοστερονισμό. Συνοδά χαρακτηριστικά είναι η υπερπαραγωγή
προσταγλανδινών, η σχετική αντίσταση των αγγείων στη υπερτασική δράση εξωγενούς αγγειοτενσίνης-II και η υπερπλασία της παρασπειραματικής
συσκευής(4).
Μελέτες σε διαταραχές των μεταφορέων και των αντλιών ιόντων για τη
σωληναριακή επαναρρόφηση άλατος έχουν αποσαφηνίσει τις διαδικασίες
που οδηγούν στο σύνδρομο BS. Το σύνδρομο, που αναγνωρίζεται πλέον
ως ένα σύνολο στενά σχετιζόμενων σωληναριακών διαταραχών και προσομοιάζει τη χρήση διουρητικών της αγκύλης, προκαλείται από ανεπαρκή
επαναρρόφηση NaCl στο παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle, όπου
φυσιολογικά επαναρροφάται το 1/3 του διηθούμενου Na+. Η επακόλουθη
απώλεια Na+ και Η2Ο επιφέρει υπογκαιμία και διεγείρει την έκκριση ρενίνης, οπότε και την αυξημένη παραγωγή αγγειοτενσίνης και αλδοστερόνης.
Το αποτέλεσμα είναι η αυξημένη αποβολή Κ+ και η συνεπακόλουθη υποκαλιαιμία. Η αυξημένη παραγωγή προσταγλανδινών, που χαρακτηρίζει το
σύνδρομο αυτό, συμβάλει, επίσης, στις παραπάνω διαταραχές, διαμέσου
διέγερσης έκκρισης της ρενίνης(2).
Σύνολο μεταλλάξεων γονιδίων, που προκαλούν το BS, έχουν αριθμηθεί
και διάφοροι φαινοτυπικοί υπότυποι του συνδρόμου έχουν περιγραφεί. Συγκεκριμένα, έχουν προκύψει πέντε υπότυποι από αντίστοιχες μεταλλάξεις
αδρανοποίησης στα γονίδια κωδικοποίησης του Na+-2Cl--Κ+ συμμεταφορέα (NΚCC2), της αντλίας Κ+ (ROMK), της ειδικής στο νεφρό αντλίας Cl(CLCNKB), της μπαρτίνης (barttin, BSND) και των ασβέστιο-ευαίσθητων
υποδοχέων (CaSR)(2).
Η εκδήλωση των προγεννητικών παραλλαγών (BS τύποι I και II) μπορεί
να περιλαμβάνουν πολυδράμνιο και πρόωρο τοκετό. Στη νεογνική περίοδο, οι ασθενείς παρουσιάζουν πολυουρία, με επακόλουθες επικίνδυνες
για τη ζωή ηλεκτρολυτικές διαταραχές και αφυδάτωση. Πιθανή είναι και
η υπερασβεστιουρία και η δευτεροπαθής νεφρασβέστωση. Οι ασθενείς
έχουν επίσης συμπτώματα από την αυξημένη συστηματική παραγωγή
προσταγλανδίνης Ε2, όπως πυρετό, εμέτους, διάρροια και αδυναμία θρέψης, ενώ εργαστηριακά διαπιστώνεται αυξημένη αποβολή με τα ούρα της
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προσταγλανδίνης(4).
Ο τύπος III του BS, που αναφέρεται ως κλασικός, εμφανίζεται με λιγότερο σοβαρό φαινότυπο. Σε αντίθεση με το προγεννητικό BS, πολυδράμνιο,
πρόωρος τοκετός, υπερασβεστιουρία και νεφρασβέστωση είναι λιγότερο
πιθανά, ενώ η εκδήλωση του συνδρόμου εμφανίζεται μέχρι και την προχωρημένη παιδική ηλικία (συνήθως πριν την ηλικία των 6 ετών). Οι ασθενείς,
ωστόσο, παρουσιάζουν πολυουρία, λόγω διαταραγμένης συμπυκνωτικής
ικανότητας, πολυδιψία, έντονη επιθυμία για αλάτι, ενούρηση, καθυστέρηση
σωματικής και πνευματικής ανάπτυξης, μυική αδυναμία, αδυναμία θρέψης
και δυσκοιλιότητα. Ο εργαστηριακός έλεγχος καταδεικνύει υποκαλιαιμία,
υπερασβεστιουρία και αυξημένα επίπεδα στον ορό και στα ούρα προσταγλανδίνης E2(4).
Ο τύπος IV παρουσιάζεται με σοβαρό προγεννητικό φαινότυπο και διακρίνεται από την παροδική υπερασβεστιουρία (μόνο στις πρώτες εβδομάδες της ζωής) και την απουσία νεφρασβέστωσης. Οι ασθενείς αναπτύσσουν χρόνια νεφρική νόσο, ακόμη και τελικού σταδίου, η οποία σπανίως
εμφανίζεται στους άλλους τύπους BS(4). Χαρακτηριστική είναι και η πλήρη
νευροαισθητήρια κώφωση, λόγω βλαβών των αντλιών Cl- (ClC-Ka και ClCKb), με επίδραση στο επιθήλιο του έσω ωτός(4).
Ο τύπος V BS είναι λιγότερο συχνή παραλλαγή και προκαλείται από
μεταλλάξεις αύξησης λειτουργίας του υποδοχέα του ασβεστίου (CaSR)(4).
H διάγνωση του συνδρόμου BS βασίζεται κυρίως στην κλινική εικόνα και γίνεται δι’ αποκλεισμού. Η γενετική ανάλυση παραμένει η ιδανική
διαγνωστική μέθοδος, αν και δεν είναι συνήθως διαθέσιμη, είναι ακριβή
και αναγνωρίζονται μόνο παλαιότερα καθορισμένες γενετικές διαταραχές,
εκτός από τις περιπτώσεις που ελέγχονται οι αλληλουχίες ολόκληρου του
γονιδιώματος.
Τα εργαστηριακά ευρήματα του συνδρόμου περιλαμβάνουν την αυξημένη αποβολή Κ+ (>300 mEq/24ωρο) και Cl- στα ούρα, την σοβαρή υποκαλιαιμία (συνήθως Κ+ ορού 1,5-2,5 mEq/L) και την συνυπάρχουσα υποχλωραιμική μεταβολική αλκάλωση (σπάνια HCO3->40 mEq/L). Η διαφορική
διάγνωση από τους εμέτους γίνεται με τη μέτρηση Cl- ούρων, που είναι
χαμηλό στην τελευταία περίπτωση. Επίσης, διαπιστώνεται υπεραλδοστερονισμός, συνήθως φυσιολογική δραστικότητα ρενίνης πλάσματος και αυξημένη αποβολή προσταγλανδίνης Ε2 στα ούρα. Ο λοιπός παρακλινικός
έλεγχος μπορεί να καταδείξει μη ειδικού τύπου υδρονέφρωση με υδροου193
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ρητήρες, σε περιπτώσεις πολυουρίας, ενώ η βιοψία νεφρού αποκαλύπτει
υπερτροφία και υπερπλασία της παρασπειραματικής συσκευής, με εξαίρεση τις πολύ μικρές ηλικίες(3).
Η θεραπεία του συνδρόμου BS στοχεύει στην αναπλήρωση του ύδατος
και των ηλεκτρολυτών, η απώλεια των οποίων μπορεί να καταστεί επικίνδυνη. Στη νεογνική περίοδο υπάρχει η ανάγκη χορήγησης φυσιολογικού
ορού, ενώ συνεχής είναι, έπειτα, η αναπλήρωση ηλεκτρολυτών με τη χορήγηση ΚCl (200-300 mEq/24ωρο) και συμπληρωμάτων Mg2+. Η θεραπεία περιλαμβάνει, επίσης, τη χορήγηση καλιοσυντηρητικών διουρητικών
(σπιρονολακτόνη, τριαμτερένη), αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου
της αγγειοτενσίνης και μεγάλων δόσεων μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών
(1-3 mg ινδομεθακίνης/kgΣΒ/24ωρο), τα οποία δρουν διαμέσου αναστολής
των προσταγλανδινών και μείωσης της φλοιικής αιμάτωσης και της μεταφοράς Na+ και Cl- στον άπω νεφρώνα(2).
β) Σύνδρομο Gitelman Το σύνδρομο Gitelman (GS) κληρονομείται
με αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα και χαρακτηρίζεται από απώλεια άλατος, υποκαλιαιμική μεταβολική αλκάλωση, υπομαγνησιαιμία και
υπασβεστιουρία. Σε μοριακό επίπεδο, οφείλεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε μεταλλάξεις αδρανοποίησης του SLC12A3 γονιδίου, που
κωδικοποιεί τον ευαίσθητο στα θειαζιδικά διουρητικά συμμεταφορέα Na+Cl- (NCCΤ) στην αυλική μεμβράνη του άπω εσπειραμένου σωληναρίου.
Μεταλλάξεις στο γονίδιο CLCNKB, που κωδικοποιεί την αντλία ClC-kb παίζουν ρόλο σε πολύ μικρότερο ποσοστό περιπτώσεων.
Επακόλουθα είναι η απώλεια Na+ και Cl- από το σωληναριακό αυτό τμήμα και η υπογκαιμία, με δευτεροπαθή ενεργοποίηση του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης (ΣΡΑΑ). Η αυξημένη επαναρρόφηση
του αυξημένου πλέον Na+ στα αθροιστικά σωληνάρια προκαλεί αποβολή
K+ και H+, οπότε υποκαλιαιμία και αλκάλωση. Το ποσοστό, ωστόσο, του
Na+ και του Cl-, που φυσιολογικά επαναρροφάται στο άπω εσπειραμένο
σωληνάριο είναι μικρό (7-8%), οπότε και ο βαθμός υπογκαιμίας, διέγερσης
του ΣΡΑΑ και απώλειας Κ+ δεν είναι ουσιαστικός για τη διέγερση παραγωγής προσταγλανδίνης Ε2(2). Η μειωμένη έκφραση του μέλους 6, της υποκατηγορίας Μ της αντλίας TRP στο άπω εσπειραμένο σωληνάριο είναι ο
προτεινόμενος μηχανισμός υπομαγνησιαιμίας στο GS(4).
Το σύνδρομο είναι ηπιότερη διαταραχή, σε σύγκριση με το σύνδρομο
BS και συνήθως η διάγνωση γίνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες (στην παιδική
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ηλικία, την εφηβεία, αλλά και σε ενήλικες). Μάλιστα, ορισμένες περιπτώσεις τίθενται σε διερεύνηση τυχαία, ενώ οι ασθενείς μπορεί να εμφανιστούν
και ασυμπτωματικοί. Οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές είναι παρόμοιες με τη
χρόνια χορήγηση θειαζιδικών διουρητικών, καθώς αποτελούν ειδικούς
αναστολείς του NCCT. Τα συνήθη συμπτώματα περιλαμβάνουν επιθυμία
για αλάτι, μυοσκελετικές συνολκές και αδυναμία, εύκολη κόπωση, γενικευμένη αδυναμία και ζάλη, παραισθησίες, νυχτουρία και πολυδιψία. Επίσης,
οι ασθενείς μπορεί να υποφέρουν από αρθρίτιδα λόγω χονδρασβέστωσης,
ως δευτεροπαθή εκδήλωση υπομαγνησιαιμίας. Σε αντίθεση με το σύνδρομο BS τα επίπεδα προσταγλανδίνης E2 στα ούρα είναι φυσιολογικά(4).
Η διάγνωση του συνδρόμου βασίζεται στις κλινικές εκδηλώσεις και τις
χαρακτηριστικές βιοχημικές διαταραχές (υποκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία
και υπασβεστιουρία). Οι ασθενείς δεν απαντούν στη χορήγηση υδροχλωροθειαζίδης, αλλά παρουσιάζουν ταχεία απάντηση στη φουροσεμίδη(4).
Η θεραπεία βασίζεται στη ισόβια αναπλήρωση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών. Η χορήγηση μόνο σπιρονολακτόνης δεν έχει μεγάλη επιτυχία
στην αύξηση του Κ+ και του Mg2+ στον ορό, σε αντίθεση με τον συνδυασμό
της με αμιλορίδη, με πιθανή όμως την ανεπιθύμητη πτώση της αρτηριακής πίεσης(3,4). Συμπληρώματα Mg2+ και Κ+ δίνονται για την συμπτωματική
αντιμετώπιση των μυικών συνολκών. Η διαιτητική χορήγηση άλατος δεν
περιλαμβάνονται στη θεραπεία, καθώς το σύνδρομο δεν σχετίζεται με σοβαρή απώλεια άλατος(4).
γ) Σύνδρομο SeSAME Σε συνδυασμό με επιληπτικές κρίσεις, νευροαισθητήρια κώφωση, αταξία, πνευματική καθυστέρηση και κοντό ανάστημα, ορισμένοι ασθενείς με σύνδρομο SeSAME αναπτύσσουν νεφρική
απώλεια Κ+ και Na+, πολυουρία, πολυδιψία και έντονη επιθυμία για αλάτι.
Το αποτέλεσμα είναι ηλεκτρολυτικές διαταραχές και συγκεκριμένα, υποκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία, υπασβεστιουρία, σε συνδυασμό με μεταβολική αλκάλωση. Το σύνδρομο είναι γνωστό και ως EAST (Epilepsy, Ataxia,
Sensorineural deafness, Tubulopathy) και κληρονομείται με τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα. Οι παθογενετικές μεταλλάξεις αφορούν το
γονίδιο KCNJ10, το οποίο κωδικοποιεί μία αντλία ανόρθωσης του Κ+ προς
το εσωτερικό των κυττάρων (Kir4.1). Η λειτουργική απώλεια της αντλίας
αυτής στη βασικοπλάγια μεμβράνη του άπω εσπειραμένου σωληναρίου
οδηγεί, όπως και στο GS, σε μειωμένη επαναρρόφηση άλατος (μειωμένη
Na+-K+-ATPάση)(8).
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4. Mη νεφρικά κληρονομικά αίτια υποκαλιαιμίας
Στην κατηγορία των εξωνεφρικών αιτιών υποκαλιαιμίας, που έχουν
γενετική βάση, κατατάσσονται, κυρίως, η οικογενής υποκαλιαιμική και η
θυρεοτοξική περιοδική παράλυση, η συγγενής απώλεια χλωριούχων και η
κυστική ίνωση.
α) Οικογενής υποκαλιαιμική περιοδική παράλυση H οικογενής υποκαλιαιμική περιοδική παράλυση είναι μία διαταραχή, που κληρονομείται με
τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα και χαρακτηρίζεται από διαλείποντα επεισόδια μυικής αδυναμίας ή γενικευμένης χαλαρής παράλυσης.
Τα επεισόδια μπορεί να συνοδεύονται από σοβαρή υποκαλιαιμία (Κ+<2,5
mEq/L), ενώ τα επίπεδα Κ+ του ορού είναι φυσιολογικά εκτός κρίσεων. Εμφανίζεται συχνότερα στους άνδρες, με ατελή διεισδυτικότητα και καθυστερημένη εμφάνιση στις γυναίκες, γεγονός που μπορεί να αποτελεί την αιτία
χαρακτηρισμού ορισμένων περιστατικών ως σποραδικών. Οι μοριακές
βλάβες αφορούν τα γονίδια, που κωδικοποιούν την α1 υπομονάδα της ευαίσθητης στη διυδροπυριδίνη τασεοελεγχόμενης αντλίας Ca2+ (CACNA1S)
(τύπου Ι οικογενής περιοδική παράλυση) και της α-υπομονάδας της ευαίσθητης στη τετραδοτοξίνη τασεοελεγχόμενης αντλίας Na+ (SCN4A) (τύπου
ΙΙ οικογενής περιοδική παράλυση). Οι προσβολές της νόσου μπορεί να
εκλυθούν μετά από άσκηση, τραύματα, λοιμώξεις, πλούσια σε υδατάνθρακες γεύματα, έκθεση στο κρύο ή τη χορήγηση γλυκόζης, ινσουλίνης ή
γλυκοκορτικοειδών. Οι παραπάνω παράγοντες προκαλούν, διαμέσου της
Na+-K+-ATPάσης, αύξηση της πρόσληψης K+ από τα μυικά κύτταρα και
μία αρχική μικρή υποκαλιαιμία, η οποία φυσιολογικά αποκαθίσταται γρήγορα από την εξισορρόπηση των αντλιών εισόδου-εξόδου του K+. Ο μηχανισμός, που προκαλεί υποκαλιαιμία στην οικογενή περιοδική παράλυση,
θεωρείται άγνωστος. Η επικρατούσα παθογένεια της νόσου περιλαμβάνει
παράδοξη εκπόλωση του σαρκειλήμματος από την υποκαλιαιμία, είσοδο
K+ στα κύτταρα αυτά, διαμέσου των τροποποιημένων αντλιών SCN4A και
CACNA1, πρόκληση περαιτέρω υποκαλιαιμίας και συνεχή επαγωγή του
παραπάνω κύκλου με αποτέλεσμα τη σοβαρή υποκαλιαιμία και την παράλυση των μυικών ινών(9).
β) Θυρεοτοξική περιοδική παράλυση Η θυρεοτοξική περιοδική παράλυση είναι μία μορφή υποκαλιαιμικής περιοδικής παράλυσης, η οποία
χαρακτηρίζεται από αιφνίδια εμφάνιση σοβαρής υποκαλιαιμίας και μυικής
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αδυναμίας, κυρίως των εγγύς μυών, σε ασθενείς με θυρεοτοξική κρίση. Ο
υποκείμενος υπερθυρεοειδισμός είναι συχνά υποκλινικός, δυσκολεύοντας
την έγκαιρη διάγνωση. Σε αντίθεση με την οικογενή, που αφορά κυρίως τις
Δυτικές κοινωνίες, η θυρεοτοξική περιοδική παράλυση έχει κύρια επίπτωση σε Ασιάτες άνδρες. Ο υποκείμενος μηχανισμός δεν είναι ακόμη πλήρως
αντιληπτός, αλλά οι θεωρίες ενοχοποιούν την αυξημένη δραστηριότητα της
Na+-K+-ATPάσης, με εκλυτικό αίτιο τη θυρεοτοξική κρίση, σε συνδυασμό με
την αδυναμία εξισορροπητικής εξόδου K+ από τα παραδόξως εκπολωμένα μυικά κύτταρα. Η διαταραχή αυτή οφείλεται στην έκπτωση λειτουργίας,
ως συνέπεια μεταλλάξεων, της αντλίας Kir2.6 και το αποτέλεσμα είναι η
συντήρηση σοβαρής υποκαλιαιμίας. Η θεραπεία περιλαμβάνει συμπληρώματα Κ+, σε συνδυασμό με μη εκλεκτικούς β-αναστολείς, με συχνή όμως
παρακολούθηση των επιπέδων Κ+ του ορού, για την πρόληψη υπερκαλιαιμίας αναπήδησης(10).
γ) Συγγενής διάρροια χλωριούχων Η συγγενής διάρροια χλωριούχων
είναι μία σπάνια αυτοσωματική υπολειπόμενη διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από ανελλιπή υδαρή διάρροια, υποκαλιαιμία και υποχλωραιμική μεταβολική αλκάλωση, σε συνδυασμό με αυξημένη εντερική περιεκτικότητα
σε Cl- (>90 mEq/L). Προκαλείται από ανενεργή μετάλλαξη στο κατασταλμένο σε αδένωμα γονίδιο (DRA), που κωδικοποιεί την αντλία ανταλλαγής
Cl--OH- (HCO3-). Η συγκεκριμένη αντλία εκφράζεται στην αυλική επιφάνεια
του εντέρου (κόλον και ειλεός), με λειτουργικές ομοιότητες με πρωτεΐνες
ανταλλαγής ανιόντων. Όπως και σε επίκτητη φλεγμονή εντέρου με κατασταλμένο το DRA, έτσι και στην περίπτωση του μεταλλαγμένου γονιδίου,
μειώνεται η επαναρρόφηση Cl- και η έκκριση HCO3-,οπότε προκαλείται μεταβολική αλκάλωση, με συνοδή υποκαλιαιμία. Η χορήγηση αναστολέων
αντλιών πρωτονίων περιορίζει τη μεταφορά Cl- στο κόλον και τις συνακόλουθες μεταβολικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές, ενώ απαραίτητη είναι
και η συνεχής αναπλήρωση ύδατος και Κ+(11).
δ) Κυστική ίνωση Η κυστική ίνωση ή ινοκυστική νόσος είναι μία αρκετά συχνή νόσος των εξωκρινών αδένων, με πολυοργανική επίδραση και με
αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο κληρονομικότητας. Προκαλείται από
μία ποικιλία μεταλλάξεων στο γονίδιο του ρυθμιστή της διαμεμβρανικής
αγωγιμότητας της κυστικής ίνωσης (CFTR), το οποίο βρίσκεται στο χρωμόσωμα 7. Το γονίδιο αυτό κωδικοποιεί μία ρυθμιστική πρωτεΐνη, η οποία
δρα πρωταρχικά ως αντλία Cl-, ρυθμίζοντας τη διέλευση του ιόντος διαμέ197
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σου των μεμβρανών των επιθηλιακών κυττάρων διαφόρων οργάνων του
οργανισμού, όπως και των ιδρωτοποιών αδένων.
Η διαταραγμένη απορρόφηση Cl- από τον ανεπαρκή CFTR στους ιδρωτοποιούς πόρους είναι υπεύθυνη για την μεγάλη απώλεια Cl- και Na+ με
τον ιδρώτα. Η υποκαλιαιμία δεν είναι ασυνήθιστη στους ασθενείς με κυστική ίνωση, ιδιαίτερα σε τροπικές περιοχές. Η ελάττωση του εξωκυττάριου όγκου, σε συνδυασμό με τον δευτεροπαθή υπεραλδοστερονισμό, δεν
προκαλεί μόνο επαναρρόφηση Na+ και έκκριση K+ στο άπω εσπειραμένο
σωληνάριο, αλλά, επίσης, διεγείρει την έκκριση K+ στους ιδρωτοποιούς πόρους, συμβάλλοντας επιπλέον στην υποκαλιαιμία(12).
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α) Υποκαλιαιμία, υπόταση, χαμηλή δραστικότητα ρενίνης πλάσματος, αυξημένη αλδοστερόνη πλάσματος;
β) Υποκαλιαιμία, υπέρταση, χαμηλή δραστικότητα ρενίνης πλάσματος, αυξημένη αλδοστερόνη πλάσματος;
γ) Υποκαλιαιμία, υπέρταση, χαμηλή δραστικότητα ρενίνης πλάσματος, χαμηλή αλδοστερόνη πλάσματος;
δ) Υποκαλιαιμία, υπέρταση, αυξημένη δραστικότητα ρενίνης πλάσματος,
αυξημένη αλδοστερόνη πλάσματος;
2) Στο σύνδρομο Βartter (ένα σωστό):
α) Παρατηρείται μειωμένη παραγωγή προσταγλανδινών;
β) Το Cl- των ούρων είναι αυξημένο;
γ) Προσομοιάζεται η δράση των θειαζιδικών διουρητικών;
δ) Η θεραπεία περιλαμβάνει φουροσεμίδη;
3) Η θεραπεία του οικογενή υπεραλδοστερονισμού τύπου Ι περιλαμβάνει (ένα σωστό):
α) ACTH + αναστολείς υποδοχέων αλατοκορτικοειδών;
β) Δεξαμεθαζόνη + θειαζιδικά διουρητικά;
γ) ACTH + άναλη δίαιτα
δ) Δεξαμεθαζόνη + αναστολείς υποδοχέων αλατοκορτικοειδών;
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4) Στο σύνδρομο φαινομενικής περίσσειας αλατοκορτικοειδών (ένα
σωστό):
α) Υπάρχει περίσσεια κορτιζόνης στους υποδοχείς αλατοκορτικοειδών;
β) Η κλινική εικόνα σχετίζεται αποκλειστικά σε νεφρικές εκδηλώσεις;
γ) Η θεραπεία περιλαμβάνει και αναστολείς των υποδοχέων αλατοκορτικοειδών;
δ) Η νόσος εκδηλώνεται ξανά στο νεφρικό μόσχευμα;
5) Το σύνδρομο Gitelman (ένα σωστό):
α) Χαρακτηρίζεται από υπασβεστιουρία;
β) Κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα;
γ) Θεραπεύεται με άναλη δίαιτα;
δ) Παρουσιάζει βαρύτερη κλινική εικόνα σε σύγκριση με το σύνδρομο
Bartter;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
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Περιεχόμενα
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Κύρια σημεία
- Ο ένας από τους τρεις κύριους μηχανισμούς μέσω των οποίων διαμεσολαβείτε
η χαλάρωση των αγγειακών μυικών ινών στην εγκεφαλική κυκλοφορία είναι η ενεργοποίηση των διαύλων K+
- Η υπερπόλωση του αγγειακού μυός, ως απάντηση στην ενεργοποίηση των
διαύλων K+, αποτελεί έναν βασικό αγγειοδιασταλτικό μηχανισμό
- Οι σημαντικότεροι από τους διαύλους K+, όσο αφορά τη ρύθμιση του αγγειακού
τόνου, είναι οι δίαυλοι οι οποίοι είναι ευαίσθητοι στο ATP και εκείνοι που ενεργοποιούνται από το Ca2+
- Πολυάριθμες είναι οι ενδοκυττάριες ουσίες που προκαλούν την υπερπόλωση
και τη χαλάρωση των αγγειακών μυών του εγκεφάλου διαμέσου της ενεργοποίησης
των ATP-ευαίσθητων διαύλων K+
- Η υποξία αποτελεί ισχυρό ερέθισμα διαστολής στην εγκεφαλική κυκλοφορία
και η χάλαση των εγκεφαλικών αγγείων κατά την υποξία φαίνεται ότι εμπλέκει την
ενεργοποίηση των ATP-ευαίσθητων διαύλων K+
- Η «υπόθεση του K+» για τη ρύθμιση της εγκεφαλικής αιματικής ροής στηρίζεται
στην απελευθέρωση του K+ από τους νευρώνες κατά τη φυσιολογική ενεργοποίησή
τους, τις επιληπτικές κρίσεις, τη φλοιώδη μετακινούμενη καταστολή ή την υποξία/
ισχαιμία
- Κατά την οξεία εστιακή εγκεφαλική ισχαιμία, η οξέωση που προκαλείται από
την αναερόβια γλυκόλυση και η αύξηση της [Κ+]0 που προκαλείται από την εκπόλωση των νευρώνων και της γλοίας, συμπίπτουν με τη μέγιστη αγγειοδιαστολή και την
αγγειοπάρεση, την απώλεια της «συνεργασίας» νευρώνων-αγγείων καθώς και την
απώλεια της αυτορρύθμισης
- Δεδομένα από μελέτες παρατήρησης συνδέουν την κατανάλωση τροφών
πλούσιων σε Κ+ με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης ΑΕΕ
- Η ευεργετική δράση του δράση του Κ+ στην επίπτωση των ΑΕΕ πιθανά να διαμεσολαβείτε εν μέρει από την βελτιστοποίηση της ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης
- Μελλοντική θεραπευτική παρέμβαση στην εγκεφαλική αγγειακή ισχαιμία ίσως
να αποτελέσουν οι αγωνιστές διάνοιξης των διαύλων K+
- Η συγκέντρωση του Κ+ στο οστικό ύδωρ, μπορεί να είναι έως και 25 φορές
μεγαλύτερη από εκείνη των υπόλοιπων εξωκυττάριων υγρών του οργανισμού και
είναι πλήρως ανταλλάξιμο με το Κ+ στο εξωκυττάριο υγρό της συστηματικής κυκλοφορίας
- Στους ενήλικες το διαθέσιμο οστικό ύδωρ για ανταλλαγή ιόντων είναι περιορισμένο και γι’ αυτό η συμμετοχή των οστών στις μεταβολές της οξεοβασικής ισορροπίας είναι περιορισμένη
- Οι διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας στον οργανισμό, επάγουν μεταβολές της σύνθεσης του οστού
- Η μεταβολική οξέωση επάγει τη μετακίνηση Ca από τα οστά, ενώ αντίθετα, σε
συνθήκες μεταβολικής αλκάλωσης μειώνεται η κινητοποίηση του Ca από τα οστά
- Η αυξημένη διαιτητική πρόσληψη πρωτεϊνών και η ανισορροπία οξέος-βάσης
ρυθμίζεται, πέρα από τα διττανθρακικά και μέσω της προαγόμενης κινητοποίησης
βάσεων από τα οστά
- Η στέρηση Κ+ οδηγεί σε αύξηση της αποβολής Ca στα ούρα, υποδηλώνοντας
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μία απευθείας δράση του Κ+ στο οστούν
- Η χορήγηση αλάτων Κ+ (διττανθρακικό, κιτρικό) οδήγησε στη μείωση της αποβολής Ca και υδροξυπρολίνης στα ούρα, παράλληλα με την αύξηση οστεοκαλσίνης
στον ορό, ευρήματα που συνηγορούν υπέρ της μείωσης του ρυθμού οστικής απορρόφησης και αύξησης του οστικού σχηματισμού
- Ο επιπολασμός της νεφρολιθίασης ανέρχεται περίπου στο 8-9% και 75-80%
των ασθενών εμφανίζουν λίθους Ca
- Ο ρόλος του K+ στην παθογένεια της δημιουργίας λίθων Ca και πιο συγκεκριμένα στην απέκκριση του Ca δεν είναι πλήρως διευκρινισμένος
- Πειραματικά και κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι η χορήγηση/πρόσληψη αλάτων
Κ+ μειώνει τη νεφρική απέκκριση Ca και αυξάνουν τη νεφρική έκκριση κιτρικών
- Η απέκκριση του Ca στα ούρα επηρεάζεται και από διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας
- Η μεταβολική οξέωση προκαλεί μείωση της επαναρρόφησης Ca στα σωληνάρια, πιθανά διαμέσου μείωσης της έκφρασης του TRPV5 και του m-RNA της
calbindin-D28K στα συνδετικά σωληνάρια
- Η άπω ή κλασική νεφροσωληναριακή οξέωση χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία λίθων φωσφορικού Ca και σε αρκετές περιπτώσεις νεφρασβέστωση
- Η θεραπεία πολλών από τις ειδικές μορφές νεφρολιθίασης από λίθους Ca περιλαμβάνει αυξημένη πρόσληψη τροφών πλούσιων σε Κ+, περιορισμό πρόσληψης
Να+ και χορήγηση αλάτων Κ+ (διττανθρακικό, κιτρικό)

1. Σχέση του καλίου με τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
(ΑΕΕ)
1.1. Κάλιο και βασική μεμβράνη
Το Κ+ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κυτταρική λειτουργία και στη
λειτουργία της νευρομυικής σύναψης. Ο κύριος ρυθμιστής του δυναμικού
ηρεμίας της κυτταρικής μεμβράνης (Em) είναι η αναλογία της συγκέντρωσης του ενδοκυττάριου Κ+ προς τη συγκέντρωση του Κ+ στο εξωκυττάριο
υγρό. Η σχέση αυτή μπορεί να εκφραστεί από την παρακάτω εξίσωση:

Όπου το r αντιπροσωπεύει την 3:2 ενεργό μεταφορά της Na+-K+-ATPάσης, το 0.01 αντιπροσωπεύει τη σχετική διαπερατότητα της μεμβράνης
στο Νa+ και στο K+ και τα c και e αναφέρονται σε ενδοκυττάριες και εξωκυττάριες συγκεντρώσεις αντίστοιχα.
Εάν στην παραπάνω εξίσωση τοποθετηθούν οι φυσιολογικές τιμές για
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τις συγκεντρώσεις Νa+ και K+, τότε προκύπτει:

Αυτό το δυναμικό ηρεμίας προκύπτει από την μετακίνηση του K+ έξω
από το κύτταρο, σύμφωνα με την κλίση συγκέντρωσής του. Η μεταφορά Na+ προς την αντίθετη κατεύθυνση είναι πολύ μικρότερη, εξαιτίας της
χαμηλής διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης στα κατιόντα Na+. H
απώλεια των θετικά φορτισμένων ιόντων K+, μετατρέπει το ενδοκυττάριο
περιβάλλον σε αρνητικά φορτισμένο ως προς το εξωκυττάριο υγρό. Η σταθερή κατάσταση που περιγράφεται στην παραπάνω εξίσωση επιτυγχάνεται όταν το αρνητικό δυναμικό του κυττάρου (το οποίο τείνει να διατηρεί το
K+ εντός του κυττάρου) έχει το ίδιο εύρος με την κλίση συγκέντρωσης η
οποία προωθεί τη μεταφορά του K+ εκτός του κυττάρου.
Το δυναμικό ηρεμίας είναι εκείνο που θέτει τις προϋποθέσεις για το δυναμικό δράσης, το οποίο είναι απαραίτητο για τη φυσιολογική λειτουργία
των νευρώνων και των μυικών ομάδων. Κατά τη διέγερση, η σταθερή κατάσταση μεταβάλλεται, επειδή η απελευθέρωση της ακετυλοχολίνης στις
νευρικές συνάψεις και στις τελικές κινητικές πλάκες οδηγεί στη διάνοιξη
περισσότερων διαύλων Na+, στους οποίους οι ομάδες θετικά φορτισμένων
αμινοξέων που εντοπίζονται εγγύς, αποτελούν το σημείο της ενεργοποίησης του δυναμικού. Η προοδευτική αύξηση της διαπερατότητας της μεμβράνης στο Na+, έχει τρεις επιπτώσεις:
• το Na+ διαχέεται προς το κύτταρο αντίθετα προς την κλίση συγκέντρωσης,
• η μετακίνηση αυτή του Na+ οδηγεί στην εκπόλωση της κυτταρικής
μεμβράνης, δηλαδή το δυναμικό πλησιάζει το μηδέν και
• η εκπόλωση οδηγεί στην διάνοιξη των διαύλων K+ με αποτέλεσμα,
τόσο η αυξημένη διαπερατότητα στο K+, όσο και το λιγότερο ηλεκτραρνητικό ενδοκυττάριο περιβάλλον να προωθούν τη μετακίνηση
του K+ έξω από το κύτταρο.
Ο ουδός πυροδότησης (Et) είναι το δυναμικό εκείνο κατά το οποίο η
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διαπερατότητα του Na+ συνεχίζει να αυξάνεται, έτσι ώστε η είσοδος του
Na+ στο κύτταρο να υπερβαίνει την έξοδο του K+ από αυτό. Η μετακίνηση
αυτή οδηγεί στη συνέχιση ενός ανατροφοδοτούμενου κύκλου, ο οποίος
χαρακτηρίζεται από συνεχή εκπόλωση (μιας και η συνεχής είσοδος Na+
μετατρέπει το ενδοκυττάριο περιβάλλον σε λιγότερο ηλεκτραρνητικό), περαιτέρω αύξηση της διαπερατότητας του Na+ (έως και 1000 φορές από τη
βασική τιμή, καθώς η εκπόλωση προκαλεί άμεσα τη διάνοιξη των τασεοελεγχόμενων διαύλων Na+), περαιτέρω είσοδο Na+, περαιτέρω εκπόλωση
κ.ό.κ. Το φαινόμενο της ανατροφοδότησης είναι η δημιουργία ενός δυναμικού δράσης, κατά το οποίο το ενδοκυττάριο περιβάλλον μετατρέπεται σε
ηλεκτροθετικό, ως αποτέλεσμα της μαζικής εισροής Na+. Η εξάπλωση των
μεταβολών αυτών στα παρακείμενα κύτταρα είναι υπεύθυνη για τη διάδοση του νευρικού ερεθίσματος.
Το δυναμικό δράσης ακολουθείται από την επαναπόλωση και την ανερέθιστη περίοδο. Κατά την επαναπόλωση η διαπερατότητα του Na+ επανέρχεται στην αρχική χαμηλή τιμή της, ενώ η διαπερατότητα του Κ+ αυξάνει ελαφρά λόγω ενεργοποίησης των τασεοελεγχόμενων διαύλων Κ+. Στα
πλαίσια αυτά, η υψηλή συγκέντρωση του K+, η αυξημένη διαπερατότητα
του K+, καθώς και η ευνοϊκή ηλεκτρική κλίση (ηλεκτροθετικό ενδοκυττάριο
περιβάλλον) ωθούν την παθητική μετακίνηση του Κ+ έξω από τα κύτταρα
επαναφέροντας το αρνητικό πρόσημο στο δυναμικό ηρεμίας. Κατά την ανερέθιστη περίοδο η Na+-K+-ATPάση αποβάλλει το Na+ το οποίο εισήλθε στο
κύτταρο κατά την αποπόλωση και εισάγει το Κ+ το οποίο εξήλθε κατά την
επαναπόλωση επαναφέροντας την φυσιολογική σύσταση του κυττάρου.
1.2. Διεγερσιμότητα της μεμβράνης
Ορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στο δραστικό δυναμικό και τον ουδό
πυροδότησης (Em-Et). Συνεπώς, κάθε παράγοντας που μεταβάλλει κάποιο
από τα δυναμικά αυτά, οδηγεί σε μεταβολή της διεγερσιμότητας της μεμβράνης. Συγκεκριμένα, μικρές μεταβολές στην εξωκυττάρια συγκέντρωση
του Κ+ (η οποία είναι πολύ χαμηλότερη από την ενδοκυττάρια) μπορούν να
προκαλέσουν μείζονες μεταβολές στον λόγο [K+]c/[K+]e και συνεπώς και στο
δυναμικό ηρεμίας της μεμβράνης.
Ωστόσο, η επίδραση των μεταβολών της συγκέντρωσης του Κ+ του
πλάσματος στη διεγερσιμότητα της μεμβράνης δεν μπορεί να προβλεφθεί
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αποκλειστικά από τον λόγο [K+]c/[K+]e. Για παράδειγμα, μία αύξηση του Κ+,
θα προκαλέσει μείωση στο λόγο και την εν μέρει αποπόλωση της κυτταρικής μεμβράνης (που σημαίνει ότι μειώνεται το αρνητικό δυναμικό ηρεμίας).
Η μεταβολή αυτή αρχικά αυξάνει τη διεγερσιμότητα της κυτταρικής μεμβράνης, καθώς απαιτείται ασθενέστερο ερέθισμα για την πρόκληση του
δυναμικού δράσης. Ωστόσο η όψιμη μεταβολή που παρατηρείται στους
ασθενείς είναι διαφορετική. Η συνεχής εκπόλωση απενεργοποιεί τους διαύλους Νa+ στην κυτταρική μεμβράνη, οδηγώντας στον περιορισμό της
ανατροφοδότησης της διεγερσιμότητας της βασικής μεμβράνης και κλινικά
μπορεί να εκδηλώνεται ως διαταραχές καρδιακής αγωγιμότητας και/ή μυική αδυναμία και παράλυση.
Η διεγερσιμότητα της μεμβράνης καθορίζεται και από άλλους παράγοντες πέρα από τη συγκέντρωση του Κ+, όπως από την συγκέντρωση
του Ca2+ στο πλάσμα και το pH. Η επίδραση του Ca2+ αποκτά μεγαλύτερη
κλινική σημασία, καθώς μπορεί να εξουδετερώσει την επίδραση της υπερκαλιαιμίας στη βασική μεμβράνη. Ο μηχανισμός δράσης δεν είναι επαρκώς
κατανοητός, αλλά η χορήγηση αλάτων ασβεστίου αποτελεί τον ταχύτερο
τρόπο αναστροφής των νευρομυικών και καρδιακών συμπτωμάτων σε
περιπτώσεις σοβαρής υπερκαλιαιμίας. Η διεγερσιμότητα της μεμβράνης
επηρεάζεται επίσης από μεταβολές στο εξωκυττάριο pH, αυξάνεται στην
αλκαλαιμία και μειώνεται στην οξυαιμία. Έτσι, η μεταβολική οξέωση τείνει
να αντικρούει τις επιπτώσεις της υπασβεστιαιμίας στη βασική μεμβράνη.
1.3. Βιολογία των εγκεφαλικών αγγειακών μυικών ινών
Η χάλαση των αγγειακών μυικών ινών στην εγκεφαλική κυκλοφορία διαμεσολαβείτε από τρεις κύριους μηχανισμούς:
• ο πρώτος είναι η ενεργοποίηση της γουανυλικής κυκλάσης και η αυξημένη παραγωγή του cGMP,
• ο δεύτερος είναι η ενεργοποίηση της αδενυλικής κυκλάσης και η
παραγωγή cAMP. Η αύξηση στις συγκεντρώσεις του ενδοκυττάριου
cGMP και cAMP επάγουν τη χάλαση των αγγειακών μυικών ινών
μειώνοντας την ενδοκυττάρια συγκέντρωση του ασβεστίου μέσω
μηχανισμών οι οποίοι εμπλέκουν τη φωσφορυλίωση πρωτεϊνικών
κινασών και
• ο τρίτος βασικός μηχανισμός αφορά την ενεργοποίηση διαύλων K+.
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Η διάνοιξη των διαύλων Κ+ αυξάνει την εκροή K+ προκαλώντας την
υπερπόλωση του αγγειακού μυός. Η υπερπόλωση της κυτταρικής
μεμβράνης οδηγεί στο κλείσιμο των τασεοελεγχόμενων διαύλων
Ca2+ επιφέροντας έτσι τη χάλαση του αγγειακού μυός. Μεταβολές
στο δυναμικό της μεμβράνης μόλις μερικών millivolt σχετίζονται με
σημαντικές μεταβολές του αγγειακού τόνου.
1.4. Δίαυλοι καλίου στους αγγειακούς μύες
Η υπερπόλωση του αγγειακού μυός, ως απάντηση στην ενεργοποίηση
των διαύλων K+ αποτελεί έναν βασικό αγγειοδιασταλτικό μηχανισμό. Διάφοροι τύποι διαύλων K+ είναι γνωστό ότι υπάρχουν στα εγκεφαλικά αγγεία,
αλλά οι σημαντικότεροι από αυτούς όσο αφορά τη ρύθμιση του αγγειακού
τόνου φαίνεται να είναι οι δίαυλοι, οι οποίοι είναι ευαίσθητοι στο ATP και
εκείνοι που ενεργοποιούνται από το Ca2+. Η ενεργοποίηση των διαύλων K+
προκαλεί την υπερπόλωση του αγγειακού μυός, η οποία οδηγεί στο κλείσιμο των τασεοελεγχόμενων διαύλων Ca2+, επιφέροντας χάλαση.
1.4.1. ATP-ευαίσθητοι δίαυλοι καλίου

Η δραστηριότητα των ATP- ευαίσθητων διαύλων K+ αναστέλλεται από
το ενδοκυττάριο ATP ή όταν αυξάνεται ο λόγος ATP/ADP. Η συγκέντρωση
του ενδοκυττάριου ATP σε φυσιολογικές συνθήκες είναι επαρκής, ώστε να
αναστείλει το σύνολο των διαύλων K+. Τόσο μετρήσεις του δυναμικού της
μεμβράνης, όσο και οι μεταβολές του αγγειακού τόνου ως απάντηση στην
αναστολή των ATP-ευαίσθητων διαύλων K+, υποδηλώνουν ότι οι δίαυλοι
αυτοί παραμένουν κλειστοί υπό φυσιολογικές συνθήκες, όσο αφορά τους
αγγειακούς μύες του εγκεφάλου. Η μείωση των επιπέδων του ενδοκυττάριου ATP, της PO2 ή του pH οδηγεί στη διάνοιξη των διαύλων αυτών και σε
αγγειοδιαστολή. Συνεπώς, η δραστηριότητα των ATP-ευαίσθητων διαύλων
K+ αντικατοπτρίζει, τουλάχιστον εν μέρει, τη μεταβολική κατάσταση των
κυττάρων.
Πολυάριθμες είναι οι ενδοκυττάριες ουσίες που προκαλούν την υπερπόλωση και την χάλαση των αγγειακών μυών του εγκεφάλου, των οποίων
η δράση θεωρείται ότι διαμεσολαβείτε από την ενεργοποίηση ATP-ευαίσθητων διαύλων K+. Οι ουσίες αυτές περιλαμβάνουν το αγγειοδραστικό
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εντερικό πεπτίδιο (vasoactive intestinal peptide, VIP), το CGRP (calcitonin
gene-related peptide) και την ακετυλοχολίνη (μέσω ενεργοποίησης β-αδρενεργικών υποδοχέων).
Πολλοί αγωνιστές οι οποίοι προκαλούν υπερπόλωση, προσδένονται σε
υποδοχείς στους αγγειακούς μύες και ενεργοποιούν τους διαύλους K+ μέσω
μηχανισμών εξαρτώμενων από το ενδοθήλιο. Σε αντίθεση, άλλοι υποδοχείς
προκαλούν χάλαση του αγγειακού μυός μέσω μηχανισμών εξαρτώμενων
από το ενδοθήλιο που δεν εμπλέκουν το σχηματισμό νιτρικού οξειδίου. Αν
και η χημική σύσταση του προερχόμενου από τον ενδοθηλιακό παράγοντα
υπερπόλωσης (endothelium-derived hyperpolarization factor, EDHF) δεν
είναι απόλυτα σαφής, υπάρχουν ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι ο EDHF
αποτελεί προϊόν μεταβολισμού του αραχιδονικού οξέος από κυτόχρωμα
P-450. Η χάλαση των αγγειακών εγκεφαλικών μυών ως απόκριση στην
παρουσία EDHF, φαίνεται να διαμεσολαβείτε μέσω διαύλων K+.
Η υποξία αποτελεί ισχυρό ερέθισμα διαστολής στην εγκεφαλική κυκλοφορία και η χάλαση των εγκεφαλικών αγγείων κατά την υποξία φαίνεται ότι
εμπλέκει την ενεργοποίηση διαύλων K+. Η χάλαση τόσο των εγκεφαλικών
αγγείων in vitro, όσο και των εγκεφαλικών αρτηριολίων in vivo, αναστέλλεται από την γλιβενκλαμίδη (έναν αναστολέα των ATP ευαίσθητων διαύλων
K+), υποδηλώνοντας ότι η απάντηση διαμεσολαβείτε από ερέθισμα σχετιζόμενο με το ATP.
Αν και λιγότερα είναι τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το ρόλο τους
στη διατήρηση του αγγειακού τόνου, έχουν περιγραφεί δύο ακόμη τύποι
διαύλων K+ στους εγκεφαλικούς αγγειακούς μύες. O δίαυλος K+ «καθυστερημένης διόρθωσης» (delayed rectifier) και ο δίαυλος K+ «εκ των έσω διόρθωσης» (inward rectifier) πιθανά να συμβάλλουν στη χάλαση των εγκεφαλικών αγγείων, ως απάντηση στην μείωση του pH και στις μικρές αυξήσεις
του εξωκυττάριου K+ αντίστοιχα.
1.5. Ρύθμιση της εγκεφαλικής αιματικής ροής από το κάλιο
Η «υπόθεση του Κ+» για τη ρύθμιση της εγκεφαλικής αιματικής ροής,
στηρίζεται στις ιδιότητες χάλασης των λείων μυικών ινών των εγκεφαλικών
αγγείων από το K+ (σε συγκεντρώσεις κατά προσέγγιση μικρότερες από 20
mM) και στην απελευθέρωση K+ από τους νευρώνες κατά τη φυσιολογική
ενεργοποίησή τους, τις επιληπτικές κρίσεις, τη φλοιώδη μετακινούμενη κα209
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ταστολή ή την υποξία/ισχαιμία. Οι εγκεφαλικές αρτηρίες και τα αρτηριόλια
(όχι όμως και τα τριχοειδή) είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις μεταβολές συγκέντρωσης του K+, αυξάνοντας σε διάμετρο έως και 50% για μεταβολές
εξωκυττάριας συγκέντρωσης [Κ+]0 από 3-10 mM. Η απελευθέρωση του K+
προκύπτει από την ισχυρή κλίση συγκέντρωσης ανάμεσα στον ενδοκυττάριο και στον εξωκυττάριο χώρο όταν οι δίαυλοι K+ και η νευρωσική μεμβράνη ανοίγουν. Τα ιόντα Κ+ επαναπροσλαμβάνονται από τα αστροκύτταρα και διαχέονται προς τα τελικά κομβία, απ’ όπου και απελευθερώνονται
στον περιαγγειακό χώρο. Η αύξηση της [Κ+]0 στο μικροπεριβάλλον του
αγγειακού τοιχώματος υπερπολώνει την κυτταρική μεμβράνη των λείων
αγγειακών μυικών ινών, διαμέσου ενεργοποίησης της Na+-K+-ATPάσης και
των διαύλων K+ «εκ των έσω διόρθωσης» (inward rectifier). Ως απάντηση
στην υπερπόλωση των λείων αγγειακών μυικών ινών, οι τασεοελεγχόμενοι
δίαυλοι Ca2+ κλείνουν, οι λείες μυικές ίνες χαλαρώνουν και επέρχεται η
αγγειοδιαστολή. Πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι το νιτρικό οξείδιο (ΝΟ) είναι
ρυθμιστής σ' αυτή την αγγειοδιασταλτική δράση του K+.
1.6. Παθοφυσιολογικές επιπτώσεις
Ένας μεγάλος αριθμός παθοφυσιολογικών καταστάσεων στον εγκέφαλο σχετίζονται με την απορρύθμιση της ομοιοστασίας των ιόντων με κύριο
εκπρόσωπο την ισχαιμία του εγκεφάλου. Κατά την οξεία εστιακή εγκεφαλική ισχαιμία, η οξέωση που προκαλείται από την αναερόβια γλυκόλυση
και η αύξηση της [Κ+]0 που προκαλείται από την εκπόλωση των νευρώνων
και της γλοίας συμπίπτουν με τη μέγιστη αγγειοδιαστολή και την αγγειοπάρεση, την απώλεια της «συνεργασίας» νευρώνων-αγγείων καθώς και την
απώλεια της αυτορρύθμισης.
Η φλοιώδης μετακινούμενη καταστολή, αποτελεί ένα κύμα εκπόλωσης
του εγκεφαλικού φλοιού, το οποίο μεταδίδεται με ταχύτητα 3-4 mm/min, πιθανά ευνοείται από την αύξηση της [Κ+]0 και οδηγεί στην περαιτέρω μεγάλη
αύξηση της [Κ+]0. H αποκατάσταση της [Κ+]0 απαιτεί την ενεργοποίηση της
Na+-K+-ATPάσης, η οποία αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας. Στον ιστό
γύρω από ένα εστιακό εγκεφαλικό έμφρακτο («penumbra») έχουν περιγραφεί παρόμοια κύματα εκπόλωσης. Κατά τη διάρκεια αυτών των επονομαζόμενων «περι-εμφρακτικών εκπολώσεων» οι απαιτήσεις του υποστρώματος δεν μπορούν να καλυφθούν από την αύξηση της εγκεφαλικής
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αιματικής ροής. Επιπροσθέτως οι εκπολώσεις γύρω από την περιοχή του
εμφράκτου μπορεί να αυξάνουν την εγκεφαλική ισχαιμία.
Το εάν η αύξηση του Κ+ ή η οξέωση διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στο
μηχανισμό της φλοιώδους μετακινούμενης καταστολής, η οποία σχετίζεται με την υποάρδευση και γιατί ο μηχανισμός αυτός ενεργοποιείται κατά
τις εκπολώσεις γύρω από την περιοχή του εμφράκτου, παρά τις σχεδόν
όμοιες μεταβολές στις συγκεντρώσεις K+ και Η+, δεν έχει διευκρινιστεί. Οι
μεταβολές στις συγκεντρώσεις K+ και Η+ μπορεί να συνδέονται και με άλλες παθοφυσιολογικές καταστάσεις του μεταβολισμού του εγκεφάλου και
της αιματικής ροής, όπως η ημικρανία, τα όψιμα ισχαιμικά νευρολογικά
ελλείμματα μετά από υπαραχνοειδή αιμορραγία μέσω του μηχανισμού της
φλοιώδους μετακινούμενης καταστολής.
1.7. Κάλιο και πρωτογενής πρόληψη αγγειακού εγκεφαλικού
επεισοδίου
Στοιχεία πληθυσμιακών μελετών με σκοπό την αναζήτηση σχέσης ανάμεσα στην πρόσληψη Κ+ μέσω των διαιτητικών συνηθειών και του κινδύνου
εμφάνισης ΑΕΕ, καθώς και της θνητότητας μετά από ένα ΑΕΕ, δείχνουν
μία αντιστρόφως ανάλογη σχέση. Ωστόσο οι περιορισμοί στο σχεδιασμό
και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Σύμφωνα με την ανάλυση Nurses’ Health Study and
the Health Professionals’ Follow-Up Study, η αύξηση της πρόσληψης Κ+
κατά ένα φρούτο ή λαχανικό την ημέρα, μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης
ΑΕΕ κατά 6%. Η ανάλυση αυτή έγινε με τη μορφή της προοπτικής μελέτης
κοορτής σε 75.596 γυναίκες και 38.683 άνδρες.
Εξίσου έχει απασχολήσει και ο μηχανισμός της μείωσης του κινδύνου
εμφάνισης ΑΕΕ από την αύξηση της κατανάλωσης Κ+. Μέχρι σήμερα δεν
έχει διευκρινιστεί κάποιο συγκεκριμένο βιολογικό μονοπάτι που να εξηγεί
τα παραπάνω στοιχεία των μελετών παρατήρησης. Παρόλα αυτά υποστηρίζεται ότι η δράση αυτή του Κ+ διαμεσολαβείτε εν μέρει από την βελτιστοποίηση της ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ). Στοιχεία από μία μεταανάλυση τυχαιοποιημένων μελετών που πραγματεύθηκαν τη σχέση της
μεταβολής της ΑΠ και των συμπληρωμάτων Κ+ δείχνουν μείωση, τόσο στη
συστολική, όσο και στη διαστολική ΑΠ κατά 3,11 mmHg και 1,97 mmHg
αντίστοιχα. Αντικρουόμενα στοιχεία κάνουν λόγο για μείωση της θνητότη211
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τας από ΑΕΕ σε ζωικά υπερτασικά μοντέλα, ακόμα και όταν από τη χορήγηση συμπληρωμάτων Κ+ δεν προκύπτει μείωση της ΑΠ(8)a.
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της American Heart Association/
American Stroke Association Stroke Council σχετικά με την πρόληψη εμφάνισης ΑΕΕ για πρώτη φορά συστήνεται η αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών (τάξης IIb). Η συνιστώμενη καθημερινή κατανάλωση
K+ θα πρέπει να υπερβαίνει τα 4,7 gr/24ωρο (120 mmol/24ωρο) για την
ρύθμιση της ΑΥ (τάξης ΙΑ).
1.8. Μελλοντικές θεραπευτικές προεκτάσεις
Σε εξέλιξη βρίσκονται μελέτες σε πειραματικό στάδιο όσο αφορά την
ανάπτυξη ισχυρών αγωνιστών διάνοιξης των διαύλων K+, οι οποίοι θα
μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν θεραπευτικά για τη νευροπροστασία σε
συνθήκες εγκεφαλικής αγγειακής ισχαιμίας, διαμέσου περιορισμού της
υπερδραστηριότητας των νευρώνων και της μείωσης της μαζικής εισροής
Ca2+ εντός του κυττάρου.
Μελέτες σε γενετικά τροποποιημένα και μη μοντέλα ποντικών υποδηλώνουν ότι η μη έκφραση όσο και η φαρμακευτική αναστολή των ελεγχόμενων από το Ca2+ διαύλων Κ+ (KCa3.1), περιορίζουν την ενεργοποίηση
της μικρογλοίας και των μακροφάγων, καθώς και την παραγωγή φλεγμονωδών κυτοκινών, η οποία προκαλείται στα πλαίσια της απόκρισης στο
εγκεφαλικό έμφρακτο.
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2. Σχέση του καλίου με την οστεοπόρωση
2.1. Η σύνθεση του οστού
Τα οστά αντιπροσωπεύουν ένα είδος εξειδικευμένου συνδετικού ιστού
που αποτελείται από ένα στρώμα εντός του οποίου βρίσκονται διασκορπισμένα διάφορα είδη κυττάρων.
Περιλαμβάνει, τόσο οργανικές, όσο και ανόργανες ουσίες, η σχέση και
το πρότυπο οργάνωσης των οποίων καθορίζουν την επιτυχή μηχανική λειτουργία του σκελετού. Το οστεοειδές είναι η οργανική, μη επιμεταλλωμένη
ουσία που αντιστοιχεί στο 1/3 του οστού. Συντίθεται κυρίως από κολλαγόνο τύπου Ι, πρωτεογλυκάνη, λιπίδια και διάφορες άλλες μη κολλαγονούχες
πρωτεΐνες, όπως το β-καρβοξυγλουταμικό οξύ, η οστεοκαλσίνη, η ινονεκτίνη, η οστεονεκτίνη και πολλές άλλες. Τα άλλα 2/3, το μη-οργανικό στοιχείο
του οστού, αποτελούνται κυρίως από κρυστάλλους, όπως ο υδροξυαπατίτης. Η γενική φόρμουλα των μετάλλων του απατίτη είναι Ca10(PO4)6X2.
Δεν είναι χημικός τύπος, αλλά καθορίζει τις σχετικές αναλογίες του ελάχιστου αριθμού ιόντων τα οποία είναι απαραίτητα για τη μικρότερη, επα213
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ναλαμβανόμενη, δομική μονάδα του κρυστάλλου. Στο οστό X = OH-, από
όπου προκύπτει και η ονομασία υδροξυαπατίτης. Κατά το σχηματισμό του
οστού, ορισμένα από τα ιόντα μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα, όμοιας ακτίνας, προκαλώντας μικρές ατέλειες στο σχήμα των κρυστάλλων, που
δεν επηρεάζουν την ολική δομή. Έτσι η θέση του ασβεστίου (Ca) μπορεί
να αντικατασταθεί από μόλυβδο, μαγγάνιο, μαγνήσιο και στρόντιο. Στο σύνολό του, ο σκελετός περιέχει το 99% του Ca και το 35% του Na+ του οργανισμού, το 80% των ανθρακικών, το 80% των κιτρικών και το 60% του
μαγνησίου του οργανισμού.
Κατά τη διάρκεια της ζωής η οστική μάζα μεταβάλλεται από την καλά
οργανωμένη αλληλεπίδραση του σχηματισμού και της απορρόφησης του
οστού. Κατά τα χρόνια της ανάπτυξης ο σχηματισμός υπερβαίνει της οστικής απορρόφησης. Όταν η οστική μάζα αγγίξει την αιχμή της, ανάμεσα στα
20-30 έτη, ο ρυθμός σχηματισμού εξομοιώνεται με το ρυθμό απορρόφησης.
Μετά την ηλικία των 40-50 ετών η απορρόφηση υπερβαίνει το σχηματισμό
και η συνολική μάζα του σκελετού αρχίζει να μειώνεται. Αυτή η αλλαγή που
συμβαίνει στους ενήλικες καλείται αναδιαμόρφωση (remodeling) και αφορά το 15% περίπου της οστικής μάζας ανά έτος. Διαμεσολαβείτε από δύο
είδη κυττάρων: τους οστεοβλάστες και του οστεοκλάστες. Ο οστεοβλάστης
θεωρείται ότι είναι το υπεύθυνο κύτταρο για τη σύνθεση της οργανικής ουσίας και την ασβεστοποίηση αυτής. Διαδραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο
στην οστική απορρόφηση και φέρει υποδοχείς για την παραθορμόνη (PTH)
και την 1,25(OH)2D3, καθώς και για κυτοκίνες όπως η ιντερλευκίνη-1.
Οι οστεοκλάστες είναι τα κυρίως υπεύθυνα κύτταρα για την οστική
απορρόφηση. Κατά τη διάρκεια της απορρόφησης η κυτταροπλασματική
μεμβράνη των οστεοκλαστών εισέρχεται σε βαθιές πτυχές και κοιλότητες,
αυξάνοντας την επιφάνεια του οστού, η οποία είναι διαθέσιμη για λυτική δραστηριότητα. Η διαδικασία της αναδιαμόρφωσης (σχηματισμός και
απορρόφηση) σε μία οστική μονάδα, μπορεί να διαρκέσει έως και οκτώ μήνες. Καθώς ο οστεοβλάστης γίνεται επίπεδος, η δραστικότητα της αλκαλικής φωσφατάσης μειώνεται και αφομοιώνεται εντός της επιμεταλλωμένης
ουσίας, οπότε και καλείται οστεοκύτταρο. Τα οστεοκύτταρα περιβάλλονται
από ώριμο οστό και παρά το γεγονός ότι δεν αναδιπλασιάζονται συμβάλλουν στην αποσύνθεση των μετάλλων τα οποία βρίσκονται εγγύς.
Εκτός από το στρώμα, το οστό περιέχει έναν σημαντικό αγγειακό χώρο
που αποτελείται από κολποειδή και μικρά τριχοειδή. Ο κύριος παράγο214
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ντας που καθορίζει την συνολική πυκνότητα του οστού είναι το μέγεθος
του αγγειακού χώρου σε σχέση με το μέγεθος που καταλαμβάνει το οστικό
στρώμα. Ο αγγειακός χώρος μαζί με το εξωαγγειακό διαμέρισμα (ο χώρος
ανάμεσα στα αγγεία και στους οστεοβλάστες) συνθέτουν το εξωκυττάριο
υγρό των οστών, το οποίο καλύπτει την μία πλευρά της μεμβράνης των
οστεοβλαστών και ρέει στα σωληνάρια που σχηματίζονται από τις κυτταροπλασματικές προεκβολές των οστεοκυττάρων. Η συγκέντρωση του Κ+
στο οστικό αυτό ύδωρ, μπορεί να είναι έως και 25 φορές μεγαλύτερη από
εκείνη των υπόλοιπων εξωκυττάριων υγρών του οργανισμού. Αν και κάποια ποσότητα Κ+, συνήθως 20% ή λιγότερο, στηρίζεται στον ενδοκυττάριο
χώρο του οστού, το 80% ή και περισσότερο βρίσκεται στο εξωκυττάριο
υγρό του. Καθώς το Κ+ αποτελεί ένα ιόν το οποίο περιορίζεται μόνο στο
διαμέρισμα του οστικού ύδατος, δεν εμπλέκεται στην φάση επιμετάλλωσης του οστού, ούτε βρίσκεται προσδεμένο στο κολλαγόνο και γι’ αυτό
είναι άμεσα και πλήρως ανταλλάξιμο με το Κ+ στο εξωκυττάριο υγρό της
συστηματικής κυκλοφορίας. Αποτελέσματα από πειραματικά μοντέλα, κάνουν λόγο για συγκέντρωση Κ+ στο οστικό εξωκυττάριο υγρό κατά πολύ
μεγαλύτερη από εκείνη του πλάσματος (25 mM και 4 mM αντίστοιχα), ενώ
αντίθετα για μικρότερη συγκέντρωση Na+ (125 mM και 140 mM αντίστοιχα)
και μαγνησίου (0,4 mM και 0,7mM αντίστοιχα) από εκείνη του πλάσματος.
Καθώς το οστούν επιμεταλλώνεται, το ποσοστό του συνολικού ύδατος
ανά μονάδα όγκου μειώνεται. Το 20% βρίσκεται στο ενδοκυττάριο διαμέρισμα. Στο σκελετό των ενηλίκων όπου το 80% των οστικών επιφανειών
παραμένει σε ηρεμία, όσο αφορά την αναδιαμόρφωση του οστού, το διαθέσιμο οστικό ύδωρ για ανταλλαγή ιόντων είναι περιορισμένο και γι’ αυτό
η συμμετοχή των οστών στις μεταβολές της οξεοβασικής ισορροπίας είναι
περιορισμένη.
Πειραματικά δεδομένα, υποδηλώνουν ότι τα οστά αποτελούν έναν κριτικής σημασίας αποθηκευτικό χώρο Η+ τα οποία μετακινούνται από τον εξωκυττάριο χώρο, τόσο στα αρχικά στάδια της οξείας μεταβολικής οξέωσης,
όσο και σε καταστάσεις χρόνιας μεταβολικής οξέωσης.
2.2. Οστεοπόρωση
Η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται από διαταραχή της αρχιτεκτονικής του
οστού, μείωση της οστικής μάζας και καθιστά τον σκελετό πιο εύθραυστο,
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με μειωμένη αντοχή και αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. Η μείωση της αντοχής των οστών, επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες πέρα από την
οστική πυκνότητα, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμών σχηματισμού και
απορρόφησης του οστού, τη γεωμετρία του οστού (σχήμα και μέγεθος) και
τη μικροαρχιτεκτονική. Εκτιμάται ότι μία στις τρεις γυναίκες και ένας στους
πέντε άνδρες μετά την ηλικία των 50 ετών θα υποστούν ένα οστεοπορωτικό κάταγμα.
Η πλειονότητα των μεταεμμηνοπαυσιακών γυναικών παρουσιάζει απώλεια οστικής μάζας η οποία οφείλεται σε έλλειψη οιστρογόνων και/ή στην
ηλικία. Στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες δεν είναι συνηθισμένα τα κατάγματα, ούτε και η χαμηλή οστική μάζα. Οι περιπτώσεις χαμηλής οστικής μάζας μπορεί να σχετίζονται, είτε με ανεπαρκή κορύφωση του οστικού
σχηματισμού ή/και με συνεχή απώλεια οστού. Η απώλεια οστού και/ή τα
κατάγματα μπορεί να αποδίδονται σε δευτεροπαθή αίτια όπως η έλλειψη
οιστρογόνων, η έκθεση σε γλυκοκορτικοειδή ή ο υπερπαραθυρεοειδισμός.
Ο όρος ιδιοπαθής οστεοπόρωση, χρησιμοποιείται μόνο για τις γυναίκες
εκείνες στις οποίες δεν εντοπίζεται κάποια προφανής πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής αιτία. Όσο αφορά τους άντρες, η οστεοπόρωση αφορά κυρίως
εκείνους άνω των 65 ετών και τα αίτια είναι παρόμοια με εκείνα του γυναικείου πληθυσμού. Επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι αίτια ή συνοδοί
παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση μπορούν να αναγνωριστούν στο
40-60% εκείνων που παθαίνουν ένα οστεοπορωτικό κάταγμα. Ο υπογοναδισμός, η θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή, οι παθήσεις του γαστρεντερικού
συστήματος, η έλλειψη βιταμίνης D, η θεραπεία με αντιεπιληπτικά, η υπερασβεστιουρία και η κατάχρηση οινοπνεύματος ανήκουν στους πιο συχνά
εντοπιζόμενους παράγοντες στις μελέτες αυτές.
2.3. Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας και οστικός μεταβολισμός
Οι διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας στον οργανισμό, επάγουν
μεταβολές της σύνθεσης του οστού. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να διαφέρουν ανάμεσα σε αναπνευστικές ή μεταβολικές διαταραχές, στην οξέωση ή
την αλκάλωση και κυρίως εάν πρόκειται για οξεία ή χρόνια διαταραχή. Στοιχεία από πειραματικά μοντέλα σε συνθήκες χαμηλού pH κάνουν λόγο για
τον ρυθμιστικό ρόλο πρωτονίων από τα οστά, απώλεια οστικού ασβεστίου,
τόσο κατά την οξεία, όσο και σε χρόνια φάση. Η λειτουργία του σκελετού
216

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε διάφορες καταστάσεις- Ι

ως «ρεζερβουάρ» ασβεστίου και βάσεων (με τη μορφή αλκαλικών αλάτων
ασβεστίου) αντικατοπτρίζει τη συμμετοχή του στη ρύθμιση των διαταραχών
οξεοβασικής ισορροπίας και πιθανά συμβάλλει στην προοδευτική μείωση
της οστικής μάζας, η οποία εν τέλει εκφράζεται ως οστεοπόρωση.
Σε in vitro πειραματικές συνθήκες μεταβολικής οξέωσης, οι οποίες επιτυγχάνονται μέσω μείωσης της συγκέντρωσης HCO3-, επάγεται η μετακίνηση Ca από τα οστά. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται μετά από 7-12
ώρες και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου (≥24 ώρες) παρατηρείται αύξηση
της οστεοκλαστικής απορρόφησης του οστού και μείωση του οστικού
σχηματισμού από τους οστεοβλάστες. Η λυτική δράση της οξέωσης στο
οργανικό τμήμα των οστών παρατηρείται στην άπω νεφροσωληναριακή
οξέωση (ΝΣΟ), (τύπου Ι), στην οποία ως κλινικές εκδηλώσεις στα παιδιά
εμφανίζονται, η καθυστέρηση της ανάπτυξης, η ραχίτιδα, τα οστικά άλγη
και στους ενήλικες τα οστικά άλγη, η μείωση της οστικής πυκνότητας και
τα κατάγματα. Αντίθετα, σε συνθήκες μεταβολικής αλκάλωσης, μειώνεται
η κινητοποίηση του ασβεστίου από τα οστά, μειώνεται η οστεοκλαστική
απορρόφηση και αυξάνεται η οστεοβλαστική δραστηριότητα και ο σχηματισμός του οστού.
Η στέρηση Κ+ οδηγεί σε αύξηση της αποβολής Ca στα ούρα, υποδηλώνοντας ότι αυτό κάθε αυτό το Κ+, εκτός από τις μεταβολές της οξεοβασικής
ισορροπίας, μπορεί να έχει απευθείας δράση στο οστό. Πιο συγκεκριμένα,
σε συνθήκες σταθερού pH, pCO2 και [HCO3-], αλλά χαμηλού Κ+, παρατηρήθηκε μείωση της σύνθεσης κολλαγόνου παράλληλα με την αύξηση
αποβολής Ca στα ούρα. Η μείωση της σύνθεσης κολλαγόνου δεν συνοδευόταν από μείωση της πρωτεϊνικής σύνθεσης στο σύνολό της, παρατήρηση
ενδεικτική της αναστολής της οστεοβλαστικής δραστηριότητας. Στις ίδιες
συνθήκες, παρατηρήθηκε επίσης αύξηση της β-γλυκουρονιδάσης, η οποία
σχετίζεται με την αύξηση της οστεοκλαστικής απορρόφησης του οστού καθώς και αύξηση της κινητοποίησης του Ca από αυτό.
Κατά αντιστοιχία με τις in vitro μελέτες, η εξουδετέρωση του ενδογενώς
παραγόμενου οξέος στον ανθρώπινο οργανισμό, θα αναμενόταν να μειώνει την απομετάλλωση και την απορρόφηση του οστού, οδηγώντας σε
περιορισμό της αποβολής Ca στα ούρα.
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2.4. Ο ρόλος του καλίου στους ρυθμιστικούς μηχανισμούς του οστού
Το Κ+ δεν αποτελεί συστατικό του κρυστάλλου (υδροξυαπατίτη). Άρα,
πέρα από τη μικρή ποσότητα η οποία βρίσκεται εντός του κυττάρου, το Κ+
βρίσκεται στο οστικό ύδωρ σε μεγάλη συγκέντρωση χωρίς όμως να είναι
γνωστός ο λόγος γι’ αυτό. Μόνο το 60% είναι ανταλλάξιμο προς την συστηματική κυκλοφορία και η ανταλλαγή αυτή είναι μεγαλύτερη σε καταστάσεις
μεταβολικής οξέωσης, παρά στη μείωση της συγκέντρωσης του Κ+ στο
πλάσμα.
Η διατροφή του δυτικού, βιομηχανοποιημένου κόσμου, χαρακτηρίζεται
από την κατανάλωση τροφών μεγάλης περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη ζωικής προέλευσης. Επιπροσθέτως η δίαιτα αυτή είναι υψηλής περιεκτικότητας σε Νa+ ως προς το προσλαμβανόμενο Κ+. Εξαιτίας της περιεχομένης
μεθειονίνης, οι ζωικές πρωτεΐνες αποτελούν πηγή Η+, αυξάνοντας έτσι την
ενδογενή παραγωγή οξέος. Υπάρχει η άποψη ότι παρά την αντιρροπιστική
αύξηση της νεφρικής αποβολής οξέος, η οποία τείνει να αποκαταστήσει το
pH και τη συγκέντρωση των διττανθρακικών στο πλάσμα, παραμένει μία
υπολειμματική κατακράτηση οξέος. Η συνεχής αυτή ανισορροπία οξέοςβάσης ρυθμίζεται, πέρα από τα διττανθρακικά και μέσω της προαγόμενης
κινητοποίησης βάσεων από τα οστά.
Η υπόθεση της εξουδετέρωσης του πλεονάζοντος οξέος με την από
του στόματος χορήγηση Κ+ με τη μορφή βάσεων, μέσω συμπληρωμάτων
διατροφής έχει απασχολήσει ερευνητικές ομάδες. Η χορήγηση διττανθρακικού Κ+ (60 έως 120 mmol ανά 60 kgΣΒ) ως συμπλήρωμα διατροφής σε
μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, χωρίς περαιτέρω τροποποίηση της διατροφής τους, οδήγησε στη μείωση της αποβολής Ca και υδροξυπρολίνης
στα ούρα, παράλληλα με την αύξηση οστεοκαλσίνης στον ορό. Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν υπέρ της μείωσης του ρυθμού οστικής απορρόφησης και αύξησης του οστικού σχηματισμού. Παρόμοια αποτελέσματα
περιορισμού της οστικής απορρόφησης παρατηρήθηκαν και μετά τη χορήγηση κιτρικού Κ+ σε μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Στο ίδιο πνεύμα και
με στοιχεία υπέρ της καλύτερης ρύθμισης του Ca σε άνδρες και γυναίκες,
μετά τη χορήγηση συμπληρωμάτων Κ+, κυμαίνονται και αρκετές ακόμα δημοσιεύσεις μελετών και μετα-αναλύσεων.
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3. Σχέση του καλίου με την λιθίαση νεφρού
Η νεφρολιθίαση είναι ένα σχετικά συχνό πρόβλημα με την επίπτωση
να αυξάνει τα τελευταία 40 έτη. Με βάση στοιχεία από τη National Health
and Nutrition Examination Survey (NHANES), ο επιπολασμός της νεφρολιθίασης στο γενικό πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκε από
3,8% τη χρονική περίοδο 1976-1980, σε 8,8% την περίοδο 2007-2010. Η
λιθίαση είναι συχνότερη στο ανδρικό φύλο με αναλογία περίπου 3:1 και
αναφέρεται ότι 19% των ανδρών και 9%των γυναικών θα διαγνωστούν με
νεφρικό λίθο έως την ηλικία των 70 ετών.
Τα αίτια για την αύξηση του επιπολασμού της νεφρολιθίασης δεν είναι
πλήρως διευκρινισμένα. Ως πιθανά αίτια αναφέρονται η αύξηση του ποσοστού της παχυσαρκίας, κληρονομούμενοι και περιβαλλοντικοί παράγοντες
και ειδικότερα η σύγχρονη, «Δυτική» δίαιτα, η οποία χαρακτηρίζεται από
την κατανάλωση τροφών μεγάλης περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη ζωικής
προέλευσης και υψηλή περιεκτικότητα σε Νa+ συγκριτικά με το προσλαμβανόμενο Κ+. Η δίαιτα αυτή αφενός αυξάνει την απέκκριση του Ca, των
οξαλικών και του ουρικού οξέος στα ούρα και αφετέρου προκαλεί μείωση
του pH των ούρων και της απέκκρισης κιτρικών δημιουργώντας ευνοϊκές
συνθήκες για τη δημιουργία νεφρικών λίθων.
Αναφορικά με τη συχνότητα που εμφανίζονται τα διάφορα είδη λίθων,
περίπου 75-80% των ασθενών έχουν λίθους Ca (60% οξαλικού Ca, 10%
φωσφορικού Ca, 10% μικτοί οξαλικού και φωσφορικού Ca). Οι λίθοι από
στρουβίτη (εναμμώνιο φωσφορικό μαγνήσιο) αποτελούν περίπου το 10%
του συνόλου, οι λίθοι ουρικού οξέος αποτελούν λιγότερο από το 10%, ενώ
το υπόλοιπο ποσοστό κατανέμεται στους λίθους κυστίνης, ξανθίνης και άλλους σπανιότερους λίθους που μερικές φορές δημιουργούνται από λήψη
φαρμάκων (σουλφοναμίδης, τριαμτερένης, ινδιναβίρης).
3.1. Λίθοι ασβεστίου
3.1.1. Αίτια δημιουργίας λίθων Ca - ο ρόλος του καλίου στην παθογένεια

Οι λίθοι Ca είναι οι συχνότερα εμφανιζόμενοι λίθοι. Τα αίτια και οι παράγοντες κινδύνου δημιουργίας λίθων Ca συνοψίζονται στον πίνακα 1.
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Υπερασβεστιουρία

Υπεροξαλουρία
Υποκιτρουρία
Διαταραχές νεφρικών
σωληναρίων
Υπερουρικοζουρία
Ανατομικές ανωμαλίες
του ουροποιογεννητικού
συστήματος
Φάρμακα
Επιδημιολογικοί και γενετικοί
παράγοντες κινδύνου

Φυσιολογικά επίπεδα Ca ορού: Ιδιοπαθής
Υπερασβεστιουρία
Αυξημένα επίπεδα Ca ορού: Κακοήθεια, πρωτοπαθής
υπερπαραθυρεοειδισμός, κοκκιωματώδη νοσήματα,
κλινοστατισμός, υπερθυρεοειδισμός
Αυξημένη διαιτητική πρόσληψη οξαλικών, αυξημένη
πρόσληψη βιταμίνης C, εντερική οξαλουρία, πρωτοπαθής
υπεροξαλουρία
Μεταβολική οξέωση, υποκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία,
λοίμωξη, ασιτία, ανδρογόνα, αυξημένη πρωτεϊνική
πρόσληψη
Νεφροσωληναριακή οξέωση Ι (άπω)
Χαμηλό pH ούρων (<5,5), χαμηλός όγκος ούρων,
αυξημένη πρόσληψη πουρινών, υπερουριχαιμία, φάρμακα
Σπογγώδης νεφρός, στενώσεις πυελο- και κυστεοουρητηρικής συμβολής, πολυκυστική νόσος
Διουρητικά αγκύλης, βιταμίνη C, γλυκοκορτικοειδή,
αντιόξινα, θεοφυλλίνη, ακεταζολαμίδη, αμφοτερικίνη Β
Φύλο, φυλή, διατροφή, κλιματολογικές συνθήκες,
επαγγελματικό περιβάλλον, οικογενειακό ιστορικό λιθίασης

Πίνακας 1: Αίτια και παράγοντες κινδύνου δημιουργίας λίθων Ca

Έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες που αφορούν τους παθογενετικούς μηχανισμούς της νεφρολιθίασης, όπως της οργανικής μητρικής ουσίας, του υπερκορεσμού, της παρουσίας ανασταλτών και προαγωγών
ουσιών και η θεωρία της συμμετοχής νανοβακτηριδίων στο σχηματισμό
απατίτη (CaP). Καμία από αυτές τις θεωρίες δεν μπορεί να εξηγήσει αυτόνομα το φαινόμενο της νεφρολιθίασης και φαίνεται ότι δρουν συνεργικά
στη δημιουργία των λίθων.
Ο ρόλος του K+ στην παθογένεια της δημιουργίας λίθων Ca και πιο
συγκεκριμένα στην απέκκριση του Ca δεν είναι πλήρως διευκρινισμένος.
Σύμφωνα με στοιχεία από τη μελέτη των Lemann και συν. η χορήγηση 60
mmol/24ωρο KΗCO3 οδήγησε στη μείωση της νεφρικής έκκρισης του Ca
χωρίς να επηρεάζει την εντερική απορρόφηση Ca. Άλλες μελέτες έχουν
δείξει ότι η χορήγηση κιτρικού καλίου μειώνει τη νεφρική απέκκριση Ca,
ενώ αντίστοιχες δόσεις κιτρικού νατρίου ήταν λιγότερο αποτελεσματικές.
Οι παρατηρήσεις αυτές προτείνουν ότι το Κ+ μπορεί να έχει επίδραση στη
μείωση της νεφρικής έκκρισης Ca. Πειραματικά δεδομένα από επίμυς
έχουν δείξει ότι η χορήγηση Κ+ αυξάνει την επαναρρόφηση του φωσφόρου
στο άπω σωληνάριο, μία επίδραση που ήταν ανιχνεύσιμη μόνο όταν η
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συγκέντρωση φωσφόρου στον ορό ήταν φυσιολογική. Επιπλέον, μία άλλη
μελέτη έδειξε ότι η χορήγηση KCI ή KHCO3, 90 mmol/24ωρο, σε υγιείς
άνδρες συνοδεύεται από μείωση της έκκρισης του φωσφόρου στα ούρα
και αύξηση της συγκέντρωσης στον ορό μαζί με μικρή μείωση στον ορό
της συγκέντρωσης της 1,25(ΟΗ)2D3, ενώ η συγκέντρωση της PTH στον
ορό και της απέκκρισης του cAMP στα ούρα δεν επηρεάστηκαν από τη
χορήγηση του Κ+.
Ωστόσο, τα ανωτέρω στοιχεία δεν παρέχουν πληροφορίες για την άμεση επίδραση του Κ+ στη νεφρική αποβολή του Ca, αν και η απέκκριση Ca
έχει βρεθεί ότι αυξάνει όταν δημιουργηθεί ένδεια Κ+ από αντικατάσταση
του Κ+ με Na+ στη δίαιτα χωρίς να αλλάξει η πρόσληψη άλλων ανόργανων
ανιόντων. Αυτό το ερευνητικό ερώτημα διερεύνησαν οι Lemann και συν.
μέσω της χορήγησης KCl, KHCO3, NaCl και NaHCO3 σε 10 υγιή άτομα.
Από τα αποτελέσματά τους φάνηκε ότι η χορήγηση Κ+ συνοδεύεται από
μία σχετική ή απόλυτη μείωση στη νεφρική απέκκριση Ca και ότι η διαιτητική στέρηση Κ+, ανεξάρτητα από το αν το συνοδό ανιόν είναι Cl- ή HC03-,
οδηγεί σε αυξημένη νεφρική αποβολή Ca. Επιπλέον, η νεφρική έκκριση
Ca μειώθηκε ή επανήλθε στα προηγούμενα φυσιολογικά επίπεδα μετά
την αποκατάσταση τη διαιτητικής πρόσληψης ΚCl ή KHCO3. Σε ανάλογα συμπεράσματα κατέληξαν και άλλες μελέτες παρατήρησης, οι οποίες
έδειξαν ότι αυξημένη πρόσληψη Κ+ με τις τροφές συνδέεται με μειωμένο
κίνδυνο εμφάνισης νεφρολιθίασης, ιδιαίτερα στους άνδρες και στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, πιθανά διαμέσου μείωσης της νεφρικής έκκρισης
Ca. Ένας άλλος μηχανισμός μέσω του οποίου η αυξημένη πρόσληψη K+
μπορεί να έχει επίδραση στη δημιουργία λίθων είναι η αύξηση της νεφρικής έκκρισης κιτρικών (τροφές πλούσιες σε Κ+ έχουν αυξημένο αλκαλικό
περιεχόμενο) τα οποία δημιουργώντας σύμπλοκα με το Ca δρουν ως ανασταλτές δημιουργίας λίθων.
Η απέκκριση του Ca στα ούρα επηρεάζεται και από διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας. Η οξεία και χρόνια μεταβολική οξέωση συνοδεύονται
από αυξημένες συγκεντρώσεις Η+ σε βάρος των Ca2+, των οποίων μειώνεται η επαναρρόφηση στα νεφρικά σωληνάρια (κυρίως στο άπω εσπειραμένο σωληνάριο και στο συνδετικό σωληνάριο) με επακόλουθη την αύξηση
της απέκκρισης του Ca στα ούρα. Πειραματικά δεδομένα έχουν δείξει ότι
στη μεταβολική οξέωση παρατηρείται αναστολή της δραστηριότητας του
TRPV5 (transient receptor potential cation channel, vanilloid subfamily,
222

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε διάφορες καταστάσεις- Ι

member 5), το οποίο εντοπίζεται στην αυλική επιφάνεια των σωληναριακών κυττάρων του άπω εσπειραμένου και του συνδετικού σωληναρίου
και διαμεσολαβεί την διεπιθηλιακή μεταφορά Ca στο σωληναριακό κύτταρο. Στη συνέχεια το ενδοκυττάριο Ca δεσμεύεται από την ειδική πρωτεΐνη
calbindin-D28K (CaBD), η οποία λειτουργεί ταυτόχρονα ως «αισθητήρας»
και «αποταμιευτής» Ca. Συγκεκριμένα, η χρόνια μεταβολική οξέωση από
τη χορήγηση NH4Cl ή τη χορήγηση ακεταζολαμίδης, προκαλεί αύξηση της
ασβεστιουρίας με συνοδό μείωση της έκφρασης του TRPV5 και του m-RNA
της CaBD στους ποντικούς. Αντίθετα, η μεταβολική οξέωση δεν επιδρά στη
νεφρική έκκριση του Ca σε γενετικά τροποποιημένα TRPV5-/- ποντίκια, στα
οποία η ενεργή επαναρρόφηση του Ca έχει καταργηθεί. Τα αποτελέσματα
αυτά καταδεικνύουν ότι η μειωμένη έκφραση των πρωτεϊνών μεταφοράς
του Ca είναι υπεύθυνη για την υπερασβεστιουρία. Τα αντίθετα γεγονότα
συμβαίνουν στη χρόνια μεταβολική αλκάλωση που προκαλείται από χορήγηση NaHCO3. Δηλαδή, υπάρχει αύξηση της έκφρασης των πρωτεϊνών
μεταφοράς του Ca και μείωση της νεφρικής έκκρισης Ca στα ποντίκια.
3.1.2. Ειδικές μορφές λίθων Ca και κάλιο

Αρκετές από τις παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν αίτια
δημιουργίας νεφρικών λίθων χαρακτηρίζονται από διαταραχές της ομοιόστασης του Κ+ και της οξεοβασικής ισορροπίας. Επίσης, για αρκετές από
τις μορφές νεφρολιθίασης η θεραπεία συμπεριλαμβάνει τη χορήγηση Κ+
(διττανθρακικό, κιτρικό). Στη συνέχεια του κειμένου θα αναφερθούν αυτές
οι μορφές νεφρολιθίασης δίνοντας έμφαση στο ρόλο του K+ σε κάθε περίπτωση.
3.1.2.1. Ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία

Η ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία χαρακτηρίζεται από φυσιολογικό Ca
ορού και διαταραγμένο χειρισμό του Ca από το έντερο, τους νεφρούς και
τα οστά. Οι ασθενείς έχουν αυξημένα επίπεδα 1,25(ΟΗ)2D3 και αυξημένη
εντερική απορρόφηση Ca, ενώ εμφανίζουν μειωμένη δυνατότητα να επαναρροφήσουν το διηθούμενο Ca από τους νεφρούς. Εάν μάλιστα βρεθούν
σε μειωμένη πρόσληψη Ca , τότε μπορεί να απεκκρίνουν μεγαλύτερη ποσότητα Ca απ' ότι επαναρροφούν, προκαλώντας έτσι απώλεια Ca από τα
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οστά με αύξηση του κινδύνου για οστεοπόρωση και κατάγματα.
Η θεραπεία της ιδιοπαθούς υπερασβεστιουρίας περιλαμβάνει την αυξημένη πρόσληψη υγρών, την περιορισμένη πρόσληψη πρωτεϊνών αλλά και
υδατανθράκων. Επίσης, αυξημένη πρόσληψη Ca (800-1000 mg/24ωρο)
και μειωμένη πρόσληψη Na+ (2 gr/24ωρο). Λαμβάνοντας υπόψη τα άμεσα
και έμμεσα πειραματικά και κλινικά δεδομένα που εμπλέκουν το Κ+ στη
παθογένεια της δημιουργίας λίθων Ca, συστήνεται η πρόσληψη τροφών
πλούσιων σε Κ+, όπως φρούτα και λαχανικά. Η φαρμακευτική θεραπεία
της ιδιοπαθούς υπερασβεστιουρίας περιλαμβάνει τη χορήγηση θειαζιδικού
διουρητικού (υδροχλωροθειαζίδη, χλωρθαλιδόνη, ινδαπαμίδη) με αποτέλεσμα τη μείωση της επαναρρόφησης του Na+ και αύξηση της επαναρρόφησης του Ca. Προσοχή θα πρέπει να δίδεται στα επίπεδα Κ+ ορού. Στην
περίπτωση μείωσης των επιπέδων συστήνεται η αύξηση της πρόσληψης
τροφών πλούσιων σε Κ+ και εάν χρειάζεται η χορήγηση κιτρικού Κ+ με συχνή παρακολούθηση των επιπέδων Κ+ και διττανθρακικών στον ορό.
3.1.2.2. Υπεροξαλουρία

Αυξημένα επίπεδα οξαλικών στα ούρα παρατηρούνται στις εξής καταστάσεις:
• αυξημένη διαιτητική πρόσληψη τροφών πλούσιων σε οξαλικά (λ.χ.
πράσινα λαχανικά, σοκολάτα, κακάο, προϊόντα ολικής άλεσης,
κ.ά.),
• εντερική υπεροξαλουρία, σε περιπτώσεις εκτομών του λεπτού εντέρου και παγκρεατο-χολικά νοσήματα, που έχουν ως συνέπεια τη δυσαπορρόφηση των λιπαρών, στη νόσο του Crohn και άλλα. Ο σχηματισμός λίθων σε αυτούς τους ασθενείς είναι αυξημένος εξαιτίας
της αυξημένης αποβολής οξαλικών, του χαμηλού όγκου των ούρων
και μειωμένης αποβολής κιτρικών και
• πρωτοπαθής υπεροξαλουρία (δύο τύποι PH1, PH2). H PH1 είναι
μία γενετικά μεταβιβαζόμενη αυτοσωματική διαταραχή που αφορά
στην έλλειψη ενός ειδικού ενζύμου του ήπατος, την γλυοξαλική αμινοτρανσφεράση της αλανίνης, η οποία οδηγεί σε ανεπαρκή μεταβολισμό των γλυκοξαλικών στα ηπατοκύτταρα. Τελικό αποτέλεσμα
είναι μία αύξηση στη σύνθεση των οξαλικών και η δημιουργία λίθων
οξαλικού Ca. Η ΡΗ2 προκύπτει από την έλλειψη του ενζύμου γλυ224
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οξυλική ρεδουκτάση και υδροξυπυρουβική ρεδουκτάση. Η κλινική
εικόνα είναι παρόμοια με της ΡΗ1, αλλά πιο ήπια.
Η θεραπεία τόσο της εντερικής, όσο και της πρωτοπαθούς υπεροξαλουρίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη χορήγηση αλάτων κιτρικού Κ+.
3.1.2.3. Υποκιτρουρία

Η κύρια δράση των κιτρικών στα ούρα είναι ότι δεσμεύουν το Ca των
ούρων σχηματίζοντας ένα σταθερό σύμπλοκο, το οποίο είναι ιδιαίτερα διαλυτό στο Η2Ο και αποτρέπουν μ’ αυτό τον τρόπο το σχηματισμό λιγότερο διαλυτών συμπλόκων του Ca με οξαλικά ή φωσφορικά. Επιπλέον,
τα κιτρικά μπορούν να δράσουν στην επιφάνεια των ήδη σχηματισμένων
κρυστάλλων Ca με οξαλικά ή φωσφορικά αναστέλλοντας την περαιτέρω
αύξηση του μεγέθους τους. Έτσι, τα κιτρικά αποτελούν τους κυριότερους
αναστολείς σχηματισμού κρυστάλλων Ca στα ούρα.
Το τελικό ποσό των κιτρικών που εκκρίνεται στα ούρα εξαρτάται από
την επαναρρόφησή τους στο εγγύς σωληνάριο και ο σημαντικότερος ρυθμιστής της επαναρρόφησης είναι το pΗ των κυττάρων του εγγύς σωληναρίου. Κλινική υποκιτρουρία ανιχνεύεται σε ποσοστό 15-60% των ασθενών
με νεφρολιθίαση και ένας αυθαίρετος ορισμός είναι η ημερήσια αποβολή
κιτρικών μικρότερη από 320 mg/L ούρων. Τα αίτια της υποκιτρουρίας συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2).
Διαταραχή
Αυξημένη παραγωγή οξέος (απώλεια
βάσης)
Μειωμένη απέκκριση οξέος
Είσοδος οξέος στα κύτταρα
Ιδιοπαθής υποκιτρουρία

Αίτια
Αυξημένη πρόσληψη πρωτεϊνών, άσκηση,
χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο
Άπω νεφροσωληναριακή οξέωση, αναστολή
καρβονικής ανυδράσης, αυξημένη
πρόσληψη νατρίου, ACEi
Ένδεια καλίου
Άγνωστο

Πίνακας 2: Αίτια υποκιτρουρίας

Η βάση της θεραπείας της υποκιτρουρίας είναι η διόρθωση οποιασδήποτε διαταραχής προκαλεί μείωση των κιτρικών στα ούρα, όπως η οξέωση, η περίσσεια οξέος και η υποκαλιαιμία. Συνήθως χρησιμοποιούνται
διττανθρακικό ή κιτρικό Κ+ και όχι διττανθρακικό Na+, ώστε να αποφεύγεται
η ασβεστιουρική δράση του Na+. Το κιτρικό Κ+ είναι το συχνότερα χρησιμο225
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ποιούμενο και έχει δείξει καλά αποτελέσματα στη θεραπεία της υποκιτρουρίας οφειλόμενη σε άπω ΝΣΟ, χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο, υποκαλιαιμία
προκαλούμενη από θειαζίδη, λίθοι Ca από υπερουρικοζουρία και λίθοι
ουρικού οξέος. Η συνιστώμενη δόση είναι 30-60 mEq/24ωρο ανάλογα με
τη βαρύτητα της κατάστασης. Μία πρόσφατη μετα-ανάλυση της Cochrane
Database Syst, η οποία διερεύνησε τη χρησιμότητα των κιτρικών στην
πρόληψη και θεραπεία λίθων Ca, έδειξε ότι σε 7 τυχαιοποιημένες μελέτες
με 477 συμμετέχοντες, η χορήγηση κιτρικών μείωσε σημαντικά την εμφάνιση λίθων και το μέγεθος των λίθων.
3.1.2.4. Άπω νεφροσωληναριακή οξέωση (Τύπου Ι)

Η άπω ή κλασική ΝΣΟ χαρακτηρίζεται από αδυναμία μείωσης του pH
των ούρων, παρά την παρουσία σημαντικού βαθμού οξέωσης και της ελάχιστη αποβολή HCO3-. Αυτό έχει ως συνέπεια την εγκατάσταση μεταβολικής οξέωσης με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων και αλκαλικά ούρα. Η οξέωση
προκαλεί την απελευθέρωση του φωσφορικού Ca και από τα οστά και την
αύξηση της νεφρικής έκκρισής τους. Η οξέωση επίσης προκαλεί αυξημένη
επαναρρόφηση των κιτρικών στο εγγύς σωληνάριο. Το τελικό αποτέλεσμα
είναι το αυξημένο pH των ούρων, η υποκιτρουρία (<100 mg/24ωρο) και η
αυξημένη νεφρική έκκριση Ca και φωσφόρου με συνέπεια την δημιουργία
λίθων φωσφορικού Ca και σε αρκετές περιπτώσεις νεφρασβέστωσης. Η
θεραπεία γενικά περιλαμβάνει χορήγηση αλκάλεος που παρέχει αρκετή
βάση για την εξουδετέρωση των οξέων που παράγονται καθημερινά. Άλατα κιτρικών αλάτων Na+ και K+ (ή διττανθρακικών) διορθώνουν την υποκιτρουρία και εμποδίζουν τη δημιουργία λίθων φωσφορικού Ca. Προσοχή
χρειάζεται στο pH των ούρων, ώστε να αποφευχθεί μία πιθανή αύξησή του
που θα επιδείνωνε τον υπερκορεσμό του Ca και του φωσφόρου.
3.2. Λίθοι ουρικού οξέος
Οι λίθοι ουρικού οξέος αποτελούν περίπου το 9-10% του συνόλου των
νεφρικών λίθων. Τρεις είναι οι κύριοι παράγοντες επιδρούν στη δημιουργία
λίθων ουρικού οξέος:
• το χαμηλό pH των ούρων,
• ο χαμηλός όγκος ούρων και
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• τα αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέως στα ούρα.
Το ουρικό οξύ έχει μειωμένη διαλυτότητα σε pH ούρων μικρότερο από
5,5, ενώ η διαλυτότητά του αυξάνει με την αύξηση του pH των ούρων. Η
διαλυτότητα του ουρικού είναι 90 mg/L και σε pH χαμηλότερο από τη σταθερά διαστάσεως (pKa=5,35), πάνω από τη μισή ποσότητα του ουρικού
που βρίσκεται στα ούρα θα είναι σε αδιάλυτη μορφή, έτσι μία φυσιολογική
ποσότητα αποβαλλόμενου ουρικού 500 mg δεν θα μπορέσει να κρατηθεί
σε μορφή διαλύματος με όγκο ούρων μικρότερο από 3 L.
Η θεραπεία και η αποφυγή επαναδημιουργίας λίθων ουρικού οξέος
απαιτεί την αλκαλοποίηση των ούρων. Τα άλατα Κ+ (κιτρικά) δίνονται σε
δοσολογία 10-20 mEq 2-3 φορές/24ωρο με στόχο ένα pH ούρων 6-6,5, το
οποίο θα μειώσει τον υπερκορεσμό. Επίσης συστήνεται η αυξημένη πρόσληψη H2O και η μειωμένη πρόσληψη πουρινών και πρωτεϊνών.
3.3. Βιβλιογραφία
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Ερωτήσεις
1. Ποιοι δίαυλοι K+ συμμετέχουν στη ρύθμιση του αγγειακού τόνου
στον εγκέφαλο (ένα σωστό);
α) ATP-ευαίσθητοι δίαυλοι K+;
β) Δίαυλοι K+ που ενεργοποιούνται από το Ca2+;
γ) Δίαυλοι K+ «καθυστερημένης διόρθωσης» (delayed rectifier);
δ) Δίαυλοι K+ «εκ των έσω διόρθωσης» (inward rectifier);
ε) Όλοι οι παραπάνω;
2. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για το ρόλο του Κ+ στη ρύθμιση της
αιματικής εγκεφαλικής ροής (ένα σωστό);
α) Το Κ+ προκαλεί χάλαση των λείων μυικών ινών των εγκεφαλικών αγγείων;
β) Οι εγκεφαλικές αρτηρίες μεταβάλουν τη διάμετρό τους με τις μεταβολές
τις εξωκκυτάριας συγκέντρωσης Κ+;
γ) Οι νευρώνες απελευθερώνουν Κ+ στην υποξία/ισχαιμίας
δ) Το ΝΟ είναι ρυθμιστής της αγγειοδιασταλτικής δράσης του Κ+;
ε) Όλα τα παραπάνω;
3. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για το ρόλο του Κ+ στους ρυθμιστικούς μηχανισμούς του οστού (ένα σωστό);
α) Το Κ+ αποτελεί συστατικό του υδροξυαπατίτη;
β) Το Κ+ βρίσκεται στο οστικό ύδωρ σε μικρή συγκέντρωση;
γ) Η χορήγηση Κ+ προκαλεί μείωση της αποβολής Ca και υδροξυπρολίνης
στα ούρα;
δ) Η χορήγηση Κ+ προκαλεί μείωση του ρυθμού οστικής απορρόφησης;
ε) Τα α+β;
στ) Τα γ+δ;
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4. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για το ρόλο του Κ+ στη δημιουργία
ασβεστούχων νεφρικών λίθων (ένα σωστό);
α) Η χορήγηση Κ+ προκαλεί αύξηση της αποβολής Ca στα ούρα;
β) Η χορήγηση Κ+ προκαλεί αύξηση της αποβολής κιτρικών στα ούρα;
γ) Η μεταβολική οξέωση αύξηση της απέκκρισης Ca στα ούρα;
δ) Τα α+β;
ε) Τα β+γ;
5. Ποιο/α από τα παρακάτω αποτελούν αίτια υποκιτρουρίας (ένα σωστό);
α) Αυξημένη πρόσληψη πρωτεϊνών;
β) Αυξημένη πρόσληψη Νa+;
γ) Άπω νεφροσωληναρική οξέωση;
δ) Ένδεια Κ+;
ε) Όλα τα παραπάνω;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.

ε
ε
στ
ε
ε
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Ηλεκτρολυτικές διαταραχές στο σύνδρομο
επανασίτισης
Μάριος Θ. Θεοδωρίδης,
Νεφρολόγος, Επιμελητής Α, Νεφρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Έβρου
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή
2. Παθοφυσιολογία της ασιτίας
3. Παθοφυσιολογία του συνδρόμου επανασίτισης
4. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σχετιζόμενες με το ΣΕ
4.1. Υποφωσφαταιμία
4.2. Υποκαλιαιμία
4.3. Υπομαγνησιαιμία
4.4. Διαταραχές Na+/ύδατος
4.5. Υπασβεστιαιμία
4.6. Έλλειψη θειαμίνης
5. Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση ΣΕ
6. Πρόληψη και αντιμετώπιση του ΣΕ
7. Αποκατάσταση επιπέδου ηλεκτρολυτών
8. Διεθνείς οδηγίες για την αντιμετώπιση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών
στο σύνδρομο επαναρρόφηση
8.1. Οδηγίες για την αναπλήρωση του καλίου
8.2. Οδηγίες για την αναπλήρωση του ασβεστίου
8.3. Οδηγίες για την αναπλήρωση του μαγνησίου
8.4. Οδηγίες για την αναπλήρωση του φωσφόρου
8.4.1. Σκευάσματα ενδοφλέβιας χορήγησης φωσφόρου
9. Βιβλιογραφία

Κύρια σημεία
- Η υποφωσφαταιμία αποτελεί το χαρακτηριστικό εργαστηριακό εύρημα στο
σύνδρομο επανασίτισης. Άλλες σημαντικές ηλεκτρολυτικές διαταραχές είναι η υπασβεστιαιμία, η υποκαλιαιμία και η υπομαγνησιαιμία
- Κατά τις πρώτες 24-72 ώρες της ασιτίας ο οργανισμός χρησιμοποιεί ως πηγή
ενέργειας το γλυκογόνο, το οποίο είναι αποθηκευμένο στο ήπαρ διαμέσου της γλυκογονόλυσης
- Στην παρατεταμένη ασιτία παρατηρούνται διάφοροι προσαρμοστικοί μηχανισμοί, όπως η μείωση της ηπατικής γλυκονεογένεσης, η μείωση του βασικού μεταβολικού ρυθμού και η αύξηση της χρήσης των ελευθέρων λιπαρών οξέων Επιπλέον
παρατηρούνται και μεταβολές στην έκκριση ορμονών, όπως η μειωμένη έκκριση
ινσουλίνης και η αυξημένη έκκριση κορτιζόνης και αυξητικής ορμόνης
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- Μετά από παρατεταμένη περίοδο ασιτίας η χορήγηση εντερικής ή παρεντερικής διατροφής έχει ως αποτέλεσμα την απότομη και δραματική αλλαγή προς γλυκόζη ως υλικό για την παροχή ενέργειας στα κύτταρα. Εξ αυτού αυξάνονται τα επίπεδα
της ινσουλίνης, τα οποία χρειάζονται για να εισέλθει ενδοκυττάρια η γλυκόζη, καθώς
επίσης αυξάνονται και οι απαιτήσεις σε φωσφορυλιωμένες διάμεσες ουσίες που
απαιτούνται για τη γλυκόλυση όπως η τριφωσφορική αδενοσίνη (ΑΤΡ). Η αυξημένη
έκκριση της ινσουλίνης προάγει την ταχεία είσοδο του φωσφόρου, του καλίου και
του μαγνησίου ενδοκυττάρια, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τα ήδη χαμηλά τους
επίπεδα
- Ασθενείς υψηλού κινδύνου για εμφάνιση συνδρόμου επανασίτισης (NICE
quidelines) είναι αυτοί με ιστορικό νεοπλασίας, με διαταραχές θρέψης, με χρόνια
νοσήματα, με αλκοολισμό, ηλικιωμένοι, υπό χρόνια δίαιτα
- Το κλειδί στην αντιμετώπιση του ΣΕ είναι η πρόληψη. Με την αναγνώριση ενός
ασθενή υψηλού κινδύνου για εμφάνιση ΣΕ η διατροφή οφείλει να αποκατασταθεί
αργά και βαθμιαία
- Προτείνεται η αναγνώριση των ασθενών υψηλού κινδύνου και ακολούθως η
χορήγηση διατροφής στο 25% του επιθυμητού στόχου
- Απαραίτητος είναι ο προσδιορισμός του επιπέδου των ηλεκτρολυτών κατά την
έναρξη της σίτισης και η αποκατάσταση των επιπέδων τους πριν τη χορήγηση εντερικής ή παρεντερικής διατροφής

1. Εισαγωγή
Το σύνδρομο επανασίτισης (ΣΕ) περιλαμβάνει πλειάδα διαταραχών και
εμφανίζεται 2-5 ημέρες μετά την επανέναρξη της εντερικής ή παρεντερικής
διατροφής σε βαριά υποσιτιζόμενους ή ασίτιστους ασθενεις(1). Το ΣΕ μπορεί
να εμφανιστεί με νευρολογικές, πνευμονικές, καρδιαγγειακές ή/και αιματολογικές επιπλοκές, ως αποτέλεσμα των πολλαπλών μεταβολικών διαταραχών και των διαταραχών της ηλεκτρολυτικής και υδρικής ισορροπίας(2).
Η υποφωσφαταιμία αποτελεί το χαρακτηριστικό εργαστηριακό εύρημα στο ΣΕ(2) παρόλα αυτά σε μία ανάλυση κλινικών περιπτώσεων ΣΕ o
Skipper(1) ανέφερε ότι η ηλεκτρολυτική αυτή διαταραχή δεν είναι πάντοτε
σταθερό εύρημα. Η βαρύτητα της κλινικής εικόνας ποικίλλει και σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει και στο θάνατο. Η πρώτη περιγραφή
του συνδρόμου χρονολογείται στην εποχή του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου,
κατά την οποία στην προσπάθεια επαναφοράς σε φυσιολογικές συνθήκες
σίτισης λιμοκτονούντων ανθρώπων, παρατήρησαν σοβαρές επιπλοκές
λ.χ. περιφερικό οίδημα, υπέρταση, νευρολογικές επιπλοκές και καρδιακή
ανεπάρκεια(3-5).
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2. Παθοφυσιολογία της ασιτίας
Κατά τις πρώτες 24-72 ώρες της ασιτίας ο οργανισμός χρησιμοποιεί ως
πηγή ενέργειας το γλυκογόνο, το οποίο είναι αποθηκευμένο στο ήπαρ διαμέσου της γλυκογονόλυσης. Σ’ αυτή τη χρονική στιγμή επίσης παρατηρείται
καταβολισμός των σκελετικών μυών, με σκοπό να αποδώσουν αμινοξέα,
τα οποία διαμέσου της γλυκονεογένεσης θα αποδώσουν την απαραίτητη
γλυκόζη για τον εγκέφαλο, τους νεφρούς και τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Μετά
τις 72 ώρες οι μεταβολικοί δρόμοι τείνουν να εξοικονομούν γλυκόζη διαμέσου της οξείδωσης των ελευθέρων λιπαρών οξέων, με στόχο την προστασία των σκελετικών μυών από τον πρωτεϊνικό καταβολισμό(2).
Στη παρατεταμένη ασιτία παρατηρούνται διάφοροι προσαρμοστικοί μηχανισμοί, όπως η μείωση της ηπατικής γλυκονεογένεσης, η μείωση του
βασικού μεταβολικού ρυθμού και η αύξηση της χρήσης των ελευθέρων
λιπαρών οξέων από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Επιπλέον παρατηρούνται και μεταβολές στην έκκριση ορμονών, όπως η μειωμένη έκκριση
ινσουλίνης και η αυξημένη έκκριση κορτιζόνης και αυξητικής ορμόνης.
Η παρατεταμένη ασιτία οδηγεί σε απώλεια βάρους, σε μείωση της κυτταρικής μάζας και σε ηλεκτρολυτικές διαταραχές, όπως η υποφωσφαταιμία, η υποκαλιαιμία και η υπομαγνησιαιμία. Η μείωση των επιπέδων της
αλβουμίνης οδηγεί στην ελάττωση της κολλοειδωσμωτικής πίεσης και σε
αύξηση του εξωκυττάριου ύδατος. Οι καρδιακές επιδράσεις που παρατηρούνται αφορούν τη μείωση της καρδιακής μάζας (ιδιαίτερα της αριστεράς
κοιλίας) και της καρδιακής παροχής(6,7).

3. Παθοφυσιολογία του συνδρόμου επανασίτισης
Μετά από παρατεταμένη περίοδο ασιτίας, η χορήγηση εντερικής ή παρεντερικής διατροφής έχει ως αποτέλεσμα την απότομη και δραματική αλλαγή προς γλυκόζη, ως υλικό για την παροχή ενέργειας στα κύτταρα. Εξ
αυτού αυξάνονται τα επίπεδα της ινσουλίνης, τα οποία χρειάζονται για να
εισέλθει ενδοκυττάρια η γλυκόζη, καθώς επίσης αυξάνονται και οι απαιτήσεις σε φωσφορυλιωμένες διάμεσες ουσίες που απαιτούνται για τη γλυκόλυση όπως η τριφωσφορική αδενοσίνη (ΑΤΡ).
Η αυξημένη έκκριση της ινσουλίνης προάγει την ταχεία είσοδο του φωσφόρου, του καλίου και του μαγνησίου ενδοκυττάρια, μειώνοντας ακόμη
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περισσότερο τα ήδη χαμηλά τους επίπεδα. Επιπρόσθετα η ινσουλίνη ασκεί
ήπια αντιδιουρητική δράση, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την κατακράτηση Na+ και ύδατος γεγονός που οδηγεί στη διάταση του εξωκυττάριου χώρου. Η κατακράτηση του ύδατος μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση
πνευμονικού οιδήματος και τελικά σε αναπνευστική ανεπάρκεια. Ο όγκος
πλήρωσης των καρδιακών κοιλοτήτων επανέρχεται στα φυσιολογικά,
γεγονός που οδηγεί σε συνδυασμό με τη μειωμένη μάζα της αριστεράς
κοιλίας σε κατακράτηση ύδατος και εμφάνιση συμφορητικής καρδιακής
ανεπάρκειας(8,9).
Ένας σημαντικός παράγοντας στο μεταβολικό δρόμο των υδατανθράκων είναι η θειαμίνη, η οποία μειώνεται κατά την ασιτία. Οι αποθήκες της
θειαμίνης στον οργανισμό μειώνονται στον υποσιτισμό, στον αλκοολισμό,
στην απώλεια βάρους, στα σύνδρομα δυσαπορρόφησης και στους χρόνιους εμέτους(10). Η επανασίτιση των ασθενών, ιδιαίτερα με τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες μειώνει δραματικά τα επίπεδα της θειαμίνης στο
πλάσμα(2).
Η κλινική εικόνα και οι δυσμενείς επιπλοκές του συνδρόμου επανασίτισης έχουν περιγράφει εκτενώς στη βιβλιογραφία. Το 1997 μία συστηματική
ανασκόπηση από τον Hernandez-Aranda(11) περιγράφει 148 ασθενείς με
σοβαρό υποσιτισμό, οι οποίοι έλαβαν εντερική ή παρεντερική διατροφή για
τουλάχιστον 7 ημέρες. Από αυτούς το 48% εμφάνισαν συμπτώματα σχετιζόμενα με σύνδρομο επανασίτισης, καθώς επίσης οι ασθενείς οι οποίοι
εμφάνιζαν ΣΕ είχαν 10 ήμερες κατά μέσο όρο μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας, καθώς επίσης 15 από αυτούς κατέληξαν.

4. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σχετιζόμενες με το ΣΕ
Στην ασιτία τα επίπεδα της γλυκόζης αρχίζουν να μειώνονται στις 24-72
ώρες. Αυτό οδηγεί σε μείωση της έκκρισης της ινσουλίνης και σε αύξηση
των επιπέδων της γλυκαγόνης. Τα επίπεδα της γλυκόζης στο πλάσμα διατηρούνται στηριζόμενα στη γλυκογονόλυση, παρόλα αυτά οι αποθήκες
σε γλυκογόνο σπάνια διατηρούνται πάνω από 72 ώρες. Η ομοιοστασία
της γλυκόζης είναι απαραίτητη για τον οργανισμό επειδή ο εγκέφαλος, τα
ερυθρά αιμοσφαίρια και ο νεφρικός μυελός χρησιμοποιούν αποκλειστικά
για το μεταβολισμό τους γλυκόζη. Οι μεταβολικές απαιτήσεις σε γλυκόζη
εκπληρώνονται από τη γλυκονεογένεση, στην οποία μη υδατανθρακούχες
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τροφές μεταβολίζονται σε γλυκόζη, με κυριότερη εκπρόσωπό τους τη μυική
πρωτεΐνη αλανίνη. Επιπρόσθετα στα ηπατοκύτταρα οξειδώνονται τα ελεύθερα λιπαρά οξέα σε κετονικά σώματα, τα οποία ακολούθως μετατρέπονται σε ακετυλοσυνένζυμο-Α (πηγή ενέργειας) στον κύκλο του Krebs. Επιπλέον πηγή ενέργειας προέρχεται από τα προϊόντα της γλυκόλυσης (λ.χ.
πυρουβικό, γαλακτικό) στον κύκλο του Cori. Συμπερασματικά η μεταβολική
προσαρμογή με στόχο την επιβίωση, οδηγεί σε απώλεια πρωτεϊνών και
λιπώδους ιστού συνοδευόμενα από απώλειες σε ιόντα, όπως το κάλιο, ο
φωσφόρος και το μαγνησιο(12,13). Ομοιοστατικοί μηχανισμοί ενεργοποιούνται για τη διατήρηση σταθερών των επιπέδων τους στο πλάσμα, γεγονός
που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ολικής τους συγκέντρωσης στον
οργανισμό.
Η επανέναρξη της σίτισης σ’ ένα ασθενή ο οποίος βρίσκεται σε παρατεταμένη ασιτία, οδηγεί σε ταχεία μείωση του αναερόβιου μεταβολισμού
και της γλυκονεογένεσης(14), γεγονός που οφείλεται στην ταχεία άνοδο των
επιπέδων ινσουλίνης στο πλάσμα(15). Η ινσουλίνη επάγει τη μετακίνηση
του εξωκυττάριου καλίου, φωσφόρου και μαγνησίου στο ενδοκυττάριο διαμέρισμα. Τα σημαντικά μειωμένα επίπεδα των ιόντων αυτών στον οργανισμό και η μεγάλη κλήση συγκέντρωσής τους οδηγεί σε ταχεία και μεγάλη
μείωση των επιπέδων τους στο πλάσμα(16,17). Ακολούθως η διατήρηση της
ωσμωτικής ισορροπίας οδηγεί στην κατακράτηση Na+ και ύδατος(18).
4.1. Υποφωσφαταιμία
Ο φωσφόρος είναι κυρίως ενδοκυττάριο ιόν και αποτελεί βασικό συστατικό στη δημιουργία του ΑΤΡ και του 2,3-DPG (2,3-diphosphoglycerate).
H μείωση του ΑΤΡ έχει ως αποτέλεσμα την ενεργειακή ανεπάρκεια του
κυττάρου, ενώ η μείωση των επιπέδων του 2,3-DPG οδηγεί σε αυξημένη
σύνδεση της αιμοσφαιρίνης με το οξυγόνο, γεγονός το οποίο σχετίζεται με
ιστική υποξία. Σε μελέτη παρατήρησης 19 πολυτραυματιών παρατηρήθηκε
σημαντική υποφωσφαταιμία και των σχετιζομένων με αυτήν επιδράσεων
στους ασθενείς που έλαβαν παρεντερική διατροφή, χωρίς τη συμπληρωματική χορήγηση φωσφόρου. Στους ασθενείς με υποφωσφαταιμία συνυπήρχαν χαμηλά επίπεδα ΑΤΡ και 2,3-DPG. Οι ερευνητές παρατήρησαν
στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο σύνολο των θερμίδων που
χορηγήθηκαν και στα επίπεδα του φωσφόρου στο πλάσμα, καθώς επίσης
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και ανάμεσα στην ποσότητα του ιόντος που χορηγήθηκε και στην άνοδο
των επιπέδων του στο πλάσμα(19).
Η μέση κατανάλωση φωσφόρου είναι περίπου 1000-1400 mg το 24ωρο.
Ο φωσφόρος απορροφάται κυρίως από τη νήστιδα, απομακρύνεται από
τους νεφρούς και βρίσκεται κατά 80% καθηλωμένος στα οστά. Τα φυσιολογικά επίπεδα του στο πλάσμα κυμαίνονται από 2,5-4,5 mg/dl.
Ο βαθμός της υποφωσφαταιμίας σχετίζεται με τα συμπτώματα και ταξινομείται στην ήπια υποφωσφαταιμία (1,5-2,2 mg/dl) και στη σοβαρή (<1,5
mg/dl)(20,21). Οι κλινικές εκδηλώσεις της υποφωσφαταιμίας περιλαμβάνουν
νευρολογικές αναπνευστικές, καρδιολογικές και ανοσολογικές διαταραχές.
Η ήπια υποφωσφαταιμία χαρακτηρίζεται από σύγχυση, αδυναμία, αποπροσανατολισμό και υπόταση και η σοβαρή της μορφή μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση σπασμών, κώματος, οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, υπερυδάτωσης και θανάτου(7,22) (Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Κλινικές εκδηλώσεις υποφωσφαταιμίας

4.2. Υποκαλιαιμία
Tο κάλιο αποτελεί το ιόν με τη μεγαλύτερη ενδοκυττάρια συγκέντρωση,
ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στη διατήρηση του δυναμικού της κυτταρικής μεμβράνης, καθώς επίσης συμμετέχει ενεργά στον κυτταρικό μεταβολισμό και
στη σύνθεση των πρωτεϊνών και του γλυκογόνου. Το κάλιο απορροφάται
στο λεπτό, η τελική ρύθμιση της αποβολής του ασκείται στον άπω νεφρώ235

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε διάφορες καταστάσεις- Ι

να, όπως επίσης η μέση ημερήσια κατανάλωση του ανέρχεται στα 4700
mg(29). Η υποκαλιαιμία διαχωρίζεται με βάση τη συμπτωματολογία σε ήπια
(2,5-3,5 mEq/L) και βαριά (<2,5 mEq/L). Η ήπια υποκαλιαιμία χαρακτηρίζεται από ναυτία, εμέτους, αδυναμία και δυσκοιλιότητα καθώς επίσης η
σοβαρή υποκαλιαιμία μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση αναπνευστικής
ανεπάρκειας, ραβδομυόλυσης, καρδιακών αρρυθμιών και παράλυσης(30,31)
(Πίνακας 2).

Πίνακας 2: Κλινικές εκδηλώσεις υποκαλιαιμίας

4.3. Υπομαγνησιαιμία
Το μαγνήσιο είναι το δεύτερο σε συγκέντρωση ενδοκυττάριο ιόν και
συνδράμει σημαντικά σε αρκετές βιοχημικές και ενζυμικές αντιδράσεις, καθώς επίσης αποτελεί βασικό στοιχείο της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης.
Η πλειονότητα του μαγνησίου βρίσκεται στα οστά γι’ αυτό τα επίπεδα του
στο πλάσμα δεν αντανακλούν τα ολικά του ή τα ενδοκυττάριά του επίπεδα. Όπως και στις προαναφερθείσες ηλεκτρολυτικές διαταραχές ο βαθμός τις υπομαγνησιαιμίας σχετίζεται με τα συμπτώματα και διαχωρίζεται
στη μέσου (<1,5 mg/dl) και στη σοβαρού βαθμού (<1,0 mg/dl). Στη μέσου
βαθμού υπομαγνησιαιμία τα συμπτώματα που προέχουν είναι της ναυτίας, των εμέτων, των διαρροϊκών κενώσεων, της αδυναμίας του μυικού
τρόμου και της διαταραχής του επιπέδου συνείδησης. Η σοβαρού βαθμού
υπομαγνησιαιμία μπορεί να οδηγήσει σε ΗΚΓ/κές αλλοιώσεις (αρρυθμίεςTorsades de Pointes και κοιλιακή ταχυκαρδία), τετανία, σπασμούς, κώμα
και θάνατο(32) (Πίνακας 3).
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Πίνακας 3: Κλινικές εκδηλώσεις υπομαγνησιαιμίας

4.4. Διαταραχές Na+/ύδατος
Στο σύνδρομο επανασίτισης μπορεί να παρατηρηθούν μεταβολές στα
επίπεδα του Na+ στον ορό που, είτε σχετίζονται με το μεταβολισμό των υδατανθράκων (υπεργλυκαιμία), είτε σχετίζονται με τη διατήρηση της ωσμωτικής ισορροπίας γεγονός που οδηγεί στην κατακράτηση Na+ και ύδατος(18)
(Πίνακας 4).

Πίνακας 4: Κλινικές εκδηλώσεις διαταραχών νατρίου

4.5. Υπασβεστιαιμία
Η υπασβεστιαιμία είναι σχετικά συνήθης διαταραχή στους ασθενείς
που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ. Η κλινική της εικόνα περιλαμβάνει τετανία,
σπασμούς, παράταση του QT, μυική αδυναμία, διαταραχή του επιπέδου
συνείδησης κ.ά. Συνήθως παρατηρείται όταν συνυπάρχουν και άλλες ηλεκτρολυτικές διαταραχές ιδιαίτερα η υπομαγνησιαιμία. Στο παθοφυσιολογικό μηχανισμό ενοχοποιείται η διαταραχή στη δράση της παραθορμόνης
(ΡΤΗ) από τα χαμηλά επίπεδα μαγνησίου(33).
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4.6. Έλλειψη θειαμίνης
Η θειαμίνη (βιταμίνη Β1) είναι μία υδατοδιαλυτή βιταμίνη με συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη τα 1,4 mg. Απορροφάται από το λεπτό έντερο
και η αποβολή της είναι νεφρική. Η έλλειψη θειαμίνης μπορεί να οδηγήσει
σε εμφάνιση συγχυτικών φαινομένων, απώλεια της πρόσφατης μνήμης,
αταξία, εγκεφαλοπάθεια Wernicke, σύνδρομο Korsakoff ή ακόμη και κώματος. Η θειαμίνη είναι απαραίτητη για την αποκαρβοξυλίωση του πυρουβικού οξέος γι’ αυτό σε ασθενείς με έλλειψη θειαμίνης ο κίνδυνος εμφάνισης
γαλακτικής οξέωσης από μετατροπή του πυρουβικού σε γαλακτικό είναι
σημαντικός(2,10) (Πίνακας 5).

Πίνακας 5: Κλινικές εκδηλώσεις χαμηλών επιπέδων βιταμίνης Β1

5. Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση ΣΕ
Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση ΣΕ περιλαμβάνουν κυρίως
την προφανή υποθρεψία σε θερμίδες και πρωτεΐνες. Ασθενείς με οίδημα
και καχεξία, με σωματικό βάρος κατά 85% κατώτερο από το ιδανικό, με
νευρογενή ανορεξία, αλκοολικοί, με διαταραχές στη κατάποση αποτελούν
ομάδες υψηλού κινδύνου για θερμιδική ή πρωτεϊνική υποθρεψία. Ασθενείς πάσχοντες από χρόνιες νόσους, οι οποίες συνδυάζονται με υποθρεψία όπως οι νεοπλασματικοί, με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, με
σύνδρομα δυσαπορρόφησης, με παρατεταμένους εμέτους ή με κίρρωση
ήπατος αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση ΣΕ. Επίσης
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης του συνδρόμου έχουν οι ασθενείς με κακοήθη παχυσαρκία που έχασαν γρήγορα μεγάλη ποσότητα βάρους, ασθενείς
που υποβάλλονται σε μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις μετά από παρατεταμένη ασιτία, ασθενείς υπό υπερκαταβολικές συνθήκες όπως οι πολυ238
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τραυματίες, οι σηπτικοί ή με εκτεταμένα εγκαύματα34,35.
Σε μία ανασκόπηση 62 χειρουργικών ασθενών ΜΕΘ χωρίς ιστορικό
υποθρεψίας και χωρίς να προσλαμβάνουν τίποτα από το στόμα, το 34%
ανάπτυξε υποφωσφαταιμία επανασίτισης, από τους οποίους το 10% είχε
επίπεδα φωσφόρου <1 mg/dl. Οι ασθενείς που εμφάνισαν υποφωσφαταιμία επανασίτισης είχαν μεγαλύτερη νοσηλεία στη ΜΕΘ, παρέμειναν για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε μηχανικό αερισμό. Τα επίπεδα της προαλβουμίνης στον ορό ήταν και ο μόνος προγνωστικός παράγοντας για την
εμφάνιση του συνδρόμου επανασίτισης στην ομάδα αυτή(36) (Πίνακας 6).

Πίνακας 6: Ασθενείς υψηλού κινδύνου για εμφάνιση συνδρόμου επανασίτισης
(*Τα κριτήρια Nice στηρίζονται στο Body Mass Index (BMI), στη πρόσφατη απώλεια
βάρους, στις πρόσφατες προσλήψεις από του στόματος, στο φαρμακευτικό ιστορικό και στα επίπεδα των ηλεκτρολυτών κατά την έναρξη)

6. Πρόληψη και αντιμετώπιση του ΣΕ
Το κλειδί στην αντιμετώπιση του ΣΕ είναι η πρόληψη. Με την αναγνώριση ενός ασθενή υψηλού κινδύνου για
εμφάνιση ΣΕ, η διατροφή οφείλει να αποκατασταθεί αργά και βαθμιαία. Οι οδηγίες από την Αμερικανική Εταιρεία Εντερικής και Παρεντερικής Διατροφής (American Society of
Parenteral and Enteral Nutrition -A.S.P.E.N.) προτείνουν την αναγνώριση
των ασθενών υψηλού κινδύνου και ακολούθως τη χορήγηση διατροφής
στο 25% του επιθυμητού στόχου(34,37), στοχεύοντας μ’ αυτό τον τρόπο αρχικά στις ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις. Οι ελάχιστες απαιτήσεις σε
υδατάνθρακες για έναν άνδρα 70 kg είναι 100-150 gr/24ωρο. Η χορήγηση
υδατανθράκων θα καταστείλει τη γλυκονεογένεση, γεγονός που θα μειώ239
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σει τον πρωτεϊνικό καταβολισμό παρέχοντας ταυτόχρονα ενέργεια για το
ΚΝΣ(38,39).
Η χορήγηση πρωτεϊνών πρέπει να εξατομικεύεται με στόχο τη χορήγηση 1,5 gr/kgΣΒ/24ωρο έως 2 gr/kgΣΒ/24ωρο σε σοβαρά λιποβαρείς ασθενείς. Ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται αυξημένες ανάγκες χορήγησης πρωτεϊνών είναι αυτοί με εγκαύματα, οι πολυτραυματίες, με κρανιοεγκεφαλικές
κακώσεις, σε συνεχή υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας (continuous
renal replacement therapy -CRRT), με ηπατική δυσπραγία - κίρρωση, Εν
αντιθέσει μειωμένες ανάγκες χορήγησης πρωτεϊνών έχουν οι ασθενείς με
νεφρική ανεπάρκεια και ουραιμία.
Απαραίτητη είναι και η χορήγηση πολυβιταμινών και ιχνοστοιχείων ιδιαίτερα θειαμίνης μία φορά το 24ωρο. Η σίτιση πρέπει να εγκαθίσταται σταδιακά με επίτευξη του προσδοκώμενου στόχου μέσα σε 3-5 ημέρες. Αν ο
ασθενής είναι σοβαρά υποσιτισμένος, το χρονικό διάστημα αποκατάστασης μπορεί να επιμηκυνθεί και στις 7 ημέρες. Απαραίτητος είναι ο προσδιορισμός του επιπέδου των ηλεκτρολυτών κατά την έναρξη της σίτισης και
η αποκατάσταση των επιπέδων τους πριν τη χορήγηση εντερικής ή παρεντερικής διατροφής, με προσεκτική παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια
των επιπέδων τους στο πλάσμα(34,37,40).

7. Αποκατάσταση επιπέδου ηλεκτρολυτών
Η προσεκτική παρακολούθηση των επιπέδων του φωσφόρου, του καλίου και του μαγνησίου είναι απαραίτητη σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για
εμφάνιση ΣΕ, καθώς επίσης η αποκατάσταση των επιπέδων τους πρέπει
να προηγείται της επανασίτισης. Η αποκατάσταση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών μπορεί να γίνει εντερικά ή παρεντερικά ανάλογα με τη βαρύτητα
της.
Η εντερική οδός αποκατάστασης των επιπέδων του φωσφόρου είναι
αποδεκτή σε ήπιες ή ασυμπτωματικές υποφωσφαταιμίες (Πίνακας 7). Δισκία ή σκόνη φωσφόρου μπορεί να χορηγηθούν από το στόμα ή διαμέσου
ρινογαστρικού καθετήρα. Παρόλα αυτά η χορήγηση εντερικά φωσφόρου
μπορεί ωσμωτικά να δράσει ως καθαρτικό και να επιδεινώσει την υποφωσφαταιμία.
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Πίνακας 7: Εντερική και παρεντερική χορήγηση φωσφόρου

Η παρεντερική χορήγηση φωσφόρου είναι πλέον δραστική για τη βαριά
ή συμπτωματική υποφωσφαταιμία (Πίνακας 7). Τα ενδοφλέβια σκευάσματα φωσφόρου υπάρχουν, είτε ως άλατα νατρίου ή καλίου. Η επιλογή του
σκευάσματος απαιτεί προσοχή γιατί λ.χ. για κάθε 3 mmol φωσφόρου θα
προσλάβει επιπλέον 4,4 mEq καλίου. Ο ρυθμός χορήγησης του καλιούχου
άλατος απαιτεί προσοχή και παρακολούθηση των επιπέδων του καλίου
στον ορό. Σε ασθενείς εκτός ΜΕΘ χωρίς εντατική παρακολούθηση απαιτείται βραδύτερος ρυθμός, καθώς επίσης προτείνεται η χορήγηση να γίνεται διαμέσου κεντρικού φλεβικού καθετήρα(41). O συνδυασμός εντερικής
και παρεντερικής χορήγησης φωσφόρου μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερη
διόρθωση των επιπέδων του στο πλάσμα. Η χορηγουμένη ποσότητα φωσφόρου εξαρτάται από τα επίπεδά του στο πλάσμα, παρόλα αυτά ο Brown
και οι συν. προτείνουν μία ασφαλή προσέγγιση στηριζόμενοι στο σωματικό βάρος(42) (Πίνακας 8). Η κλινική εφαρμογή του πρωτόκολλου Brown
σχετίστηκε με διόρθωση των επίπεδων του φωσφόρου σε 48 ώρες και
επάνοδό τους στα φυσιολογικά σε 72 ώρες. Τα επίπεδα του φωσφόρου
στο αίμα πρέπει να ελέγχονται κάθε 2-4 ώρες μετά από κάθε χορήγηση και
η αναπλήρωση πρέπει να συνεχίσει έως ότου επανέρθουν σε φυσιολογικά
επίπεδα και ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός.
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Πίνακας 8: Ποσότητα αναπλήρωσης φωσφόρου

Για την ήπια και ασυμπτωματική υποκαλιαιμία η από του στόματος
αναπλήρωση είναι προτιμότερη. Παρόλη την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της από του στόματος αναπλήρωσης σε αρκετές περιπτώσεις
προκαλεί συμπτώματα από το γαστρεντερικό γι’ αυτό συστήνεται να λαμβάνεται με το φαγητό ή με μικρή ποσότητα χυμού. Η εντερική χορήγηση
σκευασμάτων καλίου μπορεί να δράσει ωσμωτικά και να προκαλέσει διαρροϊκές κενώσεις, επιδεινώνοντας συνυπάρχουσες ηλεκτρολυτικές διαταραχές.
Η παρεντερική χορήγηση καλίου για την αποκατάσταση της υποκαλιαιμίας επιβάλλεται σε κάθε σοβαρή ή συμπτωματική μορφή (ενδεικτικά
Πίνακας 9). Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, στους οποίου συνήθως χορηγείται η μισή περίπου ποσότητα. Η
χορήγηση από περιφερική γραμμή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mEq/
ώρα και η συγκέντρωση τα 40-80 mEq/L. Η χορήγηση διαμέσου κεντρικής
γραμμής επιτρέπει χορήγηση ρυθμού έως 40 mEq/ώρα, με συγκέντρωση
από 80-120 mEq/L (ποτέ αδιάλυτη ή bolus χορήγηση).

Πίνακας 9: Ενδεικτική διόρθωση υποκαλιαιμίας
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Τα επίπεδα του καλίου πρέπει να επανελέγχονται κάθε 1-4 ώρες και η
χορήγησή του επιβάλλεται μέχρι την αποκατάσταση των επιπέδων του στο
αίμα και ο ασθενής να είναι ασυμπτωματικός. Αν ο ασθενής είναι υψηλού
κινδύνου για εμφάνιση ΣΕ τα επίπεδα του καλίου πρέπει να ελέγχονται
καθημερινά και καθ’ όλη την πρώτη εβδομάδα της θερμιδικής αποκατάστασης.
Και αντίθετα στην υπομαγνησιαιμία προτιμάται η παρεντερική αναπλήρωση. Η εντερική αναπλήρωση με οξείδιο του μαγνησίου είναι αργή,
στερείται καλής απορρόφησης και συνοδεύεται από υπακτική δράση επιδεινώνοντας μ’ αυτό τον τρόπο τις άλλες ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Η
νεφρική απομάκρυνση του μαγνησίου είναι ταχεία με αποτέλεσμα το 50%
να απομακρύνεται τις πρώτες ώρες γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη χορήγησης για αρκετές ημέρες μέχρι αποκαταστάσεως του ελλείμματος. Το
μαγνήσιο εξισορροπείται αργά ανάμεσα στον εξωκυττάριο και τον ενδοκυττάριο χώρο(43). Για τη μη επείγουσα υπομαγνησιαιμία προτείνεται η χορήγηση 6 gr θειικού μαγνησίου μέσα σε 6-12 ώρες με μέγιστο ρυθμό χορήγησης 1 gr την ώρα. Στη βαριά συμπτωματική υπομαγνησιαιμία προτείνεται η
επιθετική διόρθωση σε συνθήκες εντατικής παρακολούθησης σε μονάδες
αυξημένης φροντίδας. Προτείνεται η χορήγηση 1 gr μέσα σε 30 min με
ελάχιστο χρόνο έγχυσης σε ΜΕΘ τα 7-10 min(44).

8. Διεθνείς οδηγίες για την αντιμετώπιση των ηλεκτρολυτικών
διαταραχών στο σύνδρομο επαναρρόφηση (Guidelines NICE &
Irish Society for Clinical Nutrition and Metabolism 11/2013)

Πίνακας 10α: Ασθενείς υψηλού κινδύνου για εμφάνιση ΣΕ (NICE guidelines)
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Πίνακας 10β: Ασθενείς υψηλού κινδύνου για εμφάνιση ΣΕ (NICE guidelines)

Πίνακας 11: Αλγόριθμος προσέγγισης ασθενών με κίνδυνο εμφάνισης ΣΕ

8.1. Οδηγίες για την αναπλήρωση του καλίου
Η αρχική χορήγηση καλίου όπου είναι εφικτό να μη γίνεται με τη χρήση
διαλυμάτων γλυκόζης, λόγω της πρόκλησης ενδοκυττάριας μετακίνησης
του ιόντος. Παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας αν ο ρυθμός χορήγησης είναι >10 mmol καλίου την ώρα. Επίσης αν η συγκέντρωση ξεπερνάει τα 40 mmol/L, η χορήγησή του πρέπει να γίνεται διαμέσου κεντρικού
καθετήρα. Αν το αρχικό Κ+<3 mmol/L πρέπει να γίνει ΗΚΓ/μα καθώς επίσης
πρέπει να προσδιοριστούν τα επίπεδα μαγνησίου(45,46).
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Πίνακας 11: Οδηγίες για την αναπλήρωση του καλίου

8.2. Οδηγίες για την αναπλήρωση του ασβεστίου
Καταρχήν διόρθωση των επιπέδων του ασβεστίου για τα επίπεδα της
αλβουμίνης:
Διορθωμένο Ca2+ (mmol/L) = Ca2+ ορού (mmol/L) + 0,02x(40- λευκωματίνη (gr/L)(47)
Εκτίμηση των επιπέδων των άλλων ηλεκτρολυτών (καλίου, φωσφόρου,
μαγνησίου) και προσπάθεια διόρθωσης εξαιτίας της συνεργικής τους δράσης στην καρδιακή δυσλειτουργία μαζί με την υπασβεστιαιμία(48). Καταρχήν
αποκατάσταση της υπομαγνησιαιμίας για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η
υπασβεστιαιμία(49).

Πίνακας 12: Οδηγίες για την αναπλήρωση του ασβεστίου
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•

•

η από του στόματος χορήγηση ασβεστίου επηρεάζει την απορρόφηση άλλων φαρμάκων γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη
χορήγηση και
η ταχεία και μεγάλη σε ποσότητα χορήγηση ενδοφλέβιου σιδήρου
μπορεί να προκαλέσει αγγειοδιαστολή, υπόταση, βραδυκαρδία και
καρδιακές αρρυθμίες. Η εξαγγείωση του μπορεί να προκαλέσει τοπικά νεκρώσεις(45).

8.3. Οδηγίες για την αναπλήρωση του μαγνησίου
•

•
•

•

Η συμπτωματική υπομαγνησιαιμία συνήθως σχετίζεται με έλλειμμα 0,5-1 mmol/kgΣΒ. Λόγω της απώλειας του ιόντος από τα ούρα
(50%) απαιτείται η χορήγηση έως και 160 mmol μέσα σε 5 ημέρες,
καθώς επίσης η μέγιστη ανά ημέρα χορηγούμενη δόση δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 40 mmol,
τα επίπεδα μαγνησίου στον ορό πρέπει να ελέγχονται καθημερινά
6-8 ώρες μετά την ενδοφλέβια χορήγηση,
η μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση για χορήγηση είναι το 20%
(200 mg/ml ή 0,8 mmol/ml) και μπορεί να δοθεί περιφερικά ή κεντρικά και
ο μέγιστος ρυθμός χορήγησης είναι το μέγιστο 150 mg (0,6 mmol)
ανά min. Ταχύτερος ρυθμός έγχυσης μπορεί να οδηγήσει σε καταστολή του αναπνευστικού συστήματος.

Πίνακας 13: Οδηγίες για την αναπλήρωση του ασβεστίου
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8.4. Οδηγίες για την αναπλήρωση του φωσφόρου
•
•
•
•

•

Η υπερβολική χορήγηση φωσφόρου μπορεί να προκαλέσει υπασβεστιαιμία και εξω-οστική επασβέστωση,
δεν πρέπει να χορηγείται ΕΦ φωσφόρος σε ασθενείς με υπερασβεστιαιμία λόγω της πιθανής ενδαγγειακής καθίζησης,
η ΕΦ χορήγηση φωσφόρου μπορεί να προκαλέσει αρρυθμίες και
υπόταση,
να αποφεύγεται συγχορήγηση ενδοφλεβίων σκευασμάτων φωσφόρου με διαλύματα εμπεριέχοντα ασβέστιο προς αποφυγή του κινδύνου σχηματισμού ιζήματος και
η μέγιστη ημερήσια επιτρεπόμενη δόση είναι τα 50 mmol φωσφόρου

Πίνακας 14: Οδηγίες για την αναπλήρωση του φωσφόρου
8.4.1. Σκευάσματα ενδοφλέβιας χορήγησης φωσφόρου

α) Phosphate Polyfusor® (Fresenius Kabi®)
50 mmol Pi, 9,5 mmol K+ και 81 mmol Na+ σε διάλυμα 500 ml
β) Potassium phosphate injection (B.Braun®)
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Αμπούλα 20 ml με 20 mmol K+ και 12 mmol Pi χορηγείται σε αραίωση
γ) Sodium Phosphate injection (B.Braun®)
Αμπούλα 20 ml με 20 mmol Na+ και 12 mmol Pi
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Ερωτήσεις
1. Ποια είναι η πλέον τυπική εργαστηριακή διαταραχή στο σύνδρομο
επανασίτισης (ένα σωστό);
α) Υποκαλιαιμία;
β) Υπερμαγνησιαιμία;
γ) Αυξημένη ταχύτητα καθίζησης ερυθρών;
δ) Υποφωσφαταιμία;
2. Ποιο σκεύασμα ηλεκτρολυτικού συμπληρώματος θα είναι το πλέον
πολύτιμο για ασθενή με σύνδρομο επανασίτισης (ένα σωστό);
α) Sodium chloride;
β) Potassium phosphate;
γ) Calcium chloride;
δ) Iron gluconate;
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3. Ένα 16χρονο κορίτσι πάσχον από νευρογενή ανορεξία εισάγεται
στη παθολογική κλινική λόγω σοβαρού υποσιτισμού. Γίνεται έναρξη
παρεντερικής διατροφής. Ποιο από τα παρακάτω είναι ΛΑΘΟΣ (ένα
σωστό);
α) Η μεγίστη θερμιδική αποκατάσταση στις πρώτες 12 ώρες θα βελτιώσει
την έκβαση της;
β) Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος θανατηφόρων αρρυθμιών;
γ) Βρίσκεται σε κίνδυνο να αναπτύξει ραβδομυόλυση;
δ) Η ασθενής χρειάζεται εντατικό monitoring;
4. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί πιθανή επιπλοκή του συνδρόμου επανασίτισης (ένα σωστό);
α) Αναπνευστική ανεπάρκεια
β) Αιμολυτική αναιμία;
γ) Κοιλιακή ταχυκαρδία;
δ) Πολυερυθραιμία;
5. Το σύνδρομο επανασίτισης είναι πιο πιθανό να συμβεί (ένα σωστό):
α) Σε ένα 16 χρόνο αγόρι μετά από μία αρθροπλαστική γόνατος;
β) Σε έναν άνδρα 44 ετών με ιστορικό υπέρτασης πάσχοντα από σταφυλοκοκκική γαστρεντερίτιδα;
γ) Σε μια 75χρονη γυναίκα πάσχουσα από άνοια και με ελάχιστη σίτιση τις
τελευταίες 10 ημέρες;
δ) Σε ένα 51χρονο άνδρα με λοίμωξη ανωτέρου αναπνευστικού που λαμβάνει αγωγή κατ’ οίκον;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
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Κύρια σημεία
- Οι διαταραχές ύδατος, νατρίου και καλίου εμφανίζουν αυξημένη επίπτωση
στους ηλικιωμένους
- Βασικοί λόγοι είναι οι μεταβολές που παρατηρούνται με την ηλικία στην ανατομία και φυσιολογία των οργάνων, κυρίως του νεφρού, στο πλήθος των νοσημάτων
που εμφανίζονται και στο πλήθος των φαρμάκων που λαμβάνουν οι ηλικιωμένοι. Για
το λόγο αυτό η χορήγηση σκευασμάτων και η εργαστηριακή παρακολούθηση των
ηλικιωμένων πρέπει να γίνεται προσεκτικά από τους θεράποντες γιατρούς
- Η υπονατριαιμία είναι η συχνότερη ηλεκτρολυτική διαταραχή στο γενικό πληθυσμό των ηλικιωμένων και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οφείλεται στη λήψη
φαρμάκων κυρίως των θειαζιδικών διουρητικών και των αναστολέων επαναπρόσληψης της σεροτονίνης
- Η υπονατριαιμία στους ηλικιωμένους έχει έντονη συσχέτιση με εμφάνιση οστεοπόρωσης, ατυχηματικές πτώσεις και κατάγματα κυρίως στο ισχίο και στους οσφυικούς σπονδύλους
- Η υπονατριαιμία στους ηλικιωμένους αποτελεί ανεξάρτητο δυσμενή προγνωστικό παράγοντα για μία σειρά νόσων όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, τα νεοπλάσματα, νεφρική ανεπάρκεια κ.ά
- Η υπονατριαιμία αντιμετωπίζεται με στέρηση ύδατος, χορήγηση υπέρτονων διαλυμάτων ενδοφλέβια (ΕΦ) και χρήση αποκλειστή υποδοχέων της αντιδιουρητικής
ορμόνης, όπως η τολβαπτάνη, αν και η χρήση της τελευταίας στους ηλικιωμένους
αμφισβητείται ως προς την ασφάλειά της
- Η υπερνατριαιμία έχει αυξημένη επίπτωση σε πληθυσμούς που μένουν στα
ειδικά κέντρα περίθαλψης ηλικιωμένων και σχετίζεται με την άμβλυνση του αισθήματος δίψας, την απώλεια υπότονων υγρών από το νεφρό, το γαστρεντερικό ή τις
άδηλες απώλειες, καθώς και από την πλημμελή φροντίδα ηλικιωμένων που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν
- Η υπερκαλιαιμία στους ηλικιωμένους σχετίζεται με την εμφάνιση υπορρενιναιμικού υποαλδοστερονισμού, με έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας και με εμφάνιση
σακχαρώδη διαβήτη, ενώ καθοριστικό ρόλο παίζει και η λήψη μιας σειράς κατηγοριών φαρμάκων
- Σημαντικότερη επιπλοκή της υπερκαλιαιμίας είναι η εμφάνιση σοβαρών και
δυνητικά θανατηφόρων βραδυαρρυθμιών
- Η αντιμετώπιση της υπερκαλιαιμίας περιλαμβάνει τη χορήγηση φαρμάκων,
όπως η ινσουλίνη, οι β2-διεγέρτες, ορισμένων παλαιότερων, αλλά και νεότερων ιονταλλακτικών ρητινών, αλλά το αποτελεσματικότερο και δοκιμασμένο μέτρο είναι η
αιμοκάθαρση
- Η υποκαλιαιμία είναι η συχνότερη ηλεκτρολυτική διαταραχή στους νοσηλευόμενους ηλικιωμένους και οφείλεται κατά κύριο λόγο στη λήψη διουρητικών
- Η υποκαλιαιμία, ακόμη και ήπια, προκαλεί συχνά και σε συνδυασμό με άλλα
φάρμακα κοιλιακές ταχυαρρυθμίες και είναι απαραίτητη η διόρθωσή της με χορήγηση καλίου ΕΦ ή με από του στόματος σκευάσματα

Θεωρείται δεδομένο ότι η πάροδος της ηλικίας προκαλεί σημαντικές
δομικές και λειτουργικές μεταβολές σ’ όλα τα όργανα και συστήματα του
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ανθρώπινου οργανισμού. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια αφενός τη δημιουργία παθολογικών καταστάσεων που δεν παρατηρούνται στο νεαρότερο πληθυσμό και αφετέρου διαφοροποιεί στους ηλικιωμένους κάποιους
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς διαταραχών που παρατηρούνται σε όλες
τις ηλικίες. Εξαιτίας της αύξησης του ποσοστού των ηλικιωμένων στον Παγκόσμιο πληθυσμό, ειδικότερα στις Δυτικές κοινωνίες κρίθηκε απαραίτητη
η προσεκτικότερη και σε βάθος μελέτη των υγειονομικών προβλημάτων
των ηλικιωμένων και αυτό γίνεται από μία ξεχωριστή ιατρική ειδικότητα,
που δεν είναι άλλη από τη Γηριατρική.
Πολλές μελέτες σε γηριατρικό πληθυσμό αφορούν το ισοζύγιο του ύδατος και των ηλεκτρολυτών, δηλαδή του νατρίου και του καλίου. Βασικός λόγος είναι η αυξημένη επίπτωσή τους στον γηριατρικό πληθυσμό. Ενδεικτικά, βρέθηκε ότι η υπονατριαιμία μπορεί να είναι 8 φορές συχνότερη στους
ασθενείς ηλικίας >80 ετών συγκριτικά με άτομα ηλικίας 16-21 (16,9% έναντι
2,3% αντίστοιχα) και η υπερκαλιαιμία μπορεί να είναι 13 φορές συχνότερη
στις ίδιες ηλικιακές ομάδες (10,4% έναντι 0,8% αντίστοιχα)(1). Η αυξημένη
συχνότητα των ηλεκτρολυτικών διαταραχών σχετίζεται με τη γήρανση του
νεφρού, τη συννοσηρότητα που με τα έτη αυξάνεται, τη συχνότερη χρήση
και εμφάνιση ανεπιθύμητων δράσεων των φαρμάκων στους ηλικιωμένους,
ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν οι μεταβολές στις διαιτητικές συνήθειες και
τον τρόπο ζωής, που επέρχεται με την ηλικία ή επιβάλλεται από θεραπευτικά πρωτόκολλα για διάφορες παθήσεις, συνήθως καρδιαγγειακές(2). Επιπρόσθετα, οι διαταραχές αυτές αποτελούν σημαντικό προγνωστικό παράγοντα για πολλά από τα νοσήματα που εμφανίζονται στους ασθενείς της
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Θα γίνει η προσπάθεια να αναλυθούν
όλοι αυτοί οι παράγοντες διεξοδικά παρακάτω.

1. Γενικά στοιχεία
1.1. Ηλικιωμένοι
Οι περισσότερες μελέτες αναφέρουν ως ηλικιωμένους, ανθρώπους
ηλικίας γενικά άνω των 60 ή κατά άλλους 65 ετών και με βάση αυτές τις
μελέτες δημιουργήθηκαν Παγκοσμίως κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και αντιμετώπιση διαφόρων νοσημάτων. Όσο αυξάνει ο μέσος όρος
ηλικίας του Παγκόσμιου πληθυσμού, διαπιστώνεται ότι η ηλικιακή ομάδα
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άνω των 65 ετών δεν είναι τόσο ομοιογενής, όσο είχε αρχικά θεωρηθεί και
η εφαρμογή των γνωστών κατευθυντήριων οδηγιών, ειδικά στους γηραιότερους με ηλικία >85 ετών μπορεί να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που μπορεί να επιλύσει. Αφενός οι υπέργηροι («older old»)
εμφανίζουν περισσότερα συνυπάρχοντα νοσήματα, αφετέρου είναι πιο πιθανό να έχουν επιπλοκές από τις ιατρικές παρεμβάσεις και τα φάρμακα
συγκριτικά με άτομα ηλικίας 65-85. Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι
η εξατομίκευση στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ενός ασθενή
είναι απαραίτητη(3).
1.2. Γήρανση και νεφρός
Ο νεφρός εμφανίζει με την πάροδο της ηλικίας δομικές μεταβολές σε μικροσκοπικό και μακροσκοπικό επίπεδο, αλλά και λειτουργικές μεταβολές.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το βάρος του μέσου νεφρού από 400 gr στην ηλικία των 40 ετών φτάνει στα 300 gr στην ηλικία των 80 ετών και η διάμετρος
του νεφρού μειώνεται κατά 10-30% μέχρι την ηλικία των 80 ετών(4). Συνοπτικά οι δομικές και λειτουργικές μεταβολές περιγράφονται στους Πίνακες
1 και 2 αντίστοιχα(5).
Μακροσκοπικές μεταβολές
Αγγειακές μεταβολές
Σπειραματικές μεταβολές

Σωληναριακές μεταβολές

Μεταβολές διάμεσου ιστού

Μείωση της διαμέτρου και του βάρους
Σχετική φλοιική ατροφία
Υαλίνωση αρτηριακών τοιχωμάτων
Αύξηση αριθμού σκληρυμένων σπειραμάτων
Υπερτροφία εναπομεινάντων σπειραμάτων*
Πάχυνση βασικής μεμβράνης
Έκπτυξη μεσαγγειακής ουσίας
Ακανόνιστη σύντηξη ποδοειδών προσεκβολών
Μείωση του αριθμού των σωληναρίων
Ατροφία του επιθηλίου των σωληναρίων
Σωληναριακή διάταση
Πάχυνση βασικής μεμβράνης
Διάμεση ίνωση

Πίνακας 1: Μορφολογικές αλλοιώσεις των νεφρών στους ηλικιωμένους (* Αποδεδειγμένο μόνο σε πειραματόζωα, αμφισβητείται στους ανθρώπους)
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Νεφρική αιματική ροή
Σπειράματα
Σωληνάρια

Άλλα

Μειωμένη
Σχετική αυξημένη μυελώδους αιματική ροή
Μειωμένος ρυθμός σπειραματικής διήθησης
Αυξημένο κλάσμα διήθησης
Αυξημένη διαπερατότητα μακρομορίων
Μειωμένη ικανότητα επαναρρόφησης νατρίου
Διαταραγμένη σωληναριακή μεταφορά
Διαταραγμένη ικανότητα συμπύκνωσης και αραίωσης ούρων
Διαταραγμένη οξινοποίηση των ούρων
Μειωμένη σύνθεση ρενίνης
Μειωμένη δραστηριότητα 1α-υδροξυλάσης

Πίνακας 2: Λειτουργικές αλλοιώσεις των νεφρών στους ηλικιωμένους

Λειτουργικά η γήρανση προκαλεί μία ήπιου βαθμού έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας συγκριτικά με νεότερες ηλικίες, ακόμη και εάν απουσιάζει
κάποιο βαρύ συνυπάρχον νόσημα, κάτι που διακρίνεται και στην Εικόνα
1(6). Παρόλα αυτά, δεν έχει δοθεί ικανοποιητική απάντηση στο ερώτημα,
αν αυτή η κατάσταση είναι αναμενόμενη φθορά του νεφρού ή κρύβει την
ύπαρξη υποκλινικού νοσήματος. Χαρακτηριστικά, υπάρχουν μελέτες οι
οποίες υποστηρίζουν ότι οι διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών είναι κυρίως αποτέλεσμα προϋπάρχουσας νεφρικής νόσου και όχι αποκλειστικά
και μόνο αποτέλεσμα της γήρανσης του νεφρού(7).

Εικόνα 1: Συσχέτιση κρεατινίνης ορού, κάθαρσης κρεατινίνης και ηλικίας. To
e-GFR υπολογίζεται με βάση τον τύπο Cockroft-Gault για άτομο βάρους 70 kgr(6)
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Εκτός από τους νεφρικούς παράγοντες που προκαλούν διαταραχές
ύδατος και ηλεκτρολυτών, όπως η:
• μείωση στο ρυθμό σπειραματικής διήθησης
• μείωση της συμπυκνωτικής και αραιωτικής ικανότητας των ούρων
και
• μείωση στην κάθαρση ελευθέρου ύδατος,
προστίθενται και κάποιοι εξωνεφρικοί παράγοντες που εμφανίζονται με την
ηλικία. Τέτοιοι παράγοντες είναι η:
• μείωση του συνολικού όγκου υγρών στον οργανισμό (αντικαθίσταται
ο μυικός ιστός από λιπώδη),
• αύξηση της παραγωγής της αντιδιουρητικής ορμόνης (Anti Diuretic
Hormone-ADH),
• αύξηση του κολπικού νατριουρητικού πεπτιδίου (Atrial Natriuretic
Peptide-ANP),
• η μείωση στην παραγωγή της αλδοστερόνης(8) και
• η μείωση του αισθήματος δίψας.
1.3. Δίψα και διαιτητικές συνήθειες
Για πολλές δεκαετίες θεωρούνταν ότι οι ηλικιωμένοι έχουν μειωμένο αίσθημα δίψας εξαιτίας διαταραχών στο κεντρικό νευρικό σύστημα(9). Πάρα
ταύτα νεότερες μελέτες έρχονται να αμφισβητήσουν τη θεωρία αυτή. Βρέθηκε ότι όσο προχωρά η ηλικία και εμφανίζονται διάφορες παθολογικές
καταστάσεις, όπως η υπέρταση, καρδιαγγειακά και πνευμονικά συμβάματα, οι ασθενείς από μόνοι τους ή μετά από ιατρική σύσταση μειώνουν
αισθητά το προσλαμβανόμενο νάτριο στη διατροφή και το αντικαθιστούν
με κάλιο(10). Παράλληλα τα σύνδρομα υποθρεψίας είναι αρκετά συχνότερα
στους ηλικιωμενούς(11). Όταν χορηγήθηκε αρκετό αλάτι και επαρκές θερμιδικό φορτίο στη διατροφή των ηλικιωμένων, παρατηρήθηκε ότι το αίσθημα
της δίψας λειτουργούσε κανονικά(12).
1.4. Φάρμακα
Το φαινόμενο της πολυφαρμακίας, δηλαδή της ταυτόχρονης λήψης πολλών φαρμακευτικών σκευασμάτων και η εμφάνιση ανεπιθύμητων δράσεων ενός σκευάσματος είναι πολύ συχνότερα σε ασθενείς ηλικίας >60 ετών.
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Η μεν πολυφαρμακία αποδίδεται στην παρουσία πολλαπλών παθολογικών
προβλημάτων, οι δε ανεπιθύμητες φαρμακευτικές δράσεις (ΑΦΔ) αποδίδονται στην αλλαγή της φαρμακοδυναμικής και της φαρμακοκινητικής στους
ηλικιωμένους ασθενείς σε σύγκριση με νεαρότερους. Αξίζει να αναφερθεί
ότι οι ΑΦΔ διαγιγνώσκονται σε ποσοστό 16% ασθενών της κοινότητας που
επισκέπτονται κάποιο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)(13), ενώ σε
ποσοστό 46,2% των νοσηλευομένων εμφανίζονται κατά τη διάρκεια νοσηλείας σε νοσοκομείο(14).
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελούν τα διουρητικά σκευάσματα, τα οποία έχουν ενοχοποιηθεί για όλων των ειδών διαταραχές στη ρύθμιση των ηλεκτρολυτών(15). Πρέπει πάντοτε να αξιολογείται η προϋπάρχουσα
νεφρική λειτουργία(16) και να περιοριστεί από το ιατρικό προσωπικό αλόγιστη και χωρίς συγκεκριμένο σκοπό συνταγογράφηση φαρμάκων.

2. Υπονατριαιμία
Η υπονατριαιμία ορίζεται ως η μέτρηση συγκέντρωσης νατρίου ορού
<136 mEq/L(17). Διακρίνεται ανάλογα με τη διακύμανση των τιμών σε ήπια
(130-135 mEq/L), μέτρια (120-129 mEq/L) και βαριά (<120 mEq/L)(18).
Ύδωρ και νάτριο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, το νάτριο αποτελεί τον σημαντικότερο ηλεκτρολύτη του εξωκυττάριου χώρου και η ομοιοστασία του
ύδατος ταυτίζεται με αυτή του νατρίου.
2.1. Επίπτωση
Η επίπτωση της υπονατριαιμίας είναι αναμφισβήτητα υψηλότερη στους
ηλικιωμένους, ειδικότερα σε εκείνους που έχουν πολλά συνοδά νοσήματα(19)
και παρουσιάζει μία αύξηση της συχνότητας ανάλογη με την αύξηση της
ηλικίας τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 75 ετών, όπως διακρίνεται στην
Εικόνα 2(20). Μετά την ηλικία αυτή η επίπτωση της υπονατριαιμίας είναι μεν
υψηλή, αλλά εμφανίζει σταθερά ποσοστά, ιδιαίτερα στις γυναίκες όπως
διακρίνεται και στην Εικόνα 3(21). Αυτό φαίνεται να ισχύει σ’ όλες τις ομάδες πληθυσμού, είτε γίνεται αναφορά σε πληθυσμό της κοινότητας, είτε σε
διαμένοντες σε ιδρύματα περίθαλψης ηλικιωμένων, είτε σε ασθενείς που
νοσηλεύονται σε νοσοκομειακές κλινικές, είτε σε ασθενείς μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).
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Αναλυτικότερα, σε μελέτη 608 ηλικιωμένων ατόμων της κοινότητας μέσης ηλικίας 84 ετών ανέπτυξε υπονατριαιμία το 8,71%, ενώ σχεδόν οι μισοί
(4,1%) είχαν εμμένουσα (διάρκειας >6 μηνών) υπονατριαιμία(22). Ανάλογη
επίπτωση (7,7%) είχε η υπονατριαιμία και σε μελέτη 5179 ηλικιωμένων
της κοινότητας(23). Σε Ολλανδική αναδρομική μελέτη για περίοδο 40 ετών
διαπιστώθηκε ότι η επίπτωση ήπιας υπονατριαιμίας σε ασθενείς αμιγώς
γηριατρικών κλινικών μπορεί να φτάσει το 22,2%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη βαριά υπονατριαιμία φτάνει το 4,5%. Αντίστοιχα υψηλή είναι και
η επίπτωση της υπονατριαιμίας σε ηλικιωμένους που νοσηλεύονται στις
ΜΕΘ (17,2% η ήπια και 10,3% η βαριά υπονατριαιμία). Οι νοσηλευόμενοι
ηλικιωμένοι άλλων κλινικών εμφανίζουν ποσοστά ήπιας και βαριάς υπονατριαιμίας που μοιάζουν με εκείνα των ηλικιωμένων της κοινότητας (6% και
0,8% αντίστοιχα). Χαρακτηριστικό της μελέτης αυτής είναι ότι μέσα στα 40
έτη η ετήσια επίπτωση της υπονατριαιμίας στους ηλικιωμένους δεν έχει εμφανίσει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των πρώτων και των τελευταίων ετών που μελετήθηκαν(24). Υψηλότερη επίπτωση της υπονατριαιμίας σε
νοσηλευόμενους ηλικιωμένους σε γενικό νοσοκομείο ανέδειξε μία Ασιατική
μελέτη, όπου το ποσοστό έφτασε το 13,5%(25).

Εικόνα 2: Επίπτωση της υπονατριαιμίας ανά ηλικία και φύλο από τη μελέτη
NHANES 1999-2004(20)
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η επίπτωση της υπονατριαιμίας στους
ηλικιωμένους ποικίλλει ανάμεσα στα δύο φύλα, με το θήλυ φύλο για μη διευκρινισμένους λόγους να επικρατεί(20,26).
Η μεγάλη διακύμανση που παρατηρείται στα ποσοστά που προαναφέρθηκαν οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ηλικιακές διαφορές των πληθυσμών
που συμπεριλήφθηκαν στις διάφορες μελέτες (άλλες μελετούν πληθυσμό
ηλικίας άνω των 55 ετών, άλλες άνω των 65 ετών και άλλες άνω των 75
ετών), στο ότι ορισμένες μελέτες αξιολόγησαν την υπονατριαιμία μόνο όταν
ήταν συμπτωματική και στο ότι παραλήφθηκαν περιπτώσεις υπονατριαιμίας, όταν αυτή ήταν ήπια. Σύμφωνα με την 10η αναθεώρηση της Διεθνούς
Ταξινόμησης Νοσημάτων (International Classification of Diseases-ICD-10),
υπονατριαιμία ορίζεται όταν τα επίπεδα νατρίου ορού είναι <132 mEq/L, με
συνέπεια να μην καταμετρώνται πολλές περιπτώσεις ασθενών ηπιότερη
διαταραχή(27).

Εικόνα 3: Επίπτωση βαριάς υπονατριαιμίας ανάλογα με την ηλικία και το φύλο

2.2. Παράγοντες κινδύνου - Αίτια υπονατριαιμίας στους ηλικιωμένους
Οι μηχανισμοί ανάπτυξης της υπονατριαιμίας είναι παρόμοιοι στους
ηλικιωμένους με εκείνους των άλλων ηλικιακών ομάδων, αλλά εμφανίζονται συχνότερα ορισμένοι συγκεκριμένοι μηχανισμοί. Χωρίζονται σε τρεις
κατηγορίες ανάλογα με τον αν υπάρχει μειωμένο ολικό νάτριο στον οργα-
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νισμό, αν υπάρχει φυσιολογικό ολικό νάτριο στον οργανισμό, οπότε παρατηρείται περίσσεια ύδατος ή αν υπάρχει αύξηση του ολικού νατρίου του
οργανισμού με μεγαλύτερη αύξηση του ύδατος σ’ αυτόν. Τα συχνότερα
αίτια υπονατριαιμίας στους ηλικιωμένους περιλαμβάνονται συνοπτικά στον
Πίνακα 3.
Κοινά αίτια υπονατριαιμίας στους ηλικιωμένους
Φυσιολογικό ολικό Na+
Αυξημένο ολικό Na+
Μειωμένο ολικό Na+
οργανισμού
οργανισμού (περίσσεια ύδατος)
οργανισμού
Θειαζιδικά διουρητικά
Σύνδρομο απρόσφορης
Συμφορητική καρδιακή
έκκρισης αντιδιουρητικής
(>50% των περιπτώσεων)
ανεπάρκεια
ορμόνης (SIADH)
Νεφρική απώλεια άλατος
Ηπατική κίρρωση
Υποθυρεοειδισμός
Νόσος Addison
Νεφρωσικό Σύνδρομο
Ανεπάρκεια γλυκοκορτικοειδών
Έμετοι, διάρροιες
Νεφρική ανεπάρκεια
Ψυχογενής πολυδιψία
Χαμηλή πρόσληψη
διαλυτών (λ.χ. υδρική δίαιτα) Χορήγηση υπότονων
διαλυμάτων
Χαμηλή ωσμωτική σίτιση με
ρινογαστρικό σωλήνα

Πίνακας 3: Κοινά αίτια υπονατριαιμίας στους ηλικιωμένους28

Στους παράγοντες που αναφέρονται δεν θα πρέπει να παραλείπεται η
αναφορά στη μεταβολή της φυσιολογίας που επέρχεται με την ηλικία οργάνων, όπως οι νεφροί, η συνυπάρχουσα νοσηρότητα και η πολυφαρμακία.
Από πολλών ετών αναπτύχθηκε η άποψη ότι οι ηλικιωμένοι εμφανίζουν
υψηλές τιμές ADH στον ορό, χωρίς προφανή αιτία σε βαθμό που θεωρείται πολύ πιθανή η ανάπτυξη ιδιοπαθούς Συνδρόμου Απρόσφορης Έκκρισης Αντιδιουρητικής Ορμόνης (SIADH) στους ηλικιωμένους(29). Νεότερες
αναλύσεις(19) αντιπαραβάλουν επιχειρήματα εναντίον της άποψης αυτής,
υποστηρίζοντας ότι εφόσον οι ηλικιωμένοι είναι εκτεθειμένοι σε πλήθος
φαρμάκων και εμφανίζουν συγκεκριμένες παθολογικές οντότητες, το εν
λόγω σύνδρομο αναπτύσσεται μάλλον δευτεροπαθώς.
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Κύριες αιτίες και υποκείμενοι μηχανισμοί της προκαλούμενης από φάρμακα
υπονατριαιμίας
Φάρμακα που επηρεάζουν την ομοιόσταση νατρίου και νερού
Διουρητικά
Θειαζιδικά
Ινταπαμίδη
Αμιλορίδη
Διουρητικά της αγκύλης
Φάρμακα που επηρεάζουν την ομοιόσταση μόνο του νερού
Αυξημένη υποθαλαμική παραγωγή ADH
Αντικαταθλιπτικά
Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (αμιτρυπτιλίνη, προτριπτυλίνη, δεσιπραμίνη)
Ειδικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης
Αναστολείς της μονοαμινοοξειδάσης
Αντιψυχωσικά φάρμακα
Φαινοθειαζίνες (θειοριδαζίνη, τριφθοριοπεραζίνη)
Βουτυροφαινόνες (αλοπεριδόλη)
Αντιεπιληπτικά φάρμακα
Καρβαμαζεπίνη, οξκαρβαζεπίνη
Βαλπροϊκό νάτριο
Αντικαρκινικοί παράγοντες
Αλκαλοειδή της vinca (βινκριστίνη, βινπλαστίνη)
Παράγωγα πλατίνης (σισπλατίνη, καρβοπλατίνη)
Κυκλοφωσφαμίδη, μελφαλάνη, ιφοσφαμίδη
Διάφορα (μεθοτρεξάτη, ιντερφερόνη και λεβαμιζόλη, πεντοστατίνη, μονοκλωνικά
αντισώματα)
Οπιοειδή
Ενίσχυση της δράσης της ADH
Αντιεπιληπτικά φάρμακα
Καρβαμαζεπίνη, λαμοτριγίνη
Αντιδιαβητικά φάρμακα
Χλωροπροπαμίδη, τολβουταμίδη
Αντικαρκινικοί παράγοντες
Αλκυλιωτικοί παράγοντες (ΕΦ κυκλοφωσφαμίδη)
Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
Επανατοποθέτηση του ωσμωστάτη
Αντικαταθλιπτικά
Bενλαφαξίνη
Αντιεπιληπτικά φάρμακα
Καρβαμαζεπίνη

Πίνακας 4: Κύριες αιτίες και υποκείμενοι μηχανισμοί της προκαλούμενης από
φάρμακα υπονατριαιμίας(30)

Πράγματι, πλήθος φαρμακευτικών σκευασμάτων είναι απαραίτητα και
χορηγούνται για τη διατήρηση καλής κατάστασης των ηλικιωμένων. Αρκετά
από αυτά με ποικίλους μηχανισμούς μπορούν να αναπτύξουν υπονατριαιμία. Μία συνοπτική εικόνα διακρίνεται στον Πίνακα 4.
Το φάρμακα τα οποία προκαλούν συχνότερα υπονατριαιμία στους ηλικιωμένους είναι χωρίς αμφιβολία τα θειαζιδικά διουρητικά. Η χορήγησή
τους έχει πιθανότητα να προκαλέσει κάτι τέτοιο σε άτομα ηλικίας >60 ετών
263

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε διάφορες καταστάσεις- Ι

σε ποσοστό μεταξύ 14-24%, με το ποσοστό να αυξάνει, όταν η μελέτη
περιοριστεί σε ηλικίες >75 ετών(31). Ως πιθανοί μηχανισμοί θεωρούνται η
αυξημένη αποβολή νατρίου από τα ούρα, η μειωμένη αραιωτική ικανότητα
των νεφρών που προκαλείται από τις θειαζίδες, η αντιρροπιστική αύξηση
της έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης κ.ά(32), ενώ δεν αποκλείεται και η
γενετική προδιάθεση για την ανάπτυξη αυτής της διαταραχής(33). Η υπονατριαιμία από θειαζίδες εμφανίζεται συχνότερα, όταν συνυπάρχουν >5
νοσήματα, ιδιαίτερα αν υπάρχει σακχαρώδης διαβήτης, στις γυναίκες και
στους ασθενείς που λαμβάνουν και άλλα φάρμακα που περιλαμβάνονται
στον Πίνακα 4. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις, όπου ένας συνηθισμένος
συνδυασμός των θειαζιδικών διουρητικών, αυτός με τους αναστολείς των
υποδοχέων της αγγειοτενσίνης-II προκάλεσε βαρύτατη υπονατριαιμία
(Na+<116 mEq/L)(34). Οι ηλικιωμένοι που εμφάνισαν υπονατριαιμία μετά
από λήψη θειαζιδικών στην πλειοψηφία τους δεν βρίσκονταν σε τακτική εργαστηριακή παρακολούθηση, με συνέπεια αυτή να διαγνωστεί, όταν ήταν
πλέον βαριά(35).
Η ανάπτυξη υπονατριαιμίας από διουρητικά της αγκύλης καταγράφεται
σπανιότερα και κατά κύριο λόγο συνοδεύεται με βαριά καρδιακή ανεπάρκεια, με συνέπεια να θεωρείται η καρδιοπάθεια ως βασικό αίτιο της ηλεκτρολυτικής διαταραχής(36).
Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη υπονατριαιμίας στους ηλικιωμένους
φαίνεται να παίζει και η χορήγηση αντικαταθλιπτικών και ιδιαίτερα των αναστολέων επαναπρόσληψης της σεροτονίνης. Το ποσοστό φτάνει στο 9%
και παρατηρείται συχνότερα όταν προϋπάρχει έστω και ήπια υπονατριαμία, όταν ο ασθενής έχει σωματικό βάρος <60 κιλών και όταν υπάρχει ιστορικό ψύχωσης. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν αυξήθηκε η παραγωγή ADH,
αλλά πρόκειται για νεφρογενές σύνδρομο απρόσφορης αντιδιούρησης(37).
Η συγκεκριμένη κατηγορία αντικαταθλιπτικών πρέπει να χορηγείται με
προσοχή και στους ηλικιωμένους με νεφρική νόσο(38).
Άλλα φάρμακα που προκαλούν υπονατριαιμία στους ηλικιωμένους και
αυξάνουν κυρίως την πιθανότητα νοσηλείας είναι η καρβαμαζεπίνη(39),
ορισμένα υπακτικά χορηγούμενα σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε κολονοσκόπηση, όπως κυρίως το πικοθειϊκό νάτριο, αλλά και η
πολυαιθυλενογλυκόλη(40), αλλά και αναλγητικά που χρησιμοποιούνται για
χρόνια μη νεοπλασματικά άλγη, όπως η τραμαδόλη και η κωδεΐνη. Η τραμαδόλη, μάλιστα, έχει τριπλάσιο κίνδυνο πρόκλησης υπονατριαιμίας σε
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ηλικιωμένους συγκριτικά με την κωδεΐνη(41).
Ανάπτυξη υπονατριαιμίας στους ηλικιωμένους έχει παρατηρηθεί σε περιόδους αυξημένων θερμοκρασιών, χωρίς όμως να αποδειχτεί ιδιαίτερος
κλινικός συσχετισμός(42).
2.3. Κλινικές εκδηλώσεις υπονατριαιμίας
Οι κλινικές εκδηλώσεις της υπονατριαιμίας στους ηλικιωμένους στην
πλειοψηφία τους είναι παρόμοιες με εκείνες του γενικού πληθυσμού, δηλαδή μπορεί να υπάρξουν διανοητική δυσλειτουργία, λήθαργος, σύγχυση,
σπασμοί και να παρατηρηθούν μέχρι και κώμα ή θάνατος. Η υπονατριαιμία
συνήθως είναι ασυμπτωματική και η εμφάνιση των συμπτωμάτων είναι ανάλογη της βαρύτητας και της ταχύτητας εγκατάστασης της διαταραχής(43).
Σε γηριατρικό πληθυσμό με μέση ηλικία τα 78 έτη, η εμφάνιση τιμής
+
Na ορού <131 mEq/L συνοδεύτηκε με χειρότερα αποτελέσματα στις δοκιμασίες για την κινητικότητα, την διανοητική λειτουργία, τη θρέψη και γενικά
την εικόνα που είχαν οι εξεταζόμενοι για την ποιότητα ζωής τους. Αυτά τα
αποτελέσματα ήταν ανεξάρτητα από τη συννοσηρότητα και το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι είναι αναγκαία η προσπάθεια διόρθωσης της
υπονατριαιμίας, ακόμη και σε πρώιμο στάδιο(44).
2.4. Υπονατριαιμία και οστικές βλάβες
Τα τελευταία 5 έτη αυξάνει ο αριθμός των μελετών που διερευνούν τη
συσχέτιση της υπονατριαιμίας με τις πτώσεις ηλικιωμένων ατόμων και τα
οστικά κατάγματα που προκαλούνται από αυτές. Η συσχέτιση αυτή φαίνεται να ισχύει ακόμη και σε ασθενείς με ήπια υπονατριαιμία και χωρίς
να προηγηθεί η εμφάνιση άλλων συμπτωμάτων και σημείων. Το χαμηλό
νάτριο αφενός προκαλεί νευρολογικά προβλήματα και ήπιο αίσθημα ζάλης και αφετέρου προκαλεί οστεοπόρωση, με τελική συνισταμένη τα προκληθέντα κατάγματα(45). Ειδικά η σχέση υπονατριαιμίας και οστεοπόρωσης
φαίνεται να υφίσταται όχι μόνο στους ηλικιωμένους, αλλά και στους νεαρότερους ασθενείς(46).
Σε μελέτη 2370 ηλικιωμένων που προσήλθαν ως τραυματίες σε νοσοκομείο, το 77,7% αφορούσε πτώσεις και στο 16% αυτών διαπιστώθηκε
υπονατριαιμία(47), αν και άλλες μελέτες δίνουν ποσοστά που φτάνουν το
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26%(48). Τα συχνότερα αίτια της υπονατριαιμίας στους ασθενείς των ορθοπεδικών κλινικών είναι η λήψη θειαζιδικών διουρητικών, η υπερυδάτωση,
η λήψη αναστολέων αντλίας πρωτονίων και πολύ λιγότερο η απρόσφορη έκκριση ADH. H υπονατριαιμία είναι εξίσου επικίνδυνη, είτε είναι οξεία,
είτε είναι χρόνια(49). Τα οστά που υφίστανται συχνότερα κατάγματα είναι
το μηριαίο στην κεφαλή του, αλλά και οι σπόνδυλοι, ιδιαίτερα της οσφυικής μοίρας(50). Η υπονατριαιμία μπορεί να υπάρχει πριν το κάταγμα και
να επιδεινωθεί κατά τη νοσηλεία, αλλά μπορεί να πρωτοεμφανιστεί μετά
το κάταγμα. Αυτό παρατηρείται μετά από σπονδυλοδεσία, αρθροπλαστική
ισχίου, αλλά και χορήγηση ορών Ringers Lactate(51).
Η ηλεκτρολυτική διαταραχή στους ηλικιωμένους με κάταγμα έχει προγνωστική σημασία. Αρχικά αποτελεί παράγοντα καθυστέρησης της επέμβασης μέχρι την αποκατάσταση των επιπέδων νατρίου, αυξάνει ελαφρώς
την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μετεγχειρητική θνητότητα(52,53),
αλλά κυρίως αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια νοσηλείας των ασθενών(54).
2.5. Διάγνωση
Η υπονατριαιμία είναι διαταραχή στο ισοζύγιο ύδατος και νατρίου και
χαρακτηρίζεται ως ευογκαιμική, υπερογκαιμική ή υπογκαιμική, ανάλογα με
την κατάσταση του ολικού ύδατος στον οργανισμό, όπως φαίνεται και στον
Πίνακα 3. Για τον προσδιορισμό του ύδατος και τη διάγνωση του αιτίου της
υπονατριαιμίας χρησιμοποιούνται υπερηχοκαρδιογραφήματα, μέτρηση
ωσμωτικότητας ορού και ούρων, αλλά σημαντικό ρόλο παίζει η φυσική εξέταση. Νεότερα δεδομένα δείχνουν κάποια αξία στην βιοηλεκτρική εμπέδηση (bioimbendance) για ακριβέστερο προσδιορισμό του συνολικού ύδατος
στον οργανισμό(55), αν και απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για ασφαλέστερα συμπεράσματα(56).
2.6. Πρόγνωση
Η υπονατριαιμία ως ηλεκτρολυτική διαταραχή των ηλικιωμένων έχει
συνδυαστεί με χειρότερη πρόγνωση και μεγαλύτερη θνητότητα για μία σειρά νόσων, όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα μεταστατικά νεοπλάσματα, νοσήματα του συνδετικού ιστού κ.ά, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και
μακροπρόθεσμα (5ετής επιβίωση)(57). Ειδικότερα οι ασθενείς με συμφορη266

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε διάφορες καταστάσεις- Ι

τική καρδιακή ανεπάρκεια έχουν προδιάθεση εμφάνισης υπερογκαιμικής
υπονατριαιμίας και η εμφάνιση της διαταραχής αυτής αποτελεί ανεξάρτητο
και δυσμενέστατο προγνωστικό παράγοντα για την επιβίωση(58), αλλά και
για επαναλαμβανόμενες νοσηλείες εξαιτίας επιδείνωσης της καρδιακής
νόσου(5). Η κακή πρόγνωση για τους καρδιοπαθείς παραμένει ακόμη και
αν διορθωθούν τα επίπεδα του νατρίου, πιθανότατα διότι η φαρμακευτική
αγωγή στους ασθενείς αυτούς δεν είναι η καλύτερη, αφού αποφεύγονται
φάρμακα, όπως τα διουρητικά και οι ανταγωνιστές των ΑΤ1 υποδοχέων
της αγγειοτενσίνης-II(60).
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η υπονατριαιμία, ακόμη και ήπια,
συσχετίστηκε με αυξημένα καρδιαγγειακά συμβάματα σε μελέτη διάρκειας 11 ετών, έστω κι αν δεν υπήρχε ιστορικό καρδιαγγειακού νοσήματος
κατά τη διάγνωσή της(61). Μία τέτοια εξέλιξη είναι αναμενόμενη σε ασθενείς
με υπονατριαιμία και ιστορικό νεφρικής νόσου και σακχαρώδη διαβήτη(62).
Αντίθετα, η υπονατριαιμία επιδεινώνει την πρόγνωση ασθενών που υπέστησαν αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά όταν η ηλικία τους είναι μικρότερη των 75 ετών και όχι τόσο σε μεγαλύτερες ηλικίες(63).
2.7. Αντιμετώπιση
Στην καθημερινή κλινική πράξη εξακολουθεί να υπάρχει το ερώτημα
κατά πόσο μπορεί να διορθωθεί η υπονατριαιμία, πόσο μπορεί να διαρκέσει η διόρθωση αυτή και πόσο ασφαλείς είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται. Τα μέτρα αντιμετώπισης που εφαρμόζονται ισχύουν τόσο για
τους ηλικιωμένους, όσο και για τους νεαρότερους ασθενείς. Απαραίτητη
είναι και η διόρθωση τυχόν ενδοκρινολογικών διαταραχών, όπως του θυρεοειδούς και των επινεφριδίων, ενώ εάν το αίτιο της υπονατριαιμίας είναι
η πολυφαρμακία, θα πρέπει να γίνει ανάλογη προσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής.
Σε μετα-ανάλυση 3087 ασθενών με τιμές Na+<130 mEq/L στο 35%
περιορίστηκε ο όγκος των χορηγούμενων υγρών, στο 15% χορηγήθηκαν
ισότονοι οροί, στο 2% χορηγήθηκαν υπέρτονοι οροί και ανταγωνιστής των
υποδοχέων της ADH και συγκεκριμένα η τολβαπτάνη χορηγήθηκε στο 5%
των ασθενών. Στο 17% δεν λήφθηκε κάποιο συγκεκριμένο μέτρο. Τα αποτελέσματα ήταν η άνοδος των επιπέδων νατρίου σε ένα 24ωρο κατά 2,0
mEq/L, 3,0 mEq/L, 5,0 mEq/L, 4,0 mEq/L και 1,0 mEq/L, αντίστοιχα(64).
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Ο περιορισμός των υγρών είναι δύσκολος στην εφαρμογή του, αν και
πιο εύκολος στους ηλικιωμένους, διότι πρέπει να ξεπεραστεί το αίσθημα της δίψας. Ιδιαίτερα το SIADH που οφείλεται σε επαναρρύθμιση του
ωσμωστάτη στο κεντρικό νευρικό σύστημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
με στέρηση ύδατος.
Η χορήγηση ισότονων και υπέρτονων ορών μπορεί να επαναλαμβάνεται και να έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος ταχείας διόρθωσης της υπονατριαιμίας και τελικά της ανάπτυξη συνδρόμου
ωσμωτικής απομυελίνωσης. Στα πλαίσιο αυτό η διόρθωση δεν πρέπει να
ξεπερνά τα 6 mEq/L για το πρώτο 24ωρο(65). Κίνδυνο στους ηλικιωμένους
αποτελεί και η ανάπτυξη υπερφόρτωσης και επιδείνωσης προϋπάρχουσας
καρδιακής ανεπάρκειας.
Η τολβαπτάνη, ως ανταγωνιστής των υποδοχέων της ADH, ενδείκνυται
για περιπτώσεις ευογκαιμικών και υπερογκαιμικών υπονατριαιμιών και ειδικά για το SIADH. Παρουσιάζει ικανοποιητικά αποτελέσματα για τη διόρθωση του νατρίου, αν και όταν διακόπτεται η υπονατριαιμία υποτροπιάζει(66).
Εκτός αυτού δεν έχει δείξει να μειώνει τη θνητότητα και είναι άγνωστη η
ασφάλεια της χορήγησής της στους ηλικιωμένους. Σημαντικότερες παρενέργειες είναι η δίψα (14%), η ξηροστομία (13%), αδυναμία (9%), δυσκοιλιότητα (9%) και ναυτία (8%). Θα χρειαστούν μελέτες για την ασφάλεια της
χορήγησή της σε ηλικίες >62 ετών, επειδή μέχρι σήμερα εκείνες που έχουν
γίνει αφορούν νεαρότερους. Το υψηλό κόστος του σκευάσματος είναι, επίσης, μείζον θέμα για τη χρήση του, αν και θα μπορούσε να αντιρροπιστεί
με τις λιγότερες και μικρότερες σε διάρκεια νοσηλείες(19). Στη βιβλιογραφία
έχει καταγραφεί και περιστατικό υπονατριαιμίας ανθεκτικό στη χρήση της
τολβαπτάνης παρά τη σταδιακή αύξηση της δοσολογίας του φαρμάκου(67).
Μία μέθοδος αποκατάστασης της υπονατριαιμίας, η οποία αφορά κυρίως ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, καθώς και ασθενείς με νεφρική
ανεπάρκεια είναι η συνεχής υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας. Καθορίζοντας τη συγκέντρωση του νατρίου στο διάλυμα ή στα υγρά υποκατάστασης, είναι δυνατή η σταδιακή και ασφαλής διόρθωση του νατρίου(68).
2.8. Υπονατριαιμία και οικονομία
Οι ασθενείς με υπονατριαμία φαίνεται να έχουν νοσηλείες μεγαλύτερης
χρονικής διάρκειας, αλλά έχουν και συχνότερες επανεισαγωγές σε σύγκρι268
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ση με νορμονατριαιμικούς ασθενείς, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους. Η συνέπεια είναι η αύξηση του κόστους για τα συστήματα υγείας(69). Σε μελέτη
της Νέας Ζηλανδίας διαπιστώθηκε ότι ο περιορισμός προσθήκης αλατιού
σε τρόφιμα μαζικής κατανάλωσης, μείωσε σημαντικά το κόστος των υγειονομικών παροχών, κυρίως, όμως σε νεαρότερους σε ηλικία ασθενείς και
σε ασθενείς με καρδιακά προβλήματα. Οι ηλικιωμένοι, με τα μέτρα αυτά
εμφάνιζαν συχνότερα υπονατριαιμία και ο περιορισμός του κόστους στις
ιατρικές δαπάνες ήταν περιορισμένος(70).

3. Υπερνατριαιμία
Ως υπερνατριαιμία ορίζεται τιμή νατρίου ορού μεγαλύτερη των 145
mEq/L. Βρέθηκε ότι ακόμη και η συγκεκριμένη τιμή, αν και δηλώνει ήπια
διαταραχή, συνδέεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα, ιδιαιτέρως
στους ηλικιωμένους, αλλά και γενικότερα σε ασθενείς σε βαριά κατάσταση
και γι’ αυτό το λόγο οι όποιοι θεραπευτικοί χειρισμοί πρέπει να γίνονται
άμεσα(71).
3.1. Επίπτωση
Η υπερνατριαιμία ως διαταραχή του ισοζυγίου του ύδατος και του νατρίου δεν είναι ασυνήθιστη στους ηλικιωμένους. Στο ΤΕΠ νοσοκομείου μεταξύ
των ηλικιωμένων που προσήλθαν για εξέταση βρέθηκε υπερνατριαιμία σε
ποσοστό 0,3%(39), αλλά σύμφωνα με άλλες μελέτες το ποσοστό μπορεί
να φτάσει και το 3%, ενώ στους ασθενείς ηλικίας >75 ετών η επίπτωση
φθάνει και το 5%. Αν στα παραπάνω, προστεθεί ως παράγοντας και η
ύπαρξη εμπύρετου νοσήματος, τότε η υπερνατριαιμία εμφανίζεται σε ποσοστό 30%. Στους ηλικιωμένους που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ η επίπτωση
της υπερνατριαιμίας κατά την εισαγωγή αγγίζει το 3,5%, αλλά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας προστίθεται ένα ποσοστό 15% των ηλικιωμένων που
αναπτύσσει εκ των υστέρων τη συγκεκριμένη διαταραχή(72).
Έχει ενδιαφέρον το στοιχείο ότι οι περισσότερες μελέτες προέρχονται
από νοσηλευτικά ιδρύματα, ενώ δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία από κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων. Σε πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι
ηλικιωμένοι που μεταφέρονταν στο νοσοκομείο από τέτοια κέντρα είχαν 10
φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να διαγνωστούν με υπερνατριαιμία, έναντι
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των ηλικιωμένων που μεταφέρονταν από το σπίτι τους (12% έναντι 1,3%),
όπως διακρίνεται και στη Εικόνα 5(73). Πιθανότατα οφείλεται στην αφυδάτωση των ασθενών από την πλημμελή φροντίδα τους στα κέντρα αυτά.

Εικόνα 4: Ποσοστά ηλικιωμένων που προσέρχονται στο νοσοκομείο με τις αντίστοιχες μετρήσεις νατρίου από το σπίτι τους (ανοικτό χρώμα) και από κέντρα περίθαλψης ηλικιωμένων (σκούρο χρώμα)73

3.2. Αίτια
Στην ανάπτυξη της υπερνατριαιμίας στους ηλικιωμένους, όπως και στις
υπόλοιπες ηλεκτρολυτικές διαταραχές σημαντικό ρόλο παίζουν οι δομικές και λειτουργικές μεταβολές που εμφανίζονται στον οργανισμό με την
πρόοδο της ηλικίας. Κατά συνέπεια παρατηρείται μειωμένο αίσθημα δίψας στους ηλικιωμένους, διαταραχή της συμπυκνωτικής ικανότητας των
νεφρών και μειωμένη δραστηριότητα της ADH κ.ά, τα οποία θα αναλυθούν
παρακάτω.
Το αίσθημα της δίψας μπορεί να διαταραχθεί από διάφορα νοσήματα
του κεντρικού νευρικού συστήματος και συγκεκριμένα του υποθαλάμου,
όπως ισχαιμικά και αιμορραγικά επεισόδια, από εγκεφαλική κάκωση, από
όγκους ή διηθητικά νοσήματα. Η διαταραχή του αισθήματος της δίψας
πολλές φορές υπερδιαγιγνώσκεται, διότι αν οι ασθενείς έχουν αδυναμία
αυτοεξυπηρέτησης, το αίσθημα της δίψας μπορεί να λειτουργεί, αλλά δεν
270

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε διάφορες καταστάσεις- Ι

υπάρχει δυνατότητα λήψης ύδατος. Η κατάσταση αυτή μοιάζει να είναι συνηθισμένη στα κέντρα περίθαλψης ηλικιωμένων, αλλά παρατηρείται και σε
ασθενείς με άνοια ή ψυχικά νοσήματα.
Άλλο σημαντικό πρόβλημα για την ανάπτυξη υπερνατριαιμίας είναι η
απώλεια υπότονων υγρών από το νεφρό. Στα πλαίσια της φυσιολογικής
γήρανσης του νεφρού παρατηρείται μείωση της συμπυκνωτικής ικανότητας του νεφρού, σε βαθμό να μην είναι δυνατή η αποβολή ούρων με
ωσμωτικότητα >800 mOsm/kg Η2Ο. Άλλος παράγοντας είναι η χρήση διουρητικών κυρίως της αγκύλης, η ωσμωτική διούρηση, όπως συμβαίνει στο
σακχαρώδη διαβήτη ή η αυξημένη αποβολή ελευθέρου ύδατος μετά από
διόρθωση αποφρακτικής νεφροπάθειας.
Ο άποιος διαβήτης είναι κατάσταση που χαρακτηρίζεται από πολυουρία και γρήγορη ανάπτυξη υπερνατριαιμίας. Στους ηλικιωμένους έχει τη
μορφή, είτε του κεντρικού άποιου διαβήτη που οφείλεται σε διαταραχές
του υποθαλάμου σαν εκείνες που προαναφέρθηκαν, είτε του νεφρογενούς
άποιου διαβήτη εξαιτίας λήψης φαρμάκων όπως το λίθιο, η καρβαμαζεπίνη
ή η αμφοτερικίνη Β ή ηλεκτρολυτικών διαταραχών, όπως η υποκαλιαιμία.
Υπότονες απώλειες συμβαίνουν και εξωνεφρικά. Από το αναπνευστικό
υπάρχουν άδηλες απώλειες σε περίπτωση εμπύρετου ή ταχύπνοιας. Η
ανάπτυξη της υπερνατριαιμίας μετά από εμπύρετο είναι κατάσταση που
δεν παρατηρείται σε ηλικίες <60 ετών παρά μόνο στους ηλικιωμένους(74).
Επιπρόσθετα, απώλειες συμβαίνουν και από το γαστρεντερικό με τη μορφή εμέτων ή διαρροιών, αλλά στους ηλικιωμένους παρατηρείται και εξαιτίας της χρήσης ρινογαστρικών σωλήνων για σίτιση. Οι απώλειες αυτές είναι
εντονότερες, όταν συνυπάρχει και νεφρική νόσος, διότι ο νεφρός είναι το
κατεξοχήν αντιρροπιστικό όργανο γι’ αυτές τις διαταραχές.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει και στην υπερφόρτωση με νάτριο. Αυτή
γίνεται είτε ιατρογενώς με τη χορήγηση υπέρτονων σκευασμάτων (διττανθρακικά, NaCl), είτε από νόσους των επινεφριδίων (πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός, N. Cushing.)
3.3. Κλινική εικόνα
Τα συμπτώματα των ηλικιωμένων ασθενών με υπερνατριαιμία είναι
κατά κύριο λόγο νευρολογικής υφής. Αρχίζουν από αίσθημα εξάψεων, αδυναμία, λήθαργο αλλά μπορεί να φτάσουν σε σπασμούς και διαταραχή του
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επιπέδου συνείδησης. Συχνότατη είναι η ύπαρξη ξηρών βλεννογόνων, η
μειωμένη σπαργή δέρματος και η ορθοστατική υπόταση. Τα συμπτώματα
είναι σπάνια, όταν οι τιμές Na+ είναι <160 mΕq/L.
3.4. Πρόγνωση
Η διάγνωση υπερνατριαιμίας στους ηλικιωμένους συνοδεύεται από
υψηλότερη νοσηρότητα και θνητότητα. Η θνητότητα υπολογίζεται στο 33%,
ενώ έχουν καταγραφεί τιμές έως και 52%. Σε ασθενείς που νοσηλεύονται
στη ΜΕΘ η πρόγνωση είναι χειρότερη ακόμη και με ήπια υπερνατριαιμία,
με τη θνητότητα να αυξάνεται κατά 30%. Η πρόγνωση των ασθενών της
ΜΕΘ παραμένει κακή, ακόμη και μετά τη διόρθωση των τιμών του νατρίου.
Αυτό καθιστά σημαντική την πρόληψη για την αποφυγή ανάπτυξης της
υπερνατριαιμίας(75).
Σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο και τιμές νατρίου >145 mE/L υπάρχει μεγάλη πιθανότητα θανάτου από καρδιαγγειακό συμβάν, σε επίπεδο
ανάλογο με τους ασθενείς που εμφάνισαν υπονατριαιμία(61). Η αύξηση του
νατρίου στον ορό σε ασθενείς που υποβάλλονται σε οποιαδήποτε μη καρδιακή μείζονα χειρουργική επέμβαση μοιάζει να είναι ανεξάρτητος και δυσμενής προγνωστικός παράγοντας με 3,4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα
μετεγχειρητικής θνητότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπονατριαιμία δεν
επηρεάζει τη μετεγχειρητική θνητότητα(76).
3.5. Αντιμετώπιση
Η αντιμετώπιση της υπερνατριαιμίας αποτελεί ένα περίπλοκο κεφάλαιο
στη διόρθωση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών. Βασικός λόγος είναι το ότι
η διόρθωση θα πρέπει να γίνει σταδιακά κατά τα πρώτα δύο 24ωρα, ειδικά
σε ασθενείς που έχουν χρόνια ή απροσδιόριστης έναρξης υπερνατριαιμία,
αλλά δεν πρέπει να παρατείνεται για πολλές ημέρες, διότι η καθυστερημένη διόρθωση δεν βελτιώνει σημαντικά την πρόγνωση. Ο αρχικός ρυθμός
διόρθωσης επιδιώκεται να είναι 0,5-1 mΕq/L/ώρα. Μετά τις 48 ώρες, οπότε και η πιθανότητα εγκεφαλικού οιδήματος από την απότομη διόρθωση
μειώνεται, πρέπει να υπάρξει πιο επιθετική αποκατάσταση των επιπέδων
Na+.
Η κατάσταση ενυδάτωσης του εκάστοτε ασθενή θα καθορίσει ποια
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υγρά θα χορηγηθούν. Στους υπογκαιμικούς χορηγούνται συνήθως υπότονα υγρά, ώστε να αποκατασταθούν ενδο- και εξω- αγγειακά ελλείμματα
ύδατος. Στους υπερογκαιμικούς ασθενείς με υπερνατριαιμία (από χορήγηση υπέρτονων διαλυμάτων-είναι κυρίως ενδονοσοκομειακή κατάσταση)
προτιμάται η χορήγηση υπότονων διαλυμάτων σε συνδυασμό με διουρητικά της αγκύλης.
Σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ θέση στη θεραπεία έχει και η
συνεχής υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας, με αποτελέσματα εξίσου
καλά με την αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας(68).
Η διάγνωση και η αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς αιτίου της υπερνατριαιμίας, όταν μπορεί να γίνει, είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της πρόγνωσης. Αυτό που έχει μείζονα σημασία είναι να διαγνωστεί η διαταραχή
το συντομότερο δυνατό και στο ίδιο πλαίσιο να αντιμετωπιστεί έγκυρα και
έγκαιρα.

4. Υπερκαλιαιμία
Ο ορισμός της υπερκαλιαιμίας διαφέρει μεταξύ διαφόρων μελετών. Ως
υπερκαλιαιμία μπορεί να χαρακτηριστεί τιμή καλίου ορού >5,5 mEq/L, σε
άλλες μελέτες μπορεί να θεωρηθεί παθολογική τιμή που είναι >6 mEq/L,
αλλά φαίνεται ότι η σωστότερη προσέγγιση είναι να θεωρηθεί ως υπερκαλιαιμία οποιαδήποτε τιμή υπερβαίνει τις φυσιολογικές τιμές αναφοράς του
κάθε εργαστηρίου(77).
4.1. Επίπτωση
Η υπερκαλιαιμία στους ηλικιωμένους δεν είναι τόσο συχνή, όσο η υπονατριαιμία στον ίδιο πληθυσμό, αλλά αναπτύσσεται πολύ συχνότερα σε
σχέση με νεαρότερους πληθυσμούς. Η επίπτωση φθάνει το 2,8%(39), αν και
το ποσοστό αυξάνει και φτάνει το 10,4% σε άτομα ηλικίας >80 ετών, ενώ
δείχνει να είναι συχνότερη στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες(1).
4.2. Αίτια
Αναμενόμενες μεταβολές στη φυσιολογία των οργάνων και κυρίως του
νεφρού, παθολογικές καταστάσεις και κατά κύριο λόγο η λήψη διάφορων
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φαρμακευτικών σκευασμάτων είναι τρεις παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με την ηλικία και προκαλούν, σε συνδυασμό, υπερκαλιαιμία. Ο υπορρενιναιμικός υποαλδοστερονισμός είναι μία οντότητα που αφορά τους
ηλικιωμένους και κυρίως τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή νεφρική
νόσο και αποτελεί βάση για την αύξηση των τιμών καλίου στον ορό μετά τη
χορήγηση διαφόρων κατηγοριών φαρμάκων(78).
Με τη γήρανση του νεφρού επέρχονται μεταβολές, οι οποίες μειώνουν
τη νεφρική απέκκριση καλίου. Οι πιο σημαντικές είναι η:
• μείωση τους μεγέθους του νεφρού,
• μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης,
• μείωση της νεφρικής αιματικής ροής,
• σωληναριακή ατροφία κυρίως στο αθροιστικό σωληνάριο και
• διάμεση ίνωση.
Σ’ αυτούς τους παράγοντες θα προστεθούν διαταραχές του ισοζυγίου
του ύδατος και του νατρίου που ακολουθούν το ισοζύγιο του καλίου. Η
αφυδάτωση στους ηλικιωμένους μπορεί να προκαλέσει αυξημένη επαναρρόφηση ύδατος και νατρίου στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο, με συνέπεια το νάτριο που φτάνει στο αθροιστικό σωληνάριο να είναι μειωμένο.
Μ’ αυτό τον τρόπο δεν υπάρχει η κλίση των συγκεντρώσεων νατρίου που
είναι απαραίτητη για την απέκκριση καλίου στα ούρα. Αντίστοιχη εικόνα
παρατηρείται και στην υπονατριαιμία, όπου και πάλι το νάτριο στο αθροιστικό σωληνάριο είναι μειωμένο(79).
Ο υπορρενιναιμικός υποαλδοστερονισμός έχει αποδειχτεί εργαστηριακά. Σε σύγκριση ομάδας ηλικιωμένων με ομάδα νεαρότερων ατόμων με
παρόμοια επίπεδα καλίου δοκιμάστηκε χορήγηση καλίου σε χρονικό διάστημα 45 min. Από τις μετρήσεις διαπιστώθηκε χαμηλότερη τιμή αλδοστερόνης στους ηλικιωμένους κατά την έναρξη της μελέτης, αλλά και μειωμένη
παραγωγή της μετά την έγχυση καλίου συγκριτικά με τους νεαρότερους(80).
Ο υπορρενιναιμικός υποαλδοστερονισμός είναι κατάσταση η οποία συχνά
δεν αναγνωρίζεται και είναι αίτιο εμμένουσας υπερκαλιαιμίας(81).
Εκτός από τις περιπτώσεις αναμενόμενης γήρανσης του νεφρού που
ευνοούν την ανάπτυξη υπερκαλιαιμίας, αυξημένη συχνότητα υπερκαλιαιμίας παρατηρείται στους ασθενείς με νεφρική νόσο, ακόμη και σε πρωιμότερα στάδια με υπολογιζόμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (e-GFR)<60
ml/min, όπως διακρίνεται και στην Εικόνα 5. Οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη και με μειωμένο e-GFR εμφανίζουν συχνότερα υπερκαλιαιμία,
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τουλάχιστον όταν η χρόνια νεφρική βλάβη είναι ήπια (e-GFR=40-60 ml/
min) όπως φαίνεται και στον Πίνακα 5(82).

Εικόνα 5: Επίπτωση υπερκαλιαιμίας ανάλογα με τον εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (e-GFR)(82)

Πίνακας 5: Ασθενείς με υπερκαλιαιμία με και χωρίς σακχαρώδη διαβήτη ΣΔ
ανάλογα με το ρυθμό σπειραματικής διήθησης82

Πλήθος φαρμάκων με ποικίλους μηχανισμούς προκαλούν μειωμένη
απέκκριση καλίου στα ούρα ή μειωμένη μετακίνηση του καλίου ενδοκυττάρια. Τις περισσότερες φορές η κλινικά σημαντική υπερκαλιαιμία είναι συνέπεια λήψης περισσότερων του ενός σκευασμάτων με υπόβαθρο νεφρική
νόσο ή σακχαρώδη διαβήτη. Ανάλογο αποτέλεσμα έχει και η λήψη διαφόρων συμπληρωμάτων διατροφής ή και τροφών πλούσιων σε κάλιο. Οι
κατηγορίες φαρμάκων και ο τρόπος που προκαλούν υπερκαλιαιμία διακρίνεται στον Πίνακα 6(79). Ασθενείς που παίρνουν αρκετά φάρμακα από αυτές
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τις κατηγορίες και είναι επιρρεπείς στο να εμφανίσουν υπερκαλιαιμία είναι
οι πάσχοντες από βαριά συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, λαμβάνοντας
συχνά καλιοσυντηρητικά διουρητικά, β-αποκλειστές και φάρμακα που αναστέλλουν τον άξονα ρενίνης- αγγειοτενσίνης- αλδοστερόνης(83). Επομένως,
πρέπει να προηγείται της χρήσης τους προσεκτική εκτίμηση των ασθενών
και να παρακολουθούνται συχνά οι κλινικές και εργαστηριακές παράμετροι
της θεραπείας τους(84).
Φάρμακα
Συμπληρώματα καλίου
Υποκατάστατα αλατιού
Καλιοσυντηρητικά διουρητικά
Σπιρονολακτόνη
Τριαμτερένη
Αμιλορίδη

Μηχανισμός δράσης
Κατανάλωση καλίου
Κατανάλωση καλίου

Ανταγωνιστής αλδοστερόνης
Block καναλιών Na+ στο αθροιστικό
σωληνάριο
Block καναλιών Na+ στο αθροιστικό
σωληνάριο
Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
Μείωση ρενίνης και αλδοστερόνης
Μείωση νεφρικής αιματικής ροής και μείωση
GFR
ΑΜΕΑ
Μείωση αλδοστερόνης
Μείωση νεφρικής αιματικής ροής και μείωση
GFR
β-αποκλειστές
Μείωση μετακίνησης K+ ενδοκυττάρια
Ηπαρίνη
Μείωση σύνθεσης αλδοστερόνης
Δηλητηρίαση με διγοξίνη
Μείωση δραστηριότητας της Na+-K+
ATPάσης
Τριμεθοπρίμη
Block καναλιών Na+ στο αθροιστικό
σωληνάριο
GFR -ρυθμός σπειραματικής διήθησης (Glomerular Filtration Rate), ΑΜΕΑ-Αναστολείς του
Μετατρεπτικού Ενζύμου της Αγγειοτενσίνης

Πίνακας 6: Φάρμακα που προκαλούν υπερκαλιαιμία και ο μηχανισμός της δράσης τους
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4.3. Κλινική εικόνα
Το δυναμικό των κυτταρικών μεμβρανών καθορίζεται από την κλίση συγκέντρωσης μεταξύ ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου καλίου. Μικρή αύξηση της τιμής του καλίου εξωκυττάρια προκαλεί σημαντική μεταβολή στην
κλίση συγκέντρωσης και επομένως στο δυναμικό των μεμβρανών. Οι εντονότερες συνέπειες βαρύνουν τα κύτταρα, τα οποία έχουν έντονη ηλεκτρική
δραστηριότητα, όπως τα νευρικά και τα μυικά.
Η υπερκαλιαιμία επηρεάζει πρωτίστως τα μυοκαρδιακά κύτταρα, επηρεάζοντας την επαναπόλωση των μεμβρανών τους και μειώνει τη διάρκεια
του δυναμικού δράσης. Στο ΗΚΓ/μα παρατηρείται διεύρυνση του PR και
του QRS διαστήματος και οξεία κορυφή στο έπαρμα Τ, με κλινική συνέπεια
βραδυκαρδία, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι την ανακοπή. Εξαιτίας αυτού η υπερκαλιαιμία χρήζει επείγουσας αντιμετώπισης και λήψης μέτρων
για να αποφευχθεί η υποτροπή της. Η χρόνια υπερκαλιαιμία μεταξύ άλλων
μπορεί να καθορίσει αν ένας ασθενής με χρόνια νεφρική νόσο πρέπει να
ενταχθεί σε χρόνιο πρόγραμμα αιμοκάθαρσης(85).
Ανάλογα προβλήματα με το μυοκάρδιο εμφανίζονται και στις γραμμωτές μυικές ίνες, με αποτέλεσμα αιμωδίες, αδυναμία και κόπωση. Στην περίπτωση των λείων μυικών ινών η υπερκαλιαιμία θεωρείται επικίνδυνη σε
ασθενείς που έχουν αναπνευστική ανεπάρκεια, γιατί υπολειτουργούν οι
αναπνευστικοί μύες(86).
4.4. Διάγνωση
Όπως αναφέρθηκε, υπερκαλιαιμία θα πρέπει να θεωρείται τιμή ανώτερη του φυσιολογικού εύρους για κάθε εργαστήριο αναφοράς. Υπάρχουν
συχνά περιπτώσεις ψευδοϋπερκαλιαιμίας, όπως μετά από εργώδη αιμοληψία, μετά από άσκηση, λόγω αιμόλυσης, εργαστηριακού λάθους, θρομβοκυττάρωσης (αιμοπετάλια >500.000/μl) ή λευκοκυττάρωσης, στις οποίες
χρειάζεται επανάληψη του εργαστηριακού ελέγχου.
4.5. Αντιμετώπιση(87)
Τα μέτρα αντιμετώπισης της υπερκαλιαιμίας στους ηλικιωμένους είναι
παρόμοια με εκείνα του γενικού πληθυσμού. Περιλαμβάνουν μέτρα όπως:
277

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε διάφορες καταστάσεις- Ι

•

•

•

•

•
•

•

278

ΕΦ χορήγηση διαλύματος γλυκονικού Ca Θεωρείται ότι σταθεροποιεί τις κυτταρικές μεμβράνες και μειώνει τον ουδό ηρεμίας. Λειτουργεί σε λίγα min και βοηθά για περιορισμένο χρόνο την αποφυγή
ανακοπής. Πρέπει να αποφεύγεται η χορήγησή του σε ασθενείς με
τοξικότητα από digoxin,
χορήγηση ινσουλίνης bolus Η ινσουλίνη συνδεόμενη με τον υποδοχέα της αυξάνει τον αριθμό και ενεργοποιεί την αντλία Na+-K+, με
συνέπεια την μετακίνηση καλίου ενδοκυττάρια. Λειτουργεί αποτελεσματικά για λίγες ώρες. Συνήθως χορηγούνται 10 IU κρυσταλλικής
ινσουλίνης bolus και χορηγούνται 25 gr γλυκόζης ΕΦ για να αποφεύγονται φαινόμενα υπογλυκαιμίας,
χορήγηση εισπνεομένων β2-αγωνιστών Ενεργοποιούν την
αντλία Na+-K+ και μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα K+ κατά 0,3-0,6
mmol/L σε 30 min, αν και υπάρχουν ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται. Επειδή χορηγούνται σε υψηλή δόση (4-8 φορές μεγαλύτερη
από αυτή για το βρογχικό άσθμα) μπορεί δυνητικά να προκαλέσουν
αρρυθμίες σε καρδιοπαθείς, διότι ενδεχομένως δρουν και στους β1υποδοχείς,
χορήγηση διττανθρακικών Ενεργοποιούν το συμμεταφορέα νατρίου-διττανθρακικών και τον αντιμεταφορέα υδρογόνου-νατρίου.
Αυξανόμενο το ενδοκυττάριο νάτριο ενεργοποιεί την αντλία Na+-K+.
Φαίνεται να βοηθά ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια με την προϋπόθεση ότι χορηγείται σε χρόνια βάση και όχι μόνο για αντιμετώπιση
οξείας υπερκαλιαιμίας,
περιορισμός καλιούχων τροφών και σκευασμάτων,
αύξηση της απέκκρισης καλίου στα ούρα Περιλαμβάνει χορήγηση διουρητικών της αγκύλης, φθοριοκορτιζόνης και διττανθρακικών,
αλλά πρέπει να υπάρχει ικανοποιητική νεφρική λειτουργία. Η χρόνια
χρήση αλατοκορτικοειδών, αν και αποτελεσματική σε περιπτώσεις
υπορρενιναιμικού υποαλδοστερονισμού, συνήθως αποφεύγεται, διότι αυξάνει την κατακράτηση υγρών και επιδεινώνει την κλινική εικόνα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια(88),
χρήση ιονταλλακτικών ρητινών Η γνωστότερη ουσία είναι το θειικό πολυστερινικό άλας νατρίου ή γνωστότερο και ως kayexalate.
Δρα στο έντερο και αντικαθιστά το ιόν νατρίου με αντίστοιχα κατιόντα καλίου, ασβεστίου και μαγνησίου. Η ρητίνη διαλυόμενη με νερό

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε διάφορες καταστάσεις- Ι

διογκώνεται και σε υψηλές δόσεις προκαλεί απόφραξη του εντέρου.
Σε όξινο pH το ιόν νατρίου του kayexalate αντικαθίσταται από ιόντα υδρογόνου και όχι από κάλιο. Το δραστικό μόριο, για να δράσει, πρέπει να φτάσει ταχέως στο άπω τμήμα του γαστρεντερικού
σωλήνα, κυρίως το ορθό, όπου το pH είναι αλκαλικό και για αυτό το
kayexalate, είτε χορηγείται με υποκλυσμό, είτε συγχορηγείται από
του στόματος με ωσμωτικά δρώντα υπακτικά, όπως η σορβιτόλη,
Ο συνδυασμός με τη σορβιτόλη έχει ενοχοποιηθεί για περιστατικά
διάτρησης ή νέκρωσης κόλου, αλλά απουσιάζουν οι μελέτες που να
το αποδεικνύουν αναμφισβήτητα, ενώ έχουν παρατηρηθεί περιστασιακά και άλλες διαταραχές, όπως υπομαγνησιαιμία και υπασβεστιαιμία και
• αιμοκάθαρση Πιθανότατα είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος
αντιμετώπισης της υπερκαλιαιμίας σε οξεία και χρόνια βάση. Ο
ρυθμός αποβολής του καλίου εξαρτάται από την κλίση συγκέντρωσης καλίου μεταξύ του αίματος και του διαλύματος της κάθαρσης.
Μεταξύ των αιμοκαθαιρόμενων η υπερκαλιαιμία είναι το αίτιο των
2/3 των αιφνίδιων καρδιακών θανάτων και του 25% της συνολικής
θνητότητας, επομένως η χρησιμοποίηση χαμηλής συγκέντρωσης
καλίου στο διάλυμα της αιμοκάθαρσης μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά επωφελής(89). Το κάλιο είναι κατεξοχήν ενδοκυττάριο ιόν και
μετά από μία συνεδρία αιμοκάθαρσης έχει την τάση να μετακινείται
προς το εξωκυττάριο χώρο (φαινόμενο rebound), με αποτέλεσμα να
είναι απαραίτητη η στενή παρακολούθηση του ασθενή και πιθανόν
κάποια συμπληρωματική συνεδρία.
Τους τελευταίους μήνες μελετάται η χρήση ορισμένων νέων ρητινών,
που δεσμεύουν το κάλιο στο γαστρεντερικό σωλήνα. Η μία ονομάζεται
patiromer, είναι πολυμερές άλας του ασβεστίου και αντικαθιστά τα ιόντα
ασβεστίου με ιόντα καλίου, αμμωνίου και μαγνησίου. Η αποβολή καλίου
από το έντερο γίνεται δοσοεξαρτώμενα και μπορεί να φθάσει τα 15-20 mEq
ημερησίως. Η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου φάνηκε από την 4η εβδομάδα χορήγησης σε ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια και υπερκαλιαιμία.
Κύριες παρενέργειες είναι η υπομαγνησιαιμία (7,2%), ήπια δυσκοιλιότητα
(6,3%) και υποκαλιαιμία (5,6%)(90). Καλά αποτελέσματα διαπιστώθηκαν και
σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια που λάμβαναν αποκλειστές του άξονα ρενίνης- αγγειοτενσίνης- αλδοστερόνης. Τόσο τα επίπεδα καλίου, όσο
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και τα επίπεδα της αλδοστερόνης εμφάνισαν αξιοσημείωτη πτώση με το
φάρμακο, ενώ τα επίπεδα ρενίνης ήταν σταθερά(91). Διερευνάται το ενδεχόμενο να επηρεάζει το patiromer την απορρόφηση από το έντερο άλλων
σκευασμάτων.
Η δεύτερη ρητίνη που ανακαλύφθηκε πρόσφατα λέγεται sodium
zirconium cyclosilicate (ZS-9) και η χρήση της βρίσκεται σε πειραματικό
στάδιο. Ανταλλάσσει ιόντα νατρίου με ιόντα καλίου. Βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να δράσει σε όλο το μήκος του γαστρεντερικού σωλήνα,
γιατί η δράση του δεν επηρεάζεται από το pH, ενώ μειονεκτεί στο ότι προκαλεί κατακράτηση νατρίου με ανάπτυξη οιδήματος (6%).
Τα δύο συγκεκριμένα σκευάσματα κυκλοφόρησαν πριν λίγους μήνες
στις ΗΠΑ και αναμένονται μελέτες για την ασφάλειά τους στους ηλικιωμένους.

5. Υποκαλιαιμία
Η υποκαλιαιμία διαγιγνώσκεται όταν η τιμή K+ του ορού είναι <3,5 mΕq/L
και διακρίνεται σε ήπια ([K+] 3,1-3,4 mΕq/L), μέτρια ([K+] 2,5-3,0 mΕq/L) και
βαριά ([K+] <2,5 mΕq/L)(92).
5.1. Επίπτωση
Η υποκαλιαιμία είναι μία διαταραχή, η οποία διαπιστώνεται κατά κύριο
λόγο στους ασθενείς που χρήζουν νοσηλεία ή νοσηλεύονται ήδη, αν και
εκεί πολλές φορές διαλανθάνει της προσοχής του ιατρικού προσωπικού,
ιδιαίτερα εάν είναι ήπια. Στοιχεία για τον γενικό πληθυσμό δεν έχουν καταγραφεί λεπτομερώς. Για τους νοσηλευόμενους φαίνεται η επίπτωση της
υποκαλιαιμίας να μην έχει σημαντικές διαφορές μεταξύ των ηλικιωμένων
και των νεαρότερων ασθενών και κυμαίνεται μεταξύ 16,8%(93) και 23%(94).
Η βαριά υποκαλιαιμία, η οποία είναι και η πλέον επικίνδυνη έχει συχνότητα
εμφάνισης σε ποσοστό 2,6% του συνόλου των νοσηλευόμενων ενός νοσοκομείου σε ετήσια βάση(95).
5.2. Αίτια
Το κάλιο, ως ενδοκυττάριο ιόν, έχει τις μεγαλύτερες αποθήκες του στους
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σκελετικούς μύες και από κοινού με το ήπαρ καθορίζουν την μετακίνησή
του μεταξύ ενδο- και εξω-κυτταρίου χώρου αποτελώντας τους ρυθμιστές
(buffers) του ισοζυγίου του καλίου. Τεράστια, βέβαια, είναι και η συνεισφορά των νεφρών στην ομοιοστασία του καλίου διά της απεκκρίσεως στα
ούρα. Με την πάροδο της ηλικίας ο μυικός ιστός αντικαθίσταται από λίπος,
το ήπαρ και οι νεφροί υφίστανται μεταβολές στη δομή και τη λειτουργία
τους, αναμενόμενες με τη γήρανση και σε περίπτωση μειωμένης πρόσληψη καλίου με την τροφή, οι συνθήκες γίνονται ευνοϊκές για την ανάπτυξη
της υποκαλιαιμίας(96).
Το συχνότερο αίτιο υποκαλιαιμίας στους ηλικιωμένους είναι η χρήση
διουρητικών, τόσο αυτών της αγκύλης, όσο και των θειαζιδικών. Καταγράφεται μέτρια μείωση του καλίου στο 8% ασθενών που λαμβάνουν διουρητικό αυτών των κατηγοριών(97), ενώ ειδικά οι θειαζίδες προκαλούν 11
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο πρόκλησης υποκαλιαιμίας έναντι των ασθενών
που δεν λαμβάνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και ο συνδυασμός με
καλιοσυντηρητικό διουρητικό (τριαμτερένη) μετριάζει, αλλά δεν εξαφανίζει
το κίνδυνο πτώσης του καλίου (6 φορές υψηλότερος κίνδυνος για υποκαλιαιμία με συνδυασμό θειαζίδης και τριαμτερένη έναντι του πληθυσμού
που δεν λαμβάνει κανένα διουρητικό)(98). Ως αίτια για την κατάσταση αυτή
θεωρούνται η:
• υπερδοσολογία των φαρμάκων αυτών σε ασθενείς με αρτηριακή
υπέρταση και καρδιακή ανεπάρκεια,
• αποφυγή διακοπής χορήγησης των συγκεκριμένων σκευασμάτων,
ακόμη και εάν η αρτηριακή υπέρταση είναι καλά ρυθμισμένη με άλλα
σκευάσματα,
• αντιμετώπιση ως υπερυδάτωσης, οιδημάτων που οφείλονται σε παχυσαρκία, υπολευκωματιναιμία, λήψη αναστολέων των διαύλων Ca
και φλεβική ανεπάρκεια και
• έλλειψη παρακολούθησης των εργαστηριακών ευρημάτων για τυχόν
ανάπτυξη υποκαλιαιμίας ή άλλης ηλεκτρολυτικής διαταραχής.
Άλλος φαρμακευτικός παράγοντας που έχει αυξημένη χρήση στους ηλικιωμένους είναι η λιποσωμιακή αμφοτερικίνη Β, η οποία χρησιμοποιείται
σε ανοσοκατασταλμένους με μυκητιασική λοίμωξη. Παρατηρείται συχνά
υποκαλιαιμία ανάλογη της διάρκειας χορήγησης της αγωγής, αλλά συνήθως βελτιώνεται μετά τη διακοπή του φαρμάκου. Ο τρόπος πρόκλησης της
διαταραχής είναι η αύξηση της αποβολής καλίου από τα ούρα(99).
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Σημαντικό αίτιο υποκαλιαιμίας σ’ όλες τις ηλικίες είναι η υπερπαραγωγή
αλδοστερόνης από τα επινεφρίδια που συνήθως οφείλεται σε αδένωμα
των επινεφριδίων. Στους ηλικιωμένους τα αδενώματα αυτά είναι σε ποσοστό 57% μη εκκριτικά έναντι 37% που ήταν λειτουργικά και παρήγαγαν
αλδοστερόνη. Φάνηκε ότι η υποκαλιαιμία και τα συμπτώματά της βελτιώθηκαν αισθητά (91,5%) μετά την αφαίρεση του αδενώματος. Πρέπει να
σημειωθεί ότι οι ηλικιωμένοι με εκκριτικό αδένωμα είχαν χαμηλότερη παραγωγή αλδοστερόνης έναντι των νεαρότερων ασθενών(100).
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της υπερκαλιαιμίας, όπως η ινσουλίνη και οι β2-διεγέρτες σε μεγάλες δόσεις μπορούν να
προκαλέσουν υποκαλιαιμία στους διαβητικούς και ασθματικούς ασθενείς,
αντίστοιχα.
Οι διαιτητικοί παράγοντες και συγκεκριμένα η πτωχή δίαιτα σε κάλιο
μπορεί να συμβάλλει κι αυτή με τη σειρά της στην ανάπτυξη της υποκαλιαιμίας. Σε ασιατική μελέτη αξιολογήθηκε ο υποκαλιαιμικός ρόλος της γλυκύρριζας στους ηλικιωμένους. Αναστέλλοντας το ένζυμο 11β-υδρροξυστεροειδο-αφυδρογονάση 2 (11β-ΗSD 2) αυξάνονται τα επίπεδα των κορτικοειδών
και κατ’ επέκταση η ενεργοποίηση του υποδοχέα της αλδοστερόνης, με
συνέπεια την αυξημένη αποβολή καλίου. Το φαινόμενο είναι εντονότερο
στους ηλικιωμένους(101). Αρκετά συχνά συναντώνται περιπτώσεις υποκαλιαιμίας που συνδυάζονται με υπομαγνησιαιμία.
Οι γαστρεντερικές απώλειες καλίου, είτε με τη μορφή εμέτων, είτε με τη
μορφή διαρροιών αποτελεί συχνό πρόβλημα στους ηλικιωμένους. Ιδιαίτερα η ανάπτυξη ψευδομεμβρανώδους κολίτιδας από Clostridium difficile
μετά από λήψη αντιβιοτικής αγωγής είναι πολύ συνηθέστερη στους ηλικιωμένους, αν και τα επικίνδυνα για τη ζωή κρούσματα προσβάλλουν συνήθως νεαρότερους ασθενείς(102).
5.3. Κλινικές εκδηλώσεις(103)
Πρέπει να τονιστεί ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν πολύ μικρότερη
ανοχή στις κλινικές εκδηλώσεις της υποκαλιαιμίας από τους νεαρότερους.
Τιμές καλίου μεταξύ 3-3,5 mEq/L είναι συνήθως ασυμπτωματικές και πολλές φορές δεν αξιολογούνται. Τιμές μικρότερες σχετίζονται με ποικίλες εκδηλώσεις, η ένταση των οποίων είναι ανάλογη της βαρύτητας της υποκαλιαιμίας. Τα συστήματα και όργανα που προσβάλλονται συχνότερα είναι:
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το καρδιαγγειακό Η υποκαλιαιμία έχει ενοχοποιηθεί για επιδείνωση
προϋπάρχουσας αρτηριακής υπέρτασης, συνήθως λόγω πιθανής
συνοδού κατακράτησης ύδατος και νατρίου ή εξαιτίας ενίσχυσης της
υπερτασικής δράσης νευροχυμικών παραγόντων, αν και οι μελέτες για τον ακριβή προσδιορισμό του φαινομένου συνεχίζονται. Το
σημαντικότερο πρόβλημα από την υποκαλιαιμία είναι η εμφάνιση
κοιλιακών αρρυθμιών, με πιο ευαίσθητους πληθυσμούς τους γηραιότερους και τους ασθενείς με ισχαιμική καρδιοπάθεια. Οι αρρυθμίες
αυτές συχνά προκαλούν αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Η παράταση του
QT διαστήματος που προκαλεί η υποκαλιαιμία, ειδικά στους ηλικιωμένους επιδεινώνεται αισθητά με φάρμακα αντιυπερτασικά και αντιαρρυθμικά (λ.χ. αμιοδαρόνη)(104) ή ακόμη και κινολόνες(105), προκαλώντας αρρυθμίες, όπως Torsade de pointes. Είναι χαρακτηριστικό
ότι οι ηλικιωμένοι εμφανίζουν κυρίως κοιλιακές και όχι υπερκοιλιακές
αρρυθμίες και τις εμφανίζουν ακόμη και όταν το κάλιο είναι μεταξύ
3-3,5 mEq/L(106),
το ορμονικό Η υποκαλιαιμία μειώνει τόσο την έκκριση της ινσουλίνης, όσο και την ευαισθησία της ινσουλίνης στα τελικά όργανα στόχου. Αποτέλεσμα η δυσχέρεια στη ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης
στον ορό στους διαβητικούς ασθενείς,
το μυικό Η υποκαλιαιμία αυξάνει το δυναμικό στην κυτταρική μεμβράνη των γραμμωτών μυικών ινών και εμποδίζει την επαναπόλωση που είναι απαραίτητη για τη μυική συστολή. Επιπλέον, επηρεάζεται η αιματική ροή στους σκελετικούς μύες και ευνοεί την ανάπτυξη
ραβδομυόλυσης στους ηλικιωμένους ειδικά μετά από άσκηση. Τα
συμπτώματα που αναπτύσσονται είναι συνήθως μυική αδυναμία,
μυαλγίες, κράμπες και γενικό αίσθημα κακουχίας. Η παράλυση, ειδικά των αναπνευστικών μυών, είναι σπάνια, συμβαίνει σε βαρύτατες
υποκαλιαιμίες και είναι δυνητικά θανατηφόρος,
την οξεοβασική ισορροπία Η υποκαλιαιμία συνοδεύεται ή προκαλεί μεταβολική αλκάλωση, επηρεάζοντας την μετακίνηση H+ στον
εξωκυττάριο χώρο, την επαναρρόφηση HCO3- στο ουροφόρο σωληνάριο και αυξάνοντας την αμμωνιογέννεση,
το ουροποιητικό Η υποκαλιαιμία αυξάνει τη δίψα και μπορεί να
προκαλέσει νεφρογενή άποιο διαβήτη με συνέπεια πολυουρία. Επιπλέον, ευνοείται η ανάπτυξη της επίκτητης μορφής της πολυκυστι283
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κής νόσου των νεφρών και
το κεντρικό νευρικό σύστημα Λόγω της υποκαλιαιμίας αυξάνεται
η αμμωνιογένεση και είναι πιο πιθανή η ανάπτυξη ηπατικής εγκεφαλοπάθειας σε κιρρωτικούς ασθενείς.

5.4. Πρόγνωση
Η πρόγνωση των ασθενών με υποκαλιαιμία γενικά είναι δυσμενής συγκριτικά με τους νορμοκαλιαιμικούς. Η θνητότητα από οποιαδήποτε αιτιολογία ασθενών που προσήλθαν στο ΤΕΠ νοσοκομείου και είχαν τιμή
καλίου ορού <2,9 mEq/L ήταν 2,17 φορές υψηλότερη για την πρώτη εβδομάδα νοσηλείας και 1,9 φορές υψηλότερη για το διάστημα 8-30 ημερών
νοσηλείας συγκριτικά με τους ασθενείς που προσήλθαν με φυσιολογικό
κάλιο. Οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς με μεγάλη συννοσηρότητα είχαν ακόμη χειρότερα ποσοστά. Δεν φάνηκε να επηρεάζεται η πρόγνωση από το
αν η υποκαλιαιμία προκλήθηκε από διουρητικά(93). Σε πρόσφατη Δανέζικη
μελέτη(107) σε ασθενείς με υπέρταση η πρόγνωση δεν ήταν καλή ακόμη και
σε ασθενείς με 3,5-4 mEq/L συγκριτικά με ασθενείς με τιμή καλίου 4,1-4,7
mEq/L.
5.5. Αντιμετώπιση
Η υποκαλιαιμία σπάνια χρήζει επείγουσας αντιμετώπισης. Αυτό θα
συμβεί σε ασθενείς με αρρυθμία ή με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και
σε ασθενείς που πρόκειται να χειρουργηθούν και πάσχουν από στεφανιαία
νόσο. Η χορήγηση έχει στόχο να φτάσουν τα επίπεδα καλίου στον ορό τα 3
mEq/L και γίνεται με έγχυση KCl σε δοσολογία 5-10 mEq σε 2 min.
Πιο βραδεία έγχυση καλίου μπορεί να γίνει με προσθήκη αμπούλας
KCl σε υπότονο ορό, αλλά όχι σε dextrose, επειδή ενεργοποιείται έκκριση
ινσουλίνης που μετακινεί το κάλιο ενδοκυττάρια με μέγιστο ρυθμό 10 mEq/
ώρα.
Εναλλακτικός τρόπος αποτελεί η χορήγηση σκευασμάτων καλίου από
του στόματος, αποφεύγοντας σημαντικές παρενέργειες, αλλά με πιο αργή
διόρθωση.
Σε υποκαλιαιμία από διουρητικό αγκύλης ή θειαζιδικό βοηθά η συγχορήγηση κάποιου καλιοσυντηρητικού σκευάσματος (αμιλορίδη, τριαμτερέ284
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νη, σπιρονολακτόνη, επλερενόνη), με ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Δεν θα πρέπει να υποτιμάται η διόρθωση της υπομαγνησιαιμίας ως
παράγοντα που μπορεί να βελτιώσει αισθητά την τιμή καλίου στον ορό.
Συνήθως η διόρθωση του καλίου επιτυγχάνεται εντός τριών ημερών με
την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι
δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο αντιμετώπισης της υποκαλιαιμίας
στα περισσότερα νοσοκομεία με συνέπεια >40% των ασθενών να μη διορθώνουν τα επίπεδα καλίου ή να εμφανίζουν υπερκαλιαιμία. Η εφαρμογή
συγκεκριμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων φαίνεται να βοηθά στην καλύτερη αντιμετώπιση των περιστατικών(94,95).

6. Επίλογος
Η εξέλιξη της ηλικίας συνοδεύεται με αναμενόμενες μεταβολές στην
ανατομία και τη φυσιολογία των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού.
Οι μεταβολές αυτές μαζί με τη συννοσηρότητα και τη λήψη ποικιλίας φαρμακευτικών σκευασμάτων κάνουν τους ηλικιωμένους αρκετά ευαίσθητους
στην εμφάνιση διαταραχών στο ισοζύγιο του ύδατος και του νατρίου, αλλά
και στο ισοζύγιο του καλίου. Σημαντικά επίπτωση παρουσιάζουν η υπονατριαιμία και η υποκαλιαιμία, αλλά και η υπερκαλιαιμία σε ηλικιωμένους που
εμφανίζουν νεφρική νόσο.
Η πρόληψη από την πλευρά του ιατρικού προσωπικού εξασφαλίζει καλύτερη πρόγνωση στους ηλικιωμένους, σε σύγκριση με τα μέτρα αντιμετώπισης μετά την εμφάνιση της ηλεκτρολυτικής διαταραχής. Η πρόληψη
στηρίζεται στη καλύτερη αξιολόγηση των ιατρικών χειρισμών και των συστάσεων για λήψη φαρμάκου, αλλά και στη στενότερη παρακολούθηση
των ασθενών.
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Ερωτήσεις
1. Ποια διαταραχή είναι συχνότερη στον πληθυσμό των ηλικιωμένων
της κοινότητας (ένα σωστό);
α) Υπονατριαιμία;
β) Υπερνατριαιμία;
γ) Υπερκαλιαιμία;
δ) Υποκαλιαιμία;
2. Ποια διαταραχή είναι συχνότερη στον πληθυσμό των νοσηλευόμενων ηλικιωμένων (ένα σωστό);
α) Υπονατριαιμία;
β) Υπερνατριαιμία;
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γ) Υπερκαλιαιμία;
δ) Υποκαλιαιμία;
3. Ποια διαταραχή σχετίζεται με τη μεγαλύτερη μετεγχειρητική θνητότητα στους ηλικιωμένους για μη καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις (ένα
σωστό);
α) Υπονατριαιμία;
β) Υπερνατριαιμία;
γ) Υπερκαλιαιμία;
δ) Υποκαλιαιμία;
4. Ποια διαταραχή προκαλεί άμεσες δυνητικά θανατηφόρες επιπλοκές και χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση ειδικά στους ηλικιωμένους
(ένα σωστό);
α) Υπονατριαιμία;
β) Υπερνατριαιμία;
γ) Υπερκαλιαιμία;
δ) Υποκαλιαιμία;
5. Ποιο/α από τα παρακάτω σκευάσματα έχουν ενοχοποιηθεί περισσότερο για την ανάπτυξη υπονατριαιμίας (ένα σωστό);
α) Θειαζιδικά διουρητικά;
β) Διουρητικά αγκύλης;
γ) Αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης II;
δ) α και γ;
δ) Σπιρονολακτόνη;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.

α
δ
β
γ
δ
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Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε οξεία λευχαιμία
Χρήστος Πλέρος,
Νεφρολόγος, Επιμελητής Β΄, Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. Χανίων
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή
2. Σύνδρομο λύσης όγκου (ΣΛΟ)
3. Διαταραχές του ασβεστίου
4. Διαταραχές του καλίου
4.1. Ψευδοϋποκαλιαιμία
4.2. Ψευδοϋπερκαλιαιμία
5. Διαταραχές του νατρίου
5.1. Κεντρικός άποιος διαβήτης
5.2. Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης (ΣΑΕΑ)
6. «Μη λευχαιμικές» ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε οξεία λευχαιμία
7. Βιβλιογραφία

Κύρια σημεία
- Το σύνδρομο λύσης όγκου αποτελεί τη σημαντικότερη επείγουσα ογκολογική
επιπλοκή με σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα
- Η διαφύλαξη ακέραιας νεφρικής λειτουργίας αποτελεί πρωταρχικό στόχο στην
αντιμετώπιση του συνδρόμου λύσης όγκου
- Η τιτλοποίηση της δόσης της αλλοπουρινόλης για πρόληψη του συνδρόμου
λύσης όγκου πρέπει να γίνεται με βάση τα επίπεδα του ουρικού οξέος και όχι το
ρυθμό σπειραματικής διήθησης
- Η υπερασβεστιαιμία αποτελεί σπάνια επιπλοκή της οξείας λευχαιμίας
- Η συμπτωματική αντιμετώπιση της υπερασβεστιαιμίας στηρίζεται στην έκπτυξη
του εξωκυττάριου όγκου και τη χορήγηση διφωσφονικών
- Οι ψευδείς διαταραχές του καλίου αποτελούν συχνό φαινόμενο σε οξεία λευχαιμία και αποφεύγονται με κατάλληλη λήψη και επεξεργασία του αίματος
- Η υπομαγνησιαιμία αποτελεί βασική αιτία εμφάνισης υποκαλιαιμίας σε ασθενείς με οξεία λευχαιμία
- Η πλειονότητα των ηλεκτρολυτικών διαταραχών σε ασθενείς με οξεία λευχαιμία
οφείλεται στην υψηλή συννοσηρότητα που συνοδεύει τη συγκεκριμένη ασθένεια και
σε παρενέργειες της θεραπείας της

1. Εισαγωγή
Ο όρος λευχαιμία εισήχθη στην ιατρική ορολογία το 1845 από τον Γερμανό παθολόγο Rudolf Virchow κατά την παρατήρηση μεγάλου αριθμού
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λευκών αιμοσφαιρίων σε επίχρισμα περιφερικού αίματος. Στη σημερινή
νοσολογία περιγράφει ένα σύνολο νεοπλασιών του αιμοποιητικού συστήματος με μεγάλη ετερογένεια όσο αφορά την κλινική εικόνα, την πρόγνωση και τη θεραπεία. Η οξεία λευχαιμία διαχωρίζεται σε μυελογενή και λεμφοκυτταρική και χαρακτηρίζεται από υπέρμετρη ανάπτυξη ενός κλώνου
αδιαφοροποίητων πρόδρομων αιμοποιητικών κυττάρων της μυελικής και
λεμφικής σειράς αντίστοιχα(1).
Η οξεία μυελογενής λευχαιμία (ΟΜΛ) εμφανίζεται κυρίως σε ενήλικες με
μέση ηλικία κατά τη διάγνωση τα 65 έτη. Αντίθετα, η οξεία λεμφοκυτταρική
λευχαιμία (ΟΛΛ) αποτελεί κατ’ εξοχήν νόσο της παιδικής ηλικίας. Η οξεία
λευχαιμία είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου στα παιδιά με ποσοστό 30%
επί του συνόλου των κακοηθειών. Η πρόγνωσή της εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και είναι σαφώς καλύτερη στα παιδιά σε σχέση με τους
ενήλικες(2,3). Η θεραπεία της οξείας λευχαιμίας αποτελεί πεδίο εντατικής
έρευνας και περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία κυτταροτοξικών παραγόντων
και θεραπευτικών σχημάτων. Η ίδια η νόσος, η συννοσηρότητα των ασθενών και τα ποικίλα χημειοθεραπευτικά σχήματα με τις παρενέργειές τους,
καθιστούν τη θεραπεία της οξείας λευχαιμίας μία δύσκολη πρόκληση για
τον κλινικό γιατρό. Μεταξύ των επιπλοκών, που καλείται να αντιμετωπίσει
ο θεράπων γιατρός, σημαντική είναι η θέση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών.

2. Σύνδρομο λύσης όγκου (ΣΛΟ)
Ο όρος ΣΛΟ περιγράφει το σύνολο των κλινικών και εργαστηριακών
επιπτώσεων από την απελευθέρωση ενδοκυττάριων συστατικών των καρκινικών κυττάρων κατά το θάνατο τους. Αποτελεί τη συχνότερη επείγουσα
ογκολογική επιπλοκή, με σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα και εμφανίζεται κυρίως σε αιματολογικές κακοήθειες, όπως η οξεία λευχαιμία και τα
non-Hodgkin λεμφώματα. Η βαρύτητά του εξαρτάται από την έκταση της
καταστροφής του όγκου και το βαθμό ανταπόκρισης των ομοιοστατικών
μηχανισμών του οργανισμού.
Διακρίνεται σε εργαστηριακό και κλινικό ΣΛΟ με βάση τα κριτήρια CairoBishop (Πίνακας 1). Ο μαζικός κυτταρικός θάνατος οδηγεί σε απελευθέρωση μεγάλης ποσότητας ενδοκυττάριων συστατικών με άμεσο τον κίνδυνο
σοβαρής υπερκαλιαιμίας και επακόλουθων θανατηφόρων αρρυθμιών. Ο
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μεταβολισμός των νουκλεοτιδίων των καρκινικών κυττάρων από την οξειδάση της ξανθίνης αποδίδει ως τελικό προϊόν ουρικό οξύ. Τα περισσότερα
ζώα, εξαιρουμένου του ανθρώπου και άλλων πρωτευόντων, διαθέτουν το
ένζυμο ουρική οξειδάση και μεταβολίζουν το ουρικό οξύ στην περισσότερο υδατοδιαλυτή αλλαντοΐνη. Η απουσία του συγκεκριμένου «μεταβολικού
μονοπατιού» στον άνθρωπο έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση σοβαρής
υπερουριχαιμίας ως μία από τις εργαστηριακές εκδηλώσεις του ΣΛΟ. Ο
υπερκορεσμός των ούρων οδηγεί σε καθίζηση κρυστάλλων ουρικών αλάτων, απόφραξη των ουροφόρων σωληναρίων και πρόκληση οξείας νεφρικής βλάβης (ΟΝΒ). Στην ΟΝΒ συμβάλλει επίσης η ιδιότητα του ουρικού
να δεσμεύει το μονοξείδιο του αζώτου και να προκαλεί αγγειοσύσπαση, με
αποτέλεσμα μείωση της νεφρικής αιμάτωσης.
Κατάταξη του συνδρόμου λύσης όγκου κατά Cairo-Bishop*
Κριτήρια εργαστηριακού ΣΛΟ
Κριτήρια κλινικού ΣΛΟ
Ουρικό οξύ
≥ 8 mg/dl
Οξεία νεφρική βλάβη+
Κάλιο		
≥ 6 mEq/dl
Καρδιακή αρρυθμία
Φωσφόρος
≥ 4,6 mg/dl
Κλινικές εκδηλώσεις υπασβεστιαιμίας
Ασβέστιο		
≤ 7 mg/dl

Πίνακας 1: Κατάταξη του συνδρόμου λύσης όγκου κατά Cairo-Bishop*

( Για το εργαστηριακό ΣΛΟ πρέπει να πληρούνται τουλάχιστο δύο από τα κριτήρια μέσα
στο ίδιο 24ωρο και σε περίοδο από 3 ημέρες πριν την έναρξη έως και 7 ημέρες μετά την
έναρξη θεραπείας. Για τη διάγνωση κλινικού ΣΛΟ πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια του
εργαστηριακού και τουλάχιστο ένα από τα κριτήρια του κλινικού ΣΛΟ.
+
Ως οξεία νεφρική βλάβη ορίζεται η αύξηση της κρεατινίνης ορού κατά 0,3 mg/dl (ή
μια μεμονωμένη τιμή ≥ 1,5 x την ανώτερη φυσιολογική τιμή) ή η παρουσία ολιγουρίας,
οριζόμενης ως μέση παραγωγή ούρων < 0,5 ml/kgΣΒ/ώρα για 6 ώρες)
*

Το ΣΛΟ που ακολουθεί την έναρξη της θεραπείας συνοδεύεται συχνά
από σοβαρού βαθμού υπερφωσφαταιμία. Αυτό δεν παρατηρείται τόσο
συχνά σε περιπτώσεις αυτόματου ΣΛΟ, πιθανότατα λόγω απορρόφησης
του φωσφόρου από τα καρκινικά κύτταρα που παραμένουν μεταβολικά
ενεργά. Η κλινική σημασία της υπερφωσφαταιμίας έγκειται στον κίνδυνο πρόκλησης συμπτωματικής υπασβεστιαιμίας, καθώς επίσης και ΟΝΒ
από καθίζηση κρυστάλλων φωσφορικού ασβεστίου εντός του νεφρικού
παρεγχύματος(4).
Η πιθανότητα εκδήλωσης ΣΛΟ εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες
που αφορούν τον τύπο της νόσου, το είδος της χορηγούμενης θεραπείας και τη συννοσηρότητα (Πίνακας 2)(5). Η σωστή αξιολόγηση του ασθενή
με στόχο την εκτίμηση του κινδύνου εκδήλωσης ΣΛΟ οδηγεί σε σωστή
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πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης του συνδρόμου. Σε μία ενδιαφέρουσα
μελέτη μεταξύ ασθενών με πρωτοδιαγνωσθείσα ΟΛΛ, η παρουσία ηλεκτρολυτικών διαταραχών κατά την εισαγωγή συνδυάστηκε με μικρότερο
κίνδυνο εκδήλωσης ΣΛΟ κατά την έναρξη χημειοθεραπείας. Οι συγγραφείς
ερμηνεύουν το παράδοξο αποτέλεσμα στη βάση της εντατικότερης παρακολούθησης και ορθότερης προληπτικής αντιμετώπισης των ασθενών αυτών και τονίζουν τη σημασία της σωστής εκτίμησης του κινδύνου(6).
Η πρόληψη και θεραπεία του ΣΛΟ έχουν ως στόχο την αυξημένη απομάκρυνση των τοξικών ενδοκυττάριων προϊόντων που απελευθερώνονται
κατά τον κυτταρικό θάνατο. Η πρόληψη της ΟΝΒ πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο της θεραπευτικής στρατηγικής. Η επαρκής ενυδάτωση με
στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικής παραγωγής ούρων (στόχος 2 ml/
kgΣΒ/ώρα) προλαμβάνει τον υπερκορεσμό των ούρων και την καθίζηση
κρυστάλλων ουρικών αλάτων και φωσφορικού ασβεστίου. Η αλκαλοποίηση των ούρων με σκοπό την πρόληψη της κρυσταλλοποίησης του ουρικού
δεν συνιστάται, λόγω του συνεπαγόμενου κινδύνου επιδείνωσης της υπασβεστιαιμίας και εκδήλωσης τετανίας και αρρυθμιών. Η χορήγηση διουρητικών της αγκύλης με σκοπό την αύξηση του όγκου των ούρων, αν και
δημοφιλής πρακτική παλαιότερα, δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα και
ως εκ τούτου δε συνιστάται, εκτός κι αν ο ασθενής παρουσιάσει συμπτώματα υπερογκαιμίας.
Κατηγορία παραγόντων κινδύνου

Καρκινική μάζα

Καρκινικά κύτταρα ευπαθή προς λύση

Παράμετροι κατά την αρχική εκτίμηση του
ασθενή

Παράγοντας κινδύνου
Ογκώδες νεόπλασμα ή εκτεταμένες
μεταστάσεις
Διήθηση οργάνων από καρκινικά κύτταρα
Συμμετοχή μυελού των οστών
Διήθηση νεφρών ή αποφρακτική
ουροπάθεια
Ταχύς πολλαπλασιασμός καρκινικών
κυττάρων
Ευαισθησία κυττάρων στη χημειοθεραπεία
Ένταση της αρχικής χημειοθεραπείας
Προϋπάρχουσα νεφροπάθεια
Αφυδάτωση - Υπογκαιμία
Όξινο pH ούρων
Υπόταση
Έκθεση σε νεφροτοξικούς παράγοντες
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Υποστηρικτική θεραπεία

Ανεπαρκής ενυδάτωση
Εξωγενές φορτίο καλίου
Εξωγενές φορτίο φωσφόρου
Καθυστερημένη αντιμετώπιση
υπερουριχαιμίας

Πίνακας 2: Παράγοντες κινδύνου για σύνδρομο λύσης όγκου

Η αλλοπουρινόλη αποτελεί στερεοϊσομερές της υποξανθίνης και μεταβολίζεται από την οξειδάση της ξανθίνης προς το ενεργό της παράγωγο,
την οξυπουρινόλη, συναγωνιστικό αναστολέα της οξειδάσης της ξανθίνης.
Με αυτό τον τρόπο η αλλοπουρινόλη οδηγεί σε μείωση της παραγωγής
ουρικού οξέος από ξανθίνη, χωρίς όμως να επηρεάζει τα επίπεδα του ήδη
σχηματισμένου ουρικού οξέος (Εικόνα 1). Η χορήγηση αλλοπουρινόλης
χρησιμοποιείται για την πρόληψη της υπερουριχαιμίας του ΣΛΟ χωρίς
όμως να μπορεί να επηρεάσει την έκβαση ενός ήδη εγκατεστημένου ΣΛΟ.
Η κατ’ εξοχήν νεφρική απέκκριση των παραγώγων της (οξυπουρινόλη),
σε συνδυασμό με τις σπάνιες μεν, σοβαρότατες δε, ανεπιθύμητες δράσεις (σ. Stevens-Johnson, τοξική επιδερμική νεκρόλυση, καταστολή μυελού - κυτταροπενίες, σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας, ηπατίτιδα
κ.ά) οδηγούν πολλές φορές σε υποδοσολογία του φαρμάκου σε ασθενείς
με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία. Τα κλινικά δεδομένα ωστόσο δεν συσχετίζουν τον κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών με το βαθμό νεφρικής λειτουργίας και ως εκ τούτου συνιστούν τον υπολογισμό της δόσης
με κριτήρια τα επίπεδα του ουρικού οξέος και τον κίνδυνο εμφάνισης ΣΛΟ.
Κατά τη χρήση της αλλοπουρινόλης πρέπει επίσης να συνυπολογίζεται
η πιθανότητα νεφρολιθίασης από κρυστάλλους ξανθίνης, ως παράγοντα
πρόκλησης ΟΝΒ. Η φεμπουξοστάτη αποτελεί νεότερο αναστολέα της οξειδάσης της ξανθίνης, με καλύτερο προφίλ παρενεργειών σε σχέση με την
αλλοπουρινόλη, χωρίς όμως κλινικά δεδομένα από μελέτες όσο αφορά την
πρόληψη του ΣΛΟ.
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Εικόνα 1: Μεταβολισμός των πουρινών προς ουρικό οξύ και αλλαντοΐνη και
αναστολή της διαδικασίας από αλλοπουρινόλη

Η ανασυνδυασμένη ουρική οξειδάση (rasburicase) μετατρέπει το ουρικό οξύ στην περισσότερο υδατοδιαλυτή αλλαντοΐνη, η οποία απεκρίνεται
διαμέσου των ούρων. Πρόκειται για ακριβό φάρμακο με πολύ καλά αποτελέσματα στη μείωση της υπερουριχαιμίας του ΣΛΟ και μικρά ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργειών. Αντενδείκνυται σε ασθενείς με έλλειψη του ενζύμου
G6PD διότι η μετατροπή του ουρικού οξέος σε αλλαντοΐνη συνοδεύεται
από απελευθέρωση υπεροξειδίου του υδρογόνου, αύξηση του οξειδωτικού
stress και πιθανή εξέλιξη σε μεθαιμοσφαιριναιμία και αιμολυτική αναιμία.
Αν και τα αποτελέσματα του φαρμάκου στη μείωση των επιπέδων ουρικού
οξέος είναι αδιαμφισβήτητα, η χρησιμότητά του στη βελτίωση της πρόγνωσης του ΣΛΟ δεν έχει αποδειχτεί με βάση καλά σχεδιασμένες κλινικές μελέτες προς αυτή την κατεύθυνση. Οι κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν
εξατομικευμένη χρήση του φαρμάκου με βάση τα κλινικά δεδομένα και την
κρίση του γιατρού. Με βάση στατιστικά δεδομένα, η χρήση του θεωρείται
πλέον αρκετά διαδεδομένη κλινική πρακτική μεταξύ αιματολόγων και ογκολόγων Παγκοσμίως.
Η υπερφωσφαταιμία και η συνεπαγόμενη υπασβεστιαιμία θεραπεύονται με βάση την παρουσία συμπτωμάτων υπασβεστιαιμίας. Η χορήγηση ασβεστίου οδηγεί σε εναπόθεση κρυστάλλων φωσφορικού ασβεστίου
στους ιστούς και πρέπει να αποφεύγεται εκτός από τις περιπτώσεις συμπτωματικής υπασβεστιαιμίας. Παρά την έλλειψη κλινικών μελετών για την
αποτελεσματικότητα των διαφόρων χορηγούμενων φωσφοροδεσμευτικών,
η χρήση τους αποτελεί κοινή κλινική πρακτική. Σοβαρή υπερφωσφαταιμία
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και υπερκαλιαιμία εμφανίζονται συνήθως μαζί με ΟΝΒ και χρήζουν αντιμετώπισης με εξωνεφρική κάθαρση. Οι ενδείξεις εξωνεφρικής κάθαρσης σε
ΣΛΟ είναι ίδιες με εκείνες της ΟΝΒ με τη διαφορά ότι ο ουδός εφαρμογής
της μεθόδου σε υπερκαλιαιμία από ΣΛΟ είναι μικρότερος, δεδομένης της
ταχείας, μαζικής και συνεχούς απελευθέρωσης Κ+ από τα καρκινικά κύτταρα. Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, προτιμώνται οι διάφορες μέθοδοι συνεχούς εξωνεφρικής κάθαρσης, λόγω καλύτερης κινητικής όσο αφορά την
απομάκρυνση του φωσφόρου. Η περιτοναϊκή κάθαρση δεν έχει θέση στην
αντιμετώπιση του ΣΛΟ εξαιτίας της ανεπάρκειάς της στην απομάκρυνση
του ουρικού οξέος(4,5).

3. Διαταραχές του ασβεστίου
Η υπασβεστιαιμία στα πλαίσια οξείας λευχαιμίας εμφανίζεται συνήθως
ως επιπλοκή του ΣΛΟ και η βαρύτητά της εξαρτάται αποκλειστικά από το
μέγεθος της υπερφωσφαταιμίας. Η επίπτωση της υπερασβεστιαιμίας στην
οξεία λευχαιμία είναι σαφώς μικρότερη σε σχέση με άλλες κακοήθειες. Στην
ΟΜΛ τα βιβλιογραφικά δεδομένα περιορίζονται σε μεμονωμένες αναφορές
περιπτώσεων(7). Υψηλά ποσοστά υπερασβεστιαιμίας παρατηρούνται σε
λευχαιμία από Τ-λεμφοκύτταρα οφειλόμενη σε λοίμωξη από τον ανθρώπινο T-λεμφοτρόπο ιό τύπου 1 (HTLV-1), μία σπάνια μορφή λεμφοκυτταρικού νεοπλάσματος(8). Στον παιδιατρικό πληθυσμό η υπερασβεστιαιμία στα
πλαίσια κακοήθειας αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο εύρημα με ποσοστό της
τάξης 0,5-1,5%. Η ΟΛΛ αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου στα παιδιά
και ένα από τα συνηθέστερα αίτια υπερασβεστιαιμίας από κακοήθεια(9). Σε
αναδρομική μελέτη από την Ιαπωνία 4,8% των παιδιών με ΟΛΛ παρουσίασαν υπερασβεστιαιμία(10).
Η οστεολυτική διήθηση από λευχαιμικά κύτταρα και η χυμική οστεόλυση
μέσω συστηματικής απελευθέρωσης κυτοκινών (TNF-α, TNF-β, IL-1β, IL-6)
και πρωτεΐνης σχετιζόμενης με την παραθορμόνη (PTHrP-parathormone
related protein) αποτελούν τους δύο βασικούς μηχανισμούς πρόκλησης
υπερασβεστιαιμίας σε ΟΛΛ. Στις περιπτώσεις υπερασβεστιαιμίας που συνοδεύουν διάχυτη οστική διήθηση, οι οστεοκλάστες ενεργοποιούνται από
τα λευχαιμικά κύτταρα διαμέσου τοπικής έκκρισης ουσιών, όπως TNF-α,
IL-6 και IL-2(11). Η πρόκληση υπερασβεστιαιμίας από παραγωγή PTHrP
έχει επιβεβαιωθεί και σε περιπτώσεις ΟΜΛ(12). Η υπερασβεστιαιμία στα
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πλαίσια ΟΛΛ θεωρήθηκε κακό προγνωστικό σημείο στο παρελθόν(13), γεγονός που δε συμβαδίζει με τα σημερινά δεδομένα, όπου η πρόγνωση καθορίζεται κυρίως με βάση συγκεκριμένα κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά
της νόσου(14).
Με βάση τα επίπεδα του ασβεστίου στο αίμα, η υπερασβεστιαιμία διαχωρίζεται σε ήπια (Ca<12 mg/dl), μέτρια (Ca=12-14 mg/dl) και σοβαρή
(Ca>14 mg/dl). Οι κλινικές εκδηλώσεις εξαρτώνται από το μέγεθος και το
ρυθμό εγκατάστασης της υπερασβεστιαιμίας. Λήθαργος, σύγχυση, κώμα
και διάφορες ψυχιατρικές εκδηλώσεις περιλαμβάνονται στη συμπτωματολογία από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Όσο αφορά το πεπτικό σύστημα,
η κλινική εικόνα περιλαμβάνει συμπτώματα όπως ναυτία, εμέτους, δυσκοιλιότητα και σπανίως παγκρεατίτιδα και πεπτικό έλκος. Η πολυουρία στα
πλαίσια νεφρογενούς άποιου διαβήτη οδηγεί ορισμένες φορές σε αφυδάτωση και προνεφρικής αιτιολογίας ΟΝΒ. Η νεφρολιθίαση από υπερασβεστιαιμία αποτελεί σχεδόν πάντοτε όψιμη εκδήλωση της υποκείμενης νόσου.
Από το καρδιαγγειακό σύστημα παρατηρείται βράχυνση του διαστήματος
QT και πρόκληση αρρυθμιών.
Εκτός της χημειοθεραπευτικής αγωγής έναντι της οξείας λευχαιμίας, η
θεραπεία της υπερασβεστιαιμίας περιλαμβάνει μέτρα άμεσης συμπτωματικής αντιμετώπισης με στόχο την πρόληψη των επικίνδυνων επιπλοκών της
(Πίνακας 3). Η ανάγκη επείγουσας θεραπείας καθορίζεται από την ύπαρξη
ή μη και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων της υπερασβεστιαιμίας. Η έκπτυξη του εξωκυττάριου όγκου του οργανισμού με κρυσταλλοειδή διαλύματα
αποτελεί συνήθως το πρώτο θεραπευτικό βήμα, με στόχο την αύξηση του
ρυθμού παραγωγής ούρων και ως εκ τούτου την απομάκρυνση ασβεστίου από το αίμα. Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει και η χορήγηση
διουρητικων της αγκύλης με την προϋπόθεση ότι ο ασθενής έχει καταστεί
ευογκαιμικός. Τα κορτικοειδή χρησιμεύουν στην αντιμετώπιση της υπερασβεστιαιμίας από υπερπαραγωγή καλσιτριόλης (λ.χ. σαρκοείδωση, λεμφώματα) και δεν έχουν θέση στην υπερασβεστιαιμία της οξείας λευχαιμίας.
Μεταξύ των διφωσφονικών, τα δεδομένα από κλινικές μελέτες προκρίνουν
τη χρήση του ζολεδρονικού οξέος. Νεότερα φάρμακα όπως το denosumab
και το cinacalcet μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις ανθεκτικής υπερασβεστιαιμίας από κακοήθη νεοπλάσματα(15).
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Πίνακας 3. Θεραπεία υπερασβεστιαιμίας σε οξεία λευχαιμία
Φάρμακο
Σχήμα χορήγησης
Έναρξη δράσης Διάρκεια δράσης
Στόχος ρυθμός παραγωγής
NaCl 0,9%
ούρων 200 ml/ώρα
Άμεσα
2-3 ημέρες
Καλσιτονίνη
4-8 IU/kgΣΒ υποδόρια κάθε
4-6 ώρες
Έως 3 ημέρες
6-12 ώρες
Ζολεδρονικό οξύ 3-4 mg ΕΦ σε 15-30 min
48 ώρες
3-4 εβδομάδες
120 mg SQ ανά εβδομάδα
Denosumab
για 4 εβδομάδες, μετά
7-10 ημέρες
3-4 μήνες
μηνιαία

4. Διαταραχές του καλίου
Το ΣΛΟ σε περιπτώσεις οξείας λευχαιμίας προκαλεί συχνά σοβαρή και
επικίνδυνη υπερκαλιαιμία. Με την εξαίρεση του ΣΛΟ, η οξεία λευχαιμία έχει
συνδυαστεί ως επί το πλείστον με την εμφάνιση υποκαλιαιμίας, με αναφερόμενη επίπτωση της τάξης του 43-64%(16). Η υπέρμετρη καλιούρηση ως
αποτέλεσμα των αυξημένων επιπέδων λυσοζύμης στην οξεία λευχαιμία,
αποτέλεσε δημοφιλή θεωρία ερμηνείας της υποκαλιαιμίας έως τα τέλη του
20ου αιώνα(13,16,17,18,19). Ο αναδρομικός σχεδιασμός των μελετών, η συνύπαρξη επιπλέον υποκαλιαιμικών αιτίων (υπομαγνησιαιμία, διάρροια, αντιβιοτικά κ.ά), καθώς και αρκετά πειραματικά δεδομένα καθιστούν την τεκμηρίωση της συσχέτισης υποκαλιαιμίας και λυσοζυμουρίας ελλιπή(20,21,22).
4.1. Ψευδοϋποκαλιαιμία
Πολύ συνηθισμένες είναι οι ψευδείς διαταραχές του Κ+ στα πλαίσια οξείας λευχαιμίας. Η ψευδοϋποκαλιαιμία οφείλεται σε in vitro απορρόφηση του
Κ+ από τα λευχαιμικά κύτταρα μετά την αιμοληψία, με πιθανά ερεθίσματα
την επαφή των κυττάρων με την επιφάνεια του σωληναρίου, την πτώση
της θερμοκρασίας, την κατανάλωση του οξυγόνου in vitro και τη διαδικασία της πήξης του αίματος(23). Προλαμβάνεται με άμεση φυγοκέντρηση του
δείγματος μετά την αιμοληψία ή με φύλαξή του σε ψυγείο σε θερμοκρασία
4ο C(24).
4.2. Ψευδοϋπερκαλιαιμία
Ψευδής αύξηση του Κ+ του ορού ανευρίσκεται συχνά σε οξεία λευχαιμία και οφείλεται σε λύση των εύθραυστων λευχαιμικών κυττάρων κατά τη
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διαδικασία της φυγοκέντρησης και της ταχείας μεταφοράς μέσω «οβίδας».
Η αναμονή για πήξη του δείγματος πριν τη φυγοκέντρηση επιτρέπει την
παγίδευση των λευκοκυττάρων στη γέλη του δοκιμαστικού σωλήνα και τον
υπολογισμό αξιόπιστων τιμών. Η ιδιόχειρη παράδοση του δείγματος στο
εργαστήριο θεωρείται η ενδεδειγμένη μέθοδος μεταφοράς προς αποφυγή
του φαινομένου(25). Σε περιπτώσεις οξείας λευχαιμίας, υψηλές τιμές Κ+ χωρίς αντίστοιχες ΗΚΓ/κές αλλοιώσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται με μέτρηση
Κ+ ολικού αίματος σε αναλυτή αερίων αίματος πριν την έναρξη θεραπείας,
ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση υποκαλιαιμίας.

5. Διαταραχές του νατρίου
5.1. Κεντρικός άποιος διαβήτης
Η υπερνατριαιμία αποτελεί σπάνια αλλά αναγνωρισμένη επιπλοκή της
οξείας λευχαιμίας(16). Η πρώτη δημοσίευση περιστατικού με άποιο διαβήτη στα πλαίσια ΟΛΛ χρονολογείται στα 1947(26). Τόσο η ΟΜΛ, όσο και η
ΟΛΛ έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση κεντρικού άποιου διαβήτη, χωρίς
ωστόσο να έχει διευκρινιστεί η παθοφυσιολογία του φαινομένου. Σύμφωνα
με τη δημοφιλέστερη θεωρία, η απευθείας διήθηση της υποθαλαμο-υποφυσιακής περιοχής από λευχαιμικά κύτταρα ευθύνεται για την αναστολή
της έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης. Έχει προταθεί επίσης ο παθογενετικός ρόλος κυτταρογενετικών ανωμαλιών, όπως η μονοσωμία 7(27,28). Η
ανάπτυξη σοβαρής υπερνατριαιμίας λόγω βλάβης του κέντρου της δίψας
(υποδιψικός άποιος διαβήτης) έχει αναφερθεί ως επιπλοκή της ΟΜΛ(29).
Οι ασθενείς αντιμετωπίζονται συμπτωματικά με τη χορήγηση δεσμοπρεσσίνης και υπότονων υγρών, ενώ η αιτιολογική αντιμετώπιση έγκειται στην
επιλογή κατάλληλης αντινεοπλασματικής αγωγής.
5.2. Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης
(ΣΑΕΑ)
Η επίπτωση της υπονατριαιμίας σε ασθενείς με οξεία λευχαιμία εκτιμάται στο 10% καθ’ όλη τη διάρκεια της κλινικής τους πορείας. Η εκδήλωση ΣΑΕΑ στα πλαίσια παρανεοπλασματικής συνδρομής έχει τεκμηριωθεί
κλινικά και εργαστηριακά και θεωρείται σπάνια διαταραχή σε ασθενείς με
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οξεία λευχαιμία(30). Συχνότερη είναι η εμφάνιση ΣΑΕΑ σε ασθενείς με οξεία
λευχαιμία στα πλαίσια λοιμώξεων του αναπνευστικού και του κεντρικού
νευρικού συστήματος ή ως παρενέργεια διαφόρων φαρμάκων όπως κυκλοφωσφαμίδη, imatinib, daunorubicin, cytosine arabinoside, μεθοτρεξάτη
κ.ά. Η θεραπεία του έγκειται κατά βάση στη στέρηση υγρών και την απομάκρυνση του αιτιολογικού παράγοντα.

6. «Μη λευχαιμικές» ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε οξεία
λευχαιμία
Η θεραπεία των ασθενών με οξεία λευχαιμία αποτελεί μία μακρά διαδικασία με πολύπλοκους συνδυασμούς φαρμάκων και πολλές και επικίνδυνες πιθανές επιπλοκές. Μεταξύ αυτών πολύ συχνά απαντώνται και ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Η υπονατριαιμία απαντάται σε ποσοστό 10% και
είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων υπογκαιμική, λόγω εμέτων και
διαρροιών ως αποτέλεσμα φαρμακευτικών παρενεργειών. Σωληναριακές
διαταραχές από χορήγηση φαρμάκων, όπως οι αμινογλυκοσίδες, η αμφοτερικίνη Β και οι πολυμυξίνες ευθύνονται για την πρόκληση υποκαλιαιμίας
και υπομαγνησιαιμίας. Επιπλεγμένες λοιμώξεις, παρατεταμένες νοσηλείες
και φαρμακευτικές παρενέργειες οδηγούν συχνά σε υποθρεψία με εμφάνιση υπομαγνησιαιμίας, η οποία θεωρείται βασικό αίτιο της αυξημένης επίπτωσης της υποκαλιαιμίας σ’ αυτούς τους ασθενείς(16).
Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές κατέχουν εξέχουσα θέση μεταξύ των πιθανών επιπλοκών της οξείας λευχαιμίας. Η σωστή αντιμετώπιση τους προϋποθέτει διαρκή κλινική επαγρύπνηση, βαθιά γνώση της παθοφυσιολογίας της νόσου και άριστες γνώσεις
φαρμακολογίας. Η διατήρηση του ισοζυγίου των ηλεκτρολυτών θεωρείται
κομβικής σημασίας για την ομαλή έκβαση της μακράς θεραπευτικής διαδικασίας των ασθενών με οξεία λευχαιμία.
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Ερωτήσεις
1. Ποιο από τα παρακάτω συνδυάζεται με χειρότερη πρόγνωση στο
σύνδρομο λύσης όγκου (ένα σωστό);
α) Υπερκαλιαιμία;
β) Οξεία νεφρική βλάβη;
γ) Υποκαλιαιμία;
δ) Μεταβολική οξέωση;
2. Ασθενής 6 ετών με οξεία λεμφοκυτταρική θεραπεία εμφανίζει δύο
ημέρες μετά την έναρξη θεραπείας στον εργαστηριακό έλεγχο τα εξής
ευρήματα:
Na+		
138 mEq/L
+
K 		
7,4 mEq/L
Ουρία		
94 mg/dl
Cr		
2,3 mg/dl
Ca		
6,2 mg/dl
Pi		
14,6 mg/dl
Ουρικό		
16,4 mg/dl
Ποια είναι η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση (ένα σωστό);
α) Αιμοκάθαρση;
β) Περιτοναϊκή κάθαρση;
γ) Ενυδάτωση με φυσιολογικό ορό, χορήγηση γλυκονικού ασβεστίου και
διαλύματος γλυκόζης;
δ) Επανάληψη του βιοχημικού ελέγχου και έλεγχος του ΗΚΓτος;
3. Η υπερασβεστιαιμία σε οξεία λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ένα σωστό):
α) Αποτελεί κακό προγνωστικό σημείο;
β) Εμφανίζεται στο 1% των περιπτώσεων;
γ) Οφείλεται στην έκκριση καλσιτριόλης από τα λευχαιμικά κύτταρα;
δ) Κανένα από τα παραπάνω;
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4. Η εμφάνιση ψευδοϋπερκαλιαιμίας σε οξεία λευχαιμία εξαρτάται
από (ένα σωστό):
α) Την τεχνική αιμοληψίας;
β) Τον τρόπο μεταφοράς του δείγματος στο εργαστήριο;
γ) Την τεχνική φυγοκέντρησης του δείγματος;
δ) Κανένα από τα παραπάνω;
ε) Όλα τα παραπάνω;
5. Ποια είναι η συχνότερη ηλεκτρολυτική διαταραχή σε ασθενείς με
οξεία λευχαιμία (ένα σωστό);
α) Υπονατριαιμία
β) Υπερνατριαιμία
γ) Υποκαλιαιμία
δ) Υπερφωσφαταιμία
ε) Υπερασβεστιαιμία
στ) Υπομαγνησιαιμία
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
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Στρογγυλό τραπέζι IV: Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε
διάφορες καταστάσεις-ΙΙ
Προεδρείο: Ι. Πνευματικός - Φ. Παπουλίδου
Υποκαλιαιμία της υπομαγνησιαιμίας (αίτια, μηχανισμοί, θεραπεία).
Ο ρόλος του μαγνησίου στις λειτουργίες του καλίου
Γ. Κουτρούμπας
Υποκαλιαιμία από καφεΐνη
Χ. Μπαντής
Διαταραχές νατρίου και καλίου από τη χρήση αντιβιοτικών
Θ. Ελευθεριάδης
Ηλεκτρολυτικές διαταραχές των αλκοολικών
Γ. Τουλκερίδης
Σχόλια - Παραδείγματα: Ε. Μητσόπουλος
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Υποκαλιαιμία της υπομαγνησιαιμίας (αίτια,
μηχανισμοί, θεραπεία). Ο ρόλος του μαγνησίου
στις λειτουργίες του καλίου
Γιώργος Χ. Κουτρούμπας,
Επιμελητής Α΄, Νεφρολογικό Τμήμα Γεν. Νοσ. Βόλου, «Αχιλλοπούλειο»
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή
2. Ρυθμίσεις επιπέδου ιόντων
2.1. Ρύθμιση του Mg2
2.2. Ρύθμιση του Κ+
3. Υπολογισμός κατάστασης Mg2+
4. Μηχανισμοί πρόκλησης υποκαλιαιμίας της υπομαγνησιαιμίας
5. Αιτιολογία υποκαλιαιμίας και υπομαγνησιαιμίας
6. Πρόληψη υποκαλιαιμίας και υπομαγνησιαιμίας
7. Θεραπεία υποκαλιαιμίας και υπομαγνησιαιμίας
8. Ο ρόλος του Mg2+ στις λειτουργίες του Κ+
9. Βιβλιογραφία

Κύρια σημεία
- Περίπου το 50% των περιπτώσεων υποκαλιαιμίας συνοδεύεται από υπομαγνησιαιμία
- Όλες σχεδόν οι διαταραχές που αποδίδονται στην υπομαγνησιαιμία φαίνεται
να οφείλονται σε ενδοκυττάρια ένδεια Mg2+ και όχι στη χαμηλή συγκέντρωσή του
στον ορό του αίματος
- Η ένδεια Mg2+ οδηγεί στην απώλεια Κ+ στον άπω νεφρώνα, όταν συνυπάρχει
αυξημένη ροή πρόουρου ή Na+ ή και αυξημένη αλδοστερόνη
- Αίτια είναι η θεραπεία με διουρητικά, η διάρροια, ο αλκοολισμός, τα γενετικά
σύνδρομα Bartter και Gitelman και οι σωληναριακές βλάβες από νεφροτοξικά φάρμακα
- Πρώτη στη θεραπεία η διόρθωση της υπομαγνησιαιμίας
- Το Mg2+ μειώνει το ενδοκυττάριο Κ+ και προκαλεί υπερδιεγερσιμότητα

1. Εισαγωγή
Η υποκαλιαιμία είναι από τις συχνότερες ηλεκτρολυτικές διαταραχές
στην κλινική πράξη. Ενώ εμφανίζεται σπάνια, <1% στον υγιή πληθυσμό
που δεν λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή(1), μπορεί να φτάσει στο 52% των
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ασθενών που λαμβάνουν θειαζιδικά διουρητικά(2). Η αιτιολογία της περιλαμβάνει τη μειωμένη πρόσληψη, την ανακατανομή μεταξύ εξωκυττάριου
και ενδοκυττάριου χώρου και τις αυξημένες απώλειες από τους νεφρούς
και το γαστρεντερικό. Όπως είναι κατανοητό, η μειωμένη πρόσληψη και οι
απώλειες από νεφρούς και γαστρεντερικό πολύ συχνά συνοδεύονται και
από άλλες ηλεκτρολυτικές διαταραχές με προεξάρχουσα την υπομαγνησιαιμία που υπολογίζεται ότι εμφανίζεται σε ποσοστό άνω του 50% αυτών
των περιπτώσεων υποκαλιαιμίας(3).
Στη συνέχεια, θα αναφερθούν ορισμένα στοιχεία για την ομοιόσταση
του Mg2+ και του Κ+ που θα βοηθήσουν στην κατανόηση της συνδυασμένης
ηλεκτρολυτικής διαταραχής: υποκαλιαιμίας και υπομαγνησιαιμίας.

2. Ρυθμίσεις επιπέδου ιόντων
2.1. Ρύθμιση του Mg2+
Το Mg2+ είναι ένα ενδοκυττάριο ιόν. Ο οργανισμός περιέχει περίπου
1000 mmols (22-26 gr) Mg2+. Το 67% βρίσκεται στα οστά (30% από αυτό
είναι ανταλλάξιμο), το 31% βρίσκεται ενδοκυττάρια (το 20% περίπου στο
μυικό ιστό) και μόνο το 2% βρίσκεται στον εξωκυττάριο χώρο(4). Το ενδοκυττάριο Mg2+ βρίσκεται σε στενά περιθώρια συγκέντρωσης και αυτό διαταράσσεται σε εξαιρετικές καταστάσεις όπως η υποξία και η παρατεταμένη
ένδειά του.
Η συνιστώμενη ημερήσια δόση Mg2+ για τους ενήλικες είναι 4,5 mg/
kgΒΣ/24ωρο. Η μέση, βέβαια, πρόσληψη σε πολλές Δυτικές χώρες είναι
μικρότερη από αυτή(5). Ανάλογα με την πρόσληψη απορροφάται από τη
νήστιδα και τον ειλεό κυρίως, από 11% στην αυξημένη πρόσληψη μέχρι
65% στη μειωμένη πρόσληψη(6).
Ο νεφρός κατέχει εξέχουσα θέση στη ρύθμιση της ομοιοστασίας του
2+
Mg . Σε φυσιολογικές συνθήκες περίπου 84 mmol διηθούνται καθημερινά στο σπείραμα και τελικά καταλήγουν στα ούρα περίπου 3-5 mmol το
24ωρο(4). Η επαναρρόφηση του Mg2+ πραγματοποιείται κατά 20% στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο, κατά 60% στο παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle και το υπόλοιπο 5-10% στο άπω εσπειραμένο σωληνάριο(7).
Η επαναρρόφηση του Mg2+ στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο είναι παθητική και εξαρτάται από την επαναρρόφηση Na+ και ύδατος και από τη
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συγκέντρωση του Mg2+ στο διήθημα (στο σωληναριακό αυλό). Η επαναρρόφηση του Mg2+ στο παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle εξαρτάται
απόλυτα από την επαναρρόφηση του NaCl. Η επαναρρόφηση NaCl γίνεται
ενεργητικά μέσω του συμμεταφορέα Na+-2Cl--K+ και παθητικά από την παρακυττάρια οδό. Αυτή η επαναρρόφηση αφήνει ένα θετικό δυναμικό στο
σωληναριακό αυλό, που αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την επαναρρόφηση του Mg2+ από την παρακυττάρια οδό. Απαραίτητη προϋπόθεση εκτός
από το θετικό σωληναριακό δυναμικό είναι και η πρωτεΐνη κλουδίνη-16/παρασελλίνη-1 (claudin-16/paracellin-1) που βρίσκεται στις στενές συνδέσεις
μεταξύ των κυττάρων(8). Μεταλλάξεις της πρωτεΐνης αυτής προκαλούν την
οικογενή υπομαγνησιαιμία με υπερασβεστιουρία και νεφρολιθίαση(8). Αυτή
η λειτουργία αυξάνεται με την παραθορμόνη και μειώνεται από την υπερασβεστιαιμία. Η επαναρρόφηση στο άπω εσπειραμένο σωληνάριο είναι
διακυτταρική και ενεργητική. Γίνεται μέσω ενός καναλιού Mg2+ του transient
receptor potential melastatin 6 (TRPM6) που βρίσκεται στη σωληναριακή πλευρά του κυττάρου και μέσω του αντιμεταφορέα Na+-Mg2+ από το
κύτταρο στα περισωληναριακά τριχοειδή(8). Ο έλεγχος της μεταγραφής του
TRPM6 γίνεται από την οξεοβασική ισορροπία, τη 17β-οιστραδιόλη και
τους αναστολείς της καλσινευρίνης (τακρόλιμους και κυκλοσπορίνη)(8).
Οι παράγοντες που ελέγχουν την επαναρρόφηση του Mg2+ είναι:
• Συγκέντρωση Mg2+ στο πλάσμα
• Ρυθμός σπειραματικής διήθησης
• Όγκος αίματος
• Ορμόνες
-- Παραθορμόνη
-- Καλσιτονίνη
-- Αντιδιουρητική ορμόνη
-- Ινσουλίνη
• Ένδεια φωσφορικών
• Οξεοβασική ισορροπία
• Διουρητικά
• Άλλοι παράγοντες
-- Φάρμακα (tacrolimus, κυκλοσπορίνη, σισπλατίνη κ.ά)
-- Παράγοντες που αναστέλλουν τον EGF
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2.2. Ρύθμιση του Κ+
Ένας από τους βασικούς παράγοντες που ρυθμίζει την κατανομή του
Κ+ μεταξύ ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου χώρου είναι η Na+-K+-ATPάση.
Αυτή μεταφέρει ενδοκυττάρια 2 Κ+ και παράλληλα μεταφέρει εξωκυττάρια
3 Na+. Αυτή είναι υπεύθυνη για την μεγάλη ενδοκυττάρια συγκέντρωση Κ+
και για τη διαφορά δυναμικού της μεμβράνης όλων των κυττάρων. Έτσι
οποιαδήποτε μείωση της λειτουργίας της θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του εξωκυττάριου Κ+, που θα έπρεπε στη συνέχεια να αποβληθεί για να
μην αναπτυχθεί υπερκαλιαιμία(1).
Η ρύθμιση της ποσότητας Κ+ που υπάρχει στον οργανισμό γίνεται κυρίως από τους νεφρούς. Οι νεφροί είναι υπεύθυνοι για την μεγαλύτερη
απέκκριση της περίσσειας Κ+ της διατροφής. Πιο συγκεκριμένα, το Κ+ διηθείται ελεύθερα στο σπείραμα, το 85% περίπου επαναρροφάται στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο και στο παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του
Henle και το υπόλοιπο στον άπω νεφρώνα που απεκκρίνει και K+ ώστε
τελικά να απεκκριθεί στα ούρα η περίσσεια Κ+ της καθημερινής δίαιτας(1).
Γίνεται κατανοητό, ότι η κύρια ρύθμιση της απέκκρισης Κ+ γίνεται στον άπω
νεφρώνα. Στον άπω νεφρώνα τα κύτταρα που συμμετέχουν στη ρύθμιση του Κ+ είναι τα βασικά κύτταρα και τα α- και β-εμβόλιμα κύτταρα(1). Τα
βασικά κύτταρα επαναρροφούν Na+ μέσω των καναλιών ENaC και εκκρίνουν Κ+ μέσω των καναλιών ROMK και Maxi-K, ενώ στη βασική πλευρά
το Κ+ εισέρχεται μέσω της Na+-K+-ATPάσης. Τα α-εμβόλιμα κύτταρα επαναρροφούν Κ+ μέσω του αντιμεταφορέα Η+-Κ+-ΑΤΡάση το οποίο μπορεί
να εξέλθει με κανάλια Κ+ είτε προς τη σωληναριακή, είτε προς τη βασική
πλευρά του κυττάρου. Τα β-εμβόλιμα κύτταρα έχουν τον αντιμεταφορέα
Η+-Κ+-ΑΤΡάση και στη σωληναριακή και στη βασική πλευρά και κανάλια
Κ+ στη βασική πλευρά κυρίως. Έτσι, η απέκκριση Κ+ γίνεται και ρυθμίζεται
κυρίως από τα βασικά κύτταρα μέσω της αλδοστερόνης, ενώ η επαναρρόφηση Κ+ γίνεται κυρίως από τα εμβόλιμα κύτταρα, άρα και παράγοντες που
μπορεί να επηρεάσουν τη ρύθμιση αυτή, όπως η υπομαγνησιαιμία, πρέπει
να δράσουν αντίστοιχα σε αυτά τα κύτταρα.

3. Υπολογισμός κατάστασης Mg2+
Έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθεί, ότι όλες σχεδόν οι διαταραχές
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που αποδίδονται στην υπομαγνησιαιμία φαίνεται να οφείλονται σε ενδοκυττάρια ένδεια Mg2+ και όχι στη χαμηλή συγκέντρωσή του στον ορό του αίματος. Έτσι αποκτά σημασία ο τρόπος που θα ελεγχθεί αυτή η ένδεια Mg2+.
Ένα ακόμη πρόβλημα είναι ο μεταβολισμός του Mg2+. Είναι γνωστό ότι η
ισορροπία και η ανταλλαγή του Mg2+ μεταξύ των διαφόρων διαμερισμάτων
του οργανισμού είναι βραδεία, κι έτσι η συγκέντρωση του Mg2+ σε έναν ιστό
δεν παρέχει απαραίτητα τη σωστή πληροφορία για τη συγκέντρωση του
Mg2+ σε έναν άλλο ιστό(9).
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα απλό, γρήγορο και με ακρίβεια εργαστηριακό τεστ που να ελέγχει την ολική ποσότητα Mg2+ στον οργανισμό(10).
Η συχνότερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι η συγκέντρωση ολικού Mg2+
του ορού. Όλες οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν βρίσκονται
στον παρακάτω πίνακα(9):
•

•

•

•

•

Συγκέντρωση Mg2+ ορού
-- Ολικό Mg2+
-- Υπερδιηθούμενο Mg2+
-- Ιονισμένο Mg2+
Ενδοκυττάρια συγκέντρωση Mg2+
-- Ερυθροκύτταρα
-- Λευκά αιμοσφαίρια
-- Σκελετικούς μύες
Φυσιολογικά τεστ
-- Μελέτες μεταβολικής ισορροπίας
-- 24ωρη έκκριση Mg2+
-- Τεστ φόρτισης Mg2+
Ενδοκυττάρια συγκέντρωση ελεύθερου ιονισμένου Mg2+
-- Φθορίζουσα βαφή
-- Πυρηνική σπεκτροσκοπία μαγνητικού συντονισμού
Άλλες
-- Ισορροπία Mg2+
-- Μελέτες με ισότοπα
-- Mg2+ τριχών ή οδόντων
-- Λειτουργικές δοκιμασίες

Η μέτρηση του Mg2+ του ορού μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους(11).
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Ο ορός πρέπει να προτιμάται από το πλάσμα επειδή η επιμόλυνση με το
αντιπηκτικό μπορεί να επηρεάσει τη μέτρηση (λ.χ. το κιτρικό ενώνεται με
ασβέστιο αλλά και με Mg2+). Η αιμόλυση, η υπερχολερυθριναιμία, η λιπαιμία, η υψηλή συγκέντρωση φωσφορικών και η καθυστέρηση στο διαχωρισμό του ορού επηρεάζουν επίσης τη μέτρηση(10). Οι υπέργηροι μπορεί να
έχουν λίγο μεγαλύτερες τιμές. Η βραχεία έντονη άσκηση φαίνεται να αυξάνει τις τιμές, ενώ η παρατεταμένη μέτρια άσκηση να τις μειώνει. Έχει παρατηρηθεί μία ατομική διακύμανση σε σταθερές συνθήκες από 3,4-4,7%(12).
Τα ολικά λευκώματα του ορού μπορεί να μην επηρεάζουν τη μέτρηση, αλλά
μεταβάλλουν την τιμή του ιονισμένου Mg2+. Γενικά, η τιμή του ολικού Mg2+
του ορού έχει φτωχή συσχέτιση με το Mg2+ των ιστών(10).
Το τεστ φόρτισης Mg2+ ίσως είναι η καλύτερη ένδειξη ένδειας Mg2+. Είναι
όμως αρκετά δύσκολο, χρονοβόρο και έχει απαραίτητη προϋπόθεση την
καλή νεφρική λειτουργία. Μετά από μία φόρτιση με Mg2+ (ενδοφλέβια ή
από το στόμα) μετράται το ποσοστό του χορηγούμενου Mg2+ που δεν κατακρατήθηκε από τον οργανισμό και κατέληξε στα ούρα. Σε φυσιολογικές
συνθήκες το ποσοστό αυτό είναι <20%, σε ένδεια ξεπερνά το >80% και σε
κίνδυνο ένδειας είναι τα ενδιάμεσα ποσοστά(10).

4. Μηχανισμοί πρόκλησης υποκαλιαιμίας της υπομαγνησιαιμίας
Όπως προαναφέρθηκε, όλες σχεδόν οι κλινικές εκδηλώσεις της υπομαγνησιαιμίας φαίνεται να οφείλονται στην ενδοκυττάρια ένδεια Mg2+ και όχι
στην υπομαγνησιαιμία per se.
Από τις παλαιότερες γνώσεις είναι ότι η ενδοκυττάρια ένδεια Mg2+ μειώνει τη δραστηριότητα της Na+-K+-ATPάσης των κυττάρων(13). Αυτή η μείωση
της δραστηριότητας της Na+-K+-ATPάσης οδηγεί σε μείωση της εισόδου
Κ+ στα κύτταρα (κυρίως των γραμμωτών μυών) και το Κ+ αυτό που παραμένει εκτός κυττάρων, για να μη δημιουργήσει υπερκαλιαιμία (που δεν
δημιουργεί στα πειραματικά δεδομένα) θα πρέπει να αποβληθεί. Και επειδή η αποβολή του Κ+ είναι πολύ μικρή από το γαστρεντερικό, η αποβολή
αυτή πρέπει και γίνεται από τους νεφρούς. Άρα ουσιαστικά η ένδεια Mg2+
οδηγεί σε αυξημένη αποβολή Κ+ από τους νεφρούς(13). Αυτό το τελευταίο
έχει αποδειχτεί από αρκετές μελέτες. Σε ασθενείς με σύνδρομο Bartter και
συνδυασμένη υποκαλιαιμία και υπομαγνησιαιμία, η χορήγηση Mg2+ μειώνει την έκκριση Κ+ και αυξάνει τα επίπεδα του Κ+ του ορού(14). Επίσης, η
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χορήγηση Mg2+ και μόνο αυξάνει τα επίπεδα του Κ+ σε ασθενείς με συνδυασμένη υποκαλιαιμία και υπομαγνησιαιμία μετά από χορήγηση θειαζιδικών διουρητικών(15). Μάλιστα η χορήγηση Mg2+ φάνηκε να μειώνει την
έκκριση Κ+ και σε υγιείς ανθρώπους(16). Σε μεταγενέστερη μελέτη, φάνηκε
ότι η χορήγηση Mg2+ και όχι χλωριούχου αμμωνίου, μείωσε την έκκριση Κ+
στον άπω νεφρώνα συγκεκριμένα σε ασθενείς με σύνδρομο Gitelman και
υποκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία και μεταβολική αλκάλωση(17).
Ποιός είναι όμως ο κυτταρικός μηχανισμός αποβολής Κ+ από τον άπω
νεφρώνα σε περιπτώσεις ένδειας Mg2+; Στον άπω νεφρώνα, το Κ+ εισέρχεται στο κύτταρο μέσω της Na+-K+-ATPάσης από τη βασική πλευρά του
κυττάρου και αποβάλλεται στη σωληναριακή πλευρά μέσω των καναλιών
Κ+. Τα κανάλια Κ+ της σωληναριακής πλευράς που υπάρχουν στα βασικά
κύτταρα είναι τα KCNMA1 (ή maxiK ή ΒΚ), τα KCNJ1 (ή ROMK) και στα
α-εμβόλιμα κύτταρα τα KCNMA1 (ή maxiK ή ΒΚ)(18). Τα ROMK κανάλια
είναι υπεύθυνα για τη βασική έκκριση του Κ+ ενώ τα Maxi-K είναι υπεύθυνα
για την έκκριση Κ+ σε συνθήκες αυξημένης ροής διηθήματος. Τα κανάλια
ROMK είναι διτά κανάλια, δηλαδή επιτρέπουν και την είσοδο και την έξοδο Κ+ από αυτά(18). Ουσιαστικά η δύναμη που οδηγεί στην αποβολή Κ+
από τα κανάλια ROMK είναι η αποπόλωση της μεμβράνης του κυττάρου
από την είσοδο Na+ από τα κανάλια ENaC της σωληναριακής πλευράς. Η
αλδοστερόνη είναι ο κύριος παράγοντας που αυξάνει την επαναρρόφηση
Na+ μέσω των ENaC και οδηγεί έτσι στην έκκριση Κ+ μέσω των ROMK. Το
ελεύθερο ενδοκυττάριο Mg2+ φαίνεται να μπλοκάρει την είσοδο του ROMK
από την ενδοκυττάρια πλευρά ως βαλβίδα, που επιτρέπει την είσοδο Κ+
στο κύτταρο αλλά δυσκολεύει την αποβολή του(3) (Εικόνα 1). Η είσοδος
βέβαια Κ+ στο κύτταρο φαίνεται να διώχνει το Mg2+ από τη θέση αυτή και
να ξεμπλοκάρει και πάλι την έκκριση Κ+. Η συγκέντρωση του ελεύθερου
ενδοκυττάριου Mg2+ που είναι απαραίτητη για την αναστολή αυτή των καναλιών ROMK εξαρτάται από το δυναμικό της μεμβράνης και την εξωκυττάρια συγκέντρωση του Κ+(19). Σε φυσιολογικές συνθήκες, (φυσιολογικό
εξωκυττάριο K+ και δυναμικό μεμβράνης) η απαραίτητη συγκέντρωση του
Mg2+ για την αναστολή των καναλιών ROMK είναι μεταξύ 0,1 και 10 mΜ,
με μέση συγκέντρωση το 1 mM(19). Η φυσιολογική συγκέντρωση ελεύθερου
ενδοκυττάριου Mg2+ είναι μεταξύ 0,5 mM και 1 mM(20). Γίνεται κατανοητό ότι
η ενδοκυττάρια συγκέντρωση Mg2+ είναι καθοριστικός παράγοντας για την
έκκριση του Κ+ στον άπω νεφρώνα(3).
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Εικόνα 1: Το ελεύθερο ενδοκυττάριο Mg2+ φαίνεται να μπλοκάρει την είσοδο του
ROMK από την ενδοκυττάρια πλευρά σαν βαλβίδα, που επιτρέπει την είσοδο Κ+ στο
κύτταρο αλλά δυσκολεύει την αποβολή του3

Υπάρχουν, όμως, γενετικές διαταραχές του Mg2+, που ενώ συνοδεύονται από σοβαρή υπομαγνησιαιμία, δεν συνοδεύονται από παράλληλη
αυξημένη νεφρική αποβολή Κ+ και υποκαλιαιμία. Τέτοιες διαταραχές είναι
η οικογενής υπομαγνησιαιμία με υπερασβεστιουρία και νεφρολιθίαση που
οφείλεται σε μεταλλάξεις στην κλουδίνη-1 ή παρασελίνη-1 (πρωτεΐνη των
σφικτών συνδέσεων στο παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle) και η
υπομαγνησιαιμία με δευτεροπαθή υπασβεστιαιμία που οφείλεται σε μεταλλάξεις του καναλιού Mg2+ TRPM6 στο άπω εσπειραμένο σωληνάριο. Σε
αυτές τις καταστάσεις, όπως και στο πειραματικό μοντέλο της μεμωνομένης διαιτητικής ένδειας Mg2+, τα επίπεδα Κ+ ορού και η νεφρική έκκρισή Κ+
είναι φυσιολογικά(3). Αυτά τα δεδομένα φαίνονται να αντιτίθενται στο μοντέλο που προαναφέρθηκε. Άρα φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες
που λαμβάνουν μέρος στη ρύθμιση της έκκρισης K+ από την ένδεια Mg2+.
Ένας τέτοιος παράγοντας θα μπορούσε να είναι η μείωση της δραστηριότητας της Na+-K+-ATPάσης, που προαναφέρθηκε(21). Η μειωμένη δραστηριότητα της Na+-K+-ATPάσης λόγω της ένδειας Mg2+, μειώνει την είσοδο
Κ+ στα κύτταρα μειώνει επομένως την ενδοκυττάρια συγκέντρωση Κ+ στα
άπω σωληνάρια και μειώνει επομένως και την έκκριση Κ+(22). Ένας ακόμη
παράγοντας είναι ότι τα κανάλια ROMK φαίνεται να παίζουν ρόλο και στη
ρύθμιση του δυναμικού της μεμβράνης του κυττάρου. Έτσι η μεγάλη απώ319
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λεια Κ+ από τα κανάλια ROMK και η μειωμένη ενδοκυττάρια συγκέντρωση
του Κ+ οδηγούν σε υπερπόλωση της μεμβράνης του κυττάρου, η οποία με
τη σειρά της μειώνει την έκκριση Κ+ μέσω των καναλιών ROMK(23). Έτσι
η ένδεια Mg2+ από μόνη της μπορεί να μην είναι ικανή να οδηγήσει σε
μεγάλη απώλεια Κ+ και υποκαλιαιμία. Ίσως χρειάζονται κάποιοι πρόσθετοι
παράγοντες για να αυξηθεί η απώλεια Κ+. Τέτοιοι είναι η αυξημένη ροή του
διηθήματος (που αυξάνει την έκκριση Κ+ μέσω των καναλιών Maxi-K) και
η υπερέκκριση αλδοστερόνης (που θα αυξήσει την αποπόλωση της μεμβράνης από την μεγάλη είσοδο Na+ στο κύτταρο μέσω των ENaC)(3). Άρα
για να εμφανιστεί η απώλεια Κ+ από την ένδεια Mg2+ θα πρέπει να υπάρχει
είτε αυξημένη ροή διηθήματος ή Na+ στον άπω νεφρώνα, είτε αυξημένα
επίπεδα αλδοστερόνης (Εικόνα 2).

Εικόνα 2. Μοντέλο που προτείνεται για την αύξηση της απώλειας Κ+ από την
ένδεια Mg2+(3)

5. Αιτιολογία υποκαλιαιμίας και υπομαγνησιαιμίας
Σύμφωνα με το προαναφερθέν μοντέλο, συνδυασμένη υποκαλιαιμία και
υπομαγνησιαιμία θα έχουν όλες οι διαταραχές που προκαλούν υπομαγνησιαιμία, με παράλληλη αύξηση του φορτίου Na+ ή της ροής του διηθήματος
που φτάνει στον άπω νεφρώνα ή με αύξηση της αλδοστερόνης. Τέτοιες
καταστάσεις είναι η θεραπεία με διουρητικά, η διάρροια, ο αλκοολισμός, τα
γενετικά σύνδρομα Bartter και Gitelman και οι σωληναριακές βλάβες που
προκαλούνται από νεφροτοξικά φάρμακα.
Πιο συγκεκριμένα οι αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν μικτή υποκαλιαιμία και υπομαγνησιαιμία φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:
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•

•

•

•
•

Γαστρεντερικές διαταραχές
-- Σύνδρομο δυσαπορρόφησης
-- Χρόνια διάρροια
-- Εκτομή εντέρου
-- Πρωτοπαθής βρεφική υπομαγνησιαιμία
Νεφρικές απώλειες
-- Χορήγηση φυσιολογικού ορού σε ασθενείς με υπεραλδοστερονισμό
-- Διουρητικά
Νεφρικές παθήσεις
-- Μετααποφρακτική νεφροπάθεια
-- Αιμοκάθαρση
-- Πολυουρική φάση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας
-- Γενετικές διαταραχές
 Σύνδρομο Bartter
 Σύνδρομο Gitelman
Αλκοολισμός
Φάρμακα
-- Διουρητικά
 Της αγκύλης του Henle
 Θειαζιδικά
-- Κυτταροτοξικά
 Σισπλατίνα, καρβοπλατίνα, γάλλιο νιτρικό
-- Αντιμικροβιακά
 Αμινογλυκοσίδες
 Καπρεομυκίνη
 Αμφοτερικίνη Β
 Foscarnet

6. Πρόληψη υποκαλιαιμίας και υπομαγνησιαιμίας
Έχει ιδιαίτερη σημασία να αναγνωριστούν οι ασθενείς σε κίνδυνο για
συνδυασμένη υποκαλιαιμία-υπομαγνησιαιμία και να μετρώνται συχνά
οι ηλεκτρολύτες και αν χρειάζεται να τους χορηγείται και συμπλήρωμα.
Τέτοιοι ασθενείς είναι αυτοί που βρίσκονται σε πλήρη παρεντερική διατροφή, οι χρόνιοι αλκοολικοί, οι ασθενείς σε διουρητική θεραπεία ή σε
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θεραπεία με άλλα νεφροτοξικά φάρμακα όπως αμινογλυκοσίδες, αμφοτερικίνη Β ή σισπλατίνη, οι ασθενείς με χρόνια διαρροϊκά σύνδρομα ή και με
στεατόρροια(10). Οι ασθενείς σε παρεντερική διατροφή χρειάζονται προληπτικά περίπου 8-16 mEq Mg2+ και 60-80 mEq Κ+.

7. Θεραπεία υποκαλιαιμίας και υπομαγνησιαιμίας
Η θεραπεία της υποκαλιαιμίας και υπομαγνησιαιμίας εξαρτώνται απόλυτα από την κατάσταση του ασθενή και βέβαια από την αιτιολογία της. Σε
ασθενείς χωρίς ή με ήπια συμπτώματα και χρόνιες διαταραχές η αγωγή
εκτός από την από του στόματος χορήγηση Mg2+ και K+ περιλαμβάνει και
τη χορήγηση α-ΜΕΑ, αμιλορίδης και αναστολέων της αλδοστερόνης (σπιρονολακτόνη ή επλερενόνη)(24).
Σε ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα, είτε από την υποκαλιαιμία
είτε από την υπομαγνησιαιμία θα πρέπει, να ξεκινά τουλάχιστον, η χορήγηση ενδοφλέβια (όταν είναι φυσιολογική η νεφρική λειτουργία). Η χορήγηση θα πρέπει να ξεκινά με 12 mg/kgΒΣ ασπαρτικού Mg2+ ή 600-1200 mg
για το 1ο 24ωρο και στη συνέχεια 300-600 mg/24ωρο για τα επόμενα 3-4
24ωρα. Η χορήγηση του Κ+ πρέπει να ξεκινά με ρυθμό 40 mEq/ώρα σε
διάλυμα 0,9% NaCl και σε μέγιστη συγκέντρωση K+<60 mEq/L(25,26).
Σε ασθενείς που εμφανίζουν επικίνδυνες για τη ζωή αρρυθμίες, η αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι πιο επιθετική. Θα πρέπει να χορηγούνται άμεσα 200-400 mg ή 8-16 mEq στοιχειακού Mg2+ (4-7 αμπούλες ασπαρτικού
Mg2+) διαλυμένες σε 100-500 ml διαλύματος δεξτρόζης 5% σε 10-15 min.
Παράλληλα θα πρέπει να χορηγούνται και διαλύματα K+. Έχει δοκιμαστεί
μέχρι και χορήγηση 100 mEq K+/ώρα σε διάλυμα 200 mEq K+/L 0,9% NaCl.
Αυτές οι δόσεις και αυτοί οι ρυθμοί χορήγησης θα πρέπει να δίνονται σε
κεντρική φλέβα, κατά προτίμηση σε συνεχή ΗΚΓ/κή παρακολούθηση και με
συχνό εργαστηριακό έλεγχο των αποτελεσμάτων για πιθανή διόρθωση του
ρυθμού χορήγησης. Με την ύφεση των συμπτωμάτων (λ.χ. αρρυθμιών) θα
πρέπει να διορθώνονται οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές με τους προηγούμενους ρυθμούς(25,26).
Προσοχή χρειάζεται σε ασθενείς με τοξικό δακτυλιδισμό. Είναι καλό να
διορθώνεται η υπομαγνησιαιμία με επιθετικό ρυθμό, αλλά η υποκαλιαιμία
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται πιο συντηρητικά. Ο υψηλός ρυθμός χορήγησης Κ+ οδηγεί σε επιδείνωση των αρρυθμιών πολλές φορές, λόγω πρό322
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σκαιρης υπερκαλιαιμίας, αφού το χορηγούμενο Κ+ δεν μπορεί να εισέλθει
στα κύτταρα λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων δακτυλίτιδας(26).
Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη και να διορθώνονται παράλληλα και άλλες ηλεκτρολυτικές διαταραχές, όπως η υπασβεστιαιμία που
συχνά συνοδεύει την υπομαγνησιαιμία και επιδεινώνει τις κλινικές εκδηλώσεις της υπομαγνησιαιμίας-υποκαλιαιμίας από το μυοκάρδιο. Θα πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη και να διορθώνονται παράλληλα και οι οξεοβασικές
διαταραχές, όπως η μεταβολική αλκάλωση που συχνά συνοδεύει την υπομαγνησιαιμία-υποκαλιαιμία.

8. Ο ρόλος του Mg2+ στις λειτουργίες του Κ+
Μία από τις κύριες λειτουργίες του Κ+ είναι η διατήρηση του δυναμικού
ηρεμίας όλων των κυττάρων, η εκπόλωση και τελικά η επαναπόλωση. Η
διατήρηση του δυναμικού ηρεμίας γίνεται με τη δράση της Na+-K+-ATPάσης, ενώ η εκπόλωση με τη βοήθεια καναλιών Κ+ και η επαναπόλωση με
τη βοήθεια της Na+-K+-ATPάσης και καναλιών Κ+(27).
Η συγκέντρωση του ελεύθερου ενδοκυττάριου Mg2+, όπως προαναφέρθηκε ελέγχει τη λειτουργικότητα της Na+-K+-ATPάσης. Η μείωση του Mg2+
οδηγεί σε μείωση της δραστηριότητας της Na+-K+-ATPάσης, που οδηγεί
σε μείωση του ενδοκυττάριου Κ+ και λιγότερο αρνητικό δυναμικό ηρεμίας
της μεμβράνης. Επίσης η μείωση του ενδοκυττάριου Mg2+ αναστέλλει μερικώς τη δράση των καναλιών l (K1) που εισάγουν Κ+ στα κύτταρα κατά
την τελική κυρίως φάση της επαναπόλωσης, με αποτέλεσμα και πάλι το
λιγότερο αρνητικό δυναμικό ηρεμίας, αλλά και την καθυστέρηση στην επαναπόλωση των κυττάρων, που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διεγερσιμότητα των καρδιακών ινών(28). Η καθυστέρηση αυτή στην επαναπόλωση των
καρδιακών ινών οδηγεί σε επιμήκυνση του QT στο ηλεκτροκαρδιογράφημα
και προδιαθέτει για σημαντικές κολπικές αλλά κυρίως κοιλιακές αρρυθμίες
(όπως πολύμορφη κοιλιακή αρρυθμία) και μπορεί να οδηγήσουν σε αιφνίδιο καρδιακό θάνατο(27).
Με αυτή τη δράση του Mg2+ στο ενδοκυττάριο Κ+ αλλά και Ca2+ εξηγούνται οι κύριες κλινικές εκδηλώσεις της υπομαγνησιαιμίας που περιλαμβάνουν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, τους γραμμωτούς
μύες, το μυοκάρδιο, τις λείες μυικές ίνες των αγγείων κ.ά(29).
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Ερωτήσεις
1. Πόσο συχνά συνοδεύεται η υποκαλιαιμία από υπομαγνησιαιμία
(ένα σωστό);
α) 50%;
β) 30%;
γ) 10%;
δ) 75%;
2. Η ένδεια Mg2+ συνοδεύεται πάντοτε από (ένα σωστό):
α) Υπομαγνησιαιμία;
β) Υπασβεστιαιμία;
γ) Υποκαλιαιμία;
δ) Τίποτε από τα παραπάνω;
3. Ένα από τα παρακάτω είναι λάθος για την υποκαλιαιμία της υπομαγνησιαιμίας (ένα σωστό):
α) Οφείλεται σε νεφρική απώλεια Κ+;
β) Χρειάζεται αύξηση της αλδοστερόνης;
γ) Δεν προκαλείται από φάρμακα;
δ) Χρειάζεται αύξηση της ροής στον άπω νεφρώνα;
4. Η υποκαλιαιμία της υπομαγνησιαιμίας μπορεί να οφείλεται σε (ένα
σωστό):
α) Χορήγηση διουρητικών της αγκύλης
β) Χορήγηση θειαζιδικών διουρητικών;
γ) Χορήγηση αμιλορίδης;
δ) Τα α και β;
ε) Τα β και γ;
ζ) Τα α και γ;
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5. Η ένδεια Mg2+ (ένα σωστό):
α) Κάνει θετικό το δυναμικό ηρεμίας;
β) Καθυστερεί την επαναπόλωση;
γ) Επιταχύνει την επαναπόλωση;
δ) Αυξάνει το ενδοκυττάριο Κ+;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.

α
δ
γ
δ
β
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Υποκαλιαιμία από καφεΐνη
Χρήστος Μπαντής,
Νεφρολόγος, Επιμελητής Β΄, ΓΝ Θεσσαλονίκης, «Γ. Παπανικολάου»
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή
2. Πηγές καφεΐνης
3. Μεταβολισμός- κινητική της καφεΐνης
4. Τρόπος δράσης της καφεΐνης
5. Παθογεννετικοί μηχανισμοί
6. Κλινικές εκδηλώσεις - Αντιμετώπιση - Έκβαση
7. Βιβλιογραφία

Κύρια σημεία
- Σημαντικές ποσότητες καφεΐνης περιέχονται εκτός από τον καφέ στο τσάι, το
κακάο, τα αναψυκτικά τύπου Coca Cola, τονωτικά αναψυκτικά («energy drins») καθώς και σε ψυχοδραστικά δισκία («legal hights»)
- Κλινικές εκδηλώσεις τοξικότητας από καφεΐνη μπορεί να εμφανιστούν μετά από
χρόνια ή οξεία κατάχρηση καφεΐνης
- Στις κλινικές εκδηλώσεις κυριαρχεί η υποκαλιαιμία που μπορεί να οδηγήσει σε μυική αδυναμία, ραβδομυόλυση, καρδιακές αρρυθμίες ή ακόμη και σε καρδιακή ανακοπή
- Στις περιπτώσεις χρόνιας κατάχρησης καφεΐνης η διακοπή της κατανάλωσης και η
αναπλήρωση του Κ+ οδηγούν κατά κανόνα σε πλήρη υποχώρηση της κλινικής συνδρομής. Σε περιπτώσεις όμως οξείας δηλητηρίασης μπορεί η κατάληξη να είναι μοιραία

1. Εισαγωγή
Η κατανάλωση καφεΐνης ποικίλλει σημαντικά από κοινωνία σε κοινωνία
και από άτομο σε άτομο, αφού ακόμη και στο Δυτικό ημισφαίριο ο μισός
πληθυσμός δεν καταναλώνει καθόλου καφέ, ενώ από την άλλη τμήματά
του καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες. Εκτός από την κατανάλωση
καφέ τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της κατανάλωσης σακχαρούχων αναψυκτικών, που πολλά από αυτά περιέχουν
καφεΐνη. Ωστόσο, η υπερβολική κατανάλωση καφεϊνούχων αφεψημάτων
ή αναψυκτικών μπορεί να οδηγήσει σε ιατρικές επιπλοκές. Κυρίαρχη ίσως
είναι η εμφάνιση υποκαλιαιμίας μετά από την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων καφεΐνης.
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2. Πηγές καφεΐνης
Χωρίς αμφιβολία ο καφές είναι η κύρια πηγή καφεΐνης για τους περισσότερους ενήλικες, όμως καφεΐνη περιέχουν επίσης και το τσάι, το κακάο,
πολλά αναψυκτικά (λ.χ. Coca Cola) αλλά και διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα μεταξύ των οποίων αρκετά μη συνταγογραφούμενα.
Μπορεί πράγματι η καφεΐνη να είναι το πιο δραστικό συστατικό του
καφέ, ωστόσο ο καφές περιέχει εκατοντάδες άλλα συστατικά και είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τη δράση τους από αυτή της καφεΐνης. Πολλές
από τις επιδράσεις της κατανάλωσης καφέ που έχουν αποδοθεί στην καφεΐνη, ενδέχεται λοιπόν να οφείλονται σε άλλα συστατικά που εμπεριέχονται μέσα στον καφέ. Το ίδιο ισχύει φυσικά (και ενδεχομένως και σε μεγαλύτερο βαθμό) και για τις άλλες πηγές καφεΐνης και ειδικά για τα αναψυκτικά.
Τα διάφορα ήδη καφέ δεν διαφέρουν μεταξύ τους μόνο στη γεύση αλλά
και στην περιεκτικότητα τους σε καφεΐνη. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες καφέ
από διάφορα μέρη του πλανήτη που διαφέρουν γενετικά μεταξύ τους, ενώ
και ο τρόπος παρασκευής του καφέ (λ.χ. καφές φίλτρου) επιδρά στην τελική συγκέντρωση της καφεΐνης (Πίνακας 1). Στις Ηνωμένες Πολιτείες ένας
τυπικός ενήλικας καταναλώνει 2-4 φλιτζάνια καφέ την ημέρα, που αναλογεί
σε περίπου 4 mg καφεΐνης ανά kgΣΒ. Υπάρχουν όμως και άτομα που φτάνουν τα 15 mg/kgΣΒ. Επειδή όμως περίπου ο μισός πληθυσμός άνω των
10 ετών δεν καταναλώνει καθόλου καφέ, η μέση κατανάλωση ανέρχεται
σε 2,4 mg/kgΣΒ(1). Η περιεκτικότητα του τσαγιού σε καφεΐνη είναι μικρότερη από αυτή του καφέ και εξαρτάται και αυτή από την προέλευση και τη
συσκευασία του τσαγιού, αλλά και από το χρόνο βρασμού (το μέγιστο της
αποδέσμευσης είναι περίπου μετά από πέντε min βρασμού(2). Σημαντική
πηγή καφεΐνης στο σύγχρονο κόσμο είναι επίσης τα διάφορα αναψυκτικά
και ειδικά τα ποτά τύπου Coca Cola, των οποίων ανά κεφαλή η κατανάλωση είναι σχεδόν διπλάσια από αυτή του γάλακτος στις Δυτικές κοινωνίες(3).
Η περιεκτικότητα των διαφόρων αναψυκτικών σε καφεΐνη (Πίνακας 1) είναι
πιο σταθερή από αυτή του καφέ, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν διαφοροποιήσεις από τους παρασκευαστές στην πάροδο των δεκαετιών. Μεγάλες ποσότητες καφεΐνης περιέχονται στα επονομαζόμενα τονωτικά αναψυκτικά («energy drins»), όπως το Red Bull που περιέχει 80 mg
καφεΐνης στη συσκευασία των 250 ml. Επικίνδυνα εξαπλώνεται επίσης η
χρήση ψυχοδραστικών δισκίων και κόνεων, που πωλούνται κυρίως μέσω
του διαδικτύου και περιέχουν σημαντικές ποσότητες καφεΐνης (περιεκτικό329
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τητα έως και 100%), τα επονομαζόμενα «legal hights»(4).
Ρόφημα
Καφές φίλτρου
Στιγμιαίος καφές
Εσπρέσο
Ντεκαφεϊνέ
Τσάι
Coca Cola
Pepsi Cola
Red Bull

mg καφεΐνης
ανά φλιτζάνι ή συσκευασία
84
71
62
4
40
46
38
80

Βιβλιογραφική αναφορά
5
5
5
5
5
1
1
1

Πίνακας 1: Περιεκτικότητα σε καφεΐνη διαφόρων αφεψημάτων και αναψυκτικών

3. Μεταβολισμός-κινητική της καφεΐνης
Μετά από την κατανάλωση από του στόματος η καφεΐνη απορροφείται
γρήγορα και κατανέμεται στο σύνολο των υγρών του οργανισμού, περνώντας μεταξύ άλλων από τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό στον εγκέφαλο και
από τον πλακούντα στο έμβρυο. Η αιχμή των συγκεντρώσεων στο πλάσμα
επιτυγχάνεται σε 30-75 min(2). Μελέτες σε πειραματόζωα κατέδειξαν ότι η
συγκέντρωση της καφεΐνης στον εγκέφαλο του ποντικού φτάνει το 80%
της αντίστοιχης στο πλάσμα, ενώ ανάλογες τιμές πιθανολογούνται και για
τον άνθρωπο(6). Πιθανολογείται ότι υπάρχει σημαντική διακύμανση στην
απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα της καφεΐνης μετά την κατανάλωση του
καφέ, γεγονός που ίσως εξηγεί και τις διαφορετικές συνήθειες κάθε ατόμου. Γι’ αυτό θεωρείται ότι τα επίπεδα της καφεΐνης στον ορό είναι αυτά θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθεί η δράση της και όχι απλώς η
ποσότητα που καταναλώθηκε. Στις πρώτες βιβλιογραφικές αναφορές χρησιμοποιούνταν φωτομετρικές μέθοδοι, οι οποίες αντικαταστάθηκαν στην
πορεία με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (high performance
liquid chromatography, HPLC) που εμφανίζει μεγάλη ακρίβεια. Μετά από
την κατανάλωση ενός φλιτζανιού καφέ με 100 mg καφεΐνης, η μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα είναι μικρότερη των 10 mg/L και κυμαίνεται συνήθως στα επίπεδα των 5-6 mg/L(7). Σε εθελοντές που κατανάλωναν έως και
έξι φλιτζάνια καφέ την ημέρα τα μέσα επίπεδα της καφεΐνης στο πλάσμα
κυμαινόταν ανάμεσα σε 2 και 6 mg/L(8). Σε άτομα με μεγάλη κατανάλωση
καφέ αναμένονται μέσα επίπεδα από 8-20 mg/L(7), λ.χ. 13 mg/L μετά από
κατανάλωση έξι φλιτζανιών μέσα σε 12 ώρες(9).
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Στον άνθρωπο πάνω από το 80% της καφεΐνης (1,3,7-τριμεθύλξανθίνη)
απομεθυλιώνεται σε παραξανθίνη (1,7-διμεθύλξανθίνη) μέσω του ηπατικού κυτοχρώματος P-450, ενώ περίπου 16% μετατρέπεται σε θεοβρωμίνη
και θεοφυλλίνη (3,7- και 1,3-διμεθυλξανθίνη αντίστοιχα)(10). Αυτοί οι μεταβολίτες διασπώνται στη συνέχεια περαιτέρω μέσω απομεθυλιώσεων και
οξειδώσεων. Πάνω από δέκα μεταβολίτες της καφεΐνης ανευρίσκονται στα
ούρα, αλλά η ίδια απεκκρίνεται αυτούσια από τους νεφρούς σε ποσοστό
λιγότερο από 3%(11). Η παραξανθίνη μοιράζεται πολλές από τις φαρμακολογικές δράσεις της καφεΐνης και καθώς τα επίπεδά της στο πλάσμα συχνά
φτάνουν στα δύο τρίτα αυτών της καφεΐνης συμβάλει χωρίς αμφιβολία στις
κλινικές εκδηλώσεις της κατανάλωσης καφεΐνης(9). Αντίθετα, τα επίπεδα της
θεοφυλλίνης που παρατηρούνται μετά από κατανάλωση καφεΐνης θεωρούνται πολύ χαμηλά για να εξασκήσουν σημαντική φαρμακολογική δράση(2).
Ο χρόνος ημιζωής της καφεΐνης ανέρχεται σε 4-5 ώρες μετά από μέτρια κατανάλωση καφέ, αλλά παρατείνεται σε κατανάλωση μεγάλων
ποσοτήτων(12). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αντίδραση καταβολισμού
της παραξανθίνης κορέννυμαι σχετικά εύκολα και έτσι καθυστερεί και η
μετατροπή της καφεΐνης σε παραξανθίνη(9). Ο χρόνος ημιζωής της καφεΐνης επιμηκύνεται επίσης στην ηπατική ανεπάρκεια, στην παιδική ηλικία και στους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης, ενώ μειώνεται στους
καπνιστές(1).

4. Τρόπος δράσης της καφεΐνης
Η καφεΐνη (και ο μεταβολίτης της παραξανθίνη) διεγείρουν το κεντρικό
νευρικό σύστημα, προάγουν την απελευθέρωση κατεχολαμινών στη συστηματική κυκλοφορία και διεγείρουν το συμπαθητικό νευρικό σύστημα
οδηγώντας σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης αλλά και της λιπόλυσης(10).
Ως πιθανός τρόπος δράσης της καφεΐνης θεωρούταν παλαιότερα η αναστολή της φωσφοδιεστεράσης, η οποία οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων
του cAMP. Ωστόσο, για την αναστολή της φωσφοδιεστεράσης απαιτούνται
πολύ υψηλότερα επίπεδα καφεΐνης από αυτά που επιτυγχάνονται με τη
συνήθη κατανάλωση αφεψημάτων και αναψυκτικών. Πλέον θεωρείται ότι
η καφεΐνη ότι επιδρά στον οργανισμό μέσω υποδοχέων που έχουν ως κανονικό ενεργοποιητή τους την αδενοσίνη. Έτσι σε κατανάλωση μικρών ποσοτήτων καφεΐνης ως ο προέχων μηχανισμός προβάλει ο ανταγωνισμός
των υποδοχέων της αδενοσίνης που βρίσκονται στον εγκέφαλο, τα αγγεία,
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τους νεφρούς, τον γαστρεντερικό σωλήνα και τις κατώτερες αναπνευστικές
οδούς(13).
Μετά από τακτική κατανάλωση εμφανίζεται ανοχή στη δράση της καφεΐνης. Σε πειραματόζωα έχει καταδειχτεί ότι αυτό οφείλεται σε αύξηση της
ευαισθησίας των υποδοχέων της αδενοσίνης που αντιδρούν μαζί της παρά
τον ανταγωνισμό από την καφεΐνη(1). Επάνοδος της ευαισθησίας στην καφεΐνη επέρχεται μετά από αποχή επί τριμήμερο(10).

5. Παθογεννετικοί μηχανισμοί
Έχουν ενοχοποιηθεί πολλοί μηχανισμοί ως υπεύθυνοι για την εμφάνιση
υποκαλιαιμίας μετά την κατάχρηση καφεΐνης:
• η καφεΐνη διεγείρει μέσω της αναστολής των υποδοχέων της αδενοσίνης την απελευθέρωση κατεχολαμινών και η εκσημασμένη β2αδρενεργική διέγερση μπορεί να οδηγήσει σε υποκαλιαιμία(14), καθώς
οι κατεχολαμίνες αυξάνουν τη δραστικότητα της Na+-K+-ATPάσης,
γεγονός που οδηγεί σε μετακίνηση του Κ+ από το πλάσμα προς τον
ενδοκυττάριο χώρο(15),
• η διέγερση της φωσφοδιεστεράσης αυξάνει τα ενδοκυττάρια επίπεδα του cΑΜΡ που οδηγεί επίσης σε διέγερση της Na+-Κ+-ΑΤΡάσης
και σε ανακατανομή του Κ+ (μετακίνηση του ενδοκυττάρια)(15,16,17).
Αυτός ο μηχανισμός όμως -όπως προαναφέρθηκε- αμφισβητείται
αφού απαιτεί εξαιρετικά υψηλά επίπεδα καφεΐνης,
• η καφεΐνη έχει διουρητική δράση(16) και προάγει τη νεφρική απέκκριση του Κ+(18,19). Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται πραγματικό
αρνητικό ισοζύγιο Κ+ στον οργανισμό και όχι απλώς ανακατανομή
του. Γι’ αυτό το λόγο πιθανολογείται ότι σε περιπτώσεις χρόνιας
κατάχρησης καφεΐνης η νεφρική αποβολή Κ+ λόγω της διουρητικής
δράσης της καφεΐνης κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην εμφάνιση της
υποκαλιαιμίας(16). Ο ακριβής μηχανισμός της διουρητικής δράσης
της καφεΐνης δεν είναι γνωστός αλλά εικάζεται ότι οφείλεται στην αυξημένη καρδιακή παροχή(16) ενώ έχει αναφερθεί και άμεση επίδραση
της καφεΐνης πάνω στα νεφρικά σωληνάρια(20),
• η καφεΐνη διεγείρει το αναπνευστικό κέντρο και οδηγεί σε υπεραερισμό και συνεπώς και σε αναπνευστική αλκάλωση. Αυτή με τη σειρά
της προκαλεί είσοδο του καλίου στα κύτταρα και υποκαλιαιμία(14),
• η ζάχαρη που περιέχεται στα διάφορα αφεψήματα και αναψυκτικά
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•

μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνιση υποκαλιαιμίας. Το αυξημένο
φορτίο γλυκόζης στον οργανισμό οδηγεί έκκριση ινσουλίνης και μετακίνηση του K+ ενδοκυττάρια(15). Επίσης, υψηλά επίπεδα σακχάρου
αίματος μπορεί να οδηγήσουν σε σακχαρουρία, ωσμωτική διούρηση
και νεφρική απώλεια K+(21). Η κατανάλωση ζάχαρης ή φρουκτόζης σε
μεγάλες ποσότητες μπορεί να οδηγήσει σε διαρροϊκές κενώσεις που
αυξάνουν περαιτέρω την απώλεια Κ+(22). Αυτοί οι μηχανισμοί μπορεί
να έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην περίπτωση αναψυκτικών τύπου Coca Cola που περιέχουν σημαντικές ποσότητες ζάχαρης (έως
και 110 gr/L)(22). Από την άλλη είναι βέβαια σαφές ότι και τα ροφήματα ελεύθερα σάκχαρης μπορούν να οδηγήσουν σε υποκαλιαιμία(23)
και
τέλος, άτομα που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αναψυκτικών τύπου Coca Cola ή energy drinks ενδέχεται να μην έχουν ισορροπημένη διατροφή και να προσλαμβάνουν μικρότερες ποσότητες φρούτων,
λαχανικών, φυσικών χυμών και άρα και μικρότερες ποσότητες Κ+.

6. Κλινικές εκδηλώσεις - Αντιμετώπιση - Έκβαση
Η κατανάλωση 500-600 mg καφεΐνης την ημέρα θεωρείται επαρκής για
να προκαλέσει κλινικές εκδηλώσεις τοξικότητας, όπως άγχος, πνευματικό
στρες, κεφαλαλγία και ανορεξία(24). Η κατάχρηση μεγαλύτερων ποσοτήτων
καφεΐνης μπορεί να οδηγήσει σε υποκαλιαιμία, μυική αδυναμία, ραβδομυόλυση, υπέρταση, ναυτία, ταχύπνοια(18,21). Σε βαριές περιπτώσεις δηλητηρίασης έχουν παρατηρηθεί σπασμοί και οξεία νεφρική ανεπάρκεια, πνευμονικό οίδημα ή ακόμα και θάνατος(26).
Υπάρχουν αρκετές αναφορές περιστατικών εμφάνισης υποκαλιαιμίας
στα πλαίσια χρόνιας κατάχρησης καφεΐνης, κυρίως με τη μορφή αναψυκτικών τύπου Coca Cola. Οι ασθενείς κατανάλωναν από 2-9 L Coca Cola
ημερησίως από λίγους μήνες έως πολλά έτη. Οι τιμές Κ+ στον ορό στις
περισσότερες περιπτώσεις κυμαινόταν από 1,5-2 mmol/L και τα ενοχλήματά τους κυμαινόταν από ήπια μυική αδυναμία έως επίσημη παράλυση.
Σε κάθε περίπτωση μετά τη διακοπή της κατανάλωσης του αναψυκτικού
και την αναπλήρωση του Κ+ (από του στόματος ή/και παρεντερικά) τα συμπτώματα υποχώρησαν γρήγορα και η αποκατάσταση ήταν πλήρης(18). Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δύο Ιταλών ποδηλατών που κατανάλωναν
καθημερινά μεγάλες ποσότητες καφέ, Coca cola και «engergy drinks» που
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αντιστοιχούσαν σε πρόσληψη καφεΐνης ίση με 18 φλιτζάνια καφέ. Προσκομίστηκαν ταυτόχρονα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών αναφέροντας
μυική αδυναμία, ναυτία και εμέτους. Ο ένας είχε μόλις τελειώσει μία μικρή
διαδρομή, ενώ ο δεύτερος δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί. Διαπιστώθηκαν
τιμές K+ 2,4 και 2,6 mEq/L, και ΗΚΓ/φικές αλλοιώσεις. Ανταποκρίθηκαν σε
μία εξάωρη ενδοφλέβια αναπλήρωση, αλλά ο ένας από αυτούς επέστρεψε
και την επομένη λόγω μιας ήπιας υποτροπής25.
Ενδιαφέρον είναι ότι πολλές βιβλιογραφικές αναφορές αφορούν
εγκύους(28,29), γεγονός που γεννά την υποψία ότι οι έγκυες μπορεί να είναι
πιο ευαίσθητες στην εμφάνιση τοξικότητας από καφεΐνη(30). Παρόλο που η
παθοφυσιολογική βάση αυτής της παρατήρησης δεν είναι ξεκάθαρη, ίσως
έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο χρόνος ημιζωής της καφεΐνης επιμηκύνεται
στους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης(1) ενώ έχουν ενοχοποιηθεί και οι
χαμηλότερες συγκεντρώσεις λευκωμάτων ορού που παρατηρούνται στην
εγκυμοσύνη(29).
Υπάρχουν επίσης αναφορές συνύπαρξης γαλακτικής οξέωσης(26): Η
υπέρμετρη ενεργοποίηση του συμπαθητικού οδηγεί σε αύξηση της γλυκογονόλυσης και της λιπόλυσης και μία αύξηση του πυρουβικού, που αν δεν
ακολουθήσει το αερόβιο μονοπάτι μετατρέπεται σε γαλακτικό. Η αναστολή
της οξείδωσης του πυρουβικού και η αναστολή της πυρουβικής δεϋδρογενάσης μπορεί επίσης να συμβάλλουν στην εμφάνιση της γαλακτικής
οξέωσης(27).
Συχνή είναι η εμφάνιση ΗΚΓ/φικών αλλοιώσεων(21) ενώ έχει περιγραφεί
εμφάνιση αρρυθμιών ακόμη και πλήρους κολποκοιλιακού αποκλεισμού
στα πλαίσια υποκαλιαιμίας από κατάχρηση καφεΐνης(28). Χαρακτηριστική
είναι η περίπτωση ενός εικοσιοκτάχρονου Αυστραλού που συμμετείχε σε
αγώνες μοτοσυκλετών. Είχε καταναλώσει οκτώ συσκευασίες Red Bull (640
mg καφεΐνης) σε διάστημα πέντε ωρών μέχρι που κατάρρευσε εμφανίζοντας κοιλιακή μαρμαρυγή. Ευτυχώς απινιδώθηκε επιτυχώς από το πλήρωμα του ασθενοφόρου και επιβίωσε(31). Δυστυχώς όμως υπάρχουν και αναφορές περιπτώσεων νεαρών ατόμων που κατανάλωναν τεράστιες δόσεις
καφεΐνης με μορφή δισκίων (λ.χ. 100 δισκία των 100 mg, δηλαδή συνολικά
10.000 mg) ή σκόνης (5.600 mg) που οδήγησαν σε καρδιακή ανακοπή
και θάνατο(32,33,34). Γενικότερα θεωρείται ότι δόσεις μεγαλύτερες των 10 gr
καφεΐνης είναι θανατηφόρες(26).
Οι περισσότερες περιπτώσεις υποκαλιαιμίας στα πλαίσια χρόνιας υπερκατανάλωσης καφεΐνης δεν απαιτούν ιδιαίτερη θεραπεία πλην της διακοπής
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της πρόσληψης Σε περιπτώσεις οξείας πρόσληψης μεγάλης ποσότητας σε
δόσεις που ξεπερνούν τα 5 gr θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνει πλύση στομάχου με ενεργό άνθρακα. Ένα ήσυχο περιβάλλον και ίσως
μία βενζοδιαζεπίνη μειώνουν τις συμπαθητικομιμητικές επιδράσεις της καφεΐνης όπως η ευερεθιστότητα, η ταχυκαρδία, η ταχύπνοια, οι καρδιακές
αρρυθμίες και η υπέρταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί
και η χορήγηση β-αναστολέα. Καθώς -όπως περιγράφηκε προηγουμένωςοι περισσότεροι μηχανισμοί πρόκλησης υποκαλιαιμίας σε δηλητηρίαση
από καφεΐνη μετακινούν το Κ+ ενδοκυττάρια (λ.χ. αύξηση κατεχολαμινών)
το πραγματικό έλλειμμα Κ+ δεν είναι τόσο μεγάλο όσο θα περίμενε κανείς
με βάση την τιμή του στον ορό(35). Γι’ αυτό η αναπλήρωση του Κ+ (από
του στόματος ή παρεντερικά) θα πρέπει να γίνει προσεκτικά και να μην
επιδιώκεται άμεση πλήρης διόρθωση της τιμής του Κ+(26). Τέλος, η καφεΐνη
(ως μικρού μοριακού βάρους ένωση) καθαίρεται μέσω των κοινών φίλτρων
αιμοκάθαρσης. Ως εκ τούτου έχει προταθεί σε βαρύτατες και απειλητικές
για την ζωή περιπτώσεις και η επιτάχυνση της απομάκρυνσής της από τον
οργανισμό μέσω κλασσικής αιμοκάθαρσης(26).
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Ερωτήσεις
1. Μεγαλύτερη ποσότητα καφεΐνης περιέχεται (ένα σωστό):
α) Σε ένα φλιτζάνι εσπρέσο;
β) Σε ένα κουτάκι (330 ml) Coca Cola diet;
γ) Σε ένα κουτάκι (250 ml) Red Bull;
δ) Σε ένα φλιτζάνι τσάι;
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2. Η καφεΐνη επιδρά στους υποδοχείς (ένα σωστό):
α) Της αδενοσίνης;
β) Της ντοπαμίνης;
γ) Της σεροτονίνης;
δ) Του γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA);
3. Ο χρόνος ημιζωής της καφεΐνης επιμηκύνεται (ένα σωστό):
α) Στους καπνιστές;
β) Σε μεγάλο υψόμετρο;
γ) Στους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης;
δ) Στους άρρενες;
4. Στη δηλητηρίαση από καφεΐνη μπορεί να παρατηρηθεί (ένα σωστό):
α) Ραβδομυόλυση;
β) Ταχύπνοια;
γ) Κολποκοιλιακός αποκλεισμός;
δ) Όλα τα παραπάνω;
5. Δυνητικά θανατηφόρα θεωρείται δόση καφεΐνης μεγαλύτερη των
(ένα σωστό):
α) 1000 mg;
β) 10 gr;
γ) 100 gr;
δ) 1 kg;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
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Διαταραχές νατρίου και καλίου από τη χρήση
αντιβιοτικών
Θεόδωρος Ελευθεριάδης,
Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή
2. Διαταραχές του εγγύς εσπειραμένου σωληναρίου από τη χρήση αντιβιοτικών
3. Διαταραχές στο παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle από αντιβιοτικά
4. Διαταραχές του άπω εσπειραμένου σωληναρίου από τη χρήση αντιβιοτικών
5. Διαταραχές του αθροιστικού σωληναρίου από τη χρήση αντιβιοτικών
6. Μη εξαρτώμενες από το νεφρικό σωληνάριο διαταραχές από τη χρήση
αντιβιοτικών
7. Βιβλιογραφία

Κύρια σημεία
- Οι αμινογλυκοσίδες και οι τετρακυκλίνες προσβάλλοντας το εγγύς εσπειραμένο
σωληνάριο μπορεί να προκαλέσουν μεμονωμένα ή συνολικά τις διαταραχές που
χαρακτηρίζουν το σύνδρομο Fanconi
- Οι αμινογλυκοσίδες και η καπρεομυκίνη προσβάλλοντας το παχύ ανιόν σκέλος
της αγκύλης του Henle μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές που προσομοιάζουν
στο σύνδρομο Bartter
- Οι αμινογλυκοσίδες προσβάλλοντας το άπω εσπειραμένο σωληνάριο μπορεί
να προκαλέσουν υπομαγνησιαιμία
- Από το αθροιστικό σωληνάριο η τριμεθοπρίμη μπορεί να προκαλέσει υπερκαλιαιμία, νεφρική σωληναριακή οξέωση τύπου Ι ή υπονατριαιμία. Η αμφοτερικίνη
Β υποκαλιαιμία ή νεφρογενή άποιο διαβήτη, η δεμεκλοκυκλίνη νεφρογενή άποιο
διαβήτη και οι πενικιλλίνες υποκαλιαιμία
- Με δράση ανεξάρτητη από τα σωληνάρια η σιπροφλοξασίνη μπορεί να προκαλέσει υπονατριαιμία, οι τετρακυκλίνες και η λινεζολίδη L-γαλακτική οξέωση, οι
πενικιλλίνες οξέωση από 5-οξοπρολίνη και όλα τα αντιβιοτικά D-γαλακτική οξέωση

1. Εισαγωγή
Η εισαγωγή των αντιβιοτικών στη θεραπευτική αποτελεί ένα από τα
μεγαλύτερα ιατρικά επιτεύγματα του 20ου αιώνα. Πέρα από την σωληναριακή νέκρωση ή τη διάμεση νεφρίτιδα που προκαλούν ορισμένα από
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αυτά, υπάρχουν και επιπλοκές από τη χρήση τους που δεν επηρεάζουν
το ρυθμό σπειραματικής διήθησης, αλλά επιδρώντας σε διάφορα τμήματα του νεφρικού σωληναρίου προκαλούν διαταραχές του ύδατος και των
ηλεκτρολυτών(1). Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται μία παθοφυσιολογική
προσέγγιση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών από τη χρήση αντιβιοτικών
ανάλογα με το τμήμα του νεφρικού σωληναρίου στο οποίο επιδρούν.

2. Διαταραχές του εγγύς εσπειραμένου σωληναρίου από τη
χρήση αντιβιοτικών
Ποσοτικά η μεγαλύτερη επαναρρόφηση ηλεκτρολυτών συμβαίνει στο
εγγύς σωληνάριο. Το Na+ επαναρροφάται από τον αντιμεταφορέα Na+-H+
τύπου 3 (NHE-3), ο οποίος εισάγει Na+ στο κύτταρο και εξάγει H+ στο σωληνάριο. Στη συνέχεια το Na+ μεταφέρεται στο διάμεσο ιστό από την Na+K+-ATPάση στη βασική επιφάνεια του σωληναριακού επιθηλιακού κυττάρου. Στο σωληνάριο η καρβονική ανυδράση προσθέτει τα ιόντα του H+
στα διηθούμενα HCO3- προς σχηματισμό H2CO3. Το τελευταίο διασπάται
σε CO2 που διαχέεται μέσα στο κύτταρο και H2O που εισέρχεται μέσα στο
κύτταρο δια της υδατοπορίνης-1. Μέσα στο κύτταρο η καρβονική ανυδράση ξαναμετατρέπει το CO2 και το H2O σε ιόντα H+, που εξέρχονται στο σωληνάριο δια του NHE-3 και HCO3- που μεταφέρονται στο διάμεσο ιστό και
τελικά στο αίμα. Έτσι γίνεται η επαναρρόφηση των HCO3- στο τμήμα αυτό
του νεφρώνα, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για τη παραγωγή NH4+. Άλλες
ουσίες που διηθούνται ή επαναρροφώνται ενεργητικά μαζί με Na+ σ’ αυτό
το τμήμα του νεφρώνα είναι ο Pi, το ουρικό οξύ και τα αμινοξέα. Το K+,
το Ca2+ και το Mg2+ επαναρροφώνται στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο,
τόσο ενεργητικά, όσο και παθητικά παρακυτταρικά.
Η λειτουργία του εγγύς σωληναρίου παραβλάπτεται από τις αμινογλυκοσίδες και τις τετρακυκλίνες. Οι αμινογλυκοσίδες διηθούνται στο σπείραμα ελεύθερα και κατόπιν επαναρροφώνται στο εγγύς σωληνάριο με
ενδοκύττωση, αφού πρώτα συνδεθούν με τη μεγαλίνη. Η χορήγηση των
αμινογλυκοσιδών σε μία μόνο ημερήσια δόση ενδέχεται να είναι λιγότερο
τοξική, λόγω του κορεσμού της μεγαλίνης που επιτυγχάνεται με τη μία και
συνεπώς μεγαλύτερη δόση(2). Οι αμινογλυκοσίδες ασκούν την αντιμικροβιακή τους δράση δια της συνδέσεως στα προκαρυωτικά ριβοσώματα και την
αναστολή της πρωτεϊνικής σύνθεσης. Επειδή τα μιτοχόνδρια εξελικτικά εί340
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ναι προκαρυωτικής προέλευσης, τα μιτοχονδριακά ριβοσώματα είναι αυτά
που προσβάλλονται από τις αμινογλυκοσίδες, με αποτέλεσμα μιτοχονδριακή δυσλειτουργία, ένδεια ενέργειας για το κύτταρο και δυσλειτουργία της
Na+-K+ ATPάσης(3). Σε πιο προχωρημένες βλάβες με κυτταρική νέκρωση ή
απόπτωση παρατηρείται και διάσπαση των λυσοσωμάτων(4), ενώ έχει αναφερθεί και ελάττωση της έκφρασης του NHE-3(5). Με βάση τα παραπάνω οι
αμινογλυκοσίδες μπορεί να προκαλέσουν μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων (νεφροσωληναριακή οξέωση τύπου ΙΙ), υποκαλιαιμία,
υποφωσφαταιμία, υπουριχαιμία και γλυκοζουρία, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, οπότε γίνεται αναφορά για σύνδρομο Fanconi(6). Επίσης μπορεί
να προκαλέσουν και πρωτεϊνουρία καθώς ελαττώνεται η ενδοκύττωση των
διηθούμενων λευκωμάτων, μία διαδικασία που επίσης απαιτεί ενέργεια(7).
Γενικά η λειτουργία του εγγύς σωληναρίου αποκαθίσταται μετά τη διακοπή
των αμινογλυκοσιδών.
Οι τετρακυκλίνες ασκούν και αυτές την αντιμικροβιακή τους δράση
δια της συνδέσεως στα προκαρυωτικά ριβοσώματα και την αναστολή της
πρωτεϊνικής σύνθεσης. Συνεπώς τα μιτοχονδριακά ριβοσώματα, που μοιάζουν με αυτά των προκαρυωτικών οργανισμών, είναι πιο ευαίσθητα και
η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία παίζει ρόλο στη τοξικότητα. Οι μεταβολίτες
των τετρακυκλινών μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο εγγύς σωληνάριο
μέσα σε μία εβδομάδα από την έναρξη της θεραπείας, προκαλώντας κενοτοπίωση των επιθηλιακών κυττάρων. Μπορούν να εισέλθουν στο κύτταρο,
είτε από τη κορυφαία, είτε από την βασική πλευρά δια μεταφορέων οργανικών ανιόντων(8). Η κύρια κλινική εκδήλωση είναι η υποκαλιαιμία δευτεροπαθής στη μεγάλη ποσότητα διττανθρακικών που διαφεύγουν στον άπω
νεφρώνα. Μπορεί όμως να παρατηρηθεί και γενικευμένη διαταραχή της
μεταφοράς ουσιών στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο, δηλαδή σύνδρομο
Fanconi(9,10).

3. Διαταραχές στο παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle
από αντιβιοτικά
Το παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle είναι αδιαπέραστο στο
H2O, αλλά είναι σημείο επαναρρόφησης Na+, K+ και Cl- δια του συμμεταφορέα αυτών NKCC2. Η μεταφορά των ιόντων αυτών στο διάμεσο χώρο
χωρίς την αντίστοιχη μεταφορά ύδατος κάνει το γύρω περιβάλλον υπερω341
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σμωτικό, παρέχοντας την κινητήρια δύναμη για την επαναρρόφηση ύδατος
από το αθροιστικό σωληνάριο. Το K+ που επαναρροφάται από τον NKCC2
επιστρέφει στο σωληναριακό υγρό δια του καναλιού ROMK, δημιουργώντας ένα θετικά φορτισμένο σωληναριακό περιβάλλον, που επιτρέπει την
παρακυτταρική επαναρρόφηση των δισθενών κατιόντων, όπως το Ca2+.
Στη βασική επιφάνεια των επιθηλιακών κυττάρων του τμήματος αυτού του
νεφρώνα βρίσκεται και ο ευαίσθητος στο Ca2+ υποδοχέας CaSR. Σε υπερασβεστιαιμία δια του υποδοχέα αυτού ελαττώνεται η επαναρρόφηση Na+
και συνεπώς η παρακυτταρική επαναρρόφηση Ca2+ με αποτέλεσμα αυξημένη απέκκριση Ca2+.
Η λειτουργία του παχέος ανιόντος σκέλους της αγκύλης του Henle παραβλάπτεται από τις αμινογλυκοσίδες και την καπρεομυκίνη, προκαλώντας
μία εικόνα που προσομοιάζει με το σύνδρομο Bartter.
Το σύνδρομο Bartter χαρακτηρίζεται από υποκαλιαιμία, μεταβολική αλκάλωση, υπασβεστιαιμία και υπομαγνησιαιμία. Ο τύπος V αυτού, κληρονομική κατά τον αυτοσωματικό επικρατούντα τρόπο υπασβεστιαιμία, οφείλεται σε μία μετάλλαξη που αυξάνει τη λειτουργία του CaSR με συνέπεια
τη ελάττωση της επαναρρόφησης Na+, K+, Ca2+ και Mg2+ στο παχύ ανιόν
σκέλος της αγκύλης του Henle. Η γενταμυκίνη, ένα πολυκατιοντικό μόριο
ενεργοποιεί τον CaSR και προκαλεί μία παρόμοια κατάσταση(5). Οι ασθενείς που ανέπτυξαν το σύνδρομο αυτό ήταν κατά κανόνα γυναίκες και η
λειτουργία του σωληναρίου αποκαταστάθηκε με τη διακοπή της αμινογλυκοσίδης. Η συνολική δόση της γενταμυκίνης ποίκιλλε από 1,2-2,6 gr(11).
Η καπρεομυκίνη, ένα αντιφυματικό φάρμακο, μπορεί να προκαλέσει
ένα σύνδρομο που μοιάζει με το Bartter, στο οποίο η νεφρική απώλεια Na+
και Cl- οδηγεί σε υπεραλδοστερoνισμό και υποκαλιαιμία(12).

4. Διαταραχές του άπω εσπειραμένου σωληναρίου από τη
χρήση αντιβιοτικών
Στο άπω εσπειραμένο σωληνάριο γίνεται επαναρρόφηση Na+ και Cl- δια
του ευαίσθητου στις θειαζίδες συμμεταφορέα. Ενώ το τμήμα αυτού προς
το αθροιστικό σωληνάριο (συνδετικό σωληνάριο) είναι ευαίσθητο στην
αλδοστερόνη. Υπό την επίδραση της αλδοστερόνης ενεργοποιούνται τα
επιθηλιακά κανάλια νατρίου (ENaC) στα θεμέλια κύτταρα, με αποτέλεσμα
την επαναρρόφηση Na+ και τη δημιουργία ηλεκτραρνητικότητας προς το
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σωληνάριο, γεγονός που διευκολύνει την απέκκριση K+ δια των καναλιών
ROMK. Η ηλεκτραρνητικότητα αυτή βοηθά και την απέκκριση Η+ από τα
εμβόλιμα κύτταρα δια της Η+-ATPάσης. Μ’ αυτό τον τρόπο το συνδετικό
σωληνάριο μαζί με την φλοιική και έσω μυελική μοίρα του αθροιστικού σωληναρίου παράγουν νέα διττανθρακικά απαραίτητα για την εξουδετέρωση
των 1-2 mEq/kgΣΒ μη πτητικών οξέων που παράγονται από τον καταβολισμό των πρωτεϊνών.
Το άπω εσπειραμένο σωληνάριο είναι και το μόνο τμήμα του νεφρώνα όπου λαμβάνει χώρα διακυτταρική μεταφορά του Mg2+ διαμέσου του
μεταφορέα TRPM6. Η λειτουργία του μεταφορέα αυτού εξαρτάται από τη
λειτουργία του ευαίσθητου στις θειαζίδες συμμεταφορέα Na+ και Cl-, καθώς
αναστολή της λειτουργίας του τελευταίου οδηγεί σε ελάττωση της έκφρασης του TRPM6 και υπομαγνησιαιμία.
Οι αμινογλυκοσίδες παραβλάπτουν και τη λειτουργία του άπω εσπειραμένου σωληναρίου καθώς απώλεια μαγνησίου παρατηρείται κατά τη χορήγησή τους. Σε υγιείς η χορήγηση γενταμυκίνης προκαλεί μία παροδική,
αλλά άμεση αύξηση της κλασματικής απέκκρισης Mg2+. Πιθανό να δρα διαμέσου του ευαίσθητου στα πολυσθενή κατιόντα υποδοχέα.

5. Διαταραχές του αθροιστικού σωληναρίου από τη χρήση
αντιβιοτικών
Το αθροιστικό σωληνάριο λειτουργικά διακρίνεται σε φλοιική και μυελική
μοίρα. Η φλοιική μοίρα είναι ευαίσθητη στην αλδοστερόνη και επιτελεί τις
λειτουργίες που αναφέρθηκαν ήδη για το συνδετικό σωληνάριο. Η μυελώδης μοίρα του αθροιστικού σωληναρίου είναι ευαίσθητη στη δράση της
αντιδιουρητικής ορμόνης. Όταν αυξάνεται η ωσμωτικότητα του πλάσματος εκκρίνεται από την υπόφυση η αντιδιουρητική ορμόνη. Αφού συνδεθεί στους V2-υποδοχείς στη βασική πλευρά των θεμελίων κυττάρων του
αθροιστικού σωληναρίου ενεργοποιεί την αδενυλική κυκλάση και οδηγεί
στην είσοδο της υδατοπορίνης-2 στη σωληναριακή πλευρά των κυττάρων
αυτών. Οι υδατοπορίνες-3 και 4 βρίσκονται μόνιμα στη βασική πλευρά των
κυττάρων. Έτσι επιτρέπεται η επαναρρόφηση Η2Ο προς τον υπέρτονο μυελό και τελικά προς το αίμα. Όπως αναφέρθηκε για την υπερτονικότητα του
μυελού ευθύνεται το παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle.
Η λειτουργία αθροιστικού σωληναρίου παραβλάπτεται από την τριμεθο343
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πρίμη, την αμφοτερικίνη Β, τη δεμεκλοκυκλίνη και τις πενικιλλίνες.
Η τριμεθοπρίμη αναστέλλει τα κανάλια ENaC. Ως συνέπεια ελαττώνεται
η επαναρρόφηση Na+ και η ηλεκτραρνητικότητα του σωληναρίου που είναι
απαραίτητα για τη αποβολή K+ δια των καναλιών ROMK. Το αποτέλεσμα
είναι η υπερκαλιαιμία, που αποτελεί επιπλοκή της θεραπείας με αυτό το αντιβιοτικό, ιδίως αν συνυπάρχει κάποιου βαθμού νεφρική ανεπάρκεια(13,14). Επίσης για τον ίδιο λόγο μπορεί να προκληθεί άπω νεφροσωληναριακή οξέωση
(τύπου Ι)(15). Σπανιότερα η τριμεθοπρίμη προκαλεί απώλεια Na+ και καθοδηγούμενη από την προκαλούμενη υπογκαιμία έκκριση αντιδιουρητικής ορμόνης, με τελικό αποτέλεσμα την υπονατριαιμία(16). Η τριμεθοπρίμη αναστέλλει
και τη Na+-K+-ATPάση στη βασική μεμβράνη των θεμελίων κυττάρων της
φλοιϊκής μοίρας του αθροιστικού σωληναρίου, επιδεινώνοντας την αντικαλιούρηση. Η χορήγηση φυσιολογικού ορού μ’ ένα διουρητικό της αγκύλης θα
αυξήσει το Na+ στο αθροιστικό σωληνάριο ελαττώνοντας την προκαλούμενη
από την τριμεθοπρίμη αντικαλιούρηση. Επίσης η αλκαλοποίηση των ούρων
βοηθά καθώς θα κάνει την τριμεθοπρίμη λιγότερο κατιονική και λιγότερο
ανταγωνιστική με το Na+ για σύνδεση με τα κανάλια ENaC.
Η αμφοτερικίνη Β χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση συστηματικών μυκητιάσεων και δρα συνδεόμενη με την εργοστερόλη στην κυτταρική
μεμβράνη μεταβάλλοντας την διαπερατότητά της. Συνδέεται όμως και με
την χοληστερόλη μεταβάλλοντας την διαπερατότητά της για τα μονοσθενή ιόντα και αυτό ευθύνεται για τις νεφρικές επιπλοκές από τη χορήγησή
της. Πέρα από τη μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης που συχνά
παρατηρείται κατά τη θεραπεία με αμφοτερικίνη Β και για την οποία έχουν
ενοχοποιηθεί η νεφρική αγγειοσύσπαση, η ελάττωση του συντελεστή υπερδιήθησης και η τοξικότητα στα σωληνάρια, αυτή μπορεί να προκαλέσει και
ανεξάρτητες από τη σπειραματική διήθηση διαταραχές. Η υποκαλιαιμία είναι συνήθης και πολλές φορές σοβαρή(17). Για την απώλεια του K+ φαίνεται
να ευθύνεται η αύξηση της διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης για
το κατιόν αυτό, γεγονός που οδηγεί στην έξοδό του από τα κύτταρα του
αθροιστικού σωληναρίου προς τον αυλό. Επειδή η υποκαλιαιμία επιδεινώνει την τοξικότητα της αμφοτερικίνης Β είναι σημαντικό να διορθώνεται με
συμπληρώματα Κ+ και σπιρονολακτόνη ή αμιλορίδη. Η αυξημένη διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης για το H+ μπορεί να οδηγήσει σε παθητική επαναρρόφηση ποσότητας ιόντων H+ και οξέωση(17). Τέλος η αμφοτερικίνη Β μπορεί να προκαλέσει νεφρογενή άποιο διαβήτη και υπερνατριαιμία
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ελαττώνοντας την πυκνότητα της υδατοπορίνης-2 στη σωληναριακή πλευρά της κυτταρικής μεμβράνης των επιθηλιακών κυττάρων του αθροιστικού
σωληναρίου δια της αναστολής της αδενυλικής κυκλάσης(18,19).
Νεφρογενή άποιο διαβήτη και υπερνατριαιμία προκαλεί και η δεμεκλοκυκλίνη, ένα αντιβιοτικό που ανήκει στις τετρακυκλίνες, αλλά χρησιμοποιείται στη θεραπεία του συνδρόμου απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής
ορμόνης. Εισέρχεται στα θεμέλια κύτταρα από τα κανάλια μεταφοράς οργανικών ανιόντων hOAT1 και hOAT3, που βρίσκονται στη βασική πλευρά
της κυτταρικής μεμβράνης. Αναστέλλει τη δράση της αντιδιουρητικής ορμόνης με τρόπο που μένει να εξακριβωθεί(20).
Τέλος οι πενικιλλίνες μπορεί να προκαλέσουν υποκαλιαιμία. Πιθανά
επειδή είναι μη επαναρροφήσιμα ανιόντα κάνουν την σωληναριακή πλευρά του αθροιστικού σωληναρίου πιο ηλεκτραρνητική βοηθώντας την απέκκριση του K+(21).

6. Μη εξαρτώμενες από το νεφρικό σωληνάριο διαταραχές από
τη χρήση αντιβιοτικών
Η σιπροφλοξασίνη μπορεί να προκαλέσει αύξηση της ενδοκράνιας
πίεσης, έκκριση αντιδιουρητικής ορμόνης και τελικά υπονατριαιμία(22). Στο
1/3 των ασθενών με σπασμούς σχετιζόμενους με την σιπροφλοξασίνη διαπιστώθηκε υπονατριαιμία(23).
Τόσο η τετρακυκλίνες, όσο και η λινεζολίδη μπορεί να προκαλέσουν L-γαλακτική οξέωση λόγω καταστολής της πρωτεϊνοσύνθεσης στα
μιτοχόνδρια και μιτοχονδριακής δυσλειτουργίας, ιδίως όταν συνδυάζονται
με άλλα φάρμακα που επηρεάζουν τη μιτοχονδριακή λειτουργία, όπως η
μετφορμίνη και τα αντιρετροιικά(24,25). Όλα δε τα αντιβιοτικά μπορεί να
προκαλέσουν D-γαλακτική οξέωση από υπερανάπτυξη του Lactobacillus
acidophilus σε τυφλά τμήματα του εντέρου(26). Μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων μπορεί να προκαλέσουν και οι πενικιλλίνες καθώς
αναστέλλουν τον κύκλο του γ-γλουταμυλίου, που μετατρέπει το γλουταμικό
οξύ σε γλουταθειόνη, οδηγώντας σε συσσώρευση 5-οξοπρολίνης(27). Σπανιότερα λόγω του Κ+ που υπάρχει στα σκευάσματα οι πενικιλλίνες μπορεί
να προκαλέσουν υπερκαλιαιμία(28). Τέλος σπάνια υπερκαλιαιμία μπορεί να
προκληθεί και την ταχεία έγχυση αμφοτερικίνης Β, λόγω εξόδου του κατιόντος αυτού από τα κύτταρα(29).
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Ερωτήσεις
1. Σε ότι αφορά τις αμινογλυκοσίδες ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος (ένα σωστό)
α) Μπορεί να προκαλέσουν μεταβολική οξέωση;
β) Η χορήγηση μικρών δόσεων πολλές φορές την ημέρα ελαττώνει την τοξικότητα;
γ) Μπορεί να προκαλέσουν μεταβολική αλκάλωση;
2. Υποκαλιαιμία μπορεί να προκληθεί από όλα εκτός από (ένα σωστό):
α) Αμφοτερικίνη Β;
β) Πενικιλλίνες;
γ) Τριμεθοπρίμη;
3. Νεφρογενή άποιο διαβήτη δεν κάνει (ένα σωστό):
α) Η αμφοτερικίνη Β;
β) Η σιπροφλοξασίνη;
γ) Η δεμεκλοκυκλίνη;
4. Οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων δεν κάνει (ένα σωστό):
α) Η λινεζολίδη;
β) Η γενταμυκίνη;
γ) Η τριμεθοπρίμη;
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5. Οι τετρακυκλίνες μπορεί να προκαλέσουν (ένα σωστό):
α) Μεταβολική αλκάλωση;
β) Υπονατριαιμία;
γ) Μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό ή αυξημένο χάσμα ανιόντων;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.

β
γ
β
α
γ
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Ηλεκτρολυτικές διαταραχές των αλκοολικών
Γεώργιος Τουλκερίδης,
Νεφρολόγος, Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, Κύπρου
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή
2. Φαρμακοκινητική της αιθανόλης
3. Αιθανόλη και νεφρική βλάβη
4. Αιθανόλη και διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας
5. Αιθανόλη και ηλεκτρολυτικές διαταραχές
5.1. Υπομαγνησιαιμία
5.2. Υπασβεστιαιμία
5.3. Υποκαλιαιμία
5.4. Υποφωσφαταιμία
5.5. Υπονατριαιμία
6. Συμπέρασμα
7. Βιβλιογραφία

Κύρια σημεία
- Ο αλκοολισμός είναι ο πέμπτος παράγοντας κινδύνου για αναπηρίες Παγκοσμίως
- Οι αλκοολικοί συχνά παρουσιάζουν διαταραχές ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη νοσηρότητα και θνητότητα των
ατόμων αυτών
- Η αλκοόλη που απορροφάται, απομακρύνεται με την οξείδωση στο ήπαρ σε
ποσοστό 90% μέσω 3 ενζυμικών συστημάτων: α) της αλκοολικής δεϋδρογονάσης
(AD), που είναι το σημαντικότερο, β) του μικροσωμιακού οξειδωτικού συστήματος
της αιθανόλης και γ) της καταλάσης
- Η αιθανόλη επιδρά στην κυτταρική μεμβράνη και προκαλεί υπεροξείδωση των
λιπιδίων, μειωμένη σύνθεση των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, καθώς και διαταραχή στα φωσφολιπίδια
- Η αιθανόλη παρεμβαίνει στη λειτουργία της Na+-K+-ATPάσης και η ακεταλδεΰδη στη δραστηριότητα πληθώρας ενδοκυττάριων ενζύμων, προάγοντας τη λειτουργική ανεπάρκεια των σωληναριακών κυττάρων του νεφρού
- Σε χρόνιους αλκοολικούς η απότομη μείωση ή διακοπή του αλκοόλ οδηγεί σε
αλκοολική κετοξέωση, η οποία οφείλεται στην έλλειψη ινσουλίνης και στην περίσσεια γλουκαγόνης
- Η υπομαγνησιαιμία είναι η συχνότερη ηλεκτρολυτική διαταραχή στους αλκοολικούς και οφείλεται: α) στις αυξημένες νεφρικές απώλειες μαγνησίου λόγω της
συνυπάρχουσας μεταβολικής οξέωσης, της υποφωσφαταιμίας, καθώς και λόγω της
άμεσης μαγνησιουρικής επίδρασης του αλκοόλ, β) στη μειωμένη πρόσληψη μαγνη-
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σίου, ειδικά σε υποθρεπτικούς αλκοολικούς ασθενείς, γ) στην αυξημένη ενδοκυττάρια είσοδο του μαγνησίου, λόγω της συνυπάρχουσας αναπνευστικής αλκάλωσης
και δ) στις αυξημένες απώλειες μαγνησίου από το γαστρεντερικό σύστημα λόγω
διαρροιών ή στεατόρροιας
- Η κυριότερη αιτία της υπασβεστιαιμίας στους αλκοολικούς είναι η υπομαγνησιαιμία. Άλλες αιτίες μπορεί να είναι η μειωμένη πρόσληψη ή κακή απορρόφηση του
ιόντος, καθώς επίσης και της βιταμίνης D3
- Η υποκαλιαιμία που συναντάται σε αλκοολικούς ασθενείς ή σε ασθενείς με αλκοολική κετοξέωση, οφείλεται στη συνυπάρχουσα υπομαγνησιαιμία, καθώς επίσης
και στην ύπαρξη υπογκαιμίας και μεταβολικής αλκάλωσης λόγω εμέτων
- Η υποφωσφαταιμία είναι η δεύτερη συχνότερη ηλεκτρολυτική διαταραχή που
συναντάται στους αλκοολικούς και οφείλεται στον υποσιτισμό, στο χρόνιο διαρροϊκό
σύνδρομο και στην έλλειψη βιταμίνης D, στην επανασίτιση μετά τον υποσιτισμό, στη
μειωμένη επαναρρόφηση του ιόντος και στην έντονη φωσφατουρία λόγω της αλκοόλης, στη συνυπάρχουσα υπομαγνησιαιμία και μεταβολική οξέωση, καθώς επίσης
και στην αυξημένη ενδοκυττάρια είσοδο του φωσφόρου
- Τα σημαντικότερα αίτια της υπονατριαιμίας στους αλκοολικούς είναι: α) η υπογκαιμία, β) η ψευδοϋπονατριαιμία, γ) το «σύνδρομο ποτομανίας», δ) το «σύνδρομο
επανατοποθέτησης του ωσμωστάτη» και ε) η αλκοολική κίρρωση του ήπατος

1. Εισαγωγή
Ο αλκοολισμός, ο οποίος είναι επίσης γνωστός και ως η διαταραχή από
χρήση αλκοόλ (αιθυλική αλκοόλη ή αιθανόλη), είναι ένας ευρύς όρος για
οποιαδήποτε κατανάλωση οινοπνεύματος, που οδηγεί σε προβλήματα(1).
Στο παρελθόν διακρίνονταν σε δύο τύπους: την κατάχρηση του αλκοόλ και
την εξάρτηση από το αλκοόλ(2). Ιατρικά, η ύπαρξη αλκοολισμού προϋποθέτει δύο ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
• ένα άτομο να καταναλώνει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ για μεγάλο
χρονικό διάστημα,
• να έχει δυσκολία στη διακοπή του,
• η απόκτηση και η κατανάλωση αλκοόλ να καταλαμβάνει ένα μεγάλο
μέρος του χρόνου του,
• το αλκοόλ να είναι έντονα επιθυμητό,
• το αποτέλεσμα της χρήσης να είναι η μη ανάληψη ευθυνών,
• τα αποτελέσματα της χρήσης να οδηγούν σε κοινωνικά προβλήματα,
• τα αποτελέσματα της χρήσης να οδηγούν σε προβλήματα υγείας,
• τα αποτελέσματα της χρήσης να οδηγούν σε επικίνδυνες καταστάσεις,
• η διακοπή της χρήσης να οδηγεί σε σύνδρομο στέρησης και
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• να έχει αναπτυχθεί ανοχή στο αλκοόλ με τη χρήση(3).
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι το 2010 υπήρχαν 208 εκατομμύρια αλκοολικών σ’ ολόκληρο τον κόσμο (4,1% του πληθυσμού άνω
των 15 ετών)(4). Υπολογίζεται ότι είναι ο πέμπτος παράγοντας κινδύνου
για αναπηρίες Παγκοσμίως. Η κατανάλωση αλκοόλ στις ΗΠΑ αυξάνεται
ραγδαία. Το 22-26% των εισαγωγών στα νοσοκομεία σχετίζεται με τη λήψη
αλκοόλ. Η κατάχρηση και εξάρτηση από το αλκοόλ κόστισαν στις ΗΠΑ $
220 δις το 2005(5).
Η λήψη αλκοόλ επηρεάζει όλα τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού,
καθώς επίσης οι αλκοολικοί ασθενείς συχνά παρουσιάζουν διαταραχές
ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, οι οποίες παίζουν καθοριστικό
ρόλο στη νοσηρότητα και θνητότητά τους.

2. Φαρμακοκινητική της αιθανόλης
Η φαρμακοκινητική της αιθανόλης περιλαμβάνει την απορρόφηση, την
κατανομή στον ανθρώπινο οργανισμό, τις οδούς μεταβολισμού και απέκκρισής της. Το 20% απορροφάται από το στόμαχο, ενώ το υπόλοιπο 80%
από το λεπτό έντερο με διάχυση. Χωρίς τη λήψη τροφής αρχίζει η απορρόφηση 2 min μετά την κατανάλωση, ενώ τα μέγιστα επίπεδα στο αίμα παρατηρούνται μετά από 30-60 min. Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν
την απορρόφηση του αλκοόλ είναι η λήψη τροφής ή ζάχαρης, η σωματική
διάπλαση (μυική μάζα), το φύλο, η περιεκτικότητα του ποτού σε αλκοόλ και
η ψυχική κατάσταση του ατόμου.
Το αλκοόλ είναι περισσότερο ευδιάλυτο στο νερό απ’ ότι στο λίπος (συντελεστής διαλυτότητας μεταξύ ύδατος-λίπους: 30:1). Έτσι, όσο αυξάνεται
η συγκέντρωση ύδατος στον οργανισμό, μειώνεται η συγκέντρωση της αλκοόλης στο αίμα.
Η αιθανόλη διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και τον πλακούντα.
Ο μέσος ρυθμός μεταβολισμού είναι 6-8 gr (7,5-10 ml) ανά ώρα και η μέγιστη εβδομαδιαία δόση για ενήλικες άνδρες είναι 166 gr και για τις ενήλικες
γυναίκες 110 gr. Ο μεταβολισμός γίνεται στο ήπαρ μέσω 3 ενζυμικών συστημάτων (Εικόνα 1):
• της αλκοολικής δεϋδρογονάσης (AD), που είναι το σημαντικότερο
από τα 3 ένζυμα. Με την επίδρασή της η αλκοόλη μετατρέπεται
σε ακεταλδεΰδη. Η ακεταλδεΰδη με την αλδεϋδική δεϋδρογονάση
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•
•

(ALDH) μετατρέπεται σε οξικό οξύ, που μετατρέπεται σε ακετυλοCoA. Τέλος το ακετυλο-CoA εισέρχεται στον κύκλο του Krebs ή χρησιμοποιείται για τη σύνθεση λιπαρών οξέων και κετονοσωμάτων,
του μικροσωμιακού οξειδωτικού συστήματος της αιθανόλης (για μεγάλες ποσότητες αλκοόλης και σε χρόνιους αλκοολικούς) και
της καταλάσης (σπάνια).

Εικόνα 1: Η οξείδωση της αλκοόλης στο ηπατοκύτταρο

Η αλκοόλη που απορροφάται, απομακρύνεται με την οξείδωση στο
ήπαρ σε ποσοστό 90%, ενώ ο ρυθμός με τον οποίο μεταβολίζεται δε φαίνεται να υπόκειται σε σημαντικούς μηχανισμούς ορμονικής ρύθμισης. Πολύ
σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η αλκοόλη δεν μπορεί να αποθηκευτεί στον οργανισμό, γι’ αυτό και μεταβολίζεται κατά απόλυτη προτεραιότητα. Ο ρυθμός απομάκρυνσης εξαρτάται από παράγοντες όπως το φύλο,
η ηλικία, η φυλή, τους βιολογικούς ρυθμούς του ατόμου, την πρόσληψη
τροφής και το είδος αυτής, την άσκηση, την τακτική χρήση αλκοόλ, καθώς επίσης και την ταυτόχρονη λήψη φαρμάκων. Στο υπόλοιπο 10%, η
απέκκριση της αιθανόλης γίνεται με κινητική μηδενικής τάξεως (σταθερός
ρυθμός) σε πιο χαμηλά επίπεδα αλκοόλης και με κινητική πρώτης τάξης (η
απομάκρυνση είναι ανάλογη της συγκέντρωσης) σε υψηλότερα επίπεδα,
ιδίως σε αλκοολικούς. Γίνεται κυρίως διαμέσου των νεφρών, ενώ λιγότερο
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από 10% αποβάλλεται αναλλοίωτη από τους πνεύμονες, το δέρμα και τα
κόπρανα. Ο ρυθμός απομάκρυνσης εμφανίζει μεγάλες ατομικές διακυμάνσεις (από 9-36 mg/dl/ώρα), με τις υψηλότερες τιμές να αφορούν τους χρόνιους αλκοολικούς(6,7).

3. Αιθανόλη και νεφρική βλάβη
Πειραματικές μελέτες σε εμβρυικό στάδιο, αναφέρουν ότι η χορήγηση
αλκοόλ διαταράσσει τη φυσιολογική νεφρική οργανογένεση, εξαιτίας των
τοξικών επιδράσεων, τόσο από την απ’ ευθείας δράση της αιθανόλης, όσο
και από τα υψηλά επίπεδα της ακεταλδεΰδης στο αίμα(8,9,10). Οι ιστολογικές
διαταραχές που παρατηρήθηκαν στις παραπάνω μελέτες ήταν η παρουσία
διάμεσου οιδήματος, η διάταση των σωληναρίων και η επιπέδωση των σωληναριακών κυττάρων. Τα προαναφερθέντα μπορούν να εξηγηθούν από
την επίδραση της αιθανόλης στην κυτταρική μεμβράνη, η οποία μπορεί να
προκαλέσει υπεροξείδωση των λιπιδίων, μειωμένη σύνθεση των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, καθώς επίσης και διαταραχή στα φωσφολιπίδια.
Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι η πληθώρα των ηλεκτρολυτικών και
οξεοβασικών διαταραχών οφείλονται σε δυσλειτουργία των σωληναρίων
κυττάρων(11,12). Η αιθανόλη παρεμβαίνει στη λειτουργία της Na+-K+-ATPάσης και η ακεταλδεΰδη στη δραστηριότητα πληθώρας ενδοκυττάριων ενζύμων, προάγοντας τη λειτουργική ανεπάρκεια των σωληναριακών κυττάρων. Οι προαναφερθείσες μεταβολές μπορούν να προκαλέσουν:
• διαταραχή στον ουδό επαναρρόφησης της γλυκόζης και στον ουδό
έκκρισης φωσφορικών,
• αύξηση της κλασματικής απέκκριση της β2-μικροσφαιρίνης, του Ca2+
και του Mg2+,
• αμινοξυουρία,
• διαταραχή της συμπυκνωτικής και της οξινοποιητικής ικανότητας
των νεφρών και
• αυξημένη αποβολή στα ούρα της NAG (N-acetyl-β-Dglucosaminidase) (λυσοσωμικού ενζύμου των εγγύς εσπειραμένων
σωληναριακών κυττάρων) και της αλανινο-αμινοπεπτιδάσης (ένζυμο της ψηκτροειδούς παρυφής των σωληναριακών κυττάρων). Οι
διαταραχές αυτές δυνητικά είναι αναστρέψιμες(13,14).
Η αιθανόλη συνδέεται με ποικίλες διαταραχές σε διάφορα τμήματα των
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σωληναρίων. Η συνηθέστερη είναι η αδυναμία οξινοποίησης των ούρων,
εξαιτίας διαταραχής στο μηχανισμό της τιτλοποιήσημης οξύτητας και στην
παραγωγή αμμωνίου. Οι παραπάνω διαταραχές μπορούν να οδηγήσουν
σε μεταβολική οξέωση(15,16,17). Οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές στους αλκοολικούς ασθενείς μπορεί εν μέρει να εξηγηθούν από τις διάχυτες σωληναριακές βλάβες και τη διαταραγμένη ικανότητα να μειωθούν οι νεφρικές τους
απώλειες.
Η οξεία νεφρική βλάβη (ΟΝΒ) από μεγάλη κατάχρηση αλκοόλ σε μικρό
χρονικό διάστημα (binge drinking) πιθανότατα οφείλεται σε άλλους μηχανισμούς, συγκρινόμενη με την οξεία σωληναριακή βλάβη, όπως η υπογκαιμία εξαιτίας αυξημένης διούρησης, είτε με την αντίσταση στη δράση
της αντιδιουρητικής ορμόνης (ADH) στα αθροιστικά σωληνάρια, είτε από
μειωμένη τονικότητα στο μυελό.
Οι περισσότερες περιπτώσεις ΟΝΒ (ολιγουρική ή μη ολιγουρική) οφείλονται στην τοξική δράση της αιθανόλης στους μύες, με αποτέλεσμα την
πρόκληση διαταραχών στα επίπεδα του Κ+ και του PO43- (έλλειμμα), με
αποτέλεσμα τη διαταραχή στην παροχή ενέργειας στους ιστούς. Επιπλέον συμμετοχή στην ΟΝΒ έχει η τοξική επίδραση της μυοσφαιρίνης στα
σωληνάρια(9). Οξεία και χρόνια νεφρική βλάβη μπορεί να προκληθεί και
από τη χρήση νοθευμένου αλκοόλ, εξαιτίας του εμπεριεχομένου μολύβδου
και της γλυκόλης. Η ΟΝΒ χαρακτηρίζεται από σωληναριακή βλάβη του
εγγύς εσπειραμένου σωληναρίου τύπου συνδρόμου Fanconi. Η χρόνια
νεφρική βλάβη χαρακτηρίζεται ιστολογικά από ανάπτυξη ίνωσης στο διαμεσοσωληναριακό χώρο και από ατροφία των σωληναρίων με κυριότερες
κλινικές εκδηλώσεις την λευκωματουρία, την υπερουριχαιμία και την υπέρταση. Επίσης, η χρήση αλκοόλ οδηγεί στην ανάπτυξη κίρρωσης ήπατος
και ηπατονεφρικού συνδρόμου, το οποίο δυνητικά μπορεί να οδηγήσει
στην εμφάνιση νεφρικής βλάβης διαμέσου υποάρδευσης του νεφρού, εξαιτίας λίμνασης του αίματος στη σπλαχνική κυκλοφορία(18,19).

4. Αιθανόλη και διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας
Σε χρόνιους αλκοολικούς η απότομη μείωση ή διακοπή του αλκοόλ
οδηγεί σε αλκοολική κετοξέωση, μία επείγουσα κατάσταση που δύσκολα
διαγιγνώσκεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Συχνότερη απ’ ότι θεωρείτο, ήταν το αίτιο θανάτου στο 7% αλκοολικών ασθενών(20).
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Οι κύριοι προδιαθεσικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της αλκοολικής
κετοξέωσης είναι η έλλειψη ινσουλίνης και η περίσσεια γλουκαγόνης, που
προκαλούνται από:
• τη νηστεία και την εξάντληση των αποθεμάτων γλυκογόνου,
• τη μείωση του εξωκυττάριου όγκου υγρών και
• την αύξηση του λόγου NADH/NAD δευτερογενώς από το μεταβολισμό του αλκοόλ από την αλκοολική δευδρογονάση(21).
Στον αλκοολικό ασθενή η αφυδάτωση και η νηστεία προκαλούν καταστολή της ινσουλίνης, αύξηση της κετογένεσης και έκκρισης ορμονών,
όπως οι κατεχολαμίνες, η κορτιζόλη, η γλουκαγόνη και η αυξητική ορμόνη.
Τα τελευταία με τη σειρά τους προκαλούν αύξηση των λιπαρών οξέων,
που μεταβολίζονται σε β-υδροξυβουτυρικό και ακετοξικό οξύ. Η αύξηση
αυτών των κετοξέων οδηγεί σε μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα
ανιόντων.
Συμπτώματα όπως ναυτία, έμετοι, κοιλιακό άλγος και διαταραχή του
επιπέδου συνείδησης είναι τα συχνότερα παρατηρούμενα σε αλκοολική
κετοξέωση. Στην κλινική εξέταση προέχουν η ταχυκαρδία, η ταχύπνοια και
η κοιλιακή ευαισθησία. Σπανιότερα μπορεί να υπάρχουν μείωση εντερικών
ήχων, ασκίτης και αναπηδώσα ευαισθησία(21,17). Όσο αφορά τη διαταραχή
στο επίπεδο συνείδησης πρέπει πάντοτε να διαφοροδιαγιγνώσκεται από
την υπογλυκαιμία, τη δηλητηρίαση από αλκοόλ και το αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο.
Συχνά εργαστηριακά ευρήματα είναι η μεταβολική οξέωση με αυξημένο
χάσμα ανιόντων, τα φυσιολογικά ή χαμηλά επίπεδα σακχάρου, τα χαμηλά
επίπεδα αλκοόλ στο αίμα και η παρουσία κετονικών σωμάτων στα ούρα.
Οι μισοί περίπου ασθενείς παρουσιάζουν αυξημένη αμυλάση όρου. Το γαλακτικό οξύ είναι εντός φυσιολογικών ορίων(17,21). Παγίδα στη διάγνωση της
αλκοολικής κετοξέωσης μπορεί να είναι η διαδικασία ανίχνευσης κετονικών
σωμάτων στα ούρα. Οι ταινίες νιτροπρωσσικού οξέος δεν ανιχνεύουν το βυδροξυβουτυρικό οξύ, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα. Ορθότερη σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι η απευθείας μέτρηση
του οξέος στον ορό, τόσο για τη διάγνωση, όσο και για την παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία. Μία άλλη εναλλακτική είναι η προσθήκη στα ούρα του ασθενή υπεροξειδίου του υδρογόνου, που μετατρέπει το
β-υδροξυβουτυρικό σε ακετοξικό οξύ, το οποίο ανιχνεύεται με τις συνήθεις
ταινίες νιτροπρωσσικού οξέος.
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Ασθενείς με αλκοολική κετοξέωση, μπορεί να παρουσιάζουν φυσιολογικό ή ακόμη και αυξημένο pΗ. Αυτό συμβαίνει όταν συνυπάρχει μεταβολική
αλκάλωση ή αναπνευστική αλκάλωση(22,23). Η συχνότερη αιτία μεταβολικής
αλκάλωσης στους αλκοολικούς ασθενείς είναι η υπογκαιμία και η παρουσία
εμέτων, η οποία οδηγεί στην απώλεια ιόντων Η+, Na+, K+ και CI- . Όσο διατηρείται φυσιολογικός ο ρυθμός άρδευσης και διήθησης του νεφρού, η μεταβολική αλκάλωση δεν συμβαίνει, εξαιτίας της συμμετοχής του νεφρού στην
αποβολή των HCO3-. Παρόλα αυτά σε περιπτώσεις ιστικής υποάρδευσης
κινητοποιούνται μηχανισμοί κατακράτησης Na+, συμπεριλαμβανομένου και
του NaHCO3, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μεταβολικής αλκάλωσης, ακόμη και μετά τη διακοπή των εμέτων. Η οξεία αναπνευστική αλκάλωση είναι
μία αρκετά συχνή οξεοβασική διαταραχή στους αλκοολικούς ασθενείς στο
στάδιο της απεξάρτησης(24). Η απεξάρτηση από το αλκοόλ συνήθως συνοδεύεται από υπερμεταβολικό σύνδρομο, το οποίο χαρακτηρίζεται από ταχυκαρδία, υπεραντιδραστικότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος και
ταχύπνοια. Οι πιθανότερες αιτίες των προαναφερθέντων είναι το άγχος,
η στέρηση του αλκοόλ και τα αυξημένα επίπεδα των κατεχολαμινών(24).
Η χρόνια αναπνευστική αλκάλωση διαπιστώνεται συχνά (25-50%) στους
αλκοολικούς ασθενείς με συνυπάρχουσα κίρρωση(25). Η αυξημένη διεγερσιμότητα του αναπνευστικού συστήματος στους ασθενείς αυτούς δυνητικά
προέρχεται από τη συσσώρευση ενδογενών τοξινών και μεταβολιτών (λ.χ.
προγεστερόνη, οιστραδιόλη) εξαιτίας του μειωμένου καταβολισμού τους
από το κιρρωτικό ήπαρ. Αναπνευστική αλκάλωση εκτός από την απόσυρση από το αλκοόλ και την ηπατική νόσο, μπορεί να συνυπάρχει και λόγω
πόνου, πυρετού, σήψης και εγκυμοσύνης(22,23).
Οι τέσσερις τύποι μεταβολικής οξέωσης που ανευρίσκονται στην αλκοολική κετοξέωση είναι:
• η αμιγής κετοξέωση,
• η συνυπάρχουσα γαλακτική οξέωση, λόγω αλκοολισμού. Στους
αλκοολικούς ασθενείς η εμφάνιση σοβαρής υπότασης ή κωματώδους κατάστασης οδηγεί στην υποάρδευση των ιστών, με αποτέλεσμα τον αναερόβιο μεταβολισμό της γλυκόζης και την παραγωγή
γαλακτικού οξέος. Η γαλακτική οξέωση παρατηρείται στο 50% των
ασθενών με αλκοολική κετοξέωση(17). H διάγνωση στηρίζεται στην
παρουσία μεταβολικής οξέωσης με αυξημένο χάσμα ανιόντων, με
συνοδό αύξηση των επιπέδων των γαλακτικών στο αίμα. Η αντιμε357
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τώπιση στηρίζεται στην αποκατάσταση του ρυθμού επαναιμάτωσης
των ιστών,
• η υπερχλωραιμική οξέωση, λόγω απώλειας HCO3- στα ούρα καθώς
το νατριούχο β-υδροξυβουτυρικό μεταβολίζεται σε διττανθρακικό(21)
και
• η οξική οξέωση.
Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι μόνο το 55% των ασθενών ήταν οξυαιμικοί, ενώ το 78% είχε μικτή οξεοβασική διαταραχή. Σε άλλες μελέτες οι μισοί ασθενείς δεν παρουσίαζαν οξυαιμία και σχεδόν ένας στους τρεις ήταν
αλκαλαιμικός(17,22,23,26).
Η αλκοολική κετοξέωση είναι δύσκολο να διαφοροδιαγνωστεί από
τη διαβητική κετοξέωση όταν τα επίπεδα γλυκόζης είναι πάνω από 250
mg/dl. Υπεργλυκαιμία παρατηρείται στο 35% των ασθενών με αλκοολική
κετοξέωση(27). Στη διαβητική κετοξέωση, η κατάχρηση αλκοόλ μπορεί να
προάγει την κετοξέωση μειώνοντας περαιτέρω τα επίπεδα ινσουλίνης. Το
ίδιο συμβαίνει και σε περιπτώσεις συνυπάρχουσας οξείας παγκρεατίτιδας(28).
Η δηλητηρίαση από σαλικυλικά, μεθανόλη και αιθυλενογλυκόλη, επίσης
πρέπει να μπαίνουν στη διαφορική διάγνωση(27).
Για την αντιμετώπιση της αλκοολικής κετοξέωσης απαραίτητη είναι η
ενυδάτωση του ασθενή με διαλύματα φυσιολογικού ορού και γλυκόζης μαζί
με NaHCO3. Συνήθως παρατηρείται γρήγορη ανταπόκριση. Ενδοφλέβια
χορήγηση θειαμίνης πρέπει να δίνεται ως ρουτίνα, αλλά με προσοχή σε
αλκοολικούς ασθενείς που νοσηλεύονται. Έλεγχος και διόρθωση ηλεκτρολυτικών διαταραχών όπου χρειάζεται είναι εκ των ων ουκ άνευ. Η χορήγηση ινσουλίνης και αλκάλεων πρέπει να αποφεύγεται(22,26,27,28,29).

5. Αιθανόλη και ηλεκτρολυτικές διαταραχές
5.1. Υπομαγνησιαιμία
Σε χρόνιους αλκοολικούς η υπομαγνησιαιμία είναι η συχνότερη ηλεκτρολυτική διαταραχή και είναι αποτέλεσμα πολλών παθοφυσιολογικών
μηχανισμών(30,31). Οι παθογενετικοί μηχανισμοί της υπομαγνησιαιμίας σε
αλκοολικούς περιλαμβάνουν:
• αυξημένες νεφρικές απώλειες μαγνησίου λόγω της συνυπάρχουσας μεταβολικής οξέωσης(27), της υποφωσφαταιμίας(32,33), καθώς και
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λόγω άμεσης μαγνησιουρικής επίδρασης του αλκοόλ(31,32,33,34,35). Η
μαγνησιουρία μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα του παροδικού
υποπαραθυρεοειδισμού, που παρατηρείται σε δηλητηρίαση από
αλκοόλ. Αυτή η πτώση στην έκκριση της PTH μπορεί να ενισχύσει
τη νεφρική απέκκριση μαγνησίου, η οποία συμπίπτει με την συνυπάρχουσα επιδείνωση της υπασβεστιαιμίας(36). Σε μία άλλη μελέτη,
η αιθανόλη θεωρήθηκε υπεύθυνη για την απέκκριση από τα νεφρικά
σωληνάρια μαγνησίου και άλλων ηλεκτρολυτών(32),
• μειωμένη πρόσληψη μαγνησίου, ειδικά σε υποθρεπτικούς αλκοολικούς ασθενείς,
• αυξημένη ενδοκυττάρια είσοδος μαγνησίου, λόγω της συνυπάρχουσας αναπνευστικής αλκάλωσης. Κάποιοι ασθενείς με σύνδρομο
απόσυρσης από το αλκοόλ παρουσιάζουν επίσης είσοδο μαγνησίου
στα κύτταρα λόγω της μεγάλης παραγωγής κατεχολαμινών(30) και
• αυξημένες απώλειες μαγνησίου από το γαστρεντερικό σύστημα
λόγω διαρροιών ή στεατόρροιας(30).
Σε αλκοολικούς με υπομαγνησιαιμία έχουν περιγραφεί και άλλες συνοδές ηλεκτρολυτικές διαταραχές(31). Η υπασβεστιαιμία είναι μία από αυτές(37).
Σε ασθενείς με σοβαρή υπομαγνησιαιμία (Mg2+<1 mEq/L), η υπασβεστιαιμία είναι αποτέλεσμα της μειωμένης έκκρισης ΡΤΗ ή της αντίστασης στη
δράση της(38). Έτσι, η διάγνωση υπασβεστιαιμίας μπορεί να υποκρύπτει
συνυπάρχουσα υπομαγνησιαιμία(33).
Από την άλλη η υπομαγνησιαιμία προάγει την καλιούρηση και επομένως την υποκαλιαιμία(39). Είναι γενικά αποδεκτό ότι η υπομαγνησιαιμία
προκαλεί έλλειμμα καλίου λόγω απωλειών, τόσο στα κόπρανα, όσο και στα
ούρα. Η έντονη καλιούρηση αντικατοπτρίζει διαταραχές στην επαναρρόφηση του καλίου στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο και στην απέκκριση του
καλίου στον άπω νεφρώνα(40,41). Ο ακριβής παθογενετικός μηχανισμός της
διαταραχής αυτής δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Η όποια προσπάθεια
αποκατάστασης της υποκαλιαιμίας με χορήγηση καλίου συνήθως δεν αποκαθιστά τη βλάβη, αφού απλά αυξάνεται η καλιούρηση χωρίς να υπάρχει
ενδοκυττάρια είσοδος του ιόντος(41,42). Ο λόγος είναι η δυσλειτουργία της
Na+-K+-ATPάσης παρουσία της υπομαγνησιαιμίας. Ως γνωστό η συγκεκριμένη αντλία είναι υπεύθυνη για την ενεργό μεταφορά του καλίου στα κύτταρα. Τα πιο πάνω αποδεικνύουν τη σημαντικότητα της υπομαγνησιαιμίας
στον αλκοολικό ασθενή στην ανάπτυξη και διατήρηση της υποκαλιαιμίας.
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Σε νοσηλευόμενους σταθερούς ασθενείς η διόρθωση του μαγνησίου
μπορεί να γίνει με χορήγηση 32-64 mEq σε 12-24 ώρες, όταν τα επίπεδα
είναι <0,8 mEq/L, 16-32 mEq σε 6-12 ώρες, όταν τα επίπεδα είναι <0,8-1,2
mEq/L και 8-16 mEq, όταν τα επίπεδα είναι <1,2-1,6 mEq/L. Να σημειωθεί
ότι η μακροχρόνια από του στόματος χορήγηση μαγνησίου είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση του ισοζυγίου του ιόντος στον οργανισμό(43).
5.2. Υπασβεστιαιμία
Η υπασβεστιαιμία είναι συχνή ηλεκτρολυτική διαταραχή στους αλκοολικούς με ποσοστά που κυμαίνονται στο 5-15% των ασθενών(44). Όπως
ήδη αναφέρθηκε, η κυριότερη αίτια της αντιστρέψιμης αυτής κατάστασης
είναι η υπομαγνησιαιμία και το έλλειμμα μαγνησίου που παρουσιάζουν οι
αλκοολικοί(45). Επιπρόσθετα, η αναπνευστική αλκάλωση που ορισμένοι αλκοολικοί παρουσιάζουν μπορεί να οδηγήσει σε αντίσταση του νεφρού στην
ΡΤΗ, ασβεστιουρία, υπασβεστιαιμία και υποφωσφαταιμία(38). Υποσιτισμένοι αλκοολικοί με υπολευκωματιναιμία μπορεί να παρουσιάζουν ψευδοϋπασβεστιαιμία. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει πάντοτε να γίνεται υπολογισμός των τιμών ασβεστίου με βάση την αλβουμίνη του ορού. Σε χρόνιους
αλκοολικούς συνήθως δεν χρειάζεται διόρθωση του ασβεστίου, αφού η
αποκατάσταση γίνεται αυτόματα μετά τη λύση της υπομαγνησιαιμίας(34).
Τέλος, η υπασβεστιαιμία μπορεί να οφείλεται στη μειωμένη πρόσληψη ή
κακή απορρόφηση του ιόντος, καθώς επίσης και της βιταμίνης D3(46).
5.3. Υποκαλιαιμία
Η υποκαλιαιμία συνήθως συναντάται σε νοσηλευόμενους αλκοολικούς
ασθενείς ή σε ασθενείς με αλκοολική κετοξέωση(31,32). Όπως ήδη αναφέρθηκε ο υποκείμενος μηχανισμός αυτής της διαταραχής είναι συνήθως η συνυπάρχουσα υπομαγνησιαιμία, που οδηγεί σε μεγάλες νεφρικές απώλειες
καλίου. Επιπρόσθετα στην ύπαρξη υπογκαιμίας και μεταβολικής αλκάλωσης λόγω εμέτων, παρατηρείται αύξηση στην απέκκριση των μη επαναρροφούμενων διττανθρακικών και επομένως διττανθρακουρία. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα την έντονη καλιούρηση και υποκαλιαιμία(47).
Η είσοδος καλίου ενδοκυττάρια οδηγεί σε υποκαλιαιμία σε ασθενείς
με απόσυρση από το αλκοόλ, συνοδό αναπνευστική αλκάλωση και βήτα
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αδρενεργική ενεργοποίηση(47,48,49). Για την ακρίβεια σε τέτοιους ασθενείς
παρατηρείται αύξηση της κυκλοφορούσας επινεφρίνης, η οποία προκαλεί
β2-αδρενεργική δραστηριότητα και μέσω αυτής υποκαλιαιμία(49). Η υπερινσουλιναιμία προάγει επίσης την υποκαλιαιμία και οι αλκοολικοί νοσηλευόμενοι ασθενείς παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης(50). Ως γνωστό
η ορμόνη αυτή προκαλεί ενδοκυττάρια είσοδο καλίου καθώς και ενεργοποίηση της δραστηριότητας του συμπαθητικού συστήματος, το οποίο επίσης προκαλεί ενδοκυττάρια μετακίνηση καλίου(51).
Η διόρθωση της υποκαλιαιμίας απαιτεί τη διάγνωση και θεραπεία των
υποκείμενων καταστάσεων. Η υπομαγνησιαιμία πρέπει οπωσδήποτε να
διορθώνεται εφόσον η χορήγηση καλίου σε ασθενείς με υπομαγνησιαιμία
δεν οδηγεί σε αποκατάσταση του καλίου του ορού(40,41,42).
Σε αλκοολικούς με ασυμπτωματική υποκαλιαιμία η θεραπεία με από του
στόματος άλατα καλίου είναι η θεραπεία εκλογής. Όταν οι τιμές του καλίου
είναι <2,5-3 mEq/L πρέπει να γίνεται διόρθωση με ενδοφλέβια χορήγηση
20 mEq/L ανά 2-3 ώρες (μέγιστη δόση 10-20 mEq/ώρα)(52).
5.4. Υποφωσφαταιμία
Η υποφωσφαταιμία είναι η δεύτερη συχνότερη ηλεκτρολυτική
διαταραχή(53), που συναντάται στους αλκοολικούς με ποσοστό 29,1%(12).
Οι ασθενείς με χρόνιο αλκοολισμό συνήθως καταναλώνουν τροφές
με χαμηλή περιεκτικότητα σε PO43-, πράγμα που παίζει σημαντικό ρόλο
στην παθογένεια της υποφωσφαταιμίας σ’ αυτούς(54). Το χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο και η έλλειψη βιταμίνης D3, αποτελούν επίσης αίτια υποφωσφαταιμίας στους αλκοολικούς. Η επανασίτιση των ασθενών μπορεί να
επιδεινώσει την υποφωσφαταιμία, εξαιτίας της σύνθεσης των πρωτεϊνών
και εξαιτίας της ενδοκυττάριας μεταφοράς της γλυκόζης, ο μεταβολισμός
της οποίας απαιτεί τη χρήση PO43-. Επιπρόσθετα η αιθανόλη προκαλεί διαταραχές στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο με αποτέλεσμα τη μειωμένη
επαναρρόφηση του ιόντος και έντονη φωσφατουρία(32). Η συνυπάρχουσα
υπομαγνησιαιμία οδηγεί επίσης σε αυξημένες νεφρικές απώλειες φωσφόρου. Φαίνεται ότι η φωσφατουρία είναι αποτέλεσμα διαταραχών στο εγγύς
εσπειραμένο σωληνάριο που βελτιώνεται όμως με την αποκατάσταση του
μαγνησίου σε φυσιολογικά επίπεδα(55). Η συνυπάρχουσα μεταβολική οξέωση οδηγεί σε αυξημένη απέκκριση PO43- συμβάλλοντας έτσι στην υποφω361

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε διάφορες καταστάσεις- ΙΙ

σφαταιμία. Οι ακριβείς μηχανισμοί σ’ αυτή τη διαταραχή δεν έχουν πλήρως
αποσαφηνιστεί(56), φαίνεται όμως ότι η μεταβολική οξέωση προκαλεί βλάβη
στη μεταφορά του PO43- στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο(57).
H αυξημένη ενδοκυττάρια είσοδος του PO43- στους αλκοολικούς οφείλεται:
• στη συνυπάρχουσα αναπνευστική αλκάλωση,
• στην υπερινσουλιναιμία, που προκαλεί το αλκοόλ και
• στα αυξημένα επίπεδα κατεχολαμινών, ειδικά σε άτομα με απόσυρση από το αλκοόλ(58,59).
Σε αλκοολικούς με ασυμπτωματική υποφωσφαταιμία (PO43-<2 mg/dl)
η χορήγηση από του στόματος PO43- είναι η θεραπεία εκλογής(15-20 mg/
kgΒΣ/24ωρο). Ασθενείς με συμπτώματα και τιμές PO43-<1 mg/dl πρέπει
να λαμβάνουν ενδοφλέβια θεραπεία. Σημαντικό είναι να αποφεύγεται η
χορήγηση διαλυμάτων γλυκόζης, αφού μπορεί να επιδεινώσουν την ήδη
υπάρχουσα υποφωσφαταιμία(60).
5.5. Υπονατριαιμία
Η υπονατριαιμία είναι συνήθης ηλεκτρολυτική διαταραχή σε χρόνιους
αλκοολικούς. Σε ποσοστό 17,3% παρουσιάζουν υπονατριαιμία με τιμές
που κυμαίνονται από 121-133 mEq/L, χωρίς όμως συμπτώματα. Σε αλκοολικούς ασθενείς η υπονατριαιμία μπορεί να συμβεί με διάφορους μηχανισμούς, που προκαλούνται από τοξικότητα από αλκοόλ(61).
Τα σημαντικότερα αίτια της υπονατριαιμίας στους αλκοολικούς είναι:
• η υπογκαιμία, λόγω μείωσης του εξωκυττάριου όγκου υγρών στα
πλαίσια γαστρεντερικών απωλειών ή διουρητικών,
• η ψευδοϋπονατριαιμία, λόγω υπερτριγλυκεριδαιμίας από το αλκοόλ
και
• το «σύνδρομο ποτομανίας» (beer potomania syndrome). Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων μπύρας, η οποία είναι υποωσμωτική,
προδιαθέτει σε υποτονικότητα πλάσματος και αναστέλλει την έκκριση ADH. Υπό φυσιολογικές συνθήκες η μείωση της ADH προκαλεί
αυξημένη διούρηση. Από την άλλη οι νεφροί χρησιμοποιούν ηλεκτρολύτες και διαλυμένες ουσίες κατά την παραγωγή των ούρων.
50-60 mOsm Η2Ο διαλυμένων ουσιών χρειάζονται ώστε να παραχθεί 1 L πολύ αραιών ούρων. Οι αλκοολικοί με σοβαρή υποθρεψία
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δεν προσλαμβάνουν τις απαραίτητες αυτές ουσίες ώστε να μπορέσουν να παράξουν αραιά ούρα. Εκτός των άλλων καταναλώνουν
ταυτόχρονα και μεγάλες ποσότητες νερού με αποτέλεσμα την υπονατριαιμία από αραίωση(61,62,63).
Κλινικά οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάζουν γενικευμένη αδυναμία, ναυτία, εμέτους, κράμπες, περιφερικό οίδημα, εγκεφαλικό οίδημα, αλλαγές επιπέδου συνείδησης, τρόμο, επιληπτικές κρίσεις ακόμα και κώμα(61,62,63,64).
Τα διαγνωστικά κριτήρια αυτού του συνδρόμου είναι:
• η υπονατριαιμία με Na+ ορού <110 mEq/L, χωρίς άλλη προφανή αιτία,
• ιστορικό υποθρεψίας και μειωμένης λήψης πρωτεϊνών,
• κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων μπύρας (>5,4 L) σε σχετικά μικρό
χρονικό διάστημα,
• χαμηλή ωσμωτικότητα ούρων, παρόλο που η παρουσία αιθανόλης μπορεί να αυξήσει την ωσμωτικότητα τους(61,62,66,67). Οι πιθανές
αιτίες υπονατριαιμίας που πρέπει να αποκλειστούν με κατάλληλο
κλινικοεργαστηριακό έλεγχο, είναι η ψευδοϋπονατριαιμία λόγω
υπερτριγλυκεριδαιμίας, το σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης ADH,
η υπερογκαιμία, ο υποθυρεοειδισμός και η ανεπάρκεια του φλοιού
των επινεφριδίων(63,64,65). Η γρήγορη διόρθωση του Na+ χωρίς τη
σωστή διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου οδηγεί σε αυξημένη
νοσηρότητα και θνητότητα των αλκοολικών. Όπως είναι γνωστό, η
υπονατριαιμία μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό οίδημα με πολλές
επιπτώσεις για τον ασθενή και επομένως πρέπει να διορθώνεται.
Από την άλλη, η γρήγορη διόρθωση της διαταραχής αυτής, μπορεί
να οδηγήσει σε απομυελίνωση της γέφυρας του εγκεφάλου με καταστροφικά για τον ασθενή αποτελέσματα. Θεραπευτικός στόχος σε
αυτές τις περιπτώσεις είναι η διατήρηση ισοζυγίου και σταδιακή βελτίωση των παραμέτρων ώστε να αποφεύγονται οι επιπλοκές(68,69,70),
• το «σύνδρομο επανατοποθέτησης του ωσμωστάτη» (reset osmostat
syndrome): η υπονατριαιμία οφείλεται σε διαταραχές των ωσμοϋποδοχέων, λόγω ελαττωματικού κυτταρικού μεταβολισμού. Το σύνδρομο αυτό πρέπει να μπαίνει στη διαφορική μας διάγνωση σε ασθενείς
με εμμένουσα υπονατριαιμία, ωσμωτικότητα ούρων <100 mOsm/kg
Η2Ο και έντονη νατριούρηση >40 mEq/L. Επιβεβαίωση γίνεται με
τον υπολογισμό της κάθαρσης ελεύθερου ύδατος(71,72) και
• η αλκοολική κίρρωση του ήπατος. Αυξημένη κατακράτηση Na+ πα363
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ρατηρείται πολύ νωρίς στην ανάπτυξη αλκοολικής κίρρωσης, ακόμη
και πριν την εμφάνιση ασκίτη ή διαταραχής του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR)(73,74). O ακριβής μηχανισμός κατακράτησης
Na+ δεν είναι γνωστός, παρόλα αυτά πιθανολογείται η αυξημένη
επαναρρόφηση στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο(75). Επίσης έχει
ενοχοποιηθεί ένας ηπατονεφρικός αντανακλαστικός μηχανισμός, διαμέσου του οποίου προκαλείται άμεσο ερέθισμα επαναρρόφησης
Na+(76). Η αρχική κατακράτηση Na+ και κατά συνέπεια Η2Ο αποτελεί και ένα μέρος του μηχανισμού υπερπλήρωσης, ο οποίος ευθύνεται για το σχηματισμό του ασκίτη στους ασθενείς με κίρρωση
ήπατος(77). Ο δεύτερος μηχανισμός κατακράτησης Na+ είναι αυτός
της ιστικής υποάρδευσης (μειωμένος δραστικός όγκος αίματος), ο
οποίος ευθύνεται περισσότερο στα προχωρημένα στάδια της ηπατικής κίρρωσης(78). Η μείωση του δραστικού κυκλοφορούντος όγκου
αίματος επιτελείται διάμεσου δύο μηχανισμών: 1) εξαιτίας σπλαχνικής αγγειοδιαστολής(79) από την παραγωγή αγγειοδιασταλτικών
προσταγλανδινών και νιτρικού οξειδίου(80) και 2) εξαιτίας λίμνασης
υγρών στον τρίτο χώρο (λ.χ. ασκίτης). Όσο εξελίσσεται η ηπατική
νόσος παρατηρείται εξίδρωση λέμφου από την επιφάνεια του ήπατος, καθώς επίσης και διαπίδυση υγρού από τα μεσεντέρια τριχοειδή
και από το διάμεσο ιστό. Η απώλεια αυτή των υγρών από τον ενδαγγειακό χώρο διεγείρει το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης, όπως και το συμπαθητικό νευρικό σύστημα(81,82). Οι ασθενείς
σ’ αυτό το στάδιο εμφανίζονται με μειωμένες αγγειακές αντιστάσεις,
υπόταση και αντισταθμιστική αύξηση της καρδιακής παροχής(83). Η
κατακράτηση Na+ σ’ αυτό το στάδιο αποτελεί ένα φυσιολογικό αντιρροπιστικό μηχανισμό του νεφρού εξαιτίας υποάρδευσης.
Από τα παραπάνω διαφαίνεται έντονα ότι η υπονατριαιμία στους χρόνιους αλκοολικούς ασθενείς πρέπει να προσεγγίζεται με μεγάλη προσοχή.
Η θεραπεία πάντοτε πρέπει να στηρίζεται στις τρέχουσες οδηγίες για το
Na+(64). Ασθενείς με συμπτώματα πρέπει να θεραπεύονται με γρήγορη χορήγηση 100-150 ml 3% NaCl με αναμενόμενη αύξηση του Na+ ορού κατά
2 mEq/L. Ακολούθως η θεραπεία στηρίζεται στην κλινικοεργαστηριακή εικόνα του ασθενή. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι ο ρυθμός αύξησης του Na+
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6-8 mEq/L/24ωρο(84).
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6. Συμπέρασμα
Είναι προφανές ότι οι οξεοβασικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές στους
αλκοολικούς ασθενείς παίζουν κεντρικό ρόλο στη νοσηρότητα και θνητότητά τους. Η έγκαιρη αναγνώριση των καταστάσεων αυτών είναι το κλειδί
για τη σωστή θεραπεία. Η υπομαγνησιαιμία (και οι εξαιτίας αυτής υποκαλιαιμία και υπασβεστιαιμία) είναι η συχνότερη ηλεκτρολυτική διαταραχή,
ακολουθούμενη από την υποφωσφαταιμία. Από την άλλη, η υπονατριαιμία
στα πλαίσια του «συνδρόμου ποτομανίας» είναι μία άλλη ξεχωριστή κατάσταση, που επίσης επιβάλλει γρήγορη διάγνωση και θεραπεία. Τέλος,
συμπτωματική αλκοολική οξέωση (μεταβολική οξέωση με υψηλό χάσμα
ανιόντων) είναι η συχνότερα παρατηρούμενη από τις διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας. Επί της ουσίας, πρόκειται για μικτή διαταραχή και γι’
αυτό το λόγο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής στη διαγνωστική και θεραπευτική
μας προσέγγιση.
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Ερωτήσεις
1. Η υπομαγνησιαιμία που είναι η συχνότερη ηλεκτρολυτική διαταραχή στους αλκοολικούς, οφείλεται σε (ένα σωστό):
α) Αυξημένες νεφρικές απώλειες μαγνησίου, λόγω της συνυπάρχουσας μεταβολικής οξέωσης, της υποφωσφαταιμίας, καθώς και λόγω της άμεσης
μαγνησιουρικής επίδρασης του αλκοόλ;
β) Μειωμένη πρόσληψη μαγνησίου, ειδικά σε υποθρεπτικούς αλκοολικούς
ασθενείς;
γ) Αυξημένη ενδοκυττάρια είσοδο του μαγνησίου, λόγω της συνυπάρχουσας αναπνευστικής αλκάλωσης;
δ) Αυξημένες απώλειες μαγνησίου από το γαστρεντερικό σύστημα λόγω
διαρροιών ή στεατόρροιας;
ε) Όλα τα παραπάνω;
2. Σε αλκοολικό ασθενή που παρουσιάζει υπομαγνησιαιμία, υποκαλιαιμία και υπασβεστιαιμία, για τη διόρθωση της υπασβεστιαιμίας (ένα
σωστό):
α) Χρειάζεται άμεσα η χορήγηση γλυκονικού ασβεστίου από τη φλέβα;
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β) Χρειάζεται πρώτιστα η διόρθωση της υποκαλιαιμίας;
γ) Χρειάζεται πρώτα ο υπολογισμός του φωσφόρου του ορού;
δ) Χρειάζεται συνήθως μόνο η διόρθωση της υπομαγνησιαιμίας;
ε) Όλα τα παραπάνω;
3. Σε αλκοολικό ασθενή με υποκαλιαιμία και υπομαγνησιαιμία, για τη
διόρθωση της υποκαλιαιμίας χρειάζεται (ένα σωστό):
α) Η διόρθωση της πιθανώς υπάρχουσας υπογκαιμίας;
β) Η αντιμετώπιση της πιθανής μεταβολικής αλκάλωσης;
γ) Η διόρθωση της υπομαγνησιαιμίας;
δ) Η χορήγηση αλάτων καλίου είτε από το στόμα είτε ενδοφλέβια;
ε) Όλα τα παραπάνω;
4. Τί πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διόρθωση της υποφωσφαταιμίας των αλκοολικών ασθενών (ένα σωστό);
α) Η χορήγηση μαγνησίου από τη φλέβα;
β) Η χορήγηση φωσφόρου από το στόμα;
γ) Η χορήγηση γλυκόζης από τη φλέβα;
δ) Η διόρθωση της αναπνευστικής αλκάλωσης;
ε) Όλα τα παραπάνω;
5. Στο σύνδρομο της «ποτομανίας» η υπονατριαιμία οφείλεται (ένα
σωστό):
α) Στην αυξημένη απώλεια Na+ διαμέσου των νεφρών;
β) Στην αυξημένη απώλεια Na+ από το ΓΕΣ;
γ) Στη μειωμένη αραιωτική ικανότητα του οργανισμού;
δ) Στα αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων;
ε) Σε όλα τα παραπάνω;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
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Στρογγυλό τραπέζι V: Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε
διάφορες καταστάσεις-ΙΙΙ
Προεδρείο: Γ. Βισβάρδης - Μ. Τζιάμαλης
Υπομαγνησιαιμία. Αιτιολογία, κλινική σημασία και αντιμετώπιση
Ι. Τζανάκης
Ασβέστιο τροφών, βιταμίνη D και οστεοπόρωση
Μ. Σονικιάν
Τι μας λέει και τι δεν μας λέει το ασβέστιο του ορού;
Κ. Αδαμίδης
Ρύθμιση του φωσφόρου στον αιμοκαθαιρόμενο ασθενή
Ε. Μάνου
Σχόλια - Παραδείγματα: Γ. Μπαλτόπουλος
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Υπομαγνησιαιμία - Αιτιολογία, κλινική σημασία
και αντιμετώπιση
Ιωάννης Τζανάκης,
Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή
2. Δακυττάρια μετακίνηση μαγνησίου
3. Αιτιολογία υπομαγνησιαιμίας
4. Κλινική σημασία υπομαγνησιαιμίας
5. Διάγνωση και θεραπεία της υπομαγνησιαιμίας
6. Βιβλιογραφία

Κύρια σημεία
- Το μαγνήσιο είναι ένα κατεξοχήν ενδοκυττάριο κατιόν
- Το ελεύθερο-ιονισμένο μαγνήσιο συνιστά τη δραστική μορφή του ιόντος στον
ενδοκυττάριο, αλλά και στον εξωκυττάριο χώρο
- Μία πληθώρα κυτταρικών διαύλων έχουν ταυτοποιηθεί τα τελευταία έτη, οι
οποίοι είναι υπεύθυνοι για την διακυττάρια διακίνηση του μαγνησίου και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις συγγενείς και επίκτητες διαταραχές του μαγνησίου
- Σε κυτταρικό επίπεδο το μαγνήσιο ρυθμίζει τους διαύλους των λοιπών ιόντων,
είναι βιολογικός ανταγωνιστής του ασβεστίου και συμμετέχει σε αρκετά ενζυμικά συστήματα που ρυθμίζουν την παραγωγή και αποθήκευση της ενέργειας των εμβίων
όντων. Απότοκος των παραπάνω δράσεων είναι η σημαντική συμμετοχή του μαγνησίου στη λειτουργία του καρδιαγγειακού και του νευρομυικού συστήματος
- Η έλλειψη μαγνησίου μπορεί να εμφανιστεί ως υπομαγνησιαιμία, η οποία είναι
μία οξεία ή υποξεία ηλεκτρολυτική διαταραχή ή ως χρόνια έλλειψη μαγνησίου, η
οποία είναι μία χρόνια διαταραχή που σχετίζεται με διάφορες παθολογικές καταστάσεις όπως αθηρωματική νόσος, υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 κ.ά
- Η υπομαγνησιαιμία είναι μία συχνή διαταραχή η οποία συνήθως διαλάθει της
προσοχής ή υποεκτιμάται. Σχετίζεται ή συνυπάρχει με άλλες ηλεκτρολυτικές διαταραχές
- Η αιτιολογία της υπομαγνησιαιμίας θα αναζητηθεί κυρίως σε διαταραχές της
εντερικής απορρόφησης ή νεφρικής αποβολής του. Η πλέον σημαντική εκδήλωση
της υπομαγνησιαιμίας είναι οι επικίνδυνες κοιλιακές αρρυθμίες
- Η θεραπεία της υπομαγνησιαιμίας συνίσταται στην αναγνώριση και αντιμετώπιση του υπεύθυνου αιτίου καθώς και στην κατά περίπτωση χορήγηση μαγνησίου
από το στόμα ή παρεντερικά
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1. Εισαγωγή
Το μαγνήσιο είναι το τέταρτο κατά σειρά σε ποσότητα κατιόν στον εξωκυττάριο χώρο και το δεύτερο, μετά το κάλιο, στον ενδοκυττάριο χώρο(1).
Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, τόσο στο ζωικό, αλλά και στο φυτικό
Βασίλειο, καθόσον αποτελεί βασικό συστατικό της χλωροφύλλης και συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.
Περίπου 20-30 gr μαγνησίου περιέχονται στον οργανισμό ενός ενήλικα
ανθρώπου και από αυτήν την ποσότητα το 60% βρίσκεται στα οστά, το
20% στους μύες, το 19% στο ήπαρ και τους λοιπούς μαλακούς ιστούς και
μόνο 1% βρίσκεται στον εξωκυττάριο χώρο(2). Κατά συνέπεια τα επίπεδα
μαγνησίου του ορού δεν αντιπροσωπεύουν με ικανοποιητική ακρίβεια το
ολικό μαγνήσιο του οργανισμού. Μετρήσεις σε πειραματόζωα και σε ανθρώπους έχουν δείξει ότι η συγκέντρωση του μαγνησίου του ορού δεν σχετίζεται με τη συγκέντρωση του ιόντος σε κανένα ιστικό διαμέρισμα εκτός
από την του διαμέσου χώρου(3).
Το ενδοκυττάριο μαγνήσιο βρίσκεται κατά κύριο λόγο δεσμευμένο με
διάφορους παράγοντες όπως τo ATP, ADP, ενδοκυττάρια νουκλεοτίδια και
με διάφορα ενζυμικά συμπλέγματα και μόνο το 5-10% είναι ελεύθερο, το
οποίο όμως είναι ο ρυθμιστής της ενδοκυττάριας δράσης του ιόντος(4).
Το μαγνήσιο του εξωκυττάριου χώρου είναι κατά 60-65% ελεύθερο-ιονισμένο άρα διηθήσιμο, το 20-25% είναι συνδεμένο με πρωτεΐνες και το
υπόλοιπο 15% είναι συνδεμένο με φωσφορικά, κιτρικά και άλλα ιόντα(3).
Το ιονισμένο μαγνήσιο του εξωκυττάριου χώρου παριστά την βιολογικά
δραστική μορφή του ιόντος και ο προσδιορισμός του κατέστη δυνατός τα
τελευταία έτη με την χρήση εκλεκτικών ηλεκτροδίων ιόντων (ion-selective
electrodes).
Ο πεπτικός σωλήνας τα οστά και οι νεφροί είναι τα κύρια όργανα που
ρυθμίζουν το μεταβολισμό του μαγνησίου στον άνθρωπο.
Μία ισορροπημένη δίαιτα προσφέρει στον οργανισμό 250-350 mg μαγνησίου ημερησίως, ενώ αρνητικό ισοζύγιο προκύπτει εάν η πρόσληψη
είναι μικρότερη από 100 mg ημερησίως.
Η απορρόφηση του διαιτητικά προσλαμβανόμενου μαγνησίου από
τον γαστρεντερικό σωλήνα έχει μία ευρεία διακύμανση 20-80% και γίνεται
παθητικά στο λεπτό έντερο και ενεργητικά στο λεπτό και παχύ έντερο. Η
ενεργητική απορρόφηση γίνεται διαμέσου των ειδικών διαύλων transient
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receptor potential melastatin 6 (TRPM 6)(5). Η απορρόφηση δεν είναι
γραμμική: αυξάνεται σε μειωμένη πρόσληψη, ενώ μειώνεται σε αυξημένη
πρόσληψη όπως επίσης η απορρόφηση αυξάνεται σε αυξημένη πρωτεϊνική πρόσληψη, ενώ σε μειωμένη πρωτεϊνική πρόσληψη η απορρόφηση
μειώνεται(6). Σημειωτέον ότι στη Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) η εντερική
πρόσληψη είναι μειωμένη και αυτό ίσως οφείλεται στα χαμηλά επίπεδα της
βιταμίνης D(7).
Τα οστά αποτελούν τη μεγάλη αποθήκη μαγνησίου του οργανισμού συνεισφέροντας στη διατήρηση σταθεράς συγκέντρωσης του ιόντος στον ορό
κυρίως σε οξείες διακυμάνσεις της, αν και οι μηχανισμοί αυτοί δεν είναι
τόσο καλά μελετημένοι όσο οι του ασβεστίου.
Η νεφρική απέκκριση είναι η κύρια οδός αποβολής του μαγνησίου στους
υγιείς, έτσι οι νεφροί μαζί με τον σκελετό είναι τα βασικά όργανα διατήρησης της ομοιόστασης του μαγνησίου στον ανθρώπινο οργανισμό. Περίπου
το 2-5% του αρχικά διηθούμενου στο σπείραμα μαγνησίου αποβάλλεται
τελικά στα ούρα(8). Σε ορισμένες όμως ακραίες περιπτώσεις η κλασματική
απέκκριση του μαγνησίου μπορεί να κυμανθεί από 0,5-65%(9). Η τελική
ρύθμιση της νεφρικής αποβολής του μαγνησίου γίνεται στο άπω εσπειραμένο σωληνάριο διαμέσου των διαύλων TRPM 6(10). Η νεφρική μεταφορά
του μαγνησίου καθώς και οι παράγοντες που την επηρεάζουν φαίνονται
στην Εικόνα 1.

Εικόνα 1: Η νεφρική μεταφορά του μαγνησίου και οι παράγοντες που την επηρεάζουν
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Τα επίπεδα του μαγνησίου στον ορό παραμένουν συνήθως φυσιολογικά
σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική ανεπάρκεια, λόγω της αντιρροπιστικής μείωσης της σωληναριακής επαναρρόφησης, η οποία αναπτύσσεται
και οδηγεί τελικά σε αύξηση της απέκκρισης του ιόντος. Έτσι οι ασθενείς με
νεφρική νόσο αναπτύσσουν υπερμαγνησιαιμία όταν ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης μειωθεί σε επίπεδα μικρότερα των 25-30 ml/min(11).
Από την «χημική ταυτότητα» του μαγνησίου: ατομικός αριθμός 12, σθένος 2 και ατομικό βάρος 24,3 προκύπτουν οι ισοδυναμίες: 1 mmol = 2 mEq
= 24,3 gr.
Οι φυσιολογικές συγκεντρώσεις του μαγνησίου στον ορό είναι 0,75-1,00
mmol/L =1,50-2,00 mEq/L = 1,80-2,40 mg/dl, ενώ η αντίστοιχη του ενδοκυττάριου μαγνησίου είναι 5 - 20 mmol/L = 10 - 40 mEq/L = 12-49 mg/dl(9).
Το μαγνήσιο διαδραματίζει τρεις σημαντικούς ρόλους στα βιολογικά συστήματα του ανθρώπου(9,12):
• είναι αναγκαίο συστατικό σε διάφορες ενζυμικές αντιδράσεις όπως
τη διφωσφορυλίωση, το μεταβολισμό των υδατανθράκων, τη σύνθεση και διάσπαση του DNA, την ενεργοποίηση του ATP, ενώ επί πλέον είναι και ενεργοποιητής ενζύμων όπως η αλκαλική φωσφατάση,
η όξινη φωσφατάση, η πυροφωσφατάση κ.ά. Συνολικά το μαγνήσιο
καταλύει ή ενεργοποιεί πάνω από 600 ένζυμα και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεταφορά, αποθήκευση και χρησιμοποίηση της
ενέργειας(13),
• ανταγωνίζεται το ασβέστιο στη δέσμευση θέσεων σε μεμβράνες,
διαύλους και πρωτεΐνες, αναγόμενο έτσι σε βιολογικό ανταγωνιστή
του ασβεστίου(14) (Εικόνα 2) και
• ρυθμίζει τη διαβατότητα των κυτταρικών μεμβρανών στους ηλεκτρολύτες και άλλες ουσίες.
Απόρροια των παραπάνω δραστηριοτήτων του μαγνησίου σε κυτταρικό επίπεδο είναι οι πολλαπλές βιολογικές του δράσεις. Το μαγνήσιο παίζει
σημαντικό ρόλο στη νευρομυική λειτουργία, στην καρδιακή διεγερσιμότητα
και στον αγγειοκινητικό τόνο(12,15). Μ’ αυτό τον τρόπο ρυθμίζει την νευρομυική αγωγιμότητα, τη σύσπαση και τη χάλαση των μυών, την αρτηριακή
πίεση και την περιφερική ροή αίματος(9,12,15).
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Εικόνα 2: Δέσμευση των διαύλων ασβεστίου, L και Τ, από το μαγνήσιο (από
βιβλ.14)

2. Δακυττάρια μετακίνηση μαγνησίου
Το μαγνήσιο είναι ένα κατεξοχήν ενδοκυττάριο κατιόν και έτσι οι μηχανισμοί της διακυττάριας μετακίνησής του παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι μηχανισμοί εισόδου/εξόδου προς και από τα κύτταρα άρχισαν να
μελετώνται και να γίνονται κατανοητοί μετά το 2000. Η είσοδος του μαγνησίου στα κύτταρα γίνεται με τρεις διακριτούς τρόπους: παθητική μεταφορά (μικρή σημασία), μέσω των ανταλλακτών (exchangers) Na+-Mg2+
και Na+-Ca2+ οι οποίοι εισάγουν μαγνήσιο στα κύτταρα και εξάγουν Na+
και Ca2+ αντίστοιχα, αλλά κυρίως διαμέσου των ειδικών διαύλων μαγνησίου (specific magnesium channels). Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι
οι transient receptor potential melastatin 6 και 7 (TRPM 6, και TRPM 7)
και οι MagT1(16,17). Οι δίαυλοι TRPM 7 εντοπίζονται κυρίως στα αγγεία και
στο μυοκάρδιο και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του
καρδιαγγειακού συστήματος, ενώ οι TRPM 6 κυρίως στο επιθήλιο του λεπτού εντέρου και του άπω εσπειραμένου σωληναρίου και ρυθμίζουν την
εντερική απορρόφηση και τη νεφρική αποβολή του μαγνησίου(18). Οι δίαυλοι TRPM 7 έχουν διπλό ρόλο: εισαγάγουν το μαγνήσιο στα κύτταρα
και εν συνεχεία δρουν ως κινάσες και προάγουν τα ενδοκυττάρια σήματα
μέσω των ουσιών annexin, MHC, calpain και επιδρούν έτσι στην καρδιαγγειακή λειτουργία(19). Η λειτουργία τους επηρεάζεται από τη δράση της
αλδοστερόνης και της αγγειοτενσίνης-ΙΙ και αυτή η διαδικασία είναι ένας
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ακόμη συνδετικός κρίκος μεταξύ έλλειψης μαγνησίου και καρδιαγγειακής
νοσηρότητας(20,21). Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος των διαύλων MagT1
οι οποίοι εισάγουν το μαγνήσιο στα λεμφοκύτταρα και συμμετέχουν έτσι
στη ρύθμιση της κυτταρικής ανοσίας(17). Η έξοδος του μαγνησίου από τα
κύτταρα είναι μία ενεργητική διαδικασία η οποία γίνεται κυρίως διαμέσου
των ανταλλακτών (exchangers) Na+-Mg2+ και Na+-Ca2+ και δευτερευόντως
διαμέσου του αντιμεταφορέα Mn2+-Mg2+ και του συμμεταφορέα Cl--Mg2+(22).

3. Αιτιολογία υπομαγνησιαιμίας
Η έλλειψη μαγνησίου μπορεί να εμφανιστεί ως υπομαγνησιαιμία, η
οποία είναι μία οξεία ή υποξεία ηλεκτρολυτική διαταραχή ή ως χρόνια έλλειψη μαγνησίου, η οποία είναι μία χρόνια διαταραχή, που σχετίζεται με
διάφορες παθολογικές καταστάσεις όπως αθηρωματική νόσος, υπέρταση,
σακχαρώδης διαβήτης 2, μεταβολικό σύνδρομο, οξειδωτικό στρες, λιθίαση ουροποιητικού, επασβεστώσεις αγγείων, ημικρανίες, κρίσεις βρογχικού
άσθματος, διαταραχές της ανοσίας κ.ά. Στην υπομαγνησιαιμία έχουμε χαμηλά επίπεδα μαγνησίου ορού και όχι κατ' ανάγκη κανόνα μειωμένο το
ολικό μαγνήσιο του οργανισμού, ενώ στη χρόνια έλλειψη μαγνησίου τα
επίπεδα μαγνησίου του ορού δεν είναι πάντοτε μειωμένα, ενώ το ολικό
φορτίο μαγνησίου του οργανισμού είναι μειωμένο(9). Στο παρόν κείμενο
θα γίνει αναφορά μόνο στην υπομαγνησιαιμία. Σημειώνεται ωστόσο ότι τα
όρια των δύο αυτών καταστάσεων δεν είναι πάντοτε σαφή.
Ως υπομαγνησιαιμία ορίζεται συγκέντρωση μαγνησίου ορού μικρότερη
από 0,70 mmol/L (1,7 mg/dl) κλινικές όμως εκδηλώσεις εμφανίζονται σε
συγκεντρώσεις χαμηλότερες από 0,50 mmol/L (1,2 mg/dl)(23). Η υπομαγνησιαιμία είναι μία συχνή ηλεκτρολυτική διαταραχή η οποία συνήθως διαλάθει
της προσοχής ή υποεκτιμάται. Απαντάται στο 12-15% των νοσηλευομένων
ασθενών, ενώ σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας δυνατόν να ανευρεθεί σε
πάνω από το 50% των ασθενών(24). Συχνά συνυπάρχει με υποκαλιαιμία ή/
και υπασβεστιαιμία ή/και μεταβολική αλκάλωση.
Η γνώση του μεταβολισμού του μαγνησίου μας οδηγεί και στον προσδιορισμό των αιτίων της υπομαγνησιαιμίας, τα οποία εδράζονται κυρίως στο
πεπτικό σύστημα και στους νεφρούς.
Τα αίτια της υπομαγνησιαιμίας είναι:
• η μειωμένη διαιτητική (ή παρεντερική) πρόσληψη μαγνησίου,
• η μειωμένη εντερική απορρόφηση ή η αυξημένη εντερική αποβολή,
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• η αυξημένη νεφρική αποβολή του μαγνησίου,
• η διαδιαμερισματική μετακίνηση του μαγνησίου και
• αυξημένη αποβολή από το δέρμα.
Τα συνηθέστερα αίτια της μειωμένης εντερικής απορρόφησης είναι τα
διαρροϊκά σύνδρομα, ο χρόνιος αλκοολισμός, τα πεπτικά συρίγγια και οι
εντερικές παρακάμψεις.
Το συνηθέστερο αίτιο νεφρογενούς υπομαγνησιαιμίας είναι η χρήση
διουρητικών (πλην των καλιοσυντηρητικών) αλλά και άλλων φαρμάκων
όπως αμινογλυκοσίδες, αντινεοπλασματικά, ανοσοκατασταλτικά κ.ά. Υπομαγνησιαιμία μπορεί επίσης να προκληθεί σε πολυουρικά σύνδρομα, σε σ.
διαβήτη και σε διάφορες ενδοκρινοπάθειες.
Σε μετακίνηση/ανακατανομή του μαγνησίου οφείλονται περιπτώσεις
υπομαγνησιαιμίας μετά από παραθυρεοειδεκτομή ως μέρος του συνδρόμου του «πεινόντος οστού» (μετακίνηση μαγνησίου μαζί με ασβέστιο προς
τα οστά), σε οξεία παγκρεατίτιδα ή σε μαζικές μεταγγίσεις αίματος.
Άλλα αίτια υπομαγνησιαιμίας είναι οι αυξημένες απώλειες μαγνησίου
από το δέρμα όπως σε έντονη άσκηση/άθληση και σε εκτεταμένα εγκαύματα, όπου είναι δυνατό να υπάρχει απώλεια μαγνησίου έως και 1 gr ημερησίως.
Ένας ιδιαίτερος τύπος υπομαγνησιαιμίας με επιπλέον κλινική σημασία
είναι αυτή η οποία επάγεται από τους αναστολείς της καλσινευρίνης (CNIs),
κυκλοσπορίνη και τακρόλιμους, οι οποίοι χορηγούνται ως ανοσοκατασταλτικά φάρμακα στις μεταμοσχεύσεις. Η διαταραχή αυτή γίνεται εμφανής ήδη
από τις πρώτες εβδομάδες μετά τη μεταμόσχευση και αφορά πάνω από
το 90% των μεταμοσχευμένων ασθενών, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό 3040% ασθενών παραμένουν υπομαγνησιαιμικοί παρά τη χορήγηση επαρκούς δόσης σκευασμάτων μαγνησίου(13).
Η υπομαγνησιαιμία επιτείνει την νεφροτοξικότητα των CNIs, η οποία με
τη σειρά της προάγει μεγαλύτερη νεφρική αποβολή μαγνησίου με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας μικρός φαύλος κύκλος(25,26). Η προαγόμενη από
τους CNIs υπομαγνησιαιμία προκαλεί λειτουργική μείωση του GFR, αλλά
συμμετέχει και στην ανάπτυξη των χρόνιων ινωτικών βλαβών που προκαλούν οι CNIs, διαμέσου της κατ’ ευθείαν ενεργοποίησης των γνωστών
ινωδογενετικών μορίων που συμμετέχουν στη δημιουργία της νεφρικής
ίνωσης (cortical mRNA of transforming growth factor beta, plasminogen
activator inhibitor, tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1 κ.ά)(27).
Έχει δειχτεί επίσης ότι στους ασθενείς με ιστολογικές αλλοιώσεις τοξικό380
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τητας κυκλοσπορίνης τα χαμηλότερα επίπεδα μαγνησίου ορού σχετιζόταν
με ταχύτερη μείωση της λειτουργίας και αυξημένους ρυθμούς απώλειας
του νεφρικού μοσχεύματος(28). Όσο αφορά τώρα την αιτιολογία της υπομαγνησιαιμίας, αυτή φαίνεται ότι οφείλεται σε μαγνησιουρία, εξαιτίας μειωμένης επαναρρόφησηs του μαγνησίου στο άπω εσπειραμένο σωληνάριο, η
οποία προκαλείται από την αδρανοποίηση που προκαλούν οι CNIs στους
νεφρικούς διαύλους TRPM 6 διαμέσου αδρανοποίησης (down regulation)
του παράγοντα renal epidermal growth factor (rEGF), ο οποίος είναι διεγέρτης των TRPM 6(13,29).
Ένα σημαντικό αίτιο υπομαγνησιαιμίας, το οποίο έχει αναγνωριστεί
τα τελευταία έτη είναι η μακροχρόνια χορήγηση αναστολέων της αντλίας
πρωτονίων (PPIs). Ο επικρατέστερος υπεύθυνος μηχανισμός για αυτή την
εκδήλωση είναι η καταστολή της λειτουργίας των εντερικών διαύλων TRPM
6, οι οποίοι ρυθμίζουν την εντερική απορρόφηση του διαιτητικά προσλαμβανόμενου μαγνησίου. Η καταστολή αυτή επάγεται από το αλκαλικό pH
που προκαλούν οι PPIs στον γαστρεντερικό σωλήνα, με αποτέλεσμα την
μειωμένη απορρόφηση και κατ’ επέκταση την αυξημένη αποβολή του μαγνησίου από τα κόπρανα(30).
Υπάρχει μία ενδιαφέρουσα σχέση/συνύπαρξη με ιδιαίτερη κλινική σημασία μεταξύ υπομαγνησιαιμίας και υποκαλιαιμίας και μεταξύ υπομαγνησιαιμίας και υπασβεστιαιμίας. Πέραν των κοινών αιτίων που μπορεί να
ευθύνονται για την ταυτόχρονη πρόκληση υπομαγνησιαιμίας και υποκαλιαιμίας λ.χ. διουρητικά ή διάρροιες ή υπομαγνησιαιμίας και υπασβεστιαιμίας λ.χ. έλλειψη βιταμίνης D, η υπομαγνησιαιμία από μόνη της μπορεί
να προαγάγει κάθε μία από τις παραπάνω διαταραχές. Μάλιστα εάν δεν
διορθωθεί πρώτα η υπομαγνησιαιμία, η οποία μπορεί να είναι και λανθάνουσα, είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθούν με την όποια θεραπεία τα
επίπεδα καλίου και ασβεστίου. O μηχανισμός πρόκλησης υπασβεστιαιμίας σε οξεία υπομαγνησιαιμία δεν είναι απολύτως διευκρινισμένος φαίνεται
όμως ότι οφείλεται στα χαμηλά επίπεδα της παραθορμόνης και στην επαγωγή αντίστασης των οστών και των νεφρικών σωληναρίων στη δράση
της παραθορμόνης(31). Τα πράγματα είναι πιο σαφή στην περίπτωση της
υποκαλιαιμίας, η οποία οφείλεται σε αυξημένη καλιούρηση. Ως γνωστόν
η τελική ρύθμιση της νεφρικής αποβολής του καλίου γίνεται στον άπω νεφρώνα διαμέσου των διαύλων ROMK, την λειτουργία των οποίων ρυθμίζει
το ενδοκυττάριο μαγνήσιο. Σε περίπτωση μειωμένων επιπέδων ενδοκυττάριου μαγνησίου στα επιθηλιακά κύτταρα των άπω σωληναρίων αναστέλ381
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λεται η λειτουργία των ανασταλτών των διαύλων ROMK με αποτέλεσμα
αυξημένη καλιούρηση(32).
Μία συνολική ταξινόμηση των αιτίων της υπομαγνησιαιμίας συνοψίζεται
στον Πίνακα 1.
Συγγενείς υπομαγνησιαιμίες Έχουν περιγραφεί πάνω από 20 διαφορετικές μορφές συγγενούς υπομαγνησιαιμίας, οι οποίες οφείλονται σε ισάριθμες μεταλλάξεις των γονιδίων τα οποία κωδικοποιούν την έκφραση των
διαύλων εισόδου του μαγνησίου. Οι κυριότερες από αυτές οφείλονται σε:
• μειωμένη εντερική απορρόφηση του μαγνησίου λόγω έλλειψης ή
μειωμένης έκφρασης των TRPM 6. Εκδηλώνεται ως υπομαγνησιαιμία με συνοδό υπασβεστιαιμία,
• αυξημένη νεφρική αποβολή με τη διαταραχή να εντοπίζεται στο ανιόν σκέλος της αγκύλης Henle, με κύριο εκπρόσωπο τις διάφορες
μορφές του συνδρόμου Bartter. Εκδηλώνεται ως υποκαλιαιμία με
συνοδό ασβεστιουρία και υπασβεστιαιμία και ενίοτε υπομαγνησιαιμία και
• αυξημένη νεφρική αποβολή με τη διαταραχή να εντοπίζεται στο
άπω εσπειραμένο σωληνάριο, με συνηθέστερη μορφή το σύνδρομο
Gitelman. Εκδηλώνεται ως υποκαλιαιμία με συνοδό μαγνησιουρία
και υπομαγνησιαιμία και υπασβεστιουρία.
Αναλυτική και λεπτομερής περιγραφή των συγγενών υπομαγνησιαιμιών υπάρχει στις βιβλιογραφικές αναφορές 13 και 33.

4. Κλινική σημασία υπομαγνησιαιμίας
Οι κλινικές εκδηλώσεις της υπομαγνησιαιμίας αφορούν κυρίως το
νευρομυικό και το καρδιαγγειακό σύστημα. Στο νευρομυικό σύστημα τα
συμπτώματα οφείλονται σε μείωση της ουδού της νευρομυικής διεγερσιμότητας και αποδίδονται στην υπομαγνησιαιμία καθεαυτή ή στη συνοδό
υπασβεστιαιμία ή στη μεταβολική αλκάλωση, ενώ στο καρδιαγγειακό σύστημα οι εκδηλώσεις αποδίδονται σε μείωση του ενδοκυττάριου καλίου και
αύξηση του ενδοκυττάριου ασβεστίου(9,23). Πάντως σε αρκετές περιπτώσεις
ήπιας υπομαγνησιαιμίας δεν υπάρχουν κλινικές εκδηλώσεις ή διαλανθάνουν της προσοχής ή υποεκτιμώνται. Σε επίπεδα μαγνησίου ορού 0,500,70 mmol/L δυνατόν να υπάρχει νευρομυική ευερεθιστότητα, αυξημένα
τενόντια αντανακλαστικά, κράμπες και ίσως καρδιακές αρρυθμίες. Σοβαρότερες εκδηλώσεις εμφανίζονται σε επίπεδα μαγνησίου ορού χαμηλότερα
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από 0,50 mmol/L. Από το νευρομυικό σύστημα θετικά σημεία Chvostek
και Trousseau, τετανία, σπασμοί, σύγχυση, παραλήρημα, κώμα και τελικά θάνατος(33,34). Από το καρδιαγγειακό σύστημα υπάρχει κυρίως αύξηση
της τοξικότητας δακτυλίτιδας και αρρυθμίες, κολπική μαρμαρυγή, κοιλιακές
αρρυθμίες και η ιδιάζουσα «κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου» (torsades
de pointes)(35). Χαρακτηριστικά οι αρρυθμίες αυτές είναι ανθεκτικές στην
αντιαρρυθμική αγωγή και στη χορήγηση καλίου και υποχωρούν μόνο με τη
συγχορήγηση μαγνησίου. Σε σοβαρότερες καταστάσεις έχουμε υπόταση,
μείωση της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου και τελικά ανακοπή και θάνατο. Πιθανολογείται επίσης ότι η υπομαγνησιαιμία συμβάλλει στην επέκταση
του εμφράγματος(36). Με βάση αυτή την υπόθεση και τη λογική της πρόληψης των αρρυθμιών την πρώτη μετεμφραγματική περίοδο, έχει καθιερωθεί από αρκετά Καρδιολογικά κέντρα η προληπτική χορήγηση μαγνησίου
ενδοφλεβίως στους ασθενείς τα πρώτα 24ωρα μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου ανεξαρτήτως επιπέδων μαγνησίου ορού. Πάντως μεταγενέστερες
μελέτες δεν απέδειξαν αύξηση της επιβίωσης μετά από οξύ έμφραγμα του
μυοκαρδίου μ’ αυτή τη θεραπευτική ταχτική(37).

5. Διάγνωση και θεραπεία της υπομαγνησιαιμίας
Η θεραπεία της υπομαγνησιαιμίας βασίζεται σε τρεις άξονες:
• στην αναγνώριση και αντιμετώπιση του γενεσιουργού αιτίου (πρώτο
βήμα),
• στη διόρθωση των τυχόν συνοδών ηλεκτρολυτικών διαταραχών και
• στη φαρμακευτική αντιμετώπιση.
Ορισμένες φορές το αίτιο είναι προφανές, ενώ σε άλλες όχι. Υπομαγνησιαιμία στην παιδική ηλικία χωρίς εμφανή αιτία, ιδίως εάν συνδυάζεται με
χαμηλό κάλιο ή/και χαμηλό ασβέστιο ή/και μεταβολική αλκάλωση θέτουν
την υποψία συγγενούς νοσήματος (σ. Bartter, σ. Gitelman, μειωμένη εντερική απορρόφηση λόγω μειωμένης έκφρασης του TRPM 6), ενώ αντίθετα
η συνύπαρξη μεταβολικής οξέωσης κατευθύνει προς τη νεφροσωληναριακή οξέωση.
Όπως προαναφέρθηκε τα επίπεδα μαγνησίου του ορού δεν αντιπροσωπεύουν πάντοτε το ολικό μαγνήσιο του οργανισμού και έτσι είναι δυνατό
να υπάρχει έλλειψη μαγνησίου με φυσιολογικές τιμές μαγνησίου ορού. Σε
μία τέτοια περίπτωση η δοκιμασία φόρτισης με μαγνήσιο πιθανά να βοηθήσει στην τεκμηρίωση πραγματικής υπομαγνησιαιμίας. Χορηγείται διάλυμα
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που περιέχει 30 mmol (720 mg) μαγνησίου ενδοφλεβίως μέσα σε 8 ώρες
και προσδιορίζεται η ποσότητα του αποβαλλόμενου με τα ούρα μαγνησίου
τις επόμενες 24 ώρες. Σε περίπτωση που υπάρχει μειωμένη ποσότητα μαγνησίου στον οργανισμό, η αποβαλλόμενη ποσότητα είναι μικρότερη από
το 70-80% (20-25 mmol) της χορηγηθείσας, ενώ εάν αντίθετα οι αποθήκες
του οργανισμού είναι πλήρεις, τότε η αποβαλλόμενη ποσότητα είναι πάνω
από 90% (27 mmol)(14).
Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το εάν μία υπομαγνησιαιμία οφείλεται σε διαταραχές της νεφρικής αποβολής του μας δίδει ο προσδιορισμός της κλασματικής νεφρικής απέκκρισης του (KAmg), που γίνεται με
την εφαρμογή του τύπου:

Ο συντελεστής 0,7 υποδηλώνει ότι μόνο το 70% του μαγνησίου του
ορού είναι διηθήσιμο.
Κλασματική απέκκριση μεγαλύτερη του 5% υποδηλώνει νεφρική απώλεια μαγνησίου, ενώ τιμή μικρότερη του 2% είναι ενδεικτική εξωνεφρικών
αιτίων υπομαγνησιαιμίας(38).
Αρκετές φορές η υπομαγνησιαιμία συνυπάρχει με υποκαλιαιμία ή υπασβεστιαιμία ή μεταβολική αλκάλωση και σ' αυτές τις περιπτώσεις παράλληλα με την αντιμετώπιση της υπομαγνησιαιμίας θα πρέπει να διορθώνονται
και οι διαταραχές αυτές. Επίσης όπως έχει ήδη αναφερθεί μία υποκαλιαιμία ή υπασβεστιαιμία, οι οποίες είναι ανθεκτικές στη χορήγηση καλίου
και ασβεστίου αντίστοιχα θέτουν ισχυρή υποψία συνύπαρξης με εμφανή ή
λανθάνουσα μορφή μιας υποκείμενης υπομαγνησιαιμίας.
Στις περισσότερες φορές η αντιμετώπιση του γενεσιουργού αιτίου παράλληλα με την από του στόματος χορήγηση μαγνησίου είναι αρκετά για
την αποκατάσταση της υπομαγνησιαιμίας. Πιο συγκεκριμένα σε περιπτώσεις ήπιας, ασυμπτωματικής υπομαγνησιαιμίας, με επίπεδα μαγνησίου
ορού 0,50-0,75 mmol/l, η λήψη τροφών πλούσιων σε μαγνήσιο σε συνδυασμό με τη χορήγηση μαγνησίου από το στόμα, 6-10 mmol (150-250 mg) το
24ωρο, αρκούν για την αποκατάσταση των ελλειμμάτων του μαγνησίου(9).
Η προσθήκη βιταμίνης D3 επίσης θα βοηθήσει στις περιπτώσεις που οι
εντερικές ή νεφρικές απώλειες είναι έντονες και μακροχρόνιες.
Ασθενείς με υπομαγνησιαιμία η οποία οφείλεται σε διουρητικά, αγκύλης
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ή θειαζιδικά, οι οποίοι δεν μπορούν να διακόψουν τη διουρητική αγωγή,
μπορεί να ωφεληθούν από την προσθήκη ενός καλιοσυντηρητικού διουρητικού, όπως αμιλορίδη ή ανταγωνιστή της αλδοστερόνης, τα οποία αυξάνουν την επαναρρόφηση του μαγνησίου στον άπω νεφρώνα. Είναι επίσης
φάρμακα εκλογής σε περιπτώσεις υπομαγνησιαιμίας που οφείλονται σε σ.
Bartter, σ. Gitelman ή τοξικότητα από πλατινόλη. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις
η αναπλήρωση του μαγνησίου από μόνη της δεν αρκεί, καθόσον η προσωρινά επιτυγχανόμενη αύξηση της συγκέντρωσης του μαγνησίου ορού,
οδηγεί σε περαιτέρω νεφρική αποβολή του ιόντος39. Εννοείται ότι στις συγγενείς υπομαγνησιαιμίες η χορήγηση μαγνησίου από το στόμα κατά κανόνα γίνεται δια βίου.
Σε σοβαρές υπομαγνησιαιμίες, μαγνήσιο ορού χαμηλότερο 0,4 mmol/l
(0,96 mg/dl), ιδίως εάν συνοδεύονται από σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις
(αρρυθμίες, μυικές κράμπες, σπασμούς, τετανία, σύγχυση, κώμα κ.ά) είναι
επιβεβλημένη η αντιμετώπιση της υπομαγνησιαιμίας με ενδοφλέβια χορήγηση μαγνησίου. Χορηγείται θειικό μαγνήσιο ενδοφλεβίως σε δόση 20-30
mmol (480-720 mg) ημερησίως για 2-3 ημέρες ή μέχρι να αποκατασταθεί η
κλινική εικόνα και κατόπιν συνεχίζουμε με από του στόματος μαγνήσιο(34).
Οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να βρίσκονται σε στενή παρακολούθηση
(monitoring) με ΗΚΓ/μα, προσδιορισμό επιπέδων μαγνησίου ορού και λοιπών ηλεκτρολυτών, παρακολούθηση νεφρικής λειτουργίας, εκτίμηση τενοντίων αντανακλαστικών.
Επίσης σε ασθενείς ΜΕΘ ή μη δυνάμενους να σιτιστούν για χρονικό
διάστημα πέραν της εβδομάδας ή σε τρεφόμενους παρεντερικά, καθώς και
σε εκείνους με μακροχρόνια πεπτικά συρίγγια, θα πρέπει τα χορηγούμενα
υγρά ή η παρεντερική διατροφή να εμπλουτίζονται με 8-10 mmol (192 240
mg) μαγνησίου ημερησίως.
Τα σκευάσματα μαγνησίου για χορήγηση από του στόματος κυκλοφορούν ως άλατα ασπαρτικού ή πινδολικού (κυρίως), αλλά και θειικού,
ανθρακικού, γλυκονικού χλωριούχου, οξυβουτυρικού κ.ά μαγνησίου(40). Σε
δόσεις πάνω από 250 mg ημερησίως μπορεί να προκαλέσουν διάρροια. Η
ενδοφλέβια μορφή του μαγνησίου κυκλοφορεί ως θειικό μαγνήσιο και χορηγείται αραιωμένο σε νατριούχο ή σακχαρούχο σε βραδεία έγχυση, καθόσον μπορεί να προκαλέσει υπόταση ή θρόμβωση της χρησιμοποιούμενης
φλέβας.
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Μειωμένη πρόσληψη
«Άστοχες διαιτητικές συνήθειες», «μαλακό ύδωρ»
Ψυχογενής ανορεξία, εξαντλητικές δίαιτες
Ασιτία, αλκοολισμός, ιδρυματισμός
Ασθενείς ΜΕΘ, παρεντερική διατροφή
Μειωμένη εντερική απορρόφηση
Διαρροϊκά σύνδρομα, κατάχρηση καθαρτικών
Πεπτικά συρίγγια, εντερικές παρακάμψεις
Εντερεκτομή, φλεγμονώδεις εντεροπάθειες
Σύνδρομα δυσαπο-ρρόφησης, αλκοολισμός
Αναστολείς αντλίας πρωτονίων (PPIs), έλλειψη βιταμίνης D
Συγγενείς υπομαγνησιαιμίες
Αυξημένη νεφρική αποβολή
Διουρητικά (πλην καλιοσυντηρητικών)
Αμινογλυκοσίδες, πλατινόλη, CNIs, sirolimus, αμφοτερικίνη Β, πενταμιδίνη
Πολυουρικά σύνδρομα, σ. διαβήτης
Αλδοστερινισμός, υπερθυρεοειδισμός
Σ. Gitelman, σ. Bartter, νεφροσωληναριακές οξεώσεις
Λοιπές συγγενείς υπομαγνησιαιμίες
Αυξημένες δερματικές απώλειες
Εκτεταμένα εγκαύματα
Έντονη άσκηση/άθληση
Μετακίνηση-Ανακατανομή
Οξεία παγκρεατίτιδα, μαζικές μεταγγίσεις αίματος
Μετά παραθερεοειδεκτομή

Πίνακας 1: Αίτια υπομαγνησιαιμίας
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Ερωτήσεις
1. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό (ένα σωστό):
α) Το μαγνήσιο προάγει την είσοδο του ασβεστίου στα κύτταρα;
β) Η υπερμαγνησιαιμία συνοδεύει την υπασβεστιαιμία;
γ) Η υπομαγνησιαιμία είναι συμπτωματική σε τιμές < 0,5 mmol/l = 1,2 mg/dl;
δ) Το εξωκυττάριο μαγνήσιο είναι περίπου το 10% του συνολικού μαγνησίου του οργανισμού;
ε) Η υπερμαγνησιαιμία συνοδεύει την υποκαλιαιμία;
2. Η εντερική απορρόφηση του μαγνησίου είναι ελαττωμένη σε (ένα
σωστό):
α) Έλλειψη ή μειωμένη έκφραση των υποδοχέων TRPM7;
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β) Έλλειψη βιταμίνης D;
γ) Σε υποπαραθυρεοειδισμό;
δ) Σε μειωμένη περιεκτικότητα των τροφών σε μαγνήσιο;
ε) Σε υποκαλιαιμία;
3. Η υπομαγνησιαιμία σχετίζεται ή προκαλεί (ένα σωστό):
α) Αύξηση της τοξικότητας της δακτυλίτιδας;
β) Ημικρανίες;
γ) Κοιλιακές αρρυθμίες;
δ) Υπέρταση;
ε) Όλα τα παραπάνω;
4. Μαγνησιουρία προκαλούν (ένα σωστό):
α) Οι αμινογλυκοσίδες;
β) Οι αναστολείς της καλσινευρίνης;
γ) Ο σ. διαβήτης;
δ) Όλα τα παραπάνω;
ε) Τίποτα από τα παραπάνω;
5. Τι από τα παρακάτω είναι σωστό (ένα σωστό):
α) Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων προκαλούν υπομαγνησιαιμία;
β) Η σεβελαμέρη προκαλεί υπομαγνησιαιμία;
γ) Σε ΧΝΝ τα επίπεδα μαγνησίου του ορού αυξάνονται όταν ο GFR είναι <
15 ml/min;
δ) Η υπομαγνησιαιμία σχετίζεται ή συνυπάρχει με μεταβολική οξέωση;
ε) Η συνήθης διαιτητική πρόσληψη μαγνησίου πρέπει να κυμαίνεται 50-100
mg ημερησίως;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
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Ασβέστιο τροφών, βιταμίνη D και οστεοπόρωση
Μάκρω Σονικιάν,
Νεφρολόγος, Διευθύντρια ΓΠΝΑ «Σισμανόγλειο»
Περιεχόμενα
1. Γενικά στοιχεία περί οστεοπόρωσης
1.1. Επιδημιολογικά στοιχεία για την πρωτοπαθή ΟΠ
1.2. Ελάττωση/απώλεια οστικής μάζας με την ηλικία
2. Οστεοπόρωση και διαταραχές μεταβολισμού του ασβεστίου (Ca)
2.1. Οστεοπόρωση και οστική απορρόφηση/παραθορμόνη (ΡΤΗ)
2.2. Οστεοπόρωση και εντερική απορρόφηση Ca
2.3. Οστεοπόρωση και πρόσληψη Ca
3. Οστεοπόρωση και διαταραχές της βιταμίνης D
3.1. Πρόσληψη βιταμίνης D
3.2. Ανεπάρκεια βιταμίνης D και απορρόφηση Ca
4. Η βιταμίνη D και το Ca στην αντιμετώπιση της ΟΠ
4.1. Αποτελέσματα υποκατάστασης Ca και/ή βιταμίνης D επί ΟΠ
4.1.1. Υποκατάσταση Ca
4.1.2. Υποκατάσταση βιταμίνης D
4.1.3. Συνδυασμένη υποκατάσταση Ca και βιταμίνης D
4.1.4. Πρόσληψη πρωτεϊνών/κολλαγόνου επί ΟΠ
5. Βιβλιογραφία

Κύρια σημεία
- Η οστεοπόρωση (ΟΠ) είναι μεταβολικό νόσημα που χαρακτηρίζεται από οστική
αραίωση, ελάττωση οστικής μάζας, μειωμένη οστική αντοχή και αυξημένο κίνδυνο
καταγμάτων. Το 25% των ασθενών άνω των 50 ετών με κάταγμα ισχίου θα αποβιώσουν μέσα στο πρώτο έτος μετά το κάταγμα. Η ΟΠ αποτελεί μείζον πρόβλημα
δημόσιας υγείας αφού προκαλεί απώλεια κινητικότητας και ανεξαρτησίας, χρόνια
κλινήρη κατάσταση, χρόνιο πόνο, αναπηρία, ψυχολογικά συμπτώματα/κατάθλιψη
και οικονομικό κόστος που συγκρίνεται με αυτό της στεφανιαίας νόσου
- Η κορυφαία οστική μάζα επιτυγχάνεται έως την ηλικία των 30 ετών. Στη συνέχεια
διατηρείται σταθερή και στους άνδρες και στις γυναίκες έως τη μέση ηλικία. Έκτοτε,
στις γυναίκες παρατηρείται απώλεια οστικής μάζας που διαδραματίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη είναι φάση επιταχυνόμενης οστικής απώλειας λόγω εμμηνόπαυσης και
οιστρογονικής ανεπάρκειας και χαρακτηρίζεται από απώλεια κυρίως του δοκιδώδους
οστού, οπότε εξηγούνται τα συχνότερα κατάγματα οστών πλούσιων σε σπογγώδη ουσία, όπως τα κατάγματα αντιβραχίου (Colles’). Για την αποφυγή υπερασβεστιαιμίας
λόγω αύξησης της οστικής απορρόφησης, αυξάνεται αντισταθμιστικά η απέκκριση του
ασβεστίου (Ca) στα ούρα και ελαττώνεται η εντερική του απορρόφηση, οπότε η παραθορμόνη (PTH) παραμένει σταθερή ή τείνει να μειωθεί ελαφρά
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- Η δεύτερη φάση μετά την ηλικία των 70 ετών είναι φάση βραδείας οστικής
απώλειας που συνεχίζεται επ’ αόριστον. Στους άνδρες η οστική απώλεια γίνεται
μόνο σε μία φάση που μοιάζει με τη δεύτερη φάση βραδείας οστικής απώλειας των
γυναικών. Κατά τη φάση αυτή και στα δύο φύλα η οστική μάζα μειώνεται με βραδείς
ρυθμούς και με παρόμοια απώλεια δοκιδώδους και συμπαγούς οστού. Επηρεάζεται ο εξωσκελετικός μεταβολισμός του Ca με μειωμένη εντερική απορρόφηση του
στοιχείου, μειωμένη νεφρική επαναρρόφηση Ca και διαταραχή του μεταβολισμού
της βιταμίνης D, που μαζί με την αναμενόμενη λόγω ηλικίας μείωση της νεφρικής
λειτουργίας και την ανεπάρκεια βιταμίνης D οδηγούν σε δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (ΔΥΠΘ)
- Με την πάροδο της ηλικίας ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 70 ετών η εντερική
απορρόφηση Ca μειώνεται και στα δύο φύλα. Οι ασθενείς με ΟΠ έχουν χαμηλότερα
επίπεδα 1,25(ΟΗ)2D και χαμηλότερη κλασματική απορρόφηση Ca. Εκτός από την
πρωτοπαθή διαταραχή της εντερικής μεταφοράς Ca, υπάρχει ανεπαρκής μετατροπή της 25(ΟΗ)D σε 1,25(ΟΗ)2D, αφενός πρωτοπαθώς λόγω μειωμένης 1α-ΟΗ-λάσης από μειωμένη νεφρική παραγωγή της και αφετέρου δευτεροπαθώς από μείωση
των παραγόντων που φυσιολογικά διεγείρουν την παραγωγή 1,25(ΟΗ)2D, όπως
λ.χ. διαταραχές επιπέδων ΡΤΗ και φωσφόρου
- Μαζί με την ανεπάρκεια οιστρογόνων, τη μειωμένη απορρόφηση Ca, τον
ΔΥΠΘ, την ανεπάρκεια της βιταμίνης D, τη χαμηλή φυσική δραστηριότητα, γενετικούς παράγοντες, το κάπνισμα και το αλκοόλ, η χαμηλή πρόσληψη Ca είναι ένας
από τους πολλούς υπεύθυνους παράγοντες για ΟΠ. Για να προληφθεί το αρνητικό
ισοζύγιο Ca αυξάνονται οι ανάγκες σε Ca από ~1000 mg/24ωρο προ εμμηνόπαυσης σε ~1200 mg/24ωρο μετά την ηλικία των 50 ετών
- Ο καλύτερος τρόπος κάλυψης των καθημερινών αναγκών σε Ca είναι η πρόσληψη Ca μέσω της δίαιτας, κυρίως από γάλα, τυρί, γιαούρτι, παγωτό, εμφιαλωμένα νερά εμπλουτισμένα με Ca, κεφίρ (σύνθετο συμβιωτικό μίγμα μικροοργανισμών,
που παράγεται από οποιονδήποτε τύπο γάλακτος με τη χρήση κόκκων κεφίρ) και
κατά δεύτερο λόγο από πράσινα λαχανικά, ξηρούς καρπούς, ψωμί, δημητριακά
- Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για την απορρόφηση του Ca. Συντίθεται στο δέρμα με την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας. Πρόδρομη ουσία είναι η 7-δεϋδροχοληστερόλη με διαδοχικές μετατροπές σε προβιταμίνη D3 και βιταμίνη D3 στο δέρμα, 25(ΟΗ)D στο ήπαρ και 1,25(ΟΗ)2D (ενεργός μορφή της βιταμίνης D) στους
νεφρούς
- Η βιταμίνη D που περιέχεται σε φυτικές τροφές είναι βιταμίνη D2 ή εργοκαλσιφερόλη, ενώ η βιταμίνη D που περιέχεται σε ζωικές τροφές είναι βιταμίνη D3 ή
χοληκαλσιφερόλη. Δεδομένης της σχετικής έλλειψης τροφών που περιέχουν βιταμίνη D (σολομός, σκουμπρί, σαρδέλα, κρόκοι αυγών, μουρουνέλαιο, εμπλουτισμένες
τροφές) τα συμπληρώματα βιταμίνης D είναι συχνά απαραίτητα
- Η κατάσταση του οργανισμού ως προς τη βιταμίνη D εκτιμάται βάσει των επιπέδων της 25(OH)D ορού με βέλτιστη συγκέντρωση ολικής 25(OH)D μεταξύ 20 και
50 ng/ml. Ανεπάρκεια της βιταμίνης D παρατηρείται συχνότερα στη Μαύρη φυλή,
σε ιδρυματοποιημένους ασθενείς, σε μεγάλα υψόμετρα, κατά τους 3-4 μήνες του
χειμώνα, επί παχυσαρκίας και επί χρήσης αντηλιακών, καθώς και στα ηλικιωμένα
άτομα, αφού με την πάροδο της ηλικίας το δέρμα έχει ολοένα και μικρότερη ικανότητα παραγωγής βιταμίνης D και το ήπαρ και οι νεφροί μειωμένη ικανότητα υδροξυλιώσεων. Πάνω από το 50% των γυναικών με ΟΠ έχουν ανεπάρκεια βιταμίνης
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D και χαμηλά επίπεδα 25(ΟΗ)D (<12 ng/ml) συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο
καταγμάτων στη Λευκή φυλή
- Η επαρκής υποκατάσταση Ca και βιταμίνης D είναι ουσιώδους σημασίας για
τη διατήρηση της σκελετικής υγείας και οι φαρμακευτικές θεραπείες της ΟΠ εφαρμόζονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται κατάλληλη θεραπεία με Ca και
βιταμίνη D
- Στις περισσότερες μελέτες με χορήγηση μόνο Ca η οστική πυκνότητα αυξήθηκε και ελαττώθηκε ο κίνδυνος οστεοπορωτικών καταγμάτων, κυρίως του ισχίου
και των μη σπονδυλικών καταγμάτων, ενώ μόνη η βιταμίνη D σε δόση 400 IU το
24ωρο δεν ήταν αρκετή για την αύξηση της οστικής πυκνότητας και τη μείωση των
καταγμάτων. Η συνδυασμένη χορήγηση Ca και βιταμίνη D οδήγησε σε αύξηση της
οστικής πυκνότητας και μείωση των πτώσεων, αλλά η μείωση των καταγμάτων δεν
παρατηρήθηκε σ’ όλες τις μελέτες, που επιπλέον ανέδειξαν το πρόβλημα της ελλιπούς συμμόρφωσης στη θεραπεία. Δεν είναι εύκολο να διαχωριστεί η συμβολή του
Ca από αυτή της βιταμίνης D στην έκβαση της θεραπείας υποκατάστασης, η οποία
περιλαμβάνει συνδυασμό βιταμίνης D και Ca
- Ως προς τη βιταμίνη D συστήνεται η per Os λήψη χοληκαλσιφερόλης 800-1000
IU ημερησίως, έκθεση στον ήλιο προσώπου, μπράτσων, χεριών, για 5-15 min, στις
ώρες μεταξύ 10:00 και 15:00, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα
- Ως προς το Ca, συστήνεται ημερήσια πρόσληψη ~1200 mg/24ωρο, κατά προτίμηση από τις τροφές και αν αυτό δεν είναι δυνατό, μέσω συμπληρωμάτων Ca, σε
ημερήσια ποσότητα στοιχειακού Ca 500-1000 mg/24ωρο, σε διαιρημένες δόσεις και
σε διαφορετική χρονική στιγμή από τις λήψεις διφωσφονικών, σιδήρου και θυρεοειδικών ορμονών για να μη μειωθεί η απορρόφησή τους
- Σε γυναίκες με ΟΠ προ εμμηνόπαυσης και στους άνδρες με ΟΠ συστήνονται
1000 mg Ca και 600 IU βιταμίνης D ημερησίως. Στα άτομα άνω των 65 ετών προτείνονται τουλάχιστον 800 mg Ca και 800-1000 IU βιταμίνης D ημερησίως
- Επί υψηλής πρόσληψης Ca, είτε από συμπληρώματα Ca, είτε από συνδυασμένη χορήγηση Ca και βιταμίνης D υπάρχει κίνδυνος νεφρολιθίασης ενώ η ύπαρξη καρδιαγγειακού κινδύνου δεν είναι προς το παρόν διασαφηνισμένη

1. Γενικά στοιχεία περί οστεοπόρωσης
Η διατήρηση της υγείας του σκελετού είναι σημαντικός παράγοντας για
την ποιοτική επιμήκυνση της διάρκειας ζωής. Η οστεοπόρωση (ΟΠ) είναι
μεταβολικό νόσημα το οποίο χαρακτηρίζεται από οστική αραίωση και μειωμένη οστική αντοχή που οδηγούν σε προδιάθεση για αυξημένο κίνδυνο
κατάγματος οποιουδήποτε οστού, αλλά ιδιαίτερα των σπονδύλων και του
ισχίου(1). Η μειωμένη οστική μάζα που οδηγεί αργότερα σε υψηλότερο κίνδυνο καταγμάτων χαρακτηρίζεται ως οστεοπενία.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η διάγνωση της ΟΠ τίθεται, είτε από την εμφάνιση μετά πτώση εξ ιδίου ύψους μη αναμενόμενου
κατάγματος ευθραυστότητας σε σπόνδυλο, ισχίο, καρπό και πύελο, είτε
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από την ανεύρεση οστικής πυκνότητας σε επίπεδα ίσα ή κατώτερα των
2,5 σταθερών αποκλίσεων (SD) σε σχέση με την μέση οστική πυκνότητα
νεαρού ενήλικα (T-score≤2,5) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο διπλής ενεργειακής απορροφησιομετρίας με ακτίνες Χ (DEXA). Η διάγνωση της οστεοπενίας ορίζεται ως T-score μεταξύ -1 και -2,5 SD(1).
Σημείωση: Ο όρος «ΟΠ» στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρεται στην πρωτοπαθή οστεοπόρωση και όχι στην οστεοπόρωση που δημιουργείται από υποκείμενες
παθολογικές καταστάσεις όπως είναι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, η
χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ), οι καταστάσεις δυσαπορρόφησης, κοκκιωματώδεις
παθήσεις, καταστάσεις με λήψη φαρμάκων που επηρεάζουν το μεταβολισμό του Ca
(λ.χ. διουρητικά) κ.ά.

1.1. Επιδημιολογικά στοιχεία για την πρωτοπαθή ΟΠ
Mε την αύξηση της ηλικίας του πληθυσμού η ΟΠ αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Οστεοπενία παρατηρείται σε ~34 εκατομμύρια
ατόμων στις ΗΠΑ, ενώ πάνω από 10 εκατομμύρια Αμερικανών μετά την
ηλικία των 50 ετών έχουν ΟΠ. Η επίπτωσή της κάθε έτος αυξάνει(2).
Η ΟΠ θεωρείται σιωπηλή νόσος, αφού η μείωση της οστικής μάζας
συμβαίνει χωρίς συμπτώματα. Η οστική αραίωση και η καταστροφή της
αρχιτεκτονικής του οστού στα πλαίσια, είτε ΟΠ, είτε οστεοπενίας μειώνουν
τόσο την αντοχή του ώστε ένα ελάχιστο κτύπημα ή μία πτώση μπορεί να
προκαλέσει κάταγμα ή σπονδυλική καθίζηση. Αναφέρονται ~1,5 εκατομμύρια οστεοπορωτικά κατάγματα το χρόνο στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων
300.000 είναι κατάγματα ισχίου.
Το 80% των ατόμων με ΟΠ είναι γυναίκες και το 20% άνδρες. Παρατηρείται σε όλες τις φυλές(2). Το 6% των Λευκών ανδρών μετά την ηλικία
των 50 ετών υφίστανται κάταγμα του ισχίου. Η μία στις 2 γυναίκες μετά
την ηλικία των 50 ετών θα υποστεί οστεοπορωτικό κάταγμα. Ο κίνδυνος
κατάγματος ισχίου στη γυναίκα ισούται με συνδυασμένο κίνδυνο καρκίνων
μαστού, μήτρας και ωοθηκών. Δυστυχώς το 25% των ασθενών άνω των
50 ετών με κάταγμα ισχίου θα καταλήξουν μέσα στο πρώτο έτος μετά το
κάταγμα(3).
Το οικονομικό κόστος της ΟΠ είναι τεράστιο (2002: 12,2-17,9 δισεκατομμύρια δολάρια) και συγκρίνεται με αυτό της στεφανιαίας νόσου(4). Επιπλέον η νόσος οδηγεί σε απώλεια της κινητικότητας και της ανεξαρτησίας,
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χρόνιο πόνο, αναπηρία, ψυχολογικά συμπτώματα/κατάθλιψη. Τα κατάγματα αποτελούν την 3η συχνότερη αιτία για χρόνια κλινήρη κατάσταση(5).
1.2. Ελάττωση/απώλεια οστικής μάζας με την ηλικία
Ο οστίτης ιστός σχηματίζεται κατά τις δύο πρώτες 10ετίες της ζωής και
η κορυφαία οστική μάζα επιτυγχάνεται στους νεαρούς ενήλικες έως την
ηλικία των 30 ετών. Έκτοτε η οστική μάζα διατηρείται σταθερή σε άνδρες
και γυναίκες έως τη μέση ηλικία. Τα δύο φύλα παρουσιάζουν ομοιότητες και
διαφορές ως προς την απώλεια της οστικής μάζας, η οποία εξελίσσεται σε
δύο φάσεις στη γυναίκα και σε μία φάση στον άνδρα(6).
Στις γυναίκες κατά την ηλικία περίπου των 50 ετών - λόγω εμμηνόπαυσης - ο ρυθμός οστικής απορρόφησης ξεπερνά το ρυθμό οστικού σχηματισμού και αρχίζει ελάττωση οστικής μάζας. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται
κατά κύριο λόγο στην ανεπάρκεια οιστρογόνων(7), τα οποία έχουν υποδοχείς στους οστεοβλάστες και οστεοκλάστες και φυσιολογικά συγκρατούν
τον οστικό μεταβολισμό στα επιθυμητά πλαίσια. Κατά την εμμηνόπαυση
όμως τα οιστρογόνα μειώνονται με ταχύ ρυθμό μέσα σε σχετικά σύντομο
χρονικό διάστημα λίγων ετών φτάνοντας το ~15-20% του μέσου όρου τιμών κατά την προεμμηνοπαυσιακή περίοδο(8).
Με την εμμηνόπαυση στις γυναίκες παρατηρείται μία παροδική φάση
επιταχυνόμενης οστικής απώλειας, όπου υπάρχει απώλεια δοκιδώδους
(σπογγώδους) οστού 20-30%, η οποία είναι 3-5 φορές μεγαλύτερη από
αυτή του φλοιώδους (συμπαγούς) οστού που υπολογίζεται σε 5-10%(6). Παρατηρείται τότε αύξηση του αριθμού και της δραστηριότητας των οστεοκλαστών, απορρόφηση των οστικών δοκίδων και απώλεια δομικών στοιχείων
του σπογγώδους οστού(8). Οι διαφορές απώλειας σπογγώδους-φλοιώδους
οστού στη φάση αυτή θα μπορούσαν να εξηγηθούν από τις γεωμετρικές
διαφορές στις αναλογίες επιφάνειας-όγκου αυτών που οδηγούν στους διαφορετικούς ρυθμούς απώλειας(9). Έτσι εξηγούνται στις γυναίκες στα πρώτα
5-15 έτη μετά την εμμηνόπαυση τα συχνότερα κατάγματα οστών που είναι
πλούσια σε σπογγώδη ουσία, όπως του αντιβραχίου (Colles’). Κατόπιν,
μετά την ηλικία των 70 ετών, ακολουθεί δεύτερη φάση βραδείας οστικής
απώλειας που συνεχίζεται επ’ αόριστον.
Η πρώτη φάση ταχείας απώλειας οστικής μάζας στις γυναίκες έχει περιορισμένη διάρκεια, με τη μεγαλύτερη απώλεια στα πρώτα 4-8 έτη μετά
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την εμμηνόπαυση. Ο ρυθμός απώλειας του σπογγώδους οστού είναι ανάλογος της αρχικής οστικής μάζας και ελαττώνεται καθώς αυτή μειώνεται.
Λόγω υψηλού ρυθμού απώλειας του δοκιδώδους οστού δημιουργείται
γρήγορα έλλειμμα αυτού και σχεδόν εξαφάνισή του μετά 15-20 έτη(9). Όταν
όμως η ποσότητα του σπογγώδους φτάνει ένα κρίσιμο όριο, διεγείρονται
ρυθμιστικοί μηχανισμοί που περιορίζουν την περαιτέρω απώλεια (5/82 9)
και τότε πλέον κυριαρχεί η φάση βραδείας απώλειας που διαρκεί έως το
τέλος της ζωής.
Οι άνδρες δεν παρουσιάζουν φάση ταχείας οστικής απώλειας εκτός κι
αν υποστούν ορχεκτομή, οπότε δημιουργείται ανδρογονική και οιστρογονική ανεπάρκεια και επιταχυνόμενη απώλεια σπογγώδους κυρίως οστού(10).
Στους άνδρες η οστική απώλεια γίνεται μόνο σε μία φάση που μοιάζει με
τη δεύτερη φάση βραδείας οστικής απώλειας των γυναικών. Κατά τη φάση
αυτή η οστική μάζα μειώνεται με βραδείς ρυθμούς, τόσο στους άνδρες,
όσο και στις γυναίκες. Παρατηρείται παρόμοια απώλεια δοκιδώδους και
συμπαγούς οστού (~20-30% αντίστοιχα) και στα δύο φύλα(6). Ο ρυθμός της
απώλειας του συμπαγούς/φλοιώδους είναι σταθερός και ανεξάρτητος της
αρχικής οστικής μάζας(9).
Έτσι σε φυσιολογικές καταστάσεις τα κατάγματα Colles’ στους άνδρες
δεν είναι συχνά(6) και τα σχετικά συχνά σπονδυλικά κατάγματα στους άνδρες μέσης ηλικίας αποδίδονται μάλλον σε αιτίες επαγγελματικής ενασχόλησης παρά σε ΟΠ(11). Τα κατάγματα που παρατηρούνται συχνότερα κατά
τη φάση αυτή είναι αυτά του εγγύς μηριαίου και τα σφηνοειδή σπονδυλικά,
αλλά και άλλα κατάγματα σε θέσεις με μίξη σπογγώδους και φλοιώδους
οστού(6).
Πάντως, τα οιστρογόνα παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της
οστικής μάζας όχι μόνο στις γυναίκες, αλλά και στους άνδρες μαζί με την
τεστοστερόνη. Από πειραματικές μελέτες σε άρρενες ποντικούς, στους
οποίους προκλήθηκε ορμονική ανεπάρκεια με ορχεκτομή ή χορήγηση αναστολέων της αρωματάσης (που αναστέλλουν την μετατροπή των οιστρογόνων σε τεστοστερόνη), φάνηκε ότι τα οιστρογόνα βοηθούν τη δράση
της τεστοστερόνης στην οστική αύξηση και την επίτευξη της κορυφαίας
οστικής μάζας(12).
Συμπερασματικά, σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις περί οστικής
απώλειας με την πάροδο της ηλικίας, η ανεπάρκεια των οιστρογόνων ευθύνεται κατά κύριο λόγο για την ταχεία μείωση της οστικής μάζας κατά τα
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πρώτα έτη μετά την εμμηνόπαυση στις γυναίκες και κατά μικρό ποσοστό
για την βραδεία και συνεχή απώλεια οστικής μάζας στους άνδρες.

2. Οστεοπόρωση και διαταραχές μεταβολισμού του ασβεστίου
(Ca)
Το Ca είναι σημαντικό στοιχείο του οργανισμού απαραίτητο για πολλές
κυτταρικές λειτουργίες, ουσιαστικό για τη νευρομυική δραστηριότητα, την
πήξη του αίματος και τη φυσιολογική καρδιακή λειτουργία. Για το σκελετό
είναι ζωτικό συστατικό και >99% του Ca του οργανισμού βρίσκεται στα
οστά και τα δόντια. To Ca απορροφάται στο λεπτό έντερο με τη βοήθεια της
βιταμίνης D και αποβάλλεται κυρίως από τους νεφρούς και σε μικρότερο
βαθμό διαμέσου των κοπράνων.
Το ισοζύγιο Ca υπαγορεύεται από τα επίπεδά του στο πλάσμα. Εάν
αυτά μειωθούν, αυξάνεται αντισταθμιστικά η οστική απορρόφηση. Επομένως χρειάζεται επαρκής πρόσληψη Ca για να διατηρείται ουδέτερο το
ισοζύγιο Ca. Ιδιαίτερα, από τους εφήβους και από τους νεαρούς ενήλικες
θα πρέπει να προσλαμβάνονται οι απαραίτητες ποσότητες Ca (και βιταμίνης D) για την επίτευξη όσο το δυνατό καλύτερης κορυφαίας οστικής
μάζας. Συστήνεται ημερήσια πρόσληψη Ca 1300 mg για άτομα 9-18 ετών
και 1000 mg για άτομα 19-50 ετών(3).
2.1. Οστεοπόρωση και οστική απορρόφηση/παραθορμόνη (ΡΤΗ)
Στη μέση ηλικία, κατά την πρώτη φάση ταχείας οστικής απώλειας στις
γυναίκες προκαλείται αύξηση της οστικής απορρόφησης, ενώ ταυτόχρονα
αυξάνεται η οστική ευαισθησία στην PTH, με αποτέλεσμα περαιτέρω επίταση της οστικής απορρόφησης. Για την αποφυγή μετακίνησης Ca από
τα οστά στον εξωκυττάριο χώρο και την αποφυγή υπερασβεστιαιμίας,
αντισταθμιστικά αυξάνεται η απέκκρισή του στα ούρα(13) και ελαττώνεται η
εντερική του απορρόφηση(13), οπότε η PTH παραμένει σταθερή ή τείνει να
μειωθεί ελαφρά.
Κατά τη δεύτερη φάση οστικής απώλειας στις γυναίκες, καθώς και
κατά την μοναδική και συνεχή φάση βραδείας απώλειας στους άνδρες
επηρεάζεται ο εξωσκελετικός μεταβολισμός του Ca, με μειωμένη εντερική
απορρόφηση και μειωμένη νεφρική επαναρρόφηση Ca(14) καθώς και με
397

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε διάφορες καταστάσεις- ΙΙΙ

διαταραχή του μεταβολισμού της βιταμίνης D, η οποία χάνει την ικανότητά της να δρα άμεσα στους παραθυρεοειδείς αδένες (PTG) και να μειώνει την ΡΤΗ. Έτσι δημιουργείται αρνητικό ισοζύγιο Ca(13) και προκαλείται
αντισταθμιστικά αύξηση της ΡΤΗ και των δεικτών οστικού μεταβολισμού,
τόσο στις γυναίκες(14), όσο και στους άνδρες μεγάλης ηλικίας, προκειμένου
να διατηρηθεί η εξωσκελετική ομοιόσταση του Ca. Αναπτύσσεται δηλαδή
δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (ΔΥΠΘ) υπεύθυνος για την βαθμιαία οστική απώλεια και στα δύο φύλα(15), η οποία ανέρχεται σε ~15% ανά
10ετία(15). Βεβαίως, στα άτομα αυτά υπάρχει και ανεπάρκεια της βιταμίνης
D, ιδιαίτερα σε όσους ζουν κλεισμένοι στο σπίτι ή σε ιδρύματα και σε Χώρες όπου τα γαλακτοκομικά δεν εμπλουτίζονται με βιταμίνη D, καθώς και
η αναμενόμενη εξαιτίας της ηλικίας μείωση της νεφρικής λειτουργίας που
συμμετέχει στους παράγοντες αύξησης της ΡΤΗ.
Πράγματι, έχει διαπιστωθεί ότι οι τιμές ΡΤΗ σε ηλικιωμένες γυναίκες
δεν διέφεραν από αυτές επί ελαφράς χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ) με
υπερπλασία PTG(14). Αλλά και σε μελέτη βιοψιών διαπιστώθηκε τάση για
υπερπλασία PTG σε ηλικιωμένες γυναίκες και άνδρες(16). Ακόμη και ελαφρά υπερπλασία PTG ακολουθείται από συνεχώς και μικρότερη ευαισθησία τους στο φυσιολογικό αρνητικό feed-back μεταξύ Ca και PTH, γεγονός
που οδηγεί σε προοδευτική αύξηση της έκκρισης της ΡΤΗ και κατ’ επέκταση προοδευτική αύξηση του οστικού μεταβολισμού.
Σε ηλικιωμένα άτομα η αύξηση της ηλικίας συνοδεύεται από πρωτοπαθή
μείωση της δραστηριότητας της 1α-ΟΗ-λάσης, με αποτέλεσμα ανεπαρκή
μετατροπή της 25-υδροξυ-βιταμίνης D [25(ΟΗ)D] σε 1,25-δι-υδροξυ-βιταμίνη D [1,25(ΟΗ)2D], μείωση της παραγωγής ενεργού βιταμίνης D, μείωση
εντερικής απορρόφησης Ca και διέγερση της ΡΤΗ. Οι τιμές ΡΤΗ μπορεί
να είναι αυξημένες, τόσο στα φυσιολογικά ηλικιωμένα άτομα, όσο και στα
ηλικιωμένα με ΟΠ(17). Πάντως, στους περισσότερους ασθενείς με ΟΠ οι
τιμές ΡΤΗ ορού έχουν βρεθεί χαμηλές ή φυσιολογικές και συνήθως χαμηλότερες από εκείνες φυσιολογικών ατόμων της ίδιας ηλικίας, η 1,25(ΟΗ)2D
ανεπαρκής και η εντερική απορρόφηση του Ca μειωμένη.
Μία ομάδα ασθενών με ΟΠ που υπολογίζεται στο ~10% έχει υψηλή
τιμή ΡΤΗ(19), που μάλλον οφείλεται σε δευτεροπαθή αίτια μειωμένης δραστηριότητας της 1α-ΟΗ-λάσης και μειωμένης μετατροπής της 25(ΟΗ)D σε
ενεργό βιταμίνη D, όπως η χαμηλή ΡΤΗ και ο υψηλός φωσφόρος, αλλά
και η ανεπάρκεια οιστρογόνων. Βεβαίως, ενώ όλες οι γυναίκες μετά την
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εμμηνόπαυση έχουν ανεπάρκεια οιστρογόνων, δεν έχουν όλες ΟΠ. Εν
τούτοις ορισμένοι ερευνητές έχουν αναφέρει μεγαλύτερο βαθμό οιστρογονικής ανεπάρκειας σε οστεοπορωτικές γυναίκες(20). Θεωρείται ότι επί οιστρογονικής ανεπάρκειας οι οστεοκλάστες έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία
στη κυκλοφορούσα ενδογενή ΡΤΗ, ενώ ο νεφρός διατηρεί την κανονική
του ευαισθησία στην ΡΤΗ(19).
2.2. Οστεοπόρωση και εντερική απορρόφηση Ca
Μετά την εμμηνόπαυση η απορρόφηση Ca, αν και εμφανίζει μεγάλη
διακύμανση από <10% έως >50%(21), είναι γενικά χαμηλή και αποτελεί παράγοντα κινδύνου για κάταγμα ισχίου. Η απορρόφηση του Ca επηρεάζεται
από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία, η πρόσληψη Ca, η κατάσταση
από πλευράς οιστρογόνων, οι αποθήκες σε βιταμίνη D, γαστρεντερικές
διαταραχές και γενετικοί παράγοντες(22). Δυστυχώς, σε ασθενείς με ΟΠ δεν
γίνεται συστηματική μέτρηση της απορρόφησης Ca λόγω έλλειψης μιας
μεθόδου που να χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και χαμηλό κόστος(23).
Το gold standard για τη μέτρηση της αληθούς κλασματικής απορρόφησης Ca είναι η χορήγηση per Os και ενδοφλέβια (IV) Ca σεσημασμένου με
αντίστοιχα ραδιοϊσότοπα, συλλογή ούρων 24ώρου και προσδιορισμός σ’
αυτά της αναλογίας των δύο ραδιοϊσοτόπων διορθωμένης για τη χορηγηθείσα δόση(24). Το IV ισότοπο επιτρέπει τη μέτρηση της κλασματικής απορρόφησης Ca που ευθύνεται για τη νεφρική διαχείριση και την εντερική έκκριση Ca. Η μέθοδος είναι αξιόπιστη αλλά χρονοβόρα και ακριβή(24). Έτσι,
πολλοί ερευνητές χορηγούν μόνο ένα ραδιοϊσότοπο per Os και μετρούν τα
επίπεδά του στο αίμα σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία μέσα στις επόμενες 6 ώρες(21). Η μέθοδος αυτή είναι λιγότερο ακριβής, αφού τα κορυφαία
(peak) επίπεδα μπορούν να επηρεαστούν από την εντερική έκκριση Ca και
το χρόνο εντερικής διέλευσης, από νεφρική μεταφορά και διαχείριση και
από τον όγκο κατανομής του Ca.
Το 1994 ο Yergey(25) μέτρησε τα επίπεδα του ισοτόπου σε πολλαπλά
χρονικά σημεία μέσα στις επόμενες 24 ώρες, συμπέρανε με ανάλυση
Bland-Altman ότι ήταν ανακριβή και εισήγαγε το 69% σφάλμα στην εκτίμηση της κλασματικής απέκκρισης Ca. Ωστόσο, αρκετοί ερευνητές αναφέρουν ότι οι μέθοδοι προσδιορισμού της κλασματικής απορρόφησης Ca
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με χρήση ενός μόνο ραδιοϊσοτόπου είναι ικανοποιητικές και συσχετίζονται
καλά με την κλασματική απορρόφηση Ca(23), αν και οι περισσότεροι δεν
χρησιμοποίησαν το gold standard της συλλογής ούρων 24ώρου.
Όσο αφορά τις μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που αποτελούν ένα
πληθυσμό με μεγάλο κίνδυνο ΟΠ, λίγες μελέτες έχουν αξιολογήσει τις μεθόδους προσδιορισμού της κλασματικής απορρόφησης Ca. Σε μία τέτοια
πρόσφατη μελέτη(23), χορηγήθηκαν σε 20 μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
δύο ραδιοϊσότοπα 44Ca και 42Ca per Os και IV αντίστοιχα, μετρήθηκαν οι
συγκεντρώσεις τους στα ούρα 24ώρου και στο αίμα στις 1, 3 και 5 ώρες
μετά τη χορήγηση και αναλύθηκαν με χρήση των δοκιμασιών ανάλυσης
Bland-Altman. Διαπιστώθηκε καλή συσχέτιση των επιπέδων με την αληθή
κλασματική απορρόφηση Ca αλλά ότι, όταν τα αποτελέσματα αναλύονται
με τις δοκιμασίες Bland-Altman, η κλασματική απορρόφηση δεν εκτιμάται
αξιόπιστα σε συγκριτικά με τις gold standard μεθόδους. Ωστόσο, βρέθηκε
ότι οι μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες παρουσιάζουν μία μείωση της απορρόφησης Ca κατά 20-25% στις ηλικίες από 40-60 ετών, που αποδίδεται
στην ηλικία και την ανεπάρκεια οιστρογόνων(22).
Πράγματι, είτε με τεχνικές απορρόφησης ραδιοσεσημασμένου Ca, είτε
με τεχνικές μεταβολικού ισοζυγίου έχει διαπιστωθεί σ’ όλες τις μελέτες ότι η
εντερική απορρόφηση Ca μειώνεται με την πρόοδο της ηλικίας και στα δύο
φύλα, ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 70 ετών(26). Οι ασθενείς με ΟΠ έχουν
μειωμένη εντερική απορρόφηση Ca(20). Σε μεγάλη παλαιότερη ερευνητική
εργασία(9) όπου μετρήθηκε η εντερική απορρόφηση Ca με διπλή ραδιοϊσοτοπική μέθοδο (47Ca per os και 47Ca IV σε αντίστοιχες δόσεις 10 μCi) μελετήθηκαν 3 ομάδες ατόμων: φυσιολογικά «νέα» άτομα ηλικίας 30-65 ετών
(ΦΝ), «φυσιολογικά» χωρίς ΟΠ ηλικιωμένα άτομα 65-90 ετών (ΦΗ) και
μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ΟΠ (ΓΟΠ). Όλα τα άτομα είχαν την ίδια
πρόσληψη Ca και ίδιες τιμές 25(OH)D. Επίσης δεν διέφεραν στις τιμές Ca
και των καρβοξυτελικών άκρων ΡΤΗ ορού, ενώ η ομάδα ΓΟΠ είχε υψηλότερες τιμές φωσφόρου και χαμηλότερες τιμές των αμινοτελικών άκρων ΡΤΗ
ορού. Τα επίπεδα 1,25(ΟΗ)2D ορού ήταν χαμηλότερα στις ομάδες ΦΗ και
ΓΟΠ, γεγονός που σήμαινε ή ότι η μετατροπή της 25(ΟΗ)D σε 1,25(ΟΗ)2D
είναι ανεπαρκής, είτε πρωτοπαθώς λόγω μειωμένης 1α-ΟΗ-λάσης από
μειωμένη νεφρική παραγωγή, είτε δευτεροπαθώς (λ.χ. από υπερφωσφαταιμία) ή ότι υπάρχει αυξημένος καταβολισμός της 1,25(ΟΗ)2D.
Διαπιστώθηκε μείωση της κλασματικής απορρόφησης του Ca ανάλογη
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με την αύξηση της ηλικίας σ’ όλους, ενώ οι ομάδες ΦΗ και ΟΠ είχαν μικρότερη κλασματική απορρόφηση Ca από την ομάδα ΦΝ. Στην ομάδα ΦΝ η
κλασματική απορρόφηση ήταν αντιστρόφως ανάλογη της πρόσληψης Ca,
δηλαδή ήταν αυξημένη επί χαμηλής πρόσληψης Ca, ενώ στις ομάδες ΦΗ
και ΟΠ η κλασματική απορρόφηση ήταν χαμηλή ανεξάρτητα από την ηλικία
και από την πρόσληψη Ca. Σε καμία ομάδα η κλασματική απορρόφηση Ca
δεν συσχετίστηκε με τα επίπεδα 25(ΟΗ)D. Στις ομάδες ΦΝ και ΦΗ η κλασματική απορρόφηση Ca είχε σαφή θετική συσχέτιση με την 1,25(ΟΗ)2D,
δηλαδή η μειωμένη κλασματική απορρόφηση του Ca στα άτομα χωρίς ΟΠ
σχετίζεται με τα μειωμένα επίπεδα ενεργού βιταμίνης D. Αντίθετα, στα άτομα με ΟΠ η κλασματική απορρόφηση του Ca ελάχιστα συσχετίστηκε με τα
επίπεδα 1,25(ΟΗ)2D και ήταν πολύ μικρότερη από την αναμενόμενη για τα
επίπεδα της 1,25(ΟΗ)2D. Αυτό σημαίνει ότι επηρεάζεται και από άλλους
παράγοντες πλην των επιπέδων 25(ΟΗ)D και 1,25(ΟΗ)2D. Η 1,25(ΟΗ)2D
είχε αρνητική συσχέτιση με την πρόσληψη Ca μόνο στην ομάδα ΦΝ, δεν
συσχετίστηκε με το Ca ορού σε καμία ομάδα, αλλά συσχετίστηκε αντίστροφα με τον φωσφόρο του ορού μόνο στην ομάδα της ΓΟΠ. Στην ομάδα
ΓΟΠ χορήγηση μικρής δόσης 1,25(ΟΗ)2D για μικρό χρονικό διάστημα (7
ημερών) οδήγησε σε αύξηση της κλασματικής απορρόφησης Ca, άρα δεν
υπάρχει πρωτοπαθής διαταραχή της εντερικής μεταφοράς Ca.
Συμπερασματικά, τα άτομα με ΟΠ έχουν χαμηλότερα επίπεδα
1,25(ΟΗ)2D και χαμηλότερη κλασματική απορρόφηση Ca ανεξάρτητα από
την πρόσληψη Ca. Αυτό δεν φαίνεται να οφείλεται τόσο σε πρωτοπαθή
διαταραχή της εντερικής μεταφοράς Ca, αλλά σε ανεπαρκή μετατροπή της
25(ΟΗ)D σε 1,25(ΟΗ)2D τόσο πρωτοπαθή λόγω μειωμένης 1α-ΟΗ-λάσης
από μειωμένη νεφρική παραγωγή, αλλά και δευτεροπαθή από μείωση
των παραγόντων που φυσιολογικά διεγείρουν την παραγωγή 1,25(ΟΗ)2D,
όπως λ.χ. διαταραχές επιπέδων ΡΤΗ και φωσφόρου.
Συμπερασματικά λοιπόν φαίνεται ότι συμβαίνουν τα εξής: Η αυξημένη
οστική απώλεια από ανεπάρκεια οιστρογόνων κατά την πρώτη φάση της
εμμηνόπαυσης προκαλεί απελευθέρωση Ca από τα οστά, καταστολή της
ΡΤΗ και κατ’ επέκταση μείωση της βιταμίνης D με αποτέλεσμα μειωμένη
εντερική απορρόφηση Ca που επιτείνεται από την αυξανόμενη ηλικία. Στη
συνέχεια η μείωση της βιταμίνης D οδηγεί σε αύξηση της ΡΤΗ και ΔΥΠΘ
που συντηρεί την απώλεια οστικής μάζας. Επομένως τα ηλικιωμένα άτομα
πρέπει να προσλαμβάνουν επαρκείς ποσότητες Ca, ώστε να αντισταθμί401
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ζουν την λόγω ηλικίας αύξηση της οστικής απώλειας και να μην αναπτύξουν ΔΥΠΘ και αυξημένη οστική απορρόφηση.
2.3. Οστεοπόρωση και πρόσληψη Ca
Η χαμηλή πρόσληψη Ca είναι ένας από τους πολλούς ενόχους που
οδηγούν σε ΟΠ μαζί με την ανεπάρκεια οιστρογόνων, τη μειωμένη απορρόφηση Ca, τον ΔΥΠΘ, την μειωμένη οστεοβλαστική δραστηριότητα από
μεταβολή τοπικών κυτοκινών ή συστηματικών παραγόντων, την ανεπάρκεια της βιταμίνης D, τη φυσική δραστηριότητα, γενετικούς παράγοντες, το
κάπνισμα, το αλκοόλ και τη διατροφή γενικότερα(9).
Έτσι, η αύξηση της ΡΤΗ που παρατηρείται σε ηλικιωμένα άτομα με ή
χωρίς ΟΠ μπορεί να αντιμετωπιστεί με αύξηση της διαιτητικής πρόσληψης
Ca. Σε σημαντικές μεταβολικές ερευνητικές εργασίες διαπιστώθηκε ότι ηλικιωμένες γυναίκες υπό τη συνήθη δίαιτα και ανεπαρκή πρόσληψη Ca είχαν
αυξημένες τιμές ΡΤΗ, ενώ ηλικιωμένες γυναίκες που λάμβαναν συμπληρώματα Ca επιπρόσθετα στη συνήθη δίαιτά τους είχαν φυσιολογικές τιμές
ΡΤΗ όπως και οι προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες(27).
Κατά την περιεμμηνοπαυσιακή περίοδο έχει αναφερθεί θετική συσχέτιση μεταξύ πρόσληψης Ca και ισοζυγίου Ca. Για προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες προς επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου Ca οι ανάγκες σε Ca ανέρχονται
σε 987 mg/24ωρο και για μεταεμμηνοπαυσιακές σε 1451 mg/24ωρο(13). Για
άτομα 51 έως άνω των 70 ετών οι ημερήσιες ανάγκες Ca υπολογίζονται
στα 1200 mg. Επί ΟΠ οι ανάγκες σε Ca είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές
των περισσότερων ηλικιωμένων ατόμων(28). Με τεχνικές μεταβολικού ισοζυγίου βρέθηκε ότι το Ca των κοπράνων ήταν ίσο ή περισσότερο από το
προσλαμβανόμενο Ca στις 15 από τις 34 ασθενείς με μεταεμμηνοπαυσιακή ΟΠ που μελετήθηκαν(20).
Άρα, με την αύξηση της ηλικίας, για να προληφθεί το αρνητικό ισοζύγιο Ca αυξάνονται οι ανάγκες σε Ca. Τα ηλικιωμένα άτομα δεν μπορούν
να αντισταθμίσουν τη χαμηλότερη διαιτητική πρόσληψη Ca με αύξηση της
εντερικής απορρόφησής του. Έτσι, η μειωμένη εντερική απορρόφηση Ca
μαζί με την μειωμένη προσαρμογή και τη χαμηλή πρόσληψη Ca (και βιταμίνης D) μπορούν να οδηγήσουν σε αρνητικό ισοζύγιο Ca, διέγερση της
ΡΤΗ και ΔΥΠΘ, αύξηση του οστικού μεταβολισμού με μεγάλη οστική απορρόφηση, απώλεια οστικής μάζας και κίνδυνο καταγμάτων(17,20).
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Πολλά έτη μετά την εμμηνόπαυση η οστική απώλεια στις ηλικιωμένες
γυναίκες οφείλεται κυρίως σε χαμηλή πρόσληψη μαζί με μειωμένη απορρόφηση Ca και ανεπάρκεια βιταμίνης D(29). Η χαμηλή πρόσληψη Ca είναι
συνηθέστερη σε μη Σκανδιναβικές χώρες, όπου οι τροφές δεν εμπλουτίζονται με Ca (και βιταμίνη D), αλλά και στις ΗΠΑ. Σχετικές έρευνες έχουν
δείξει ότι ο μέσος Αμερικανός δεν προσλαμβάνει ούτε την κατώτερη συνιστώμενη ημερησία ποσότητα Ca. Η μέση Αμερικανίδα άνω των 50 ετών
προσλαμβάνει μόνο ~700 mg Ca/24ωρο, δηλαδή λιγότερη από τη μισή
συνιστώμενη για μετά την εμμηνόπαυση ποσότητα(30).
Άρα σε όλες τις ηλικίες είναι απαραίτητη η λήψη σωστής ποσότητας
Ca. Ιδιαίτερα οι ασθενείς με ΟΠ είναι πολύ πιθανότερο να έχουν ιστορικό
ανεπαρκούς διαιτητικής πρόσληψης Ca. Δυστυχώς το 90% των γυναικών
με ΟΠ δεν λαμβάνουν αρκετό Ca(31).

3. Οστεοπόρωση και διαταραχές της βιταμίνης D
Η βιταμίνη D είναι σημαντικό θρεπτικό συστατικό για τη διατήρηση της
υγείας του σκελετού. Συντελεί στη διατήρηση σταθερής της συγκέντρωσης
Ca στον ορό ρυθμίζοντας την εντερική απορρόφηση αυτού και διεγείροντας την οστική απορρόφηση(32).
3.1. Πρόσληψη βιταμίνης D
Πηγές βιταμίνης D είναι ο ήλιος, η δίαιτα και τα συμπληρώματα. Επί
εκθέσεως στον ήλιο ή επί ακτινοβολίας με υπεριώδεις ακτίνες Β, η υπεριώδης Β ακτινοβολία, μήκους κύματος 290-315 nm, απορροφάται στο δέρμα
από την 7-δεϋδροχοληστερόλη που είναι ενσωματωμένη στις λιπώδεις στιβάδες των μεμβρανών των επιδερμιδικών και δερματικών κυττάρων, ώστε
να εξασφαλίζεται η ταχεία μετατροπή της στην ασταθή προβιταμίνη D3, η
οποία με τη σειρά της μετατρέπεται μέσω της θερμότητας ταχέως στη θερμοδυναμικά σταθερή βιταμίνη D3(33). Η ενσωμάτωση της 7-δεϋδροχοληστερόλης στις λιπιδικές στιβάδες της κυτταρικής μεμβράνης ίσως εξηγεί γιατί
η μετατροπή της προβιταμίνης D3 σε βιταμίνη D3 είναι 10 φορές ταχύτερη
στο δέρμα σε σχέση με έναν οργανικό διαλύτη.
Η βιταμίνη D3 εξέρχεται στον εξωκυττάριο χώρο μέσα στα τριχοειδή
του δέρματος συνδεόμενη με την δεσμευτική της πρωτεΐνη (vitamin D
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binding protein, DBP)(34). Είναι ενδιαφέρον ότι άτομα με μεγάλη έκθεση
στον ήλιο, όπως λ.χ. οι ναυαγοσώστες, ουδέποτε παρουσιάζουν τοξικότητα από βιταμίνη D(35), διότι η προβιταμίνη D3 και η βιταμίνη D3 απορροφούν
αποτελεσματικά το ηλιακό φως και μετατρέπονται σε μία πλειάδα άλλων
φωτοπροϊόντων(35), οπότε το δέρμα δεν μπορεί ποτέ να συνθέσει υπερβολικές ποσότητες βιταμίνη D3 ώστε να προκληθεί τοξικότητα(35). Αντίθετα, αν
μειώνεται ο αριθμός των απορροφούμενων φωτονίων από την 7-δεϋδροχοληστερόλη στην επιδερμίδα ή η ποσότητα της ίδιας της 7-δεϋδροχοληστερόλης, θα μειωθεί ή θα κατασταλεί η παραγωγή βιταμίνης D στο δέρμα(36).
Μέσω της κυκλοφορίας η βιταμίνη D3 μεταφέρεται στο ήπαρ, όπου υφίσταται υδροξυλίωση στη θέση 25 και σχηματίζεται η 25(ΟΗ)D, η οποία
-πάλι συνδεμένη με την DBP- φέρεται στους νεφρούς. Στα κύτταρα των
νεφρικών σωληναρίων η 25(ΟΗ)D υδροξυλιώνεται στη θέση 1 και σχηματίζεται 1,25(ΟΗ)2D, που είναι η ενεργός μορφή της βιταμίνης D, υπεύθυνη
για την ομοιόσταση του Ca.
Κατά την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο παράγεται αρκετή βιταμίνη D που αποθηκεύεται στο υποδόριο λίπος και μπορεί να κινητοποιηθεί
το χειμώνα(37). Το δέρμα έχει μεγάλη ικανότητα σύνθεσης βιταμίνης D. Μολονότι με την πάροδο της ηλικίας μειώνεται η παραγωγή 7-δεϋδροχοληστερόλης και μάλιστα κατά 75% έως την ηλικία των 70 ετών(38), ακόμη και
οι ηλικιωμένοι με την έκθεση στον ήλιο μπορούν να επιτύχουν αύξηση των
επιπέδων 25(ΟΗ)D(38).
Η βιταμίνη D που περιέχεται στις τροφές απορροφάται στο λεμφικό σύστημα μέσω των χυλομικρών, εισέρχεται στην κυκλοφορία συνδεόμενη με
την DBP(39), μεταφέρεται στο ήπαρ και κατόπιν στους νεφρούς για σχηματισμό της ενεργού βιταμίνης D, όπως περιγράφτηκε παραπάνω.
Η βιταμίνη D που περιέχεται σε φυτικές τροφές είναι βιταμίνη D2 ή εργοκαλσιφερόλη, ενώ η βιταμίνη D που περιέχεται σε ζωικές τροφές είναι
βιταμίνη D3 ή χοληκαλσιφερόλη. Η βιταμίνη D2 είναι ίσως λιγότερο αποτελεσματική από τη βιταμίνη D3 στη διατήρηση του status βιταμίνης D, αφού
στις ίδιες δόσεις η βιταμίνη D3 επιτυγχάνει μεγαλύτερη αύξηση των επιπέδων 25(ΟΗ)D σε σχέση με την βιταμίνη D2(40). Πάντως, σε μελέτη του
Holick 2008 διαπιστώθηκε η ίδια αποτελεσματικότητα στη διατήρηση των
επιπέδων 25(ΟΗ)D της ίδιας ημερήσιας δόσης (1000 IU), τόσο βιταμίνης
D2, όσο και βιταμίνης D3(41).
Γενικά, πολύ λίγες τροφές περιέχουν βιταμίνη D. Έτσι, δεδομένης της
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σχετικής έλλειψης τροφών που περιέχουν βιταμίνη D, τα συμπληρώματα
βιταμίνης D είναι συχνά απαραίτητα.
Όπως και για το Ca, ομοίως για τη βιταμίνη D οι έρευνες στις ΗΠΑ
έχουν δείξει ότι η πρόσληψη βιταμίνης D από τις τροφές είναι ανεπαρκής
στο 90% των Αμερικανών ηλικίας 51-70 ετών. Το Εθνικό Ίδρυμα ΟΠ των
ΗΠΑ συστήνει ημερήσια πρόσληψη 800-1000 IU βιταμίνης D3 για ενήλικες
μετά την ηλικία των 50 ετών(3). Η μέγιστη ημερήσια δόση είχε τεθεί στις
2000 IU το 1997, αλλά στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι και μεγαλύτερες δόσεις έως 4000 IU είναι ασφαλείς, ώστε να επιτυγχάνονται επαρκή επίπεδα
25(OH)D ορού(42).
3.2. Ανεπάρκεια βιταμίνης D και απορρόφηση Ca
Χωρίς βιταμίνη D το λεπτό έντερο δεν απορροφά περισσότερο από το
10-15% του Ca της δίαιτας, ενώ φυσιολογικά απορροφάται το 30% του Ca
της δίαιτας και επί αναπτύξεως, κύησης και γαλουχίας το 80%. Ανεπάρκεια
βιταμίνης D κατά την περίοδο της σωματικής αύξησης οδηγεί σε ραχίτιδα,
ενώ στους ενήλικες σε ΔΥΠΘ που επιταχύνει και επιδεινώνει την ΟΠ(35). Το
Ca μπορεί να διατηρείται σε φυσιολογικά όρια μέσω δράσης της ΡΤΗ στα
οστά και τους νεφρούς, αλλά αυξάνεται η απώλεια φωσφόρου στα ούρα,
δεν επιτυγχάνεται η επιμετάλλωση του οστεοειδούς και δημιουργείται οστεομαλακία, δηλαδή παραγωγή μη επιμεταλλωμένης θεμέλιας ουσίας που
δεν μπορεί να προσφέρει σκελετική στήριξη με αποτέλεσμα μεγαλύτερο
κίνδυνο καταγμάτων.
Η κατάσταση του οργανισμού ως προς τη βιταμίνη D εκτιμάται βάσει
των επιπέδων της 25(OH)D ορού και όχι της 1,25(OH)2D ορού. Η τελευταία
μάλιστα μπορεί να παραπλανήσει ευρισκόμενη ψευδώς φυσιολογική ή αυξημένη λόγω αύξησης της ΡΤΗ(35) εξαιτίας της μείωσης στην πραγματικότητα της βιταμίνης D, μείωσης της απορρόφησης Ca και μείωσης του iCa.
Η 25(OH)D προσδιορίζει το status της βιταμίνης D, διότι είναι η μείζων
μορφή της βιταμίνης D στην κυκλοφορία με συγκεντρώσεις 1000 φορές υψηλότερες αυτών της 1,25(OH)2D και έχει ένα μεγαλύτερο χρόνο ημιζωής (~2
εβδομάδων)(35). Τα αντιδραστήρια του εμπορίου μετρούν την ολική 25(OH)D
ή και ξεχωριστά την 25(OH)D2 και την 25(OH)D3. Η αναφερόμενη βέλτιστη
συγκέντρωση αφορά στη συνδυασμένη ολική 25(OH)D και είναι αμφιλεγόμενη, σίγουρα πάνω από 20 ng/ml αλλά όχι >50 ng/ml σε χρόνια βάση(43).
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Έχει παρατηρηθεί θετική συσχέτιση μεταξύ οστικής πυκνότητας και
επιπέδων 25(ΟΗ)D (8/85-88). Σε πολλές μελέτες(44) αλλά όχι σε όλες(45),
χαμηλά επίπεδα 25(ΟΗ)D (<12 ng/ml) συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο
καταγμάτων συγκριτικά με επίπεδα ≥30 ng/ml, αλλά δεν παρατηρήθηκε
καμία διαφορά επί επιπέδων 12-30 ng/ml σε σχέση με επίπεδα ≥30 ng/
ml(46). Η βέλτιστη συγκέντρωση επιπέδων 25(OH)D για την πρόληψη καταγμάτων δεν είναι πλήρως εξακριβωμένη, αλλά υποστηρίζονται επίπεδα
12-22 ng/ml(46) στη Λευκή φυλή. Οι Μαύρες γυναίκες έχουν συχνότερα κατάγματα επί επιπέδων 25(ΟΗ)D>20 ng/ml(47), δηλαδή δεν είναι γνωστό αν
η αύξηση της 25(ΟΗ)D μετά χορήγηση βιταμίνης D per Os είναι ωφέλιμη
στη Μαύρη φυλή.
Η ηλιοφάνεια και η πρόσληψη βιταμίνης D από τις τροφές παίζουν ρόλο
στη διατήρηση της οστικής μάζας, αν και έχει βρεθεί ότι η μείωση των επιπέδων 25(ΟΗ)D επηρεάζει μόνο κατά 5-8% τον οστικό μεταβολισμό(48). Η
ανεπάρκεια βιταμίνης D συνδέεται με μεγαλύτερη επίπτωση καταγμάτων
στις εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, αφού οδηγεί σε αδυναμία απορρόφησης
των απαραίτητων ποσοτήτων Ca που εξασφαλίζουν την οστική υγεία και
αυξημένη οστική απώλεια. Δεδομένου επίσης ότι υπάρχουν υποδοχείς βιταμίνης D στους ανθρώπινους μύες που μπορούν να αυξήσουν τη μυική
αντοχή και την ευστάθεια(49), η ανεπάρκεια της βιταμίνης D οδηγεί σε μειωμένη μυική αντοχή και υψηλότερο κίνδυνο πτώσεων σε ηλικιωμένα άτομα.
Τα ηλικιωμένα άτομα έχουν ανεπάρκεια βιταμίνης D σε ποσοστά 3084%. Είναι συχνότερη στη Μαύρη φυλή και σε ιδρυματοποιημένους
ασθενείς(37) ως αποτέλεσμα μη έκθεσης στον ήλιο, που δεν αντισταθμίζεται
από αύξηση της πρόσληψης βιταμίνης D με τη δίαιτα, όταν τα τρόφιμα δεν
εμπλουτίζονται με βιταμίνη D. Επίσης σε μεγάλα υψόμετρα κατά τους 3-4
μήνες του χειμώνα δεν υπάρχει σύνθεση βιταμίνης D στο δέρμα. Τέλος,
με την πρόοδο της ηλικίας το δέρμα έχει ολοένα και μικρότερη ικανότητα
παραγωγής βιταμίνης D, το ήπαρ και οι νεφροί μειωμένη ικανότητα υδροξυλιώσεων και το έντερο μικρότερη ικανότητα απορρόφησης της βιταμίνης
D από τα τρόφιμα(50). Το 60% των ασθενών με κάταγμα ισχίου έχουν ανεπάρκεια βιταμίνης D(37).
Αλλά και ενήλικες νεαρής και μέσης ηλικίας που δεν απασχολούνται σε
εξωτερικές εργασίες και εργάζονται συνεχώς σε εσωτερικό χώρο ή χρησιμοποιούν έξω πάντοτε αντηλιακά ή έχουν σκούρο δέρμα παρουσιάζουν
μειωμένα επίπεδα 25(ΟΗ)D στον ορό και είναι σε κίνδυνο ανεπάρκειας
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βιταμίνης D. Ομοίως η παχυσαρκία συνδέεται με ανεπάρκεια βιταμίνης D,
διότι η βιταμίνη D, είτε προσλαμβάνεται από τον ήλιο, είτε από τις τροφές,
αποθηκεύεται στις λιπαποθήκες και δεν είναι βιοδιαθέσιμη(51). Δυστυχώς
πάνω από το 50% των γυναικών με ΟΠ έχουν ανεπαρκή επίπεδα βιταμίνης D(31,34).

4. Η βιταμίνη D και το Ca στην αντιμετώπιση της ΟΠ
Οι προληπτικές παρεμβάσεις στην ΟΠ αποσκοπούν:
• στην προσπάθεια επίτευξης της άριστης κορυφαίας οστικής μάζας
κατά την εφηβεία και τη νεαρή ενήλικη ζωή,
• στη διατήρηση της οστικής υγείας στη συνέχεια και
• στην πρόληψη της απώλειας οστικής μάζας με την αύξηση της ηλικίας.
Όλα τα άτομα, ιδιαίτερα οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, τα ηλικιωμένα άτομα και τα άτομα με ΟΠ πρέπει να προσλαμβάνουν επαρκείς
ποσότητες Ca και βιταμίνης D, ώστε να αντισταθμίζουν την εξαιτίας της
ηλικίας αύξηση της οστικής απώλειας και να μην αναπτύξουν ΔΥΠΘ και
αυξημένη οστική απορρόφηση.
Είναι ενδιαφέρον ότι η θεραπευτική προσέγγιση της ΟΠ έχει σχήμα πυραμίδας (USDH 2004) με 3 τμήματα από τη βάση προς την κορυφή: Η
φαρμακευτική θεραπεία της ΟΠ (διφωσφονικά, τεριπαρατίδη, ντενοζουμάμπη, εκλεκτικοί τροποποιητές των υποδοχέων οιστρογόνων, συνδυασμός
οιστρογόνων-προγεστερόνης) αντιπροσωπεύεται μόνο από το τελευταίο
και μικρότερο τρίτο στην κορυφή της πυραμίδας. Το δεύτερο τρίτο αντιπροσωπεύει την ταυτοποίηση και θεραπεία των δευτεροπαθών αιτίων ΟΠ.
Το πρώτο και μεγαλύτερο τρίτο, δηλαδή η ευρεία βάση της πυραμίδας,
αντιπροσωπεύει την πρόληψη των πτώσεων και τη διατήρηση της οστικής
υγείας με φυσική άσκηση και πρώτιστα με εξασφάλιση της επάρκειας σε
Ca και βιταμίνη D.
Το Ca και η βιταμίνη D είναι σημαντικά και απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τη διατήρηση της υγείας του σκελετού και χρειάζεται συνεχής πρόσληψη αυτών. Σε ανασκόπηση που έγινε προκειμένου το FDA να εγκρίνει
φάρμακα για θεραπεία ΟΠ βρέθηκε ότι το 80% των μελετών είχαν γίνει υπό
ταυτόχρονη λήψη μιας ελάχιστης ποσότητας Ca και βιταμίνης D(52), γεγονός που σημαίνει ότι δεν είναι γνωστό αν τα φάρμακα για την ΟΠ θα ήταν
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εξίσου αποτελεσματικά επί ανεπάρκειας Ca και βιταμίνης D.
Πρέπει να τονιστεί ότι οι φαρμακευτικές θεραπείες που παρέχουν βελτίωση της οστικής μάζας και μειώνουν τον κίνδυνο των καταγμάτων, εφαρμόζονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η επαρκής υποκατάσταση Ca και βιταμίνης D και στηρίζονται πάνω στη κατάλληλη θεραπεία
με Ca και βιταμίνη D. Άρα, το Ca και η βιταμίνη D θεωρούνται ως ακρογωνιαίος λίθος της οστικής υγείας. Πράγματι, θεωρείται ότι τα αντικαταβολικά φάρμακα χρησιμεύουν ως «τούβλα», ενώ το Ca και η βιταμίνη D ως
«κονίαμα», χωρίς τα οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί η κατασκευή, δηλαδή
το υγιές οστούν.
4.1. Αποτελέσματα υποκατάστασης Ca και/ή βιταμίνης D επί ΟΠ
Σε πολλές μελέτες έχει διερευνηθεί αν η χορήγηση Ca και/ή βιταμίνης
D σε διάφορες δόσεις βελτιώνουν την οστική πυκνότητα και μειώνουν τον
κίνδυνο οστεοπορωτικού κατάγματος.
Ως προς την υποκατάσταση Ca:
• πολλές ελεγχόμενες μελέτες έχουν δείξει ότι αυξάνοντας το προσλαμβανόμενο Ca μειώνεται η οστική απώλεια σε ηλικιωμένα άτομα(53)
και ο κίνδυνος των καταγμάτων(54),
• υπάρχουν όμως και μελέτες που δεν αναγνωρίζουν ως παράγοντα
κινδύνου για κάταγμα την ελαττωμένη πρόσληψη Ca(55),
• με χορήγηση Ca σε ποσότητα άνω των 765 mg/24ωρο, παρατηρήθηκαν 60% λιγότερα κατάγματα ισχίου σε σχέση με ημερήσια πρόσληψη 470 mg/24ωρο(56),
• σε μετα-ανάλυση της βιβλιογραφίας 1996-97 διαπιστώθηκε ότι η
χορήγηση Ca ελαττώνει τον κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων
κατά 25-70%, με τις περισσότερες μελέτες να αναφέρουν μείωση
αυτών κατά 30% επί ημερήσιας πρόσληψης ~1000 mg στοιχειακού
Ca(57),
• μία μετα-ανάλυση 15 μελετών με 1800 συμμετέχοντα άτομα έδειξε
ότι με χορήγηση μόνο Ca η οστική πυκνότητα αυξήθηκε κατά 2,05%
σ’ ολόκληρο τον οργανισμό, κατά 1,66% στην ΟΜΣΣ, κατά 1,6% στο
ισχίο και κατά 1,9% στην άπω κερκίδα. Επίσης, υπήρχε τάση μείωσης των σπονδυλικών καταγμάτων(58),
• η μελέτη Record με 5292 ασθενείς άνω των 70 ετών που έλαβαν
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Ca με ή χωρίς βιταμίνη D και παρακολουθήθηκαν για 24-62 μήνες
δεν έδειξε διαφορές στην επίπτωση καταγμάτων, αλλά ανέδειξε το
πρόβλημα της ελλιπούς συμμόρφωσης, αφού στους 24 μήνες θεραπείας μόνο το 54,55% των ατόμων συνέχιζαν τη θεραπεία(59) και
• μετα-ανάλυση 29 μελετών με ~63.000 άτομα υπό Ca με ή χωρίς βιταμίνη D έδειξε 12% μείωση καταγμάτων όλων των τύπων, με τόσο
καλύτερο αποτέλεσμα, όσο καλύτερη ήταν η συμμόρφωση και με
ελάχιστη ημερήσια δόση Ca 1200 mg και βιταμίνης D 800 IU(60).
Ως προς τη χορήγηση βιταμίνης D:
• σε μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών πρόληψης καταγμάτων διαπιστώθηκε ότι η βιταμίνη D σε δόση 400 IU ημερησίως δεν ήταν αρκετή για την πρόληψη καταγμάτων, ενώ δόση
700-800 IU μειώνει τον κίνδυνο καταγμάτων ισχίου κατά 26% και μη
σπονδυλικών καταγμάτων κατά 23%(61). Στη συνέχεια διαπιστώθηκε
ότι η βιταμίνη D per Os μειώνει τον κίνδυνο κατάγματος μόνο αν
χορηγείται μαζί με Ca(62),
• χορήγηση βιταμίνης D σε άτομα με σοβαρή ανεπάρκεια Ca δεν
οδήγησε σε αύξηση της οστικής μάζας, ενώ η υποκατάσταση Ca σε
άτομα με οριακά επίπεδα βιταμίνης D είχε καλά αποτελέσματα στην
οστική μάζα. Αυτό σημαίνει ότι η βέλτιστη θεραπεία με βιταμίνη D
επηρεάζεται από την πρόσληψη Ca και ότι για τη βέλτιστη υγεία των
οστών χρειάζονται, τόσο η υψηλή πρόσληψη Ca, όσο και η υψηλή
πρόσληψη βιταμίνης D(63) και
• σε ευρεία ανασκόπηση αναφέρεται ότι όχι μόνη η βιταμίνη D αλλά η
συνδυασμένη λήψη Ca και βιταμίνης D μειώνει οριακά τα κατάγματα
ισχίου και τα μη σπονδυλικά κατάγματα γενικότερα. Εν τούτοις, δεν
επηρεάζει τα σπονδυλικά κατάγματα και μάλιστα στα αδύναμα και
εύθραυστα ηλικιωμένα άτομα ιδρυμάτων(64).
Ως προς τη συνδυασμένη χορήγηση Ca και βιταμίνης D:
Ορισμένες μελέτες έδειξαν αύξηση της οστικής πυκνότητας σε μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και ηλικιωμένους άνδρες(65-67), καθώς και μείωση
των καταγμάτων, αλλά άλλες μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες δεν έδειξαν
μείωση των καταγμάτων(65). Βεβαίως υπήρχαν διαφορετικά κριτήρια επιλογής των ασθενών, λ.χ. με χαμηλή οστική πυκνότητα ή με χαμηλά επίπεδα
βιταμίνης D, με ή χωρίς ορμονική υποκατάσταση, διαφορετικές δοσολογίες
υποκατάστασης Ca και βιταμίνης D.
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•

σε μελέτη από την Πρωτοβουλία για την Υγεία της Γυναίκας στις
ΗΠΑ(65) με ~30.000 μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που έλαβαν
1000-1150 mg Ca και 400-600 IU βιταμίνης D ημερησίως για 7 έτη
διαπιστώθηκε μικρή αλλά στατιστικά σημαντική βελτίωση της οστικής πυκνότητας στο ισχίο, αλλά μη σημαντική μείωση σε κατάγματα
του ισχίου. Πάντως η συμμόρφωση ήταν σημαντικός παράγοντας
στα αποτελέσματα, διότι οι γυναίκες με καλή συμμόρφωση είχαν μείωση των καταγμάτων ισχίου 29% και γυναίκες άνω των 60 ετών είχαν σημαντική 21% μείωση του κινδύνου κατάγματος του ισχίου. Ως
προς τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, η συνδυασμένη χορήγηση Ca και
βιταμίνης D δεν είχε επίδραση στην επίπτωση οξέος εμφράγματος
του μυοκαρδίου στη μελέτη αυτή,
• σε Γαλλική μελέτη στους ηλικιωμένους, με ημερήσια χορήγηση στοιχειακού Ca 1200 mg και βιταμίνης D 800 IU, ο αριθμός των καταγμάτων ισχίου σε γυναίκες μειώθηκε κατά 43% και των μη σπονδυλικών
καταγμάτων γενικότερα κατά 32%(37),
• άλλη μελέτη έδειξε ότι διαιτητική υποκατάσταση με Ca και βιταμίνη D
σε άνδρες και γυναίκες άνω των 65 ετών θα μπορούσε να ελαττώσει
την οστική απώλεια στον αυχένα του μηριαίου και τη σπονδυλική
στήλη και να μειώσει την επίπτωση μη σπονδυλικών καταγμάτων
για 3 έτη(67) και
• η ημερήσια χορήγηση 700 IU βιταμίνης D και 500 mg Ca επιπλέον
της διαιτητικής πρόσληψης σε γυναίκες άνω των 65 ετών οδήγησαν
σε μείωση των πτώσεων κατά 65% για διάστημα 3 ετών (2/BischoffFerrari 200661).
Σε συνδυασμένη χορήγηση Ca και βιταμίνης D δεν είναι εύκολο να διαχωριστεί η συμβολή του Ca από αυτή της βιταμίνης D στην έκβαση της
θεραπείας υποκατάστασης. Πράγματι, είναι δύσκολο να αποδοθεί το όφελος στο Ca καθεαυτό, ενώ η αύξηση της οστικής πυκνότητας τα πρώτα
1-2 έτη υποκατάστασης μπορεί να μη συνεχιστεί παρά τη συνεχιζόμενη
θεραπεία(67).
Συμπερασματικά, μετα-αναλύσεις έδειξαν ότι μόνη η βιταμίνη D δεν μειώνει τον κίνδυνο των καταγμάτων(68), ενώ αυτό επιτυγχάνεται με συνδυασμένη χορήγηση Ca και βιταμίνης D(68,60,62)-καθώς και με χορήγηση μόνου
του Ca(60). Άρα η θεραπεία υποκατάστασης περιλαμβάνει όχι μόνο βιταμίνη
D αλλά και επαρκές Ca.
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4.1.1. Υποκατάσταση Ca

Η πρόσληψη Ca γίνεται μέσω της δίαιτας ή/και της λήψης συμπληρωμάτων. Ο καλύτερος τρόπος κάλυψης των καθημερινών αναγκών σε Ca
είναι η πρόσληψη τροφών πλουσίων σε Ca. Η διαιτητική πρόσληψη Ca
πρέπει να εκτιμάται από διαιτολόγο, ώστε να προσδιορίζεται αν υπάρχει
ανεπαρκής ημερήσια πρόσληψη και να διασφαλίζεται κατά το δυνατό η μη
υπερβολική υποκατάσταση.
Οι καλύτερες πηγές Ca είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, τυρί,
γιαούρτι) λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε στοιχειακό Ca, καλής απορρόφησής τους και σχετικά χαμηλού κόστους, αλλά και ορισμένα πράσινα λαχανικά. Κάθε «μερίδα γαλακτοκομικών» ισοδυναμεί με ένα φλιτζάνι (~240
ml) γάλα ή γιαούρτι ή με 30-45 gr σκληρό τυρί και περιέχει ~300 mg Ca. Το
μαλακό τυρί και το παγωτό περιέχουν ~150 mg Ca ανά ~100 gr. Τα εμφιαλωμένα νερά που είναι εμπλουτισμένα με Ca είναι επίσης πηγή διαιτητικού
Ca και μάλιστα το Ca τους είναι το ίδιο ή και καλύτερα απορροφήσιμο από
το Ca του γάλακτος(69). Αδρά η διαιτητική πρόσληψη Ca μπορεί να εκτιμηθεί πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των μερίδων γαλακτοκομικών προϊόντων της ημέρας x 300.
Από μη γαλακτοκομικά προϊόντα (πράσινα λαχανικά, ξηροί καρποί,
ψωμί, δημητριακά) προσλαμβάνονται συνολικά 100-200 mg Ca ημερησίως και η απορρόφηση Ca από αυτές τις πηγές ποικίλλει. Προϊόντα σόγιας
και χυμοί φρούτων μπορεί να εμπλουτίζονται με ποσότητα Ca έως 1000
mg.
Μία καλή πηγή Ca είναι το ζυμωμένο με κεφίρ γάλα, ένα γαλακτοκομικό ρόφημα που παράγεται από οποιονδήποτε τύπο γάλακτος (αγελαδινό,
κατσικίσιο, πρόβειο κ.ά) με τη χρήση κόκκων κεφίρ. Στην τελική του μορφή μοιάζει με γιαούρτι, είναι εύγεστο, εύπεπτο και υγιεινό. Το κεφίρ είναι
σπόροι φιλικών βακτηριδίων (προβιοτικών), που στην όψη μοιάζουν με
κουνουπίδι και διασπούν τις πρωτεΐνες του γάλακτος σε πεπτίδια με πολλαπλές ωφέλιμες αντιθρομβωτικές και αντιμικροβιακές δράσεις.
Από θρεπτικής απόψεως το κεφίρ προσφέρει ό,τι και το γάλα, δηλαδή πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, ασβέστιο, μαγνήσιο, φωσφόρο και
βιταμίνες Α, Β12, Β1 και C. Επίσης περιέχει βιοτίνη, η οποία βοηθά στην
αφομοίωση των υπόλοιπων βιταμινών της ομάδας Β από τον οργανισμό,
καθώς και τρυπτοφάνη. Επιπλέον αυξάνει την απορρόφηση του Ca και
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επιβραδύνει την οστική απώλεια σε εμμηνοπαυσιακές γυναίκες(70). Επίσης
έχει διαπιστωθεί σε ελεγχόμενη διπλή τυφλή μελέτη ότι χορήγησή του σε
40 ασθενείς με ΟΠ για 6 μήνες, σε δόση 1600 mg ημερησίως μαζί με 1500
mg CaCO3 οδήγησε σε αύξηση της οστικής πυκνότητας και βελτίωση των
δεικτών οστικού μεταβολισμού(71).
Τα άτομα που δεν προσλαμβάνουν αρκετό Ca από τις τροφές πρέπει
να παίρνουν συμπλήρωμα Ca μέσω αλάτων Ca (φωσφορικό, κιτρικό, ανθρακικό). Η πρόσληψη Ca αναφέρεται σε ποσότητες στοιχειακού Ca. Έτσι
λ.χ. το ανθρακικό Ca περιέχει κατά 40% στοιχειακό Ca και 1250 mg ανθρακικού Ca περιέχουν 500 mg στοιχειακού Ca. Το τριφωσφορικό Ca παρέχει
300 mg στοιχειακού Ca για κάθε 3,3 gr τριφωσφορικού Ca, από τα οποία
απορροφάται το 25% του Ca(72).
Το ανθρακικό και το φωσφορικό Ca απορροφώνται μόνο αν λαμβάνονται μαζί με την τροφή, οπότε για μεγιστοποίηση της απορρόφησης πρέπει
να χορηγούνται με τα γεύματα. Έχουν μειωμένη απορρόφηση επί λήψεως αναστολέων της αντλίας πρωτονίων ή Η2 αποκλειστών, καθώς και επί
αχλωρυδρίας ή χαμηλής έκκρισης γαστρικού υγρού (που είναι συνήθης
στους ηλικιωμένους), οπότε καθιζάνουν στο στομάχι(73). Τότε προτείνεται
η χορήγηση κιτρικού Ca. Το κιτρικό Ca μπορεί να χορηγείται είτε με άδειο
στομάχι(74) είτε με τροφή. Η απορρόφηση κιτρικού Ca με άδειο στομάχι
είναι ίδια με αυτή του ανθρακικού Ca μαζί με το γεύμα(75). Αν χρειάζονται
άνω των 500 mg Ca ημερησίως υπό μορφή συμπληρώματος, θα πρέπει
να χορηγηθούν σε διαιρεμένες δόσεις.
Το Ca μπορεί να μειώσει την απορρόφηση των διφωσφονικών καθώς
και του σιδήρου και των θυρεοειδικών ορμονών (που πρέπει να λαμβάνονται με άδειο στομάχι), γι’ αυτό πρέπει να χορηγείται σε διαφορετική χρονική στιγμή στη διάρκεια της ημέρας από τις ουσίες αυτές. Επίσης μπορεί
να προκαλέσει δυσπεψία και δυσκοιλιότητα. Επί υψηλής πρόσληψης Ca
αναφέρονται κίνδυνοι νεφρολιθίασης τόσο από συμπληρώματα Ca όσο και
από συνδυασμένη χορήγηση Ca και βιταμίνης D(65).
Είναι αξιοσημείωτη η αμφιλεγόμενη επίδραση της χορήγησης Ca στον
κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου (8/21-262376). Ορισμένες μελέτες δεν έδειξαν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου με ημερήσια πρόσληψη Ca
μέσω δίαιτας 800-900 mg και μέσω συμπληρωμάτων 600-1200 mg, ενώ
παρατηρήθηκε όφελος με βιταμίνη D μόνη. Μπορεί επίσης να υπάρξει όφελος από τη χορήγηση Ca ως προς τη μείωση του βάρους, της αρτηριακής
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πίεσης (ΑΠ) και της συγκέντρωσης χοληστερίνης ορού (κατά ~5%)(65,77).
Έχουν όμως διατυπωθεί ανησυχίες για κίνδυνο οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου από υποκατάσταση Ca μόνου ή σε συνδυασμό με βιταμίνη D,
σε συνολικές δόσεις άνω των 1500-2000 mg ημερησίως (ανώτερες των
συνιστώμενων) με ημερήσιες διαιτητικές προσλήψεις 750-1240 mg και με
τις υπόλοιπες ποσότητες από συμπληρώματα(76). Φαίνεται ότι ο κίνδυνος
σχετίζεται με τη χρήση συμπληρωμάτων(78), ενώ δεν υπάρχει συσχέτιση(79)
ή υπάρχει αντίστροφη συσχέτιση(78) μεταξύ διαιτητικής πρόσληψης Ca και
κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου.
Συμπερασματικά, από τα έως τώρα δεδομένα δεν είναι διασαφηνισμένο εάν υπάρχουν διαφορετικοί καρδιαγγειακοί κίνδυνοι από το Ca της δίαιτας και τα συμπληρώματα Ca. Πάντως, δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση της
θνητότητας από οποιοδήποτε αίτιο, ούτε με συμπληρώματα Ca έως 1000
mg το 24ωρο, ούτε με τα συμπληρώματα βιταμίνης D(80). Έτσι, έως ότου
υπάρξουν επιπλέον δεδομένα, προτείνεται η συνδυασμένη υποκατάσταση
Ca και βιταμίνης D.
4.1.2. Υποκατάσταση βιταμίνης D

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη D είναι τα λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός,
το σκουμπρί και η σαρδέλα που παρέχουν 300-600 IU /100 gr, οι κρόκοι
των αβγών που παρέχουν 20 IU/κρόκο και το μουρουνέλαιο που παρέχει
400 IU/5 ml. Τροφές που μπορεί να εμπλουτίζονται με βιταμίνη D είναι το
γάλα, ο χυμός πορτοκαλιού (100 IU/240 ml αντίστοιχα) και μερικά δημητριακά και ψωμιά που παρέχουν ~100 IU/μερίδα(36). Ορισμένα ψάρια πλούσια
σε βιταμίνη D περιέχουν επίσης μεγάλες ποσότητες βιταμίνης Α (που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για κάταγμα του ισχίου) και ως εκ τούτου δεν
είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης D(81).
Η έκθεση στον ήλιο αυξάνει τα επίπεδα βιταμίνης D, ενώ τα αντηλιακά
εμποδίζουν τη σύνθεση βιταμίνης D από το δέρμα(81). Για επαρκή πρόσληψη βιταμίνης D από το ηλιακό φως και προς αποφυγή ανεπάρκειας
βιταμίνης D συστήνεται έκθεση στον ήλιο προσώπου, μπράτσων, χεριών ή
πλάτης, για 5-15 min, στις ώρες μεταξύ 10.00 και 15.00, άνοιξη, καλοκαίρι
και φθινόπωρο, τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα(34). Κατόπιν μπορεί να
γίνει επάλειψη με αντηλιακό για πρόληψη δερματικών βλαβών και νεοπλασμάτων από τον ήλιο.
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Ωστόσο, στα άτομα άνω των 70 ετών η μετατροπή της βιταμίνης D δεν
είναι το ίδιο αποτελεσματική, όσο στα νεαρά άτομα. Συνεπώς τα συμπληρώματα βιταμίνης D είναι απαραίτητα. Το ανώτερο ασφαλές όριο ημερήσιας δόσης βιταμίνης D δεν είναι ξεκάθαρο αλλά έχει θεσπιστεί στις 4000
IU.
Η βιταμίνη D λαμβάνεται σε μία δόση με ή χωρίς τροφή και απορροφάται γενικά ευκολότερα από το Ca. Συστήνεται η λήψη χοληκαλσιφερόλης
παρά εργοκαλσιφερόλης, διότι η πρώτη ίσως αυξάνει αποτελεσματικότερα τα επίπεδα της 25(OH)D(40,82), μολονότι και οι δύο μορφές φαίνονται
ισοδύναμες(36,41). Στη θεραπεία της ΟΠ δεν χρησιμοποιείται καλσιτριόλη για
υποκατάσταση της βιταμίνης D λόγω συχνής πρόκλησης υπερασβεστιαιμίας και/ή υπερασβεστιουρίας. Αυτή ενδείκνυται μόνο για ΔΥΠΘ στη ΧΝΝ.
Τα περισσότερα πολυβιταμινούχα σκευάσματα περιέχουν μόνο 400 IU
βιταμίνης D, δηλαδή ανεπαρκή ποσότητα και δεν είναι ανεκτά από όλα τα
άτομα. Άρα τα άτομα με ΟΠ μπορούν να παίρνουν αμιγή συμπληρώματα
βιταμίνης D ή συμπληρώματα που περιέχουν συνδυασμό Ca και βιταμίνης
D και συνήθως παρέχουν 200-500 IU βιταμίνης D για κάθε 500-600 mg
Ca.
Για επιβεβαίωση της επαρκούς υποκατάστασης της βιταμίνης D προσδιορίζονται τα επίπεδα της 25(OH)D. Πάντως, δεν υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ δόσης βιταμίνης D και επιπέδων 25(OH)D. Άτομα με επίπεδα
25(OH)D<10 ng/ml παρουσιάζουν αύξηση κατά 1-1,5 ng/ml για κάθε 100
IU βιταμίνης D, αλλά άτομα με επίπεδα >20 ng/ml παρουσιάζουν μία χαμηλότερη αύξηση λ.χ. 0,5 ng/ml για κάθε 100 IU βιταμίνης D(34).
4.1.3. Συνδυασμένη υποκατάσταση Ca και βιταμίνης D

Συμπερασματικά, οι δόσεις των συμπληρωμάτων του Ca που χρησιμοποιήθηκαν στις μελέτες κυμάνθηκαν από 500-1200 mg το 24ωρο, με Ca
δίαιτας 600-1000 mg, δηλαδή ολική ημερήσια δόση Ca 1100-2000 mg.
Χρησιμοποιήθηκε μεγάλο φάσμα δόσεων βιταμίνης D από 400 IU το
24ωρο έως 100.000 IU ανά 3-4 μήνες. Σε μετα-ανάλυση 11 τυχαιοποιημένων μελετών με ~31.000 άτομα διαπιστώθηκε σημαντική μείωση καταγμάτων ισχίου με βιταμίνη D 800 IU (792-2000 IU) την ημέρα(83).
Σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση συστήνονται:
• ημερήσια πρόσληψη Ca σε ποσότητα 1200 mg με τη δίαιτα. Αν αυτό
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δεν επιτυγχάνεται χορηγείται συμπλήρωμα Ca αναλόγως του ημερήσιου ελλείμματος (500-1000 mg) σε διαιρημένες δόσεις, μαζί με
τα γεύματα και
• συνδυασμένη χορήγηση βιταμίνη D μαζί με το Ca, σε ημερήσια
δόση 800 IU ή σε μεγαλύτερη δόση -λ.χ. επί δυσαπορρόφησης ή
λήψης αντιεπιληπτικών που προκαλούν ταχύτερο μεταβολισμό της
βιταμίνης D.
Σε γυναίκες με ΟΠ προ εμμηνόπαυσης και στους άνδρες με ΟΠ συστήνονται 1000 mg Ca και 600 IU βιταμίνης D ημερησίως(42).
Στα άτομα άνω των 65 ετών προτείνονται τουλάχιστον 800 mg Ca και
800-1000 IU βιταμίνης D(84).
Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η συνδυασμένη χορήγηση Ca και βιταμίνης D μπορεί να προκαλέσει υπερασβεστιαιμία, υπερασβεστιουρία και
νεφρολιθίαση, ενώ χρόνια διατήρηση υψηλών επιπέδων 25(OH)D>40-50
ng/ml μπορεί να συνδέεται με ελαφρά αύξηση του κινδύνου μερικών καρκίνων (λ.χ. παγκρέατος), της θνητότητας και των πτώσεων. Υπάρχει επίσης
μεγάλη συζήτηση ως προς τον πιθανό κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου από
τη χρήση συμπληρωμάτων Ca.
4.1.4. Πρόσληψη πρωτεϊνών/κολλαγόνου επί ΟΠ

Ως προς τις πρωτεΐνες (που περιέχονται σε τροφές πλούσιες σε Ca και
βιταμίνη D), ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι υψηλότερη πρωτεϊνική
πρόσληψη συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο καταγμάτων ισχίου και οστικής
απώλειας(85-87) και άλλες ότι μπορεί να αυξήσει την οστική απορρόφηση και
την απέκκριση Ca(88). Επί του παρόντος δεν προτείνονται μεταβολές της
πρωτεϊνικής πρόσληψης.
Τέλος, τα τελευταία έτη προωθείται η χρήση κολλαγόνου για τη διόρθωση διαφόρων χρόνιων προβλημάτων μεταξύ των οποίων είναι και η
οστεοπόρωση. Το κολλαγόνο τύπου Ι είναι πρωτεΐνη που συντίθεται από
τον ίδιο τον οργανισμό και αποτελεί τo 90% της οργανικής οστικής μάζας.
Για την επαρκή παραγωγή της χρειάζονται αμινοξέα, από ζωικές κυρίως
πρωτεΐνες (100 gr κρέας περιέχουν 6 gr κολλαγόνου) και βιταμίνες, με σημαντικότερη τη βιταμίνη C (στο σκορβούτο, που προκαλείται από έλλειψη
βιταμίνης C, υπάρχει τεράστια μείωση του κολλαγόνου).
Μετά την ηλικία των 30 ετών η παραγωγή κολλαγόνου μειώνεται κατά
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1-1,5% το έτος. Το κάπνισμα ευνοεί τη διάσπαση του κολλαγόνου και μειώνει την παραγωγή του έως 40%. Επίσης επί μεγάλης κατανάλωσης γλυκόζης και ακόμη περισσότερο φρουκτόζης, προκαλείται γλυκοζυλίωση και
μειωμένη παραγωγή κολλαγόνου.
Το απαραίτητο κολλαγόνο παράγεται από τον οργανισμό επί σωστής
διατροφής που παρέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Επί μη σωστής διατροφής προτείνεται η κατανάλωση έτοιμου κολλαγόνου ως διατροφικού
συμπληρώματος που διατίθεται υπό μορφή δισκίων ή σκόνης ή πόσιμου
υγρού. Το κολλαγόνο σε πόσιμη μορφή μάλιστα απορροφάται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, πάνω από 90%, σε σχέση με τις άλλες μορφές. Περιέχει
ουσιαστικά μικρά αμινοξέα που απορροφώνται γρήγορα από τον οργανισμό και χρησιμοποιούνται ως δομικά στοιχεία για την παραγωγή νέου
κολλαγόνου. Εν τούτοις, δεν είναι ανώτερο μιας διατροφής που περιέχει
ήδη τα απαραίτητα αμινοξέα στη σωστή δοσολογία.
Προτείνεται η per Os χορήγηση κολλαγόνου επί οστεοπενίας και ΟΠ
λόγω ευνοϊκής δράσεως του στον οστικό μεταβολισμό με αύξηση της οστικής πυκνότητας και έλλειψη εμφανών ανεπιθύμητων ενεργειών σε δόση
10 gr ημερησίως επί 4-24 εβδομάδες(89-90). Θεωρείται ότι το χορηγούμενο κολλαγόνο διεγείρει κατά προτίμηση τους οστεοβλάστες και όχι τους
οστεοκλάστες, οπότε ευνοείται ο σχηματισμός και όχι η απορρόφηση του
οστού(91).
Εκτός από τη χορήγηση υδρολυμένου κολλαγόνου και επιπρόσθετα με
τη χορήγηση βιταμίνης D προτείνεται και η χορήγηση κολλαγόνου συμπλοκοποιημένου με Ca σε γυναίκες με οστεοπενία μετά την εμμηνόπαυση. Το
συμπλήρωμα αυτό θεωρείται ότι βελτιώνει την οστική πυκνότητα και τους
βιοχημικούς δείκτες οστικού μεταβολισμού στο αίμα(92-93).
Προς το παρόν πάντως, ο ρόλος των πρωτεϊνών και ακόμη ειδικότερα
του κολλαγόνου στο θέμα της πρόληψης και θεραπείας της ΟΠ είναι ένα
ευρύ πεδίο έρευνας και χρειάζονται καλά οργανωμένες μελέτες για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
Συνοψίζοντας, ο ρόλος του Ca και της βιταμίνης D είναι ζωτικός για
την άριστη σκελετική υγεία. Η διασφάλιση της κορυφαίας οστικής ανάπτυξης διαμέσου σωστής διατροφικής πρόσληψης κατά την εφηβεία, ο σωστός τρόπος διαβίωσης (lifestyle) ως προς το κάπνισμα, το αλκοόλ και την
άσκηση και η δια βίου πρόσληψη των αναγκαίων ποσών Ca και βιταμίνης
D είναι βασικές προϋποθέσεις για τη μείωση του κινδύνου ΟΠ και την πρό416
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ληψη καταγμάτων.
Με την εμμηνόπαυση στις γυναίκες και την πρόοδο της ηλικίας σε γυναίκες και άνδρες μειώνεται η παραγωγή της βιταμίνης D και η εντερική
απορρόφηση του Ca, καθώς και πρόσληψή τους λόγω διαιτητικών περιορισμών και μικρότερης έκθεσης στον ήλιο για την αποφυγή βλαβών από
αυτόν. Ως εκ τούτου χρειάζονται επαρκείς ποσότητες Ca και βιταμίνης D
από τις τροφές χωρίς ή με προσθήκη συμπληρωμάτων.
Η βέλτιστη πρόσληψη Ca και βιταμίνης D δεν είναι βέβαιη. Βάσει των
νεότερων μετα-αναλύσεων προτείνονται για τις περισσότερες γυναίκες σε
εμμηνόπαυση συνολική ποσότητα Ca (από τροφές και συμπληρώματα)
1200 mg και βιταμίνης D 800 IU ημερησίως, ενώ στις γυναίκες με ΟΠ προ
εμμηνόπαυσης και στους άνδρες με ΟΠ 1000 mg Ca και 600 IU βιταμίνης
D. Στα άτομα άνω των 65 ετών προτείνονται τουλάχιστον 800 mg Ca και
800-1000 IU βιταμίνης D.
Προτιμάται το Ca να προσλαμβάνεται κυρίως μέσω διαιτητικών πηγών,
διότι τα συμπληρώματα δεν είναι μεν λιγότερο αποτελεσματικά, αλλά μπορεί να έχουν περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και ειδικότερα νεφρολιθίαση και ίσως καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η καλή συμμόρφωση έχει μεγάλη
σημασία για το αποτέλεσμα των προληπτικών μέτρων έναντι της οστικής
απώλειας και της μείωσης των καταγμάτων. Επί ΟΠ, πρέπει να δίνεται
προσοχή στον τρόπο λήψης του Ca και της βιταμίνης D σε σχέση με τη
συνδυασμένη λήψη διφωσφονικών και λοιπών φαρμάκων κατά της ΟΠ.
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Ερωτήσεις
1. Επί οστεοπόρωσης υπάρχει οστική απώλεια. Ποια είναι η σωστή
απάντηση (ένα σωστό);
α) Η απώλεια οστικής μάζας γίνεται φυσιολογικά σ’ όλους σε 2 φάσεις;
β) Η πρώτη φάση οστικής απώλειας στις γυναίκες παρατηρείται μετά την
ηλικία των 70 ετών;
γ) Κατά την πρώτη φάση οστικής απώλειας στις γυναίκες υπάρχει απώλεια
κυρίως δοκιδώδους (σπογγώδους οστού);
δ) Κατά τη δεύτερη φάση οστικής απώλειας στους άνδρες υπάρχει απώλεια
κυρίως συμπαγούς (φλοιώδους οστού);
2. Ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός που φυσιολογικά αναπτύσσεται κατά την φάση βραδείας οστικής απώλειας μετά την ηλικία των ~70 ετών, μπορεί να οφείλεται σε (ένα σωστό):
α) Πρωτοπαθή μείωση της εντερικής απορρόφησης Ca;
β) Ανεπάρκεια της βιταμίνης D;
γ) Μειωμένη πρόσληψη Ca;
δ) Σε όλα τα παραπάνω;
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3. Τροφές πλούσιες σε ασβέστιο είναι (ένα σωστό):
α) Το ζωικό βούτυρο;
β) Το κεφίρ;
γ) Το λάδι;
δ) Το κρασί;
4. Eργοκαλσιφερόλη (βιταμίνη D2) περιέχεται (ένα σωστό):
α) Στα μανιτάρια ;
β) Στο σολομό;
γ) Στο μουρουνέλαιο;
δ) Στα αυγά;
5 Το ανθρακικό Ca ως πηγή στοιχειακού Ca (ένα σωστό):
α) Έχει ένδειξη χορήγησης επί λήψης αναστολέων της αντλίας πρωτονίων;
β) Κατά τη συγχορήγηση με διφωσφονικό μειώνει την απορρόφηση του
διφωσφονικού;
γ) Κατά τη συγχορήγηση με σίδηρο αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου;
δ) Χορηγείται με άδειο στομάχι;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
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Τι μας λέει και τι δε μας λέει το ασβέστιο ορού;
Κωνσταντίνος Αδαμίδης,
Νεφρολόγος, MXA «Bionephros»
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή
2. Στοιχεία φυσιολογίας
3. Set point ασβεστίου - Ομοιοστατικοί μηχανισμοί
4. Ασβέστιο ορού - Υπερασβεστιαιμία
5. Ισοζύγιο ασβεστίου σε διάφορες καταστάσεις
6. Χρόνια νεφρική νόσος και ασβέστιο ορού
7. Χρόνια νεφρική νόσος και ισοζύγιο ασβέστιο
8. Συμπεράσματα
9. Βιβλιογραφία

Κύρια σημεία
- Το ασβέστιο είναι ένα από τα αφθονότερα κατιόντα στον ανθρώπινο οργανισμό. Το 99% της ποσότητάς του περιέχεται στα οστά, ενώ μόλις το 1% κατανέμεται
στον εξωκυττάριο και στον ενδοκυττάριο χώρο
- Το ισοζύγιο του ασβεστίου εξαρτάται από την διαιτητική του πρόσληψη, από
την εντερική του απορρόφηση και από την απέκκρισή του στα ούρα και στα κόπρανα. Οι ελάχιστες ημερήσιες διαιτητικές ανάγκες ασβεστίου ανέρχονται στα 600-700
mg
- Τα οστά σε συνεργασία με τους νεφρούς, με τη διαμεσολάβηση της παραθορμόνης, είναι υπεύθυνα για τη ρύθμιση της συγκέντρωσης του ασβεστίου στον ορό
- Η συγκέντρωση του ασβεστίου στον ορό σε κατάσταση ισορροπίας χαρακτηρίζεται ως set point. Οποιαδήποτε απόκλιση προς τα κάτω ή προς τα πάνω, διεγείρει
ή καταστέλλει αντίστοιχα την έκκριση της παραθορμόνης
- Η εκδήλωση υπο- ή υπερ-ασβεστιαιμίας υποδηλώνει τη ρήξη της ισορροπίας
μεταξύ της εισόδου του ασβεστίου στο ΕΞΚΥ (κυρίως από την οστική δεξαμενή) και
των μηχανισμών απομάκρυνσης (κυρίως διαμέσου των νεφρών) και δεν μας δίνει
πληροφορίες για το συνολικό απόθεμα του οργανισμού σε ασβέστιο
- Το ισοζύγιο ασβεστίου έχει να κάνει με την ημερήσια πρόσληψη και τη συνολική ποσότητά του στον οργανισμό και δεν επηρεάζει τα επίπεδά του στον ορό
εξαιτίας των ρυθμιστικών μηχανισμών
- Στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η τελική επίδραση
που έχουν στο ισοζύγιο του ασβεστίου ο δευτεροπαθής υπερπαραθυροειδισμός, η
μεταβολική οξέωση και η ελάττωση της σπειραματικής διήθησης
- Αδυναμική νόσος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα συνύπαρξης υπερασβεστιαιμίας και χαμηλών οστικών αποθεμάτων ασβεστίου
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1. Εισαγωγή
Το ασβέστιο είναι ένα από τα αφθονότερα και χρησιμότερα κατιόντα
στον ανθρώπινο οργανισμό. Η συνολική του ποσότητα ανέρχεται στα 1-2
kg, αντιπροσωπεύοντας έτσι το 2% περίπου του σωματικού βάρους ενός
μέσου ενήλικα. Πέρα από την επιμετάλλωση των οστών και τη ρύθμιση της
νευρομυικής δραστηριότητας, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους
αγγελιοφόρους μηνυμάτων σε κυτταρικό επίπεδο. Συμμετέχει στη ρύθμιση
σχεδόν κάθε κυτταρικής δραστηριότητας από τον πολλαπλασιασμό μέχρι
και τον κυτταρικό θάνατο. Το 99% της ποσότητάς του περιέχεται κυρίως
με τη μορφή των κρυστάλλων υδροξυαπατίτη στα οστά, ενώ μόλις το 1%
κατανέμεται στον εξωκυττάριο και στον ενδοκυττάριο χώρο(1,2). Αυτή η δυσαναλογία στην κατανομή του ασβεστίου στον οργανισμό οδηγεί στο ερώτημα κατά πόσο η συγκέντρωσή του στον ορό αντανακλά το πραγματικό
ισοζύγιο του ασβεστίου στον οργανισμό και ποιες είναι εν τέλει οι πληροφορίες που μπορεί αυτή να μας δώσει.

2. Στοιχεία φυσιολογίας
Όπως προαναφέρθηκε, η μεγαλύτερη ποσότητα του ασβεστίου περιέχεται στα οστά κυρίως με τη μορφή του υδροξυαπατίτη. Όμως, μία πολύ
μικρή ποσότητα του ασβεστίου των οστών (περίπου 5-10 gr) απαντάται ως
άμορφο CaHPO4·2H2O και Ca3(PO4)2·3H2Ο και αποτελεί το άμεσα ανταλλάξιμο ασβέστιο των οστών που βρίσκεται σε ισορροπία μ’ αυτό του εξωκυττάριου υγρού (ΕΞΚΥ)(2).
Η φυσιολογική συγκέντρωση του ολικού ασβεστίου στον ορό είναι 8,510,5 mg/dl, ενώ το ιονισμένο Ca2+ είναι περίπου 5 mg/dl. Οι μεταβολές
της συγκέντρωσης της αλβουμίνης επηρεάζουν αντίστοιχα τη συγκέντρωση του ολικού ασβεστίου, ενώ το ιονισμένο Ca2+ παραμένει φυσιολογικό.
Σε αντίθεση με τις μεταβολές της αλβουμίνης που επηρεάζουν μόνο το
ολικό ασβέστιο του ορού, οι μεταβολές του pH επηρεάζουν μόνο το ιονισμένο κλάσμα. Έτσι, η οξέωση αυξάνει τη συγκέντρωση του ιονισμένου
Ca2+, εξαιτίας της ελάττωσης της δέσμευσής του από την αλβουμίνη, ενώ
το αντίθετο συμβαίνει στην αλκάλωση(3).
Το ισοζύγιο του ασβεστίου εξαρτάται από την διαιτητική του πρόσληψη, από την εντερική του απορρόφηση και από την απέκκρισή του στα
ούρα και στα κόπρανα. Ταυτόχρονα συντελείται μία συνεχής μετακίνηση
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ασβεστίου από τα οστά (τα οποία αποτελούν μία τεράστια δεξαμενή Ca2+)
προς τους ιστούς και αντίθετα. Η διαδικασία αυτή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση της ομοιοστασίας του καθώς και της συγκέντρωσής του στον ορό (Εικόνα 1). Πιο συγκεκριμένα, η εντερική απορρόφηση του ασβεστίου συντελείται κυρίως στο δωδεκαδάκτυλο και στη
νήστιδα σε ποσοστό 40% περίπου της προσλαμβανόμενης ποσότητας και
διεγείρεται από την καλσιτριόλη. Παράλληλα, αποβάλλονται υποχρεωτικά
με τις εντερικές εκκρίσεις τουλάχιστον 150-200 mg ασβεστίου ημερησίως
στα κόπρανα. Στους νεφρούς επαναρροφάται σχεδόν το 99% της ποσότητας που διηθείται, ενώ το πλεόνασμα από την καθαρή απορρόφηση του
ασβεστίου στο έντερο αποβάλλεται τελικά με τα ούρα, με αποτέλεσμα την
αποκατάσταση της ισορροπίας. Η ελάχιστη ημερήσια υποχρεωτική απώλεια ασβεστίου με τα ούρα ανέρχεται στα 100-150 mg.
Εξαιτίας των παραπάνω ελάχιστων υποχρεωτικών απωλειών (εντερικών και νεφρικών), γίνεται αντιληπτό ότι οι ελάχιστες ημερήσιες διαιτητικές
ανάγκες ασβεστίου, για την εξασφάλιση ενός ουδέτερου ισοζυγίου, ανέρχονται στα 600-700 mg(1,4).

Εικόνα 1: Ομοιόσταση του ασβεστίου στον οργανισμό. Από τα 1000 mg του
ασβεστίου που προσλαμβάνοντα με τη δίαιτα, απορροφώνται περίπου τα 400 mg
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(≈40%). Παράλληλα, με τις εντερικές εκκρίσεις αποβάλλονται στον εντερικό αυλό
200 mg ασβεστίου, με αποτέλεσμα η καθαρή απορρόφηση να είναι περίπου 200
mg. Το 99% της ποσότητας του ασβεστίου της ποσότητας που διηθείται ημερησίως
στους νεφρούς επαναρροφάται, ενώ τελικά αποβάλλονται στα ούρα 200 mg, ποσότητα ίση με την καθαρή απορρόφηση στο έντερο, με αποτέλεσμα την αποκατάσταση
της ισορροπίας. Παράλληλα με τη διαδικασία αυτή, από τα οστά απελευθερώνονται
περίπου 300 mg ασβεστίου προς στο αίμα ημερησίως, ενώ επίσης 300 mg εναποτίθενται από το αίμα στα οστά στο πλαίσιο της οστικής εναλλαγής(1)

3. Set point ασβεστίου - Ομοιοστατικοί μηχανισμοί
Όταν η ημερήσια πρόσληψη του ασβεστίου είναι ανεπαρκής (<600-700
mg), τότε τα επίπεδά του μπορούν να διατηρηθούν σταθερά με την απελευθέρωση ασβεστίου από τις οστικές αποθήκες, σε βάρος της συνολικής περιεκτικότητας των οστών σε ασβέστιο. Συγκεκριμένα σε συνθήκες
ανεπαρκούς πρόσληψης, τα οστά απελευθερώνουν ποσότητα ασβεστίου
ισοδύναμη με εκείνη που εκκρίνεται από τους νεφρούς στα ούρα. Η διατήρηση της ισορροπίας αυτής επιτυγχάνεται με τη διαμεσολάβηση της
παραθορμόνης (ΡΤΗ).
Έτσι λοιπόν, σε συνθήκες ανεπαρκούς πρόσληψης, τα επίπεδα του
ασβεστίου στον ορό τείνουν να ελαττωθούν, εξαιτίας των υποχρεωτικών
νεφρικών απωλειών του στα ούρα. Οι παραθυρεοειδείς αδένες απαντούν
άμεσα με αύξηση της έκκρισης της ΡΤΗ, η οποία διεγείρει την απελευθέρωση Ca2+ από τα οστά, ενώ αυξάνει και την επαναρρόφησή του στο
άπω νεφρικό σωληνάριο, με αποτέλεσμα την επαναφορά του στα αρχικά
επίπεδα. Αντίθετα, η αύξηση του ασβεστίου στον ορό προκαλεί καταστολή της έκκρισης ΡΤΗ, με αποτέλεσμα την ελάττωση της ποσότητας που
απελευθερώνεται από τα οστά και που επαναρροφάται στους νεφρούς, με
αποτέλεσμα την επαναφορά στην αρχική του τιμή. Ο μηχανισμός αυτός
συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της σταθερής συγκέντρωσης του
ασβεστίου στον ορό, αλλά και στη διόρθωση των αποκλίσεών της(1,2).
Η συγκέντρωση του ασβεστίου στον ορό σε κατάσταση ισορροπίας,
όταν δηλαδή η καθαρή απελευθέρωση ασβεστίου από τα οστά προς το
εξωκυττάριο διαμέρισμα, ισούται με την ποσότητα που απεκκρίνεται από
τον εξωκυττάριο χώρο στα ούρα χαρακτηρίζεται ως set point. Κάθε απόκλιση από αυτή διεγείρει ή καταστέλλει αντίστοιχα την έκκριση της ΡΤΗ.
Φαίνεται δηλαδή ότι τα οστά σε συνεργασία με τους νεφρούς καθορίζουν
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τελικά τα επίπεδα του ασβεστίου στον ορό, σε συνθήκες ανεπαρκούς διαιτητικής πρόσληψής του(5).
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η απελευθέρωση ασβεστίου από τα οστά συντελείται από τις επιφανειακές στιβάδες και διαφέρει από την οστική εναλλαγή, η οποία αφορά στη σύζευξη μεταξύ οστικού
σχηματισμού και οστικής απορρόφησης και υπό φυσιολογικές συνθήκες
δεν προκαλεί καθαρή εισροή-απόδοση ασβεστίου στην κυκλοφορία.

4. Ασβέστιο ορού - Υπερασβεστιαιμία(6)
Η τελική συγκέντρωση του ασβεστίου στον ορό εξαρτάται λοιπόν από
την ισορροπία μεταξύ της ποσότητάς του που εισέρχεται στο ΕΞΚΥ, κυρίως από την οστική δεξαμενή (αλλά και με το διαιτολόγιο) και της ποσότητας
που απομακρύνεται από τους νεφρούς διαμέσου των ούρων. Έτσι, οποιαδήποτε αύξηση ή ελάττωση της συγκέντρωσής του στον ορό αντανακλά
τη ρήξη της παραπάνω ισορροπίας. Πιο συγκεκριμένα, μία αύξηση της
συγκέντρωσης του ασβεστίου στο ΕΞΚΥ μπορεί να προκαλείται:
• από την ελάττωση της νεφρικής ικανότητας απέκκρισής του στα
ούρα ή
• από την αύξηση της ποσότητας του ασβεστίου που εισέρχεται στο
ΕΞΚΥ (κυρίως από τα οστά) (Πίνακας 1).
Ελαττωμένη ικανότητα νεφρικής
απέκκρισης
(φυσιολογική είσοδος στο ΕΞΚΥ)
Ελάττωση της ποσότητας που διηθείται
• Ελάττωση GFR
• αφυδάτωση
Αυξημένη νεφρική επαναρρόφηση
• Υπερπαραθυρεοειδισμός
• Φάρμακα (θειαζίδες)
Οικογενής υπερασβεστιαιμία

Αυξημένη είσοδος στο ΕΞΚΥ
(φυσιολογική ικανότητα νεφρικής
απέκκρισης)
Υπερπαραθυρεοειδισμός
• Πρωτοπαθής
• Τριτοπαθής
Κακοήθη νεοπλάσματα
Παρατεταμένη ακινητοποίηση
Θυρεοτοξίκωση
Υπερβιταμίνωση D
• Ιατρογενής
• Κοκκιωματώδη νοσήματα
Υπερβιταμίνωση Α
Αυξημένη πρόσληψη
• Σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεος

Πίνακας 1: Μηχανισμοί και αίτια υπερασβεστιαιμίας
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Στην πρώτη περίπτωση, ενώ η είσοδος του ασβεστίου στο ΕΞΚΥ διατηρείται σε φυσιολογικά πλαίσια, η νεφρική ικανότητα απέκκρισης του
ασβεστίου στα ούρα είναι ελαττωμένη, είτε εξαιτίας της ελάττωσης της ποσότητας που διηθείται στο σπείραμα (ελάττωση του εξωκυττάριου όγκου,
αφυδάτωση κ.ά), είτε στο πλαίσιο λήψης ορισμένων φαρμάκων όπως τα
θειαζιδικά διουρητικά που αυξάνουν την επαναρρόφηση του ασβεστίου στο
νεφρικό σωληνάριο ή στο πλαίσιο των επιδράσεων της ΡΤΗ στο νεφρικό
σωληνάριο (στον πρωτοπαθή και τριτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό), η
οποία αυξάνει την επαναρρόφησή του στο άπω σωληνάριο. Επίσης, αυξημένες συγκεντρώσεις ασβεστίου στον ορό μπορούν να παρατηρηθούν και
στην οικογενή υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία.
Στη δεύτερη περίπτωση, η αυξημένη εισροή του ασβεστίου στο ΕΞΚΥ
(κυρίως από την οστική δεξαμενή) ξεπερνάει τη νεφρική ικανότητα απέκκρισης του ασβεστίου, με αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσής
του στον ορό. Αυτό μπορεί να παρατηρηθεί στον υπερπαραθυρεοειδισμό
(πρωτοπαθή και τριτοπαθή), καθώς και σε διάφορα κακοήθη νεοπλάσματα που συνοδεύονται από παραγωγή διαφόρων χυμικών διαμεσολαβητών
(PTHrP, IL-1, IL-6, TNF, καλσιτριόλη) που προκαλούν αυξημένη οστική
απορρόφηση. Αυξημένη είσοδος ασβεστίου στο ΕΞΚΥ μπορεί επίσης να
παρατηρηθεί στην υπερβιταμίνωση D, λόγω αυξημένης εντερικής απορρόφησης, ενώ μία παρόμοια κατάσταση μπορεί να παρατηρηθεί και στο πλαίσιο ορισμένων κοκκιωματωδών νοσημάτων, εξαιτίας της δραστηριότητας
1α-υδροξυλάσης στα κοκκιώματα με αποτέλεσμα την υπερπαραγωγή καλσιτριόλης και πάλι. Η υπερβιταμίνωση Α μπορεί ενίοτε να προκαλέσει υπερασβεστιαιμία εξαιτίας της αυξημένης οστικής απορρόφησης. Παρομοίως,
σε περίπτωση παρατεταμένης ακινητοποίησης μπορεί να παρατηρηθούν
αυξημένα επίπεδα ασβεστίου ορού και πάλι λόγω της αυξημένης οστικής
απορρόφησης. Στο πλαίσιο της θυρεοτοξίκωσης μπορεί να παρατηρηθεί
υπερασβεστιαιμία εξαιτίας αύξησης της εισόδου του ασβεστίου στο ΕΞΚΥ
από τα οστά, λόγω της επιτάχυνσης της οστικής εναλλαγής. Μία ιδιαίτερη
περίπτωση αποτελεί το σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεος. Η αυξημένη πρόσληψη σκευασμάτων ανθρακικού ασβεστίου, είτε για την αντιμετώπιση του
πεπτικού έλκους (δε συνηθίζεται πλέον στην εποχή μας), είτε για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης (συχνότερα στις μέρες μας), σε συνδυασμό
με πολλαπλούς εμέτους που οδηγούν σε αφυδάτωση και μεταβολική αλκάλωση, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή υπερασβεστιαιμία.
Στην πράξη βέβαια, συχνά ο υποκείμενος παθοφυσιολογικός μηχανι432
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σμός συνδυάζει την αυξημένη εισροή ασβεστίου στο ΕΞΚΥ με την ελάττωση της νεφρικής απέκκρισης, καθώς η υπερασβεστιαιμία που προκαλείται
αρχικά οδηγεί σε ελάττωση της συμπυκνωτικής ικανότητας των νεφρών,
πολυουρία, αφυδάτωση, ελάττωση της σπειραματικής διήθησης και της ποσότητας του ασβεστίου που διηθείται, καθώς και αυξημένη επαναρρόφησή
του στο εγγύς σωληνάριο. Παρομοίως, τα αυξημένα επίπεδα ΡΤΗ προκαλούν αφενός αυξημένη οστική απελευθέρωση ασβεστίου στο ΕΞΚΥ, ενώ
παράλληλα αυξάνουν τη νεφρική του επαναρρόφηση στο άπω σωληνάριο.
Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι όταν οι νεφρικοί μηχανισμοί
απομάκρυνσης λειτουργούν φυσιολογικά, η αυξημένη διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου πολύ σπάνια μπορεί να προκαλέσει υπερασβεστιαιμία.
Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η συγκέντρωση του ασβεστίου στον ορό
ουσιαστικά εκφράζει την ισορροπία μεταξύ της εισόδου του στο ΕΞΚΥ (κυρίως από την οστική δεξαμενή) και των μηχανισμών απομάκρυνσης (κυρίως διαμέσου των νεφρών). Η ρήξη αυτής της ισορροπίας από οποιαδήποτε αιτιολογία μπορεί να οδηγήσει σε υπο- ή υπερ-ασβεστιαιμία.

5. Ισοζύγιο ασβεστίου σε διάφορες καταστάσεις
Σε αντίθεση με τα παραπάνω, η έννοια του ισοζυγίου σχετίζεται περισσότερο με την ημερήσια πρόσληψη και τη συνολική ποσότητα του ασβεστίου στον οργανισμό και δεν επηρεάζει τα επίπεδά του στον ορό, εξαιτίας
των ομοιοστατικών μηχανισμών που περιγράφηκαν παραπάνω. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο έννοιες μπορεί να γίνει πιο κατανοητή με τα παρακάτω παραδείγματα(7).
Ενώ η αυξημένη διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου και η αυξημένη εντερική του απορρόφηση είναι καθοριστική για την εξασφάλιση ενός θετικού
ισοζυγίου και την αύξηση της συνολικής περιεκτικότητας του ασβεστίου
στον οργανισμό, δεν επηρεάζει τη συγκέντρωσή του στο ΕΞΚΥ. Στην πράξη, κάθε διαταραχή στην απορρόφηση του ασβεστίου στο έντερο οδηγεί σε
αρνητικό ισοζύγιο ασβεστίου στον οργανισμό και αυξημένη οστική απώλεια.
Αντίθετα, η αυξημένη πρόσληψη ασβεστίου και η αύξηση της εντερικής
απορρόφησης οδηγεί σε θετικό ισοζύγιο, αύξηση της συνολικής περιεκτικότητας του οργανισμού σε ασβέστιο και προστασία των οστών. Συμπερασματικά, η αυξημένη πρόσληψη ασβεστίου οδηγεί σε θετικό ισοζύγιο, ενώ
η ελαττωμένη πρόσληψη σε αρνητικό ισοζύγιο. Ωστόσο, σε καμία από τις
δύο περιπτώσεις δεν επηρεάζεται η συγκέντρωσή του στον ορό, εξαιτίας
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των ρυθμιστικών μηχανισμών που περιγράφηκαν παραπάνω. Παρομοίως,
η οστική ανακατασκευή που παρατηρείται στην περίπτωση της μεταεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης, όπου η οστική απορρόφηση υπερέχει του
οστικού σχηματισμού, οδηγεί σε απώλεια και αρνητικό ισοζύγιο ασβεστίου,
η οποία όμως και πάλι δεν επηρεάζει και τη συγκέντρωσή του στον ορό(8).
Στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό το ασβέστιο του ορού είναι
αυξημένο. Ο ρυθμός οστικής εναλλαγής είναι και αυτός γενικά αυξημένος,
ωστόσο μπορεί να παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, όπως επίσης διακυμάνσεις μπορεί να παρουσιάζει και το ισοζύγιο του ασβεστίου στον
οργανισμό. Αυτό εξαρτάται από το βαθμό της νεφρικής λειτουργίας, την
ανταπόκριση στη δράση της ΡΤΗ(9) και την ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου. Αντίθετα στον υπερθυρεοειδισμό, ενώ το ασβέστιο του ορού και ο ρυθμός οστικής εναλλαγής μπορεί να παρουσιάζουν διακυμάνσεις, το ισοζύγιο
είναι σχεδόν πάντοτε αρνητικό(10) (Εικόνα 2).

Εικόνα 2: Σύγκριση των συγκεντρώσεων ασβεστίου πλάσματος (P.Ca) και του
ρυθμού οστικής εναλλαγής (Turnover) σε υπερπαραθυρεοειδισμό (ΗΡΤ) και υπερθυρεοειδισμό (ΗΤ). Οι κάθετες γραμμές (επάνω) και οι μπάρες (κάτω) παριστάνουν
το εύρος της διακύμανσης του Ρ.Ca και του ρυθμού οστικής εναλλαγής αντίστοιχα. Ο ρυθμός οστικής εναλλαγής εκτιμήθηκε με βάση την συνολική ποσότητα της
υδροξυπρολίνης που απεκκρίνεται στα ούρα και από τον αριθμό των οστεοκλαστών
στις οστικές δοκίδες. Η σκιασμένη επιφάνεια παριστάνει το εύρος της αντίστοιχης
διακύμανσης σε φυσιολογικές συνθήκες. Η αλληλοεπικάλυψη με τις παθολογικές
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καταστάσεις είναι προφανής (ΝΟ. αριθμός περιστατικών, ΤΗΡ: ολική υδροξυπρολίνη ούρων mg/d, OCL.SF%: ποσοστό της επιφάνειας των οστικών δοκίδων που
επικαλύπτεται από οστεοκλάστες, Ca BAL: ημερήσιο ισοζύγιο ασβεστίου mmol/d)
(Τροποποιημένο από 11)

Στον παρακάτω πίνακα 2 παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα φυσιολογικών και παθολογικών καταστάσεων, ενδεικτικά της έλλειψης συσχέτισης του ασβεστίου ορού με το συνολικό ισοζύγιό του στον οργανισμό.
Συγκέντρωση ασβεστίου στο ΕΞΚΥ
Υψηλή
Φυσιολογική
Χαμηλή
Πρωτοπαθής
Μεταεμμηνοπαυσιακή Υποπαραθυρεοειδισμός
υπερπαραθυρεοειδισμός οστεοπόρωση
& δυσαπορρόφηση

Ισοζύγιο ασβεστίου

Αρνητικό

Κακοήθη νεοπλάσματα
Υπερθυρεοειδισμός

Γήρας
Χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια &
οστεομαλακία

Υπερθυρεοειδισμός
Πρωτοπαθής
Φυσιολογική
υπερπαραθυρεοειδισμός κατάσταση
Χρόνια νεφρική
Ουδέτερο
ανεπάρκεια & ινώδης
οστεΐτιδα

Θετικό

Σύνδρομο γάλακτοςαλκάλεος

Οστεομαλακία

Ανάπτυξη
Χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια & ινώδης
οστεΐτιδα

Υποπαραθυρεοειδισμός

Υποπαραθυρεοειδισμός
Σύνδρομο οστικής
πείνας

Οστεοπέτρωση

Πίνακας 2: Ενδεικτικά παραδείγματα για την έλλειψη συσχέτισης του ασβεστίου
ορού με το συνολικό ισοζύγιο του ασβεστίου στον οργανισμό (Τροποποιημένο από 11)

6. Χρόνια νεφρική νόσος και ασβέστιο ορού
Η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας (↓GFR) οδηγεί σε αύξηση των
επιπέδων του φωσφόρου (↑PO43-) και του FGF-23 στον ορό. Η ελάττωση
του λειτουργικού νεφρικού παρεγχύματος, όπως και η αύξηση του FGF23 (ο οποίος αναστέλλει τη δραστηριότητα της 1α-υδροξυλάσης στους νεφρούς), οδηγούν σε μείωση των επιπέδων της 1,25(ΟΗ)2D3. Τα χαμηλά
επίπεδα 1,25(ΟΗ)2D3 ελαττώνουν την εντερική απορρόφηση του ασβεστίου και συμβάλλουν στην εγκατάσταση υπασβεστιαιμίας. Αυτή διεγείρει την
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έκκριση της ΡΤΗ και τους ομοιοστατικούς μηχανισμούς που περιγράφηκαν
παραπάνω, με αποτέλεσμα την αποκατάσταση των επιπέδων του ασβεστίου στον ορό(12).
Βέβαια στην πράξη, ο μηχανισμός ανάπτυξης του δευτεροπαθούς
υπερπαραθυρεοειδισμού στη χρόνια νεφρική νόσο είναι πιο περίπλοκος,
καθώς και η ίδια η υπερφωσφαταιμία φαίνεται ότι ασκεί άμεση διεγερτική
επίδραση στους παραθυρεοειδείς, ενώ επιπλέον οδηγεί και σε περαιτέρω
ελάττωση του ιονισμένου ασβεστίου στον ορό (↓Ca2+) εξαιτίας του σχηματισμού συμπλόκων. Ταυτόχρονα, τα ελαττωμένα επίπεδα της 1,25(ΟΗ)2D3
σε συνδυασμό με την ελάττωση της έκφρασης των υποδοχέων της (↓VDR)
στους παραθυρεοειδείς, αδυνατούν πλέον να ελέγξουν τη λειτουργία του
αδένα (Εικόνα 2).
Ακολούθως, όταν ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή υπερπλασία και
ανάπτυξη τριτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού, ο οποίος με τη σειρά του
θα οδηγήσει σε σοβαρή υπερασβεστιαιμία(13,14).

Εικόνα 2: Παθοφυσιολογία της υπασβεστιαιμίας και του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού στη χρόνια νεφρική νόσο. Η συσσώρευση του φωσφόρου εξαιτίας της μείωσης του GFR, καθώς και η ελάττωση των επιπέδων της 1,25(ΟΗ)2D3
εξαιτίας των αυξημένων επιπέδων του FGF-23 και της ελάττωσης του λειτουργικού
νεφρικού παρεγχύματος, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της υπασβεστιαιμίας και του
δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού στη χρόνια νεφρική νόσο. Στη συνέχεια, η
αύξηση της ΡΤΗ διεγείρει την απελευθέρωση ασβεστίου από τα οστά, ενώ παράλληλα αυξάνει την επαναρρόφησή του στο νεφρικό σωληνάριο με αποτέλεσμα την
αποκατάσταση τουλάχιστον των επιπέδων ασβεστίου στον ορό
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Η αξιολόγηση του ασβεστίου του ορού αποτελεί ακόμη αντικείμενο διχογνωμίας. Παρά το ότι έχει καθιερωθεί πλέον το ασβέστιο του ορού να
αξιολογείται και να διορθώνεται με βάση την αλβουμίνη ορού (Διορθωμένο
ασβέστιο = Μετρούμενο ασβέστιο + 0,8 x (4-αλβουμίνη ορού), υπάρχουν
ενδείξεις ότι αυτός ο τρόπος, σε αντίθεση με την απευθείας μέτρηση του ιονισμένου ασβεστίου (Ca2+), υποεκτιμά την επίπτωση της υπασβεστιαιμίας,
ενώ υπερεκτιμά την επίπτωση της υπερασβεστιαιμίας(15). Βέβαια, η συγκεκριμένη μελέτη έγινε σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, οι οποίοι παρουσιάζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις του pH στον ορό τους. Είναι γνωστό ότι η
συγκέντρωση του ιονισμένου ασβεστίου, εξαρτάται από το pH στον ορό(3).
Το όξινο pH ευνοεί την αποδέσμευσή του από την αλβουμίνη και την αύξηση της συγκέντρωσής του στον ορό. Η αλκάλωση επιδρά αντίθετα. Έτσι,
ίσως θα ήταν προτιμότερο να μετράται απευθείας το ιονισμένο ασβέστιο,
τουλάχιστον στους ασθενείς με σημαντικές διαταραχές της οξεοβασικής
ισορροπίας.

7. Χρόνια νεφρική νόσος και ισοζύγιο ασβέστιο
Ενώ τα δεδομένα είναι πιο ξεκάθαρα όσο αφορά τα επίπεδα του ασβεστίου ορού, η κατάσταση γίνεται πολύ πιο περίπλοκη όταν πρόκειται για
το ισοζύγιο του ασβεστίου στον οργανισμό σε περίπτωση νεφρικής ανεπάρκειας. Όπως προαναφέρθηκε, η ελάττωση του ρυθμού σπειραματικής
διήθησης που συνοδεύει τη νεφρική ανεπάρκεια οδηγεί σε ελάττωση της
ποσότητας του ασβεστίου που διηθείται, η οποία με τη σειρά της τείνει να
θετικοποιήσει το ισοζύγιο του ασβεστίου. Ωστόσο από την άλλη, η νεφρική ανεπάρκεια σχετίζεται με μειωμένη ικανότητα της επαναρρόφησης του
ασβεστίου στο νεφρικό σωληνάριο. Επίσης, η μείωση των επιπέδων της
καλσιτριόλης που παρατηρείται στη χρόνια νεφρική νόσο ελαττώνει την
εντερική απορρόφηση του ασβεστίου. Τα δύο τελευταία τείνουν να έχουν
αρνητική επίδραση στο ισοζύγιο του ασβεστίου. Επιπρόσθετα, ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός της νεφρικής ανεπάρκειας, αφενός
αυξάνει την απόδοση του ασβεστίου από τα οστά στο ΕΞΚΥ και αφετέρου ελαττώνει τη νεφρική του απέκκριση. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο
περίπλοκη αν συνυπολογιστεί τη μεταβολική οξέωση των ασθενών αυτής
της κατηγορίας, η οποία αντιρροπείται με την εξουδετέρωση των Η+ από
τα οστά, με αποτέλεσμα την οστική απορρόφηση και την προοδευτική
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ελάττωση των οστικών αποθεμάτων ασβεστίου. Η συνολική επίδραση των
παραπάνω μηχανισμών στο ισοζύγιο του ασβεστίου στον οργανισμό είναι
απρόβλεπτη. Πράγματι, τα δεδομένα είναι πολύ περιορισμένα όσο αφορά
το ισοζύγιο και το συνολικό απόθεμα ασβεστίου στον οργανισμό στη χρόνια νεφρική νόσο. Σε καμία περίπτωση δε, οι αυξομειώσεις του ασβεστίου
του ορού δεν αντανακλούν την συνολική εικόνα του ισοζυγίου του(7).
Αντίθετα, μπορεί να υπάρχουν σημαντικές διαταραχές στο ισοζύγιο του
ασβεστίου χωρίς σημαντικές αλλαγές των επιπέδων του στον ορό. Για παράδειγμα στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς χωρίς υπολειπόμενη διούρηση, η πρόσληψη μεγάλων ποσοτήτων ασβεστίου θα οδηγήσει εύκολα σε
θετικό ισοζύγιο και σε αυξημένη εναπόθεσή του στα μαλακά μόρια, χωρίς
να είναι απαραίτητη η σημαντική αύξηση της συγκέντρωσής του στον ορό.
Το φαινόμενο είναι πιο έκδηλο στην περίπτωση της αδυναμικής νόσου,
όπου η ικανότητα των οστών να αφομοιώσουν μεγάλες ποσότητες ασβεστίου είναι περιορισμένη(16). Έτσι το ισοζύγιο του ασβεστίου μπορεί να είναι
θετικό, η συγκέντρωσή του στον ορό φυσιολογική ή ελαφρώς αυξημένη και
η οστική πυκνότητα ελαττωμένη. Αυτό συμβαίνει διότι η αφομοίωση του
ασβεστίου από τα οστά δεν αποτελεί μία παθητική διαδικασία. Απεναντίας,
συνίσταται σ’ έναν περίπλοκο ενεργητικό μηχανισμό που προϋποθέτει την
επάρκεια της βιταμίνης D και της PTH (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Για την ίδια συγκέντρωση ασβεστίου ορού (κάθετος άξονας), ο ρυθμός απομάκρυνσης του ασβεστίου από το αίμα και η οστική εναπόθεσή του (οριζό-
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ντιος άξονας) είναι μεγαλύτερη παρουσία παραθορμόνης από ότι σε περιπτώσεις
που έχουν υποβληθεί σε παραθυρεοειδεκτομή (Τροποποιημένο από 11)

8. Συμπεράσματα
Είναι σαφές πλέον ότι η συγκέντρωση του ασβεστίου στον ορό δεν
αντανακλά σε καμία περίπτωση τη συνολική του ποσότητά του στον οργανισμό. Καθώς μόλις το 1% της συνολικής ποσότητας του ασβεστίου
κατανέμεται εκτός των οστών, οι πληροφορίες που μπορεί να μας δώσει
η συγκέντρωσή του στον ορό είναι συγκεκριμένες. Η εκδήλωση υπο- ή
υπερ-ασβεστιαιμίας ουσιαστικά αντανακλά τη ρήξη των ομοιοστατικών μηχανισμών του ασβεστίου και μας κατευθύνουν στη διαφορική διάγνωση.
Αντίθετα, το ισοζύγιο του ασβεστίου σχετίζεται καλύτερα με τη συνολική
ποσότητά του στον οργανισμό και μπορεί να είναι ουδέτερο, αρνητικό ή
θετικό χωρίς να συνοδεύεται από αντίστοιχες μεταβολές της συγκέντρωσής του στον ορό. Ειδικά στη νεφρική ανεπάρκεια, όπου συνυπάρχουν
πολλαπλές διαταραχές των επιμέρους μηχανισμών που σχετίζονται με την
ομοιοστατική του ρύθμιση, είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τη συνολική-τελική επίδρασή τους στο ισοζύγιό του. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η
συγκέντρωσή του στον ορό δεν μπορεί να μας πληροφορήσει, ούτε για το
συνολικό ισοζύγιο, ούτε για τον τρόπο με τον οποίο αυτό κατανέμεται στον
οργανισμό (οστά-εξωκυττάριο υγρό-μαλακά μαλακά μόρια κ.ά).
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Ερωτήσεις
1. Ένα από τα παρακάτω είναι λάθος (ένα σωστό):
α) Η συνολική ποσότητα του ασβεστίου στον οργανισμό ανέρχεται περίπου
στο 2% του σωματικού βάρους;
β) To 99% του ασβεστίου στον οργανισμό περιέχεται στα οστά;
γ) Η μεγαλύτερη ποσότητα του ασβεστίου στον οργανισμό περιέχεται ενδοκυττάρια στους μύες;
δ) Μόλις το 1% της συνολικής ποσότητας του ασβεστίου κατανέμεται στο
ενδοκυττάριο και στον εξωκυττάριο υγρό;
2. Η ελάχιστη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου για την εξασφάλιση
ενός ουδέτερου ισοζυγίου, σ’ έναν ενήλικα ανέρχεται σε (ένα σωστό):
α) 200 mg;
β) 600 mg;
γ) 1000 mg;
δ) 2000 mg;
3. Για το set point του ασβεστίου ισχύουν τα παρακάτω (ένα λάθος):
α) Αναφέρεται στη συγκέντρωση του ασβεστίου στον ορό, όταν η καθαρή
ποσότητα ασβεστίου που απελευθερώνεται από τα οστά προς το αίμα ισούται με την ποσότητα που απομακρύνεται με τα ούρα;
β) Κάθε απόκλιση της συγκέντρωσης του ασβεστίου από το set point κινητοποιεί τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς;
γ) Το set point αναφέρεται στον ουδό απέκκρισης του ασβεστίου στα
ούρα;
4. Το ισοζύγιο του ασβεστίου στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι
(ένα σωστό):
α) Αρνητικό, εξαιτίας της έλλειψης βιταμίνης D;
γ) Θετικό εξαιτίας της ελάττωσης της σπειραματικής διήθησης;
γ) Αρνητικό εξαιτίας της μεταβολικής οξέωσης;
δ) Δεν είναι εύκολο να αξιολογηθεί;
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5. Το γήρας και η μεταεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται από (ένα σωστό):
α) Θετικό ισοζύγιο ασβεστίου και υπερασβεστιαιμία;
β) Φυσιολογικό ισοζύγιο ασβεστίου και υπασβεστιαιμία;
γ) Αρνητικό ισοζύγιο ασβεστίου και υπασβεστιαιμία;
δ) Αρνητικό ισοζύγιο ασβεστίου και φυσιολογικό ασβέστιο ορού;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
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Η ρύθμιση του φωσφόρου στον
αιμοκαθαιρόμενο ασθενή
Ελένη Μάνου,
Επιμελήτρια Α’ Νεφρολογίας, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή
2. Ο μεταβολισμός και η ομοιόσταση του φωσφόρου στην υγεία και στη χρόνια νεφρική νόσο
2.1. Η ομοιόσταση του φωσφόρου σε φυσιολογικές συνθήκες
2.2. Η εντερική και νεφρική ρύθμιση του φωσφόρου στη χρόνια νεφρική
νόσο
3. Η «ρήξη» της ομοιόστασης του φωσφόρου στη χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου και στη θεραπεία υποκατάστασης
4. Ο ρόλος του άξονα του αυξητικού παράγοντα των ινοβλαστών 23 και της
Κλωθούς σε σχέση με τον φώσφορο
5. Η κινητική του φωσφόρου στην αιμοκάθαρση και στην περιτοναϊκή κάθαρση
5.1. Τεχνητός νεφρός
5.2. Περιτοναϊκή κάθαρση
6. Η δίαιτα στη ρύθμιση του φωσφόρου
7. Η θέση των φωσφοροδεσμευτικών σκευασμάτων
8. Βιβλιογραφία

Κύρια σημεία
- Ο φώσφορος (phosphorus, Ρi) συμμετέχει σε πλήθος, απαραίτητων για τη ζωή
ενώσεων, είτε ως ανόργανος είτε ως οργανικός Ρi, αντιπροσωπεύοντας το 1% του
σωματικού μας βάρους, με το 85% να βρίσκεται στον οστίτη ιστό, το υπόλοιπο 14%
να είναι ενδοκυττάριο, ενώ μόλις το 1% του συνολικού Ρi βρίσκεται στον εξωκυττάριο χώρο και στο αίμα
- Οι δύο όροι που συχνά χρησιμοποιούνται εναλλάξ: phosphorus και phosphate
διαφέρουν χημικά μεταξύ τους, με τον πρώτο να αναφέρεται στο στοιχείο του Ρi
και τον δεύτερο στα ανόργανα άλατα και στις οργανικές ενώσεις του φωσφορικού
οξέος, για τον λόγο αυτό θα πρέπει ο κάθε όρος να εκφράζεται με την ορθή μονάδα
μέτρησης
- Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) και ειδικότερα το τελικό στάδιό της (ΧΝΝΤΣ) και
η θεραπεία υποκατάστασης (ΘΥ) είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις διαταραχές του
μεταβολισμού και της ομοιόστασης του Ρi, καθώς και με τις επιπλοκές που προκύπτουν από την ανεπαρκή απομάκρυνσή του από τον οργανισμό
- Τα βασικά όργανα που συμμετέχουν στην ομοιόσταση του Ρi είναι το λεπτό
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έντερο, τα οστά, οι παραθυρεοειδείς αδένες και οι νεφροί, ενώ σε σταθερή κατάσταση, ο προσλαμβανόμενος με την τροφή Ρi εξισορροπείται πλήρως από την αποβολή του κυρίως μέσω των νεφρών και κατά δεύτερο λόγο διαμέσου της εντερικής
οδού, ώστε το τελικό ισοζύγιο να είναι μηδενικό
- Οι βασικοί συμμεταφορείς του Ρi, τόσο στο λεπτό έντερο, όσο και στο νεφρικό
σωληνάριο είναι νατριοεξαρτώμενοι και ανήκουν κυρίως στην τάξη ΙΙ, με τον τύπο
ΙΙb να δρα στο εντερικό επιθήλιο και τους τύπους ΙΙa και ΙΙc στο εγγύς σωληναριακό
επιθηλιακό κύτταρο
- Η ύπαρξη ενός αισθητήρα Ρi στο έντερο που συμμετέχει σε έναν εντερο-νεφρικό κύκλο, συμβάλλοντας σημαντικά στην άμεση μεταγευματική ρύθμιση των επίπεδων του Ρi, αποτελεί αντικείμενο μελέτης, καθώς και η ύπαρξη ανάλογων υποδοχέων σε όργανα που παίζουν ρόλο στη ρύθμιση του Ρi, όπως οι παραθυρεοειδείς
αδένες
- Η εντερική απορρόφηση του Ρi ελαττώνεται προϊούσης της εξέλιξης της ΧΝΝ,
με αποτέλεσμα την κατά 50% μείωση της απορρόφησης του Ρi, ήδη από το 3ο και
4ο στάδιο
- Η παρατηρούμενη φωσφατουρία της ΧΝΝ σχετίζεται με την πρώιμη ενεργοποίηση του άξονα νεφρών-οστού, μέσω του αυξητικού παράγοντα των ινοβλαστών 23
(fibroblast growth factor 23, FGF23) και της πρωτεΐνης Κλωθούς και σχεδόν ταυτόχρονα με τη συμβολή των παραθυρεοειδικών αδένων, μέσω αύξησης της σύνθεσης
και της έκκρισης της παραθορμόνης (Parathyroid hormone, ΡΤΗ)
- Η απώλεια της ικανότητας των νεφρών να αντιδρούν με φωσφατουρία, όταν ο
ρυθμός σπειραματικής διήθησης (glomerular filtration rate, GFR) πέσει κάτω από το
όριο των 30 ml/min/1,73 m2, σε συνδυασμό με την αντίσταση, τόσο στη δράση της
ΡΤΗ, όσο του και του FGF23, δικαιολογεί τις υπερβολικά υψηλές τιμές τους στους
ασθενείς με ΧΝΝΤΣ που βρίσκονται σε ΘΥ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
- Η αδυναμία ρύθμισης του Ρi στους ασθενείς σε ΘΥ έχει σοβαρές συνέπειες,
αυξάνοντας κατά πολύ τη νοσηρότητα και τη θνητότητα, ενώ οι περισσότερες αναφορές αφορούν την υπερφωσφαταιμία, δε θα πρέπει να παραβλέπονται και οι περιπτώσεις υποφωσφαταιμίας που επίσης προοιωνίζουν κακή έκβαση των ασθενών
- Ο άξονας FGF23-Κλωθούς μαζί με τον Ρi αποτελούν βασικούς παράγοντες
στη ΧΝΝΤΣ και στη ΘΥ, αφού είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις διαταραχές των
οστών και των μετάλλων (ΔΟΜ) και με την παρουσία καρδιαγγειακής νόσου (ΚΑΝ)
στους ασθενείς αυτούς
- Η Κλωθω-κεντρική και η φωσφορο-κεντρική οπτική στην παθοφυσιολογία της
ΧΝΝ αποτελούν δύο αλληλένδετες θεωρίες που έχουν ως κοινό παρονομαστή την
ίδια την εξέλιξη της ΧΝΝ προς το τελικό στάδιο
- Η κάθαρση του Ρi με τη μέθοδο της αιμοκάθαρσης (ΑΚ) αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία που χαρακτηρίζεται από δύο σημεία που είναι: α) η εξάρτηση της
προσφερόμενης κάθαρσης από την παράμετρο του χρόνου και β) το πολυδιαμερισματικό μοντέλο κατανομής του Ρi μέσα στον οργανισμό, που έχει ως απότοκο την
εμφάνιση του φαινομένου του rebound μετά τη 2η ώρα της συνεδρίας
- Η παρουσία υπολειμματικής διούρησης (ΥΔ) στους ασθενείς υπό ΑΚ μπορεί να
τους προσφέρει υπολειμματικό GFR >4 ml/min/1,73 m2 και κατά συνέπεια επιπλέον
κάθαρση Ρi
- Η μέθοδος της περιτοναϊκής κάθαρσης (ΠΚ), παρότι συνήθως έχει συνεχή
χαρακτήρα, δε μπορεί να πετύχει καλή ρύθμιση των επιπέδων του Ρi, αφού ο Ρi του
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ορού στο 40-50% των ασθενών δεν βρίσκεται μέσα στους θεραπευτικούς στόχους
- Η καλύτερη κάθαρση του Ρi στην ΠΚ απαιτεί μακρές και συνεχείς αλλαγές του
τύπου της συνεχούς φορητής ΠΚ (ΣΦΠΚ) ή της συνεχούς κυκλικής ΠΚ (ΣΚΠΚ),
αυτές σε συνδυασμό με την παρουσία συνήθως ικανοποιητικής ΥΔ μπορούν να
προσφέρουν στους ασθενείς υπό ΠΚ την επιθυμητή νορμοφωσφαταιμία
- Η δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε Ρi στους ασθενείς σε ΘΥ αποτελεί ένα
δυσεπίλυτο πρόβλημα και ουσιαστικά δε μπορεί να εφαρμοστεί από την πλειοψηφία
των ασθενών
- Η αναγκαστική μείωση της χορηγούμενης απαραίτητης πρωτεΐνης, μαζί με τη
μείωση του Ρi των τροφών, μπορεί να οδηγήσει τους ασθενείς που βρίσκονται σε
ΘΥ σε καταστάσεις χαμηλής θρέψης, γεγονός που αντανακλά σε χειρότερη μακροχρόνια κλινική έκβαση

1. Εισαγωγή
Ο Pi αποτελεί ένα χημικό στοιχείο με ατομικό αριθμό 15 και βρίσκεται
στη 15η στήλη του περιοδικού πίνακα των στοιχείων του Μεντελέγιεφ (D.
Medeleev). Λόγω της υψηλής δραστικότητάς του (reactivity), δεν υφίσταται
σχεδόν ποτέ ελεύθερος στη φύση, αλλά υπάρχει μέσα σε πολλές ενώσεις
με άλλα στοιχεία. Για την ιστορία, ανακαλύφθηκε πρώτη φορά το 1669 στο
Αμβούργο της Γερμανίας, από τον Γερμανό αλχημιστή Hennig Brand. Αυτός, στην προσπάθειά του να οδηγηθεί στη «φιλοσοφική λίθο», βρήκε στην
επεξεργασία του ιζήματος των ούρων μία κόκκινη ουσία σε μορφή αερίου,
η οποία στη συνέχεια όταν αντιδρούσε με το οξυγόνο μπορούσε να στερεοποιηθεί, εκπέμποντας μία ασθενή πράσινη λάμψη. Για το λόγο αυτό της
έδωσε το ελληνικό όνομα «φώσφορος», από την Αρχαία Ελληνική μυθολογία, ως «κάτι που φέρνει φως»(1). Υπάρχουν διάφορες αλλότροπες μορφές
του, όπως ο λευκός, ο ερυθρός, ο βιολέ ή ο μαύρος Ρi, με διαφορετικές ιδιότητες μεταξύ τους, που όμως δεν αφορούν την παρούσα ανασκόπηση.
Ποια είναι όμως η θέση του Ρi στη βιολογία και ειδικότερα στον ανθρώπινο οργανισμό; Βρίσκεται ανάμεσα στα 6 πιο κοινά στοιχεία που συμμετέχουν στις περισσότερες βιολογικές ενώσεις στη φύση. Τα στοιχεία αυτά,
κατά σειρά, είναι ο άνθρακας, το υδρογόνο, το άζωτο, το οξυγόνο, ο Ρi και
το θείο, όπως σχηματίζονται και από το ακρωνύμιο CHNOPIS (carbon,
hydrogen, nitrogen, oxygen, PihosPihorus, sulfur). Η διατήρηση της ισορροπίας του Ρi αποτελεί κριτικό σημείο για την επιβίωση του ανθρώπινου
και όχι μόνο, οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, ο Ρi αντιπροσωπεύει περίπου το 1% του σωματικού μας βάρους, συμμετέχοντας σε πλήθος, σημαντικών για τη ζωή, ενώσεων, είτε με την ανόργανη, είτε με την οργανική
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μορφή του. Η παρουσία του είναι απαραίτητη σε πολλούς τομείς, όπως η
κατασκευή του οστίτη ιστού και των δοντιών με τη μορφή του υδροξυπατατίτη, η διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας, η αποθήκευση και μεταφορά ενέργειας, η διακυτταρική επικοινωνία, η ενζυμική λειτουργία κ.ά. Το
85% περίπου του Ρi εδράζεται στα οστά, το υπόλοιπο 14% είναι κατά βάση
ενδοκυττάριο και μόνο το 1% βρίσκεται στον εξωκυττάριο χώρο και στο
αίμα(2). Πολύ συχνά, στην ξένη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται εναλλάξ
δύο όροι, phosphorus και phosphate, οι οποίοι όμως διαφέρουν χημικά μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα, ο πρώτος αναφέρεται στο στοιχείο του Ρi,
ενώ ο δεύτερος στα φωσφορικά που αντιστοιχούν συνήθως στα ανόργανα
άλατα αλλά και στους οργανικούς εστέρες ή άλλες οργανικές ενώσεις του
φωσφορικού οξέος. Ως εκ τούτου η ορθή επιλογή των μονάδων μέτρησης
για τον κάθε έναν παραπάνω όρο είναι σημαντική(3).
Η ΧΝΝ και ειδικότερα η ΧΝΝΤΣ και η ΘΥ είναι άρρηκτα συνδεδεμένες
με τις διαταραχές του μεταβολισμού και της ομοιόστασης του Ρi, καθώς και
με τις επιπλοκές που προκύπτουν σε πολλά επίπεδα. Αυτές οφείλονται,
τόσο στην αδυναμία αποβολής του από τον οργανισμό, μέσω των πασχόντων νεφρών, όσο και στους μη επαρκείς, δυστυχώς, άλλους τρόπους
απομάκρυνσής του. Στην παρούσα ανασκόπηση θα γίνει μία αναφορά στη
φυσιολογία του Ρi σε φυσιολογικές συνθήκες (normal state), αλλά και στην
παθοφυσιολογία των διαταραχών του Ρi στην πρωιμότερη ΧΝΝ, στη ΧΝΝΤΣ και στη ΘΥ. Η αναφορά αυτή θα είναι εστιασμένη στον τρόπο ρύθμισης του Ρi από τον οργανισμό, αλλά και στις θεραπευτικές παρεμβάσεις
που στόχο έχουν την, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη μείωση της «τοξικότητας» αυτού του «σιωπηλού δολοφόνου» («silent killer»), όπως εύστοχα
έχει χαρακτηριστεί στη Διεθνή βιβλιογραφία(4).

2. Ο μεταβολισμός και η ομοιόσταση του φωσφόρου στην υγεία
και στη χρόνια νεφρική νόσο
2.1. Η ομοιόσταση του φωσφόρου σε φυσιολογικές συνθήκες
Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Ρi αποτελεί ένα απαραίτητο στοιχείο για τη
λειτουργία του οργανισμού, τόσο σε δομικό, όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Μόλις το 1% του συνολικού φορτίου του, που βρίσκεται στον εξωκυττάριο χώρο, καθορίζει και τα επίπεδά του στον ορό. Σχεδόν όλος ο εξωκυττά446
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ριος Ρi είναι ανόργανος, ενώ ο Ρi του ορού, παρά το πολύ μικρό ποσοστό
του (0,1%), αντανακλά τη συνολική ποσότητά του στον οργανισμό, συνιστώντας ένα αξιόπιστο δείγμα αυτής της ποσότητας(5). Από την άλλη
πλευρά, το μεγαλύτερο μέρος του Ρi, ως σύνολο, ανήκει στην οργανική
μορφή, ως τμήμα όλων των βασικών βιομορίων, όπως οι υδατάνθρακες,
τα λίπη και οι πρωτεΐνες(5). Οι φυσιολογικές τιμές του στον ορό κυμαίνονται
σε σχετικά στενά όρια, από 2,5-4,5 mg/dl(6). Oι δύο βασικές ανόργανες
μορφές του είναι το δισόξινο και το μονόξινο φωσφορικό οξύ με την αντίστοιχη ρίζα (H2PO4- και HPO42-) και το εκάστοτε άλας τους, τα οποία στο
φυσιολογικό pH του ορού (7,4) βρίσκονται σε αναλογία 4:1 (HPO4:H2PO4).
Τέλος, το 85-90% του Ρi του ορού είναι ελεύθερο και επομένως διηθούμενο
από το νεφρικό σπείραμα, ενώ το υπόλοιπο 10-15% είναι συνδεδεμένο με
πρωτεΐνες(5).
Τα βασικά όργανα που συμμετέχουν στην ομοιόσταση του Ρi είναι τα
εξής: το λεπτό έντερο, τα οστά, οι παραθυρεοειδείς αδένες και βέβαια οι
νεφροί που κυρίως ευθύνονται για την απομάκρυνση του Ρi από τον οργανισμό, με αποτέλεσμα τη συσσώρευσή του στη νεφρική δυσλειτουργία,
με συχνά καταστροφικές συνέπειες(2). Σε σταθερή κατάσταση, ο προσλαμβανόμενος με την τροφή Ρi εξισορροπείται από την αποβολή του κυρίως
μέσω των ούρων, αλλά και των κοπράνων(6). Έτσι, ένας υγιής ενήλικας
σωματικού βάρους 70 kg συνήθως προσλαμβάνει σε μία ελεύθερη δίαιτα
1600 mg Pi (700-2000 mg) την ημέρα. Από αυτά το 40-60% απορροφάται
στο λεπτό έντερο και το υπόλοιπο απομακρύνεται με τα κόπρανα. Από
την άλλη πλευρά, η νεφρική αποβολή του ισοδυναμεί περίπου με 1000
mg την ημέρα, πάντοτε σε συνάρτηση με την εντερική απορρόφηση, έτσι
ώστε το ισοζύγιο, σε σταθερή κατάσταση (steady state condition), να είναι μηδενικό(7). Μετά την εντερική απορρόφησή του η «τύχη» του απορροφηθέντος Ρi, που ας σημειωθεί ότι μετατρέπεται από στοιχειακός Ρi σε
φωσφορικά και ως τέτοια περνά τις κυτταρικές μεμβράνες, είναι η εξής:
η ενδο-εξωκυττάρια ανταλλαγή του, η προσρόφησή του στα οστά (bone
mineralization), η αντίθετη διαδικασία της απομάκρυνσής του από αυτά
μέσω της οστικής απορρόφησης (bone resorption) και στη συνέχεια η απελευθέρωσή του στον εξωκυττάριο χώρο και τέλος η νεφρική αποβολή του.
Όλες οι παραπάνω πολύπλοκες διαδικασίες φαίνεται ότι αλληλοεπηρεάζονται ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού(6). Φυσιολογικά, ο Ρi της
τροφής απορροφάται στο λεπτό έντερο με διακυττάριες (transcellular) και
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παρακυττάριες (paracellular) οδούς(2). Πρωτεύοντα ρόλο παίζει ο αυλικός
συμμεταφορέας νατρίου (Νa)-Ρi ή αλλιώς νατριοεξαρτώμενος μεταφορέας
Ρi τάξης IIb (luminal Na-dependent phosphate transporter ΙΙb, NaPit2b)
(2,6)
. Η έκφρασή του ευοδώνεται, είτε απευθείας από τον Ρi της τροφής,
είτε μέσω της ενεργού μορφής της βιταμίνης D [1,25(ΟΗ)2D ή καλσιτριόλη]. Επίσης, ο FGF23, για τον οποίο θα γίνει αναφορά στη συνέχεια, καταστέλλει τον παραπάνω συμμεταφορέα άμεσα μέσω αποδόμησής του
ή έμμεσα μέσω αναστολής της παραγωγής και αυξημένης αποδόμησης
της 1,25(ΟΗ)2D, με τελικό στόχο πάντοτε τη μείωση των επιπέδων του Ρi
στον ορό. Υπάρχουν ενδείξεις παραγωγής και κάποιας άλλης αδιευκρίνιστης φωσφατονίνης (ουσίας με χαρακτήρες φωσφορο-ρυθμιστικού παράγοντα), εντερικής προέλευσης, που έχει σχέση με τη ποσότητα του Ρi της
τροφής(2). Πιο συγκεκριμένα, η παρουσία ενός υποδοχέα Ρi που «αισθάνεται» τον Ρi (phosphate sensοr) στο εντερικό επιθήλιο, δημιουργώντας έναν
εντερο-νεφρικό κύκλο και επηρεάζοντας άμεσα τη νεφρική αποβολή ή κατακράτηση του Ρi, ανάλογα με τα επίπεδά του στην τροφή, αμέσως μετά το
γεύμα, αποτελεί αντικείμενο μελέτης, χωρίς ακόμη να έχει βρεθεί η μορφή
αυτού του υποδοχέα(8). Ας σημειωθεί, ότι πεπτίδια με χαρακτήρες φωσφατονίνης, όπως o FGF23, αλλά και άλλες πρωτεΐνες, που δεν έχουν το ίδιο
ευρέως μελετηθεί, όπως η secreted frizzled related protein-4 (sFRP-4), η
matrix extracellular phosphoglycoprotein (MEPE) και ο FGF-7 δρουν όχι
άμεσα μεταγευματικά, αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο, ρυθμίζοντας μακροπρόθεσμα τα επίπεδα του Ρi, σε αντίθεση με τους υπό μελέτη αισθητήρες
Ρi που έχουν άμεση δράση, ανεξάρτητη ακόμη και από τους κλασικούς
παράγοντες όπως η 1,25(ΟΗ)2D και η ΡΤΗ(8).
Τα οστά εύλογα αποτελούν μία μεγάλη αποθήκη Ρi (reservoir). Ο Ρi
μπορεί να μετακινείται από και προς αυτά, ανάλογα με τις υπάρχουσες
συνθήκες της οξεοβασικής ισορροπίας, του ορμονικού περιβάλλοντος ή
των επιπέδων του στον ορό. Οι βασικές ορμόνες που καθορίζουν αυτή τη
μετακίνηση είναι η ΡΤΗ και η 1,25(ΟΗ)2D, ενώ ο FGF23 που παράγεται
ο ίδιος από τα οστά και ειδικότερα από τους οστεοβλάστες και τα οστεοκύτταρα, λειτουργεί στη συνέχεια ως μία από τις πιο ισχυρές και καλύτερα μελετημένες φωσφατονίνες, δρώντας κατά κύριο λόγο στο νεφρικό
σωληνάριο(2).
Οι παραθυρεοειδείς αδένες συμβάλλουν επίσης ενεργά στην ομοιόσταση του Ρi, αφού αφενός παράγουν την ΡΤΗ και αφετέρου συμμετέχουν
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σε αλληλοεπηρεαζόμενους μηχανισμούς, μέσω σημαντικών υποδοχέων
που εκφράζουν στα κύτταρά τους, όπως είναι οι υποδοχείς του ασβεστίου
(calcium sensing recepors, CaSRs), της 1,25(ΟΗ)2D (vitamin D receptors,
VDRs), του FGF23, της πρωτεΐνης Κλωθούς, αλλά και του ίδιου του Ρi,
που όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι τελευταίοι ως σήμερα δεν έχουν
ταυτοποιηθεί(8).
Τέλος, το νεφρικό σωληνάριο φαίνεται ότι «έχει τον τελευταίο λόγο» στη
ρύθμιση των επιπέδων του Ρi, αφού εκεί «αποφασίζεται» η επαναρρόφησή του ή αντίθετα η απομάκρυνσή του με τα ούρα. Φυσιολογικά, το 85%
επαναρροφάται στο εγγύς σωληνάριο, ενώ το υπόλοιπο 15% σε άλλα περιφερικότερα τμήματα του νεφρώνα(6). Μιλώντας με αριθμούς, φαίνεται ότι
κάθε ημέρα διηθείται στο νεφρικό σπείραμα μία σημαντική ποσότητα Ρi
που κυμαίνεται από 3700-6100 mg, από αυτά περίπου το 75-85% θα επαναρροφηθεί από το νεφρικό σωληνάριο και το υπόλοιπο θα αποβληθεί με
τα ούρα(6). Στο εγγύς σωληνάριο εκφράζονται διάφοροι τύποι συμμεταφορέων Na-Ρi, αντίστοιχοι με εκείνον που προάγει την εντερική απορρόφηση, όπως οι τάξης ΙΙa και c (NaPit2a, NaPit2c), καθώς και ο PIT-2. Ο τελευταίος, μαζί με τον ΡΤ-1, που εκφράζεται στο λεπτό έντερο, ανήκουν στους
νατριοεξαρτώμενους μεταφορείς Ρi τάξης ΙΙΙ, σε αντιδιαστολή με τους τάξης
ΙΙa, b και c. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των παραπάνω συμμεταφορέων, ως προς την ηλεκτρογένεια ή τα ιόντα που μεταφέρουν, που
δε θα αναφερθούν εδώ, θα πρέπει όμως να σημειωθεί, ότι η δραστικότητά τους καθορίζεται κατά κύριο λόγο από την πληθώρα τους επάνω στην
αυλική επιφάνεια του σωληναρίου. Φαίνεται ότι η μεταβολή του αριθμού
τους έχει να κάνει με τον τρόπο δράσης των διαφόρων ορμονών και παραγόντων που μεταβάλλουν τη μετακίνηση του Ρi, κατά μήκος του νεφρικού
σωληναρίου, είτε προς την κατεύθυνση της επαναρρόφησης, είτε προς την
πρόκληση της φωσφατουρίας(2,6).
Τελειώνοντας την παράγραφο της φυσιολογικής ομοιόστασης του Ρi, θα
αναφερθούν ονομαστικά οι παράμετροι εκείνες που ρυθμίζουν τη νεφρική διαχείρισή του (phosphate renal handling). Αυτές είναι η ποσότητα του
προσλαμβανομένου με την τροφή Ρi, η ΡΤΗ, ο FGF23, η 1,25(ΟΗ)2D, τα
γλυκοκορτικοειδή, τα οιστρογόνα, οι θυρεοειδικές ορμόνες, η ντοπαμίνη, η
ένδεια K+, η μεταβολική οξέωση και η αρτηριακή υπέρταση(6).
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2.1. Η εντερική και νεφρική ρύθμιση του φωσφόρου στη χρόνια
νεφρική νόσο
Είναι εύλογο ότι όλα τα παραπάνω που συμβαίνουν στον υγιή οργανισμό, μεταβάλλονται σε συνθήκες νεφρικής δυσπραγίας. Η μεταβολή αυτή
αφορά, τόσο την εντερική, όσο και τη νεφρική ρύθμιση του Ρi, σε σχέση πάντοτε με το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας του κάθε ασθενή με
ΧΝΝ.
Ως προς την εντερική απορρόφηση, φαίνεται ότι αυτή ελαττώνεται στη
ΧΝΝ, με αποτέλεσμα τη μείωση της απορρόφησης του Ρi περίπου στο
50%, ήδη από το 3ο και 4ο στάδιο(2). Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στα μειωμένα επίπεδα της 1,25(ΟΗ)2D, του βασικού παράγοντα που προάγει την
εντερική απορρόφηση του ασβεστίου (calcium, Ca2+) και του Ρi και όπως
είναι γνωστό, μειώνεται πρώιμα κατά την εξέλιξη της ΧΝΝ, αλλά και άλλων
παραμέτρων, όπως του αυξανόμενου FGF23, της μεταβολής των επιπέδων της 24,25 διυδροξυ-βιταμίνης D, ενός μεταβολίτη της καλσιτριόλης με
αντίθετες δράσεις από τις δικές της, καθώς και της μειωμένης έκφρασης
των υπεύθυνων μεταφορέων NaPit2b στο εντερικό επιθήλιο. Ειδικότερα
σε μελέτες ασθενών με ΧΝΝΤΣ, η εντερική απορρόφηση, στο επίπεδο της
νήστιδας, μειώνεται σημαντικά, παρουσιάζοντας βελτίωση μετά τη χορήγηση καλσιτριόλης(2). Πάντως, τα δεδομένα για τις μεταβολές της εντερικής
απορρόφησης του Ρi στη ΧΝΝ δεν είναι ξεκάθαρα, με τις μελέτες να παρουσιάζουν συχνά αντικρουόμενα μεταξύ τους αποτελέσματα.
Ο ρόλος των νεφρών στη ρύθμιση του Ρi στη ΧΝΝ, οι μεταβολές που
πρώιμα παρατηρούνται στη σωληναριακή λειτουργία, καθώς και οι παράγοντες που συμμετέχουν σ’ αυτή τη διαδικασία, έχουν μελετηθεί σε βάθος. Οι νεφροί πολύ έγκαιρα «αντιλαμβάνονται» το αυξημένο φορτίο Ρi
που έχουν να αντιμετωπίσουν, το οποίο θα πρέπει να αποβληθεί επαρκώς
διαμέσου των ούρων, μέσα στα πλαίσια όμως της προϊούσας απώλειας
λειτουργούντων νεφρώνων. Αυτό έχει ως συνέπεια την κινητοποίηση της
νεφρικής αποβολής του Ρi, μέσω της φωσφατουρικής δράσης διαφόρων
παραγόντων, αλλά και συγχρόνως την ενεργοποίηση αντίθετων, προς
την ίδια τη φωσφατουρία, μηχανισμών, μέσω αρνητικής ανατροφοδότησης (negative feedback). Έτσι, προς την κατεύθυνση της φωσφατουρίας
ενεργοποιείται αρχικά ο πολύ σημαντικός άξονας νεφρών-οστού (kidneybone axis), αυτός του FGF23 και της πρωτεΐνης Κλωθούς, ακολουθώντας,
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σχεδόν ταυτόχρονα, η συμβολή των παραθυρεοειδικών αδένων, διαμέσου
αύξησης της σύνθεσης και της έκκρισης της PTH. Η παραπάνω ακολουθία
σχετίζεται άμεσα με τα επίπεδα της 1,25(ΟΗ)2D και του Ca2+ ορού, με την
εντερική απορρόφηση του τελευταίου μαζί με εκείνη του Ρi, με τη μετακίνηση Ca2+ και Ρi από και προς τα οστά και βέβαια με τη νεφρική αποβολή
τους. Όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι συγκλίνουν με τη γνωστή θεωρία της
ανταλλαγής («trade off hypothesis») που παρότι διατυπώθηκε πριν από 4
δεκαετίες, μετά από διάφορες αναθεωρήσεις, συνεχίζει να διατηρεί τη θέση
της, όχι μόνο στον οστικό μεταβολισμό, αλλά και σε άλλες λειτουργίες του
ανθρώπινου οργανισμού(2).
Πιο συγκεκριμένα, η προοδευτική απώλεια του ρυθμού σπειραματικής
διήθησης (GFR) συνοδεύεται από μείωση της νεφρικής επαναρρόφησης του Ρi, διαμέσου μειωμένης έκφρασης των υπεύθυνων μεταφορέων
NaPit2a και NaPit2c στο σωληναριακό επιθηλιακό κύτταρο. Επομένως,
παρατηρείται φωσφατουρία που μπορεί να εκφραστεί, είτε ως αύξηση
της κλασματικής απέκκρισης του Ρi (fractional excretion of phosphate,
FEPO4), είτε ως μείωση του λόγου του σωληναριακού μέγιστου του Ρi
προς τον GFR (TmpO4/GFR). Η τελευταία παράμετρος μεταφράζεται ως
μείωση του θεωρητικά κατώτερου ορίου του Ρi ορού (phosphate renal
threshold), κάτω από το οποίο, όλος ο διηθούμενος Ρi επαναρροφάται.
Όσο πιο χαμηλός είναι ο λόγος αυτός, τόσο πιο μεγάλη φωσφατουρία επιτυγχάνεται. Τα παραπάνω προκύπτουν στα πλαίσια, αφενός της κλασικής
γνώσης της αυξημένης έκκρισης της ΡΤΗ, λόγω της χαμηλής παραγωγής
1,25(ΟΗ)2D, της συνοδού υπασβεστιαιμίας, καθώς και της σκελετικής αντίστασης στη δράση της ίδιας της ΡΤΗ και αφετέρου στη δράση του άξονα
FGF23-Κλωθούς. Έτσι, η οστική παραγωγή του FGF23, με στόχο επίσης
την επίτευξη φωσφατουρίας, αυξάνει πρώιμα και πιθανότατα προηγείται
από την αύξηση της ΡΤΗ. Όμως, η σύγχρονη μείωση της πρωτεΐνης Κλωθούς στους πάσχοντες νεφρούς, που αποτελεί τον ειδικό συν-υποδοχέα
του FGF23 στο επιθηλιακό κύτταρο του εγγύς σωληνάριου, καθώς και η
έλλειψη 1,25(ΟΗ)2D, που και αυτή φυσιολογικά προάγει την παραγωγή της
Κλωθούς, συμβάλλουν τελικά στην εμφάνιση αντίστασης, αυτή τη φορά
όμως επί του άξονα FGF23-Κλωθούς. Η παραπάνω αντίσταση στη δράση
του FGF23 έχει επίσης συσχετιστεί με τη συσσώρευση διαφόρων ουραιμικών τοξινών, προϊούσης της ΧΝΝ, όπως είναι το θειικό ινδοξύλιο (indoxyl
sulfate). Τελικά, όσο μειώνονται τα επίπεδα του GFR, κυρίως κάτω από τα
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30 ml/min/1,73 m2, όλη αυτή η νεφρική προσαρμογή στην αποβολή του
Ρi εξασθενεί και τελικά παύει τελείως, με αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση
των επιπέδων του στον ορό. Αυτή η «τελική ήττα» των νεφρών σε συνδυασμό με την αντίσταση απέναντι στην ΡΤΗ και στον FGF23, δικαιολογεί
τις υπερβολικά υψηλές τιμές τους (>1000) στους ασθενείς με ΧΝΝΤΣ που
βρίσκονται σε ΘΥ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται(2,6).
Συμπερασματικά, όσο αφορά τη ΧΝΝ, η εντερική απορρόφηση και η νεφρική αποβολή του Ρi, καθώς και η κατανομή του στον οργανισμό εξαρτάται από τρεις ορμόνες-πεπτίδια, την ΡΤΗ, τον FGF23, και την 1,25(ΟΗ)2D.
Οι δύο πρώτοι παράγοντες δρουν φωσφατουρικά, με τον FGF23 να καταστέλλει αφενός την παραγωγή της καλσιτριόλης και αφετέρου της ΡΤΗ.
Η παρουσία της πρωτεΐνης Κλωθούς ως απαραίτητου συν-υποδοχέα του
FGF23, για να μπορεί αυτός να δράσει, σηματοδοτεί έναν βασικό άξονα
στην ομοιόσταση του Ρi στη ΧΝΝ, αλλά και σε φυσιολογικές συνθήκες(9,10).
Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά μόνο στη ΧΝΝΤΣ και στη ΘΥ, αφού όπως
αναλυτικά αναφέρθηκε, ο μεταβολισμός του Ρi στα πρωιμότερα στάδια της
ΧΝΝ, διαφέρει σε αρκετά σημεία και κυρίως στο επίπεδο της ύπαρξης διούρησης, κάτι που δυστυχώς δεν υφίσταται στην πλειοψηφία των ασθενών
που βρίσκονται σε ΘΥ.

3. Η «ρήξη» της ομοιόστασης του φωσφόρου στη χρόνια νεφρική
νόσο τελικού σταδίου και στη θεραπεία υποκατάστασης
Οι ασθενείς που βρίσκονται σε ΘΥ αποτελούν μία ξεχωριστή κατηγορία
μέσα στο μεγάλο φάσμα της ΧΝΝ, για την οποία έχουν γίνει μεγάλες μελέτες. Στην περίπτωση αυτών των ασθενών, η σχεδόν πλήρης αδυναμία των
νεφρών, κυρίως όταν δεν υπάρχει ΥΔ, να απομακρύνουν το φορτίο του
Ρi, δυσχεραίνει κατά πολύ την επίτευξη της ικανοποιητικής ρύθμισης των
επιπέδων του στον ορό. Εδώ βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί ότι η παρουσία
της ΥΔ αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα ως προς την κάθαρση του Ρi. Η
υπερφωσφαταιμία στη ΧΝΝΤΣ και στη ΘΥ αποτελεί ένα από τα βασικότερα και πλέον δυσεπίλυτα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει, τόσο ο
νεφρολόγος, όσο και ο ίδιος ο ασθενής. Εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο
του συνδρόμου των διαταραχών των οστών και των μετάλλων (ΔΟΜ-ΧΝΝ)
και παρότι δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες που να αποδεικνύουν
την υπεροχή των χαμηλών επιπέδων του Ρi στη βελτίωση της κλινικής
452

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε διάφορες καταστάσεις- ΙΙΙ

έκβασης των ασθενών, έχουν καθοριστεί από τις κατευθυντήριες οδηγίες
τα επίπεδα-στόχου του Ρi στη ΧΝΝΤΣ και στη ΘΥ(11). Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των KDOQI 2003 τα επίπεδα του Pi στο 5ο στάδιο της
ΧΝΝ και στη ΘΥ θα πρέπει να βρίσκονται ανάμεσα στα 3,5-5,5 mg/dl(12),
ενώ οι αντίστοιχες οδηγίες των KDIGO 2009 δε θέτουν τόσο σαφή όρια,
συνιστώντας για τα αντίστοιχα στάδια να διατηρούνται τα επίπεδα του Ρi
όσο το δυνατόν πιο κοντά στα φυσιολογικά(13).
Η αδυναμία ρύθμισης του Ρi στους ασθενείς σε ΘΥ έχει σοβαρές συνέπειες σε πολλά συστήματα, αυξάνοντας κατά πολύ τη νοσηρότητα και
τη θνητότητά τους. Εδώ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι
ο περισσότερος λόγος γίνεται για την υπερφωσφαταιμία, δε θα πρέπει να
παραβλέπονται και οι λιγότερο συχνές, αλλά όχι σπάνιες, περιπτώσεις
υποφωσφαταιμίας. Έτσι, τα πολύ χαμηλά επίπεδα του Ρi, σε ασθενείς που
βρίσκονται σε ΘΥ, συνήθως προοιωνίζουν κακή εξέλιξη, αφού συνδυάζονται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων με εικόνα κακής θρέψης, χρόνιας
φλεγμονής, ενώ συχνά οφείλονται στη χρήση φαρμάκων, όπως τα φωσφοροδεσμευτικά σκευάσματα και τα κορτικοειδή. Τα τελευταία ενέχονται,
μαζί και με άλλους μηχανισμούς, στην υποφωσφαταιμία που παρατηρείται
μετά τη νεφρική μεταμόσχευση(14). Πάντως και στην περίπτωση της υποφωσφαταιμίας, τα αποτελέσματα των μελετών δεν είναι σαφώς υπέρ της
αυξημένης θνητότητας, αν και η τελική εικόνα μάλλον κλίνει προς την άποψη αυτή, τουλάχιστον για τα πολύ χαμηλά επίπεδα Ρi, σε μεγάλες σειρές
ασθενών(15).
Επιστρέφοντας στο μείζον θέμα της υπερφωσφαταιμίας στη ΧΝΝΤΣ και
στη ΘΥ, θα πρέπει να τονιστούν τα παρακάτω σημεία:
• η παρουσία της ευνοεί την ανάπτυξη του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (ΔΥΠΘ), είτε ως διάχυτη (diffuse), είτε ως μονοκλωνική οζώδης (nodular) υπερπλασία των παραθυρεοειδών αδένων, προάγοντας την οστική νόσο. Η τελευταία μπορεί να εκδηλωθεί
με διάχυτα οστικά άλγη ή ακόμη και κατάγματα, καθώς και με την
ανάπτυξη ογκόμορφων επασβεστώσεων (tumoral calcinosis) ή φαιών-γιγαντοκυτταρικών όγκων (brown tumors). Αυτά σε συνδυασμό
με την οφειλόμενη στην ΡΤΗ οστική απορρόφηση κλείνουν ένα φαύλο κύκλο, όπου ο αυξημένος Ρi ορού συντηρεί την αυξημένη ΡΤΗ
και αντίστροφα(16),
• η υπερφωσφαταιμία συμβάλλει, μαζί με τα αυξημένα επίπεδα ΡΤΗ,
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•

•

στην εμφάνιση του ιδιαίτερα ενοχλητικού για τους ασθενείς και δυστυχώς δυσίατου ουραιμικού κνησμού,
ο αυξημένος εξωκυττάριος Ρi έχει αποδειχτεί πειραματικά ότι αποτελεί βασικό αίτιο της φαινοτυπικής μεταβολής των λείων μυικών
κυττάρων των αγγείων σε κύτταρα που εκφράζουν χαρακτήρες
οστεοβλάστων, οδηγώντας έτσι στην εμφάνιση των αγγειακών επασβεστώσεων, μιας από τις πλέον σοβαρές και θανατηφόρες επιπλοκές των ασθενών σε ΘΥ. Στο ίδιο πλαίσιο ανήκουν και η ουραιμική
αρτηριολοπάθεια ή καλσιφύλαξη που αφορά τα μικρά δερματικά αρτηριόλια, προκαλώντας βαριές, ισχαιμικής αιτιολογίας νεκρώσεις του
δέρματος, οι επασβεστώσεις των καρδιακών βαλβίδων, καθώς και οι
βλάβες που προκαλούνται σε επίπεδο ενδοθηλιακών κυττάρων(17,18)
και
τέλος, η άρρηκτη σχέση της υπερφωσφαταιμίας με τα πολύ υψηλά
επίπεδα του FGF23, που όπως αναφέρθηκε στους ασθενείς σε ΘΥ
συχνά ξεπερνούν την τιμή των 1000 μονάδων, συμβάλλει στην εμφάνιση της υπερτροφίας της αριστεράς κοιλίας, ενός ακόμη ανεξάρτητου παράγοντα κινδύνου αυξημένης θνητότητας για τους ασθενείς
αυτούς(19,20).

4. Ο ρόλος του άξονα του αυξητικού παράγοντα των ινοβλαστών
23 και της Κλωθούς σε σχέση με τον φώσφορο
Η τελευταία δεκαετία, όσο αφορά τις ΔΟΜ-ΧΝΝ έχει συνδεθεί με τη μελέτη σε βάθος του σημαντικού άξονα FGF23-Κλωθούς, τόσο στη ρύθμιση
του Ρi στους ασθενείς με ΧΝΝ, όσο και στη συσχέτιση αυτού του άξονα με
την παρουσία ΚΑΝ. Ερευνητές που ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα, υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρχει μία Κλωθω-κεντρική (Klotho-centric)
οπτική απέναντι στη ΧΝΝ, είτε στα πρωιμότερα στάδια, είτε στο τελικό στάδιο και τη ΘΥ(10). Η πρωτεΐνη Κλωθώ ανακαλύφθηκε πριν δύο δεκαετίες
περίπου, όταν knock out πειραματόζωα για το γονίδιό της παρουσίαζαν
κλινική και εργαστηριακή εικόνα πρώιμης και επιταχυνόμενης γήρανσης.
Επομένως, το παραπάνω γονίδιο θεωρήθηκε ικανό να καταστείλει την εμφάνιση της γήρανσης (aging suppressor gene) διαμέσου της παραγωγής
της Κλωθούς, μιας διαμεμβρανικής πρωτεΐνης (single pass transmembrane
protein) που κατά κύριο λόγο εκφράζεται στα άπω εσπειραμένα νεφρικά
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σωληνάρια, στους παραθυρεοειδείς αδένες, αλλά και σε άλλα ενδοκρινή
όργανα, καθώς και στο χοριοειδές πλέγμα του εγκεφάλου(10). Όπως ήδη
αναφέρθηκε, για να μπορέσει ο FGF23 να ασκήσει τη φωσφατουρική δράση του είναι απαραίτητη η παρουσία της νεφρικής Κλωθούς. Αυτή αποτελεί τον υποχρεωτικό συν-υποδοχέα, που μαζί με τον κλασικό υποδοχέα
του FGF (FGF receptor) επιτρέπουν την τελική δράση του FGF23 επί του
σωληναριακού κυττάρου. Ο Ρi και κατ´ επέκταση η υπερφωσφαταιμία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη της ΧΝΝ, η οποία ας σημειωθεί ότι
προσομοιάζει κατά πολύ με τη διαδικασία της γήρανσης (χρόνια φλεγμονή
οργάνων, αρτηριοσκλήρυνση, αγγειακές επασβεστώσεις κ.ά). Εδώ, αξίζει
να σημειωθεί ότι έχει αναπτυχθεί και η «φωσφορο-κεντρική» (phosphatecentric) οπτική απέναντι στη ΧΝΝ, σε πλήρη συμφωνία με την «Κλωθωκεντρική»(9). Σύμφωνα με αυτή, η τοξικότητα του Ρi σε πειραματικά μοντέλα
μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική βλάβη μέσω διάμεσης ίνωσης και σωληναριακής βλάβης. Η θεωρία υποστηρίζει ότι ο αυξημένος εξωκυττάριος Ρi
οδηγεί στο σχηματισμό αδιάλυτων νανοσωματιδίων (nanoparticles) μαζί
με Ca2+ και φετουΐνη Α (fetuin Α), έναν ενδογενή αναστολέα της αγγειακής επασβέστωσης. Τα σωματίδια αυτά ονομάζονται calciprotein particles
(CPPs) και μπορούν να προκαλέσουν κυτταρικές βλάβες σε επίπεδο ενδοθηλιακού, σωληναριακού ή λείου μυικού κυττάρου, ενώ φαίνεται ότι η
συγκέντρωσή τους αυξάνει στο αίμα ασθενών με ΧΝΝ, προϊούσης της
εξέλιξής της(9). Έτσι, η «φωσφορο-κεντρική» θεωρία υποστηρίζει πως είναι ο Ρi πρωτίστως που ευθύνεται για την εικόνα της πρόωρης γήρανσης
(premature aging) στη ΧΝΝ, αποτελώντας την κορωνίδα των ΔΟΜ. Από
την άλλη πλευρά, αυτή η διαταραγμένη ομοιόσταση του Ρi, όντας συνυφασμένη με την έννοια της ΧΝΝ, σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την έλλειψη
της νεφρικής έκφρασης αλλά και της κυκλοφορούσας Κλωθούς(10). Η μείωση αυτή ξεκινά πρώιμα και εξελίσσεται παράλληλα με τη ΧΝΝ, μέχρι το
τελικό στάδιο, προκαλώντας συγχρόνως αντίσταση στη δράση του FGF23
με υπέρμετρες και «τοξικές» αυξήσεις του, αφού ανεπαρκεί ο υποδοχέας
του, με αποτέλεσμα τα συνεχώς αυξανόμενα επίπεδά του, μαζί με εκείνα
της ΡΤΗ, καθώς και τα χαμηλά επίπεδα 1,25(ΟΗ)2D συμβατά με συνθήκες
υποβιταμίνωσης. Τι γίνεται όμως στο τελικό στάδιο και στη ΘΥ, ως προς
τον άξονα FGF23-Κλωθούς, σε ασθενείς με ή χωρίς ΥΔ; Είναι εύλογο πως
όταν δεν υπάρχει καθόλου ΥΔ, δεν θα υπάρχει και τρόπος να δράσει το
σύμπλεγμα-δίπολο FGF23-Κλωθούς. Σ’ αυτό το πλαίσιο, μελετήθηκε η
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συμβολή του παραπάνω διπόλου στη νεφρική κάθαρση του Ρi, ασθενών
που βρίσκονται σε ΘΥ, συγκεκριμένα ΑΚ, διατηρώντας όμως ΥΔ(21). Είναι
γνωστό ότι η ύπαρξη ΥΔ στους ασθενείς σε ΘΥ βοηθά στην επιπλέον κάθαρση ουσιών όπως ο Ρi, το Κ+ κ.ά, καθώς και στην επίτευξη καλύτερου
ισοζυγίου ύδατος. Σε μελέτη που έγινε σε 134 ασθενείς υπό AK βρέθηκε
πως αυτοί που διατηρούσαν υπολειπόμενη διούρηση >200 ml/24ωρο (ποσοστό 30%) είχαν καλύτερα επίπεδα Ρi, Ca2+, iPTH και FGF23, συγκριτικά
με εκείνους που είχαν υπολειπόμενη διούρηση <200 ml/24ωρο ή καθόλου.
Το συμπέρασμα αυτό συνοδευόταν από την παρατήρηση ότι στα ούρα
των ασθενών αυτών η σωληναριακή επαναρρόφηση του Ρi έπεφτε κάτω
από το 50% των φυσιολογικών τιμών, γεγονός που τους έδινε τη δυνατότητα μιας επιπλέον εβδομαδιαίας απομάκρυνσης Ρi με τα ούρα από 300
μέχρι και 1500 mg, ποσότητας σχεδόν ίσης με εκείνη που απομακρύνεται
από μία 4ωρη συνεδρία ΑΚ. Ας σημειωθεί ότι η παρατηρούμενη κατά 50%
μείωση της σωληναριακής επαναρρόφησης του Ρi ξεπερνούσε κατά πολύ
τις αντίστοιχες των άλλων ηλεκτρολυτών. Οι ερευνητές της συγκεκριμένης
μελέτης συμπέραναν τελικά ότι η παρουσία του FGF23 κυρίως και όχι της
Κλωθούς ή της ΡΤΗ είναι αυτή που συντηρεί, μαζί με άλλους παράγοντες,
την ικανότητα των «άθικτων» εναπομεινάντων νεφρώνων να συνεχίζουν
να αποβάλλουν κάποιο φορτίο Ρi σε ασθενείς που βρίσκονται σε ΘΥ και
διατηρούν ΥΔ, τονίζοντας τη σημασία της τελευταίας στη καλύτερη έκβαση
αυτών των ασθενών(21).
Συμπερασματικά, όσο αφορά το ρόλο του άξονα FGF23-Κλωθώ σε
σχέση με τα επίπεδα Ρi ασθενών με ΧΝΝΤΣ υπό ΘΥ, φαίνεται ότι δεν είναι
ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο οι δύο αυτές τόσο σημαντικές πρωτεΐνες ασκούν τη δράση τους. Πολλές μελέτες έχουν συνδέσει τα υψηλά
επίπεδα του FGF23 και του Ρi και τα χαμηλά επίπεδα της Κλωθούς με
αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα στους ασθενείς αυτούς. Παρόλα αυτά
ο μηχανισμός δεν είναι σαφής, αφού μπορεί να ενέχονται άλλες άγνωστες
ουραιμικές τοξίνες που προάγουν τις ΔΟΜ, καθώς και την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων(22).

5. Η κινητική του φωσφόρου στην αιμοκάθαρση και στην
περιτοναϊκή κάθαρση
Οι ασθενείς που βρίσκονται σε ΘΥ υποχρεωτικά αποβάλλουν ένα ση456
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μαντικό μέρος από τον πλεονάζοντα Ρi, είτε μέσω του φίλτρου ΑΚ, είτε
μέσω της περιτοναϊκής μεμβράνης, με την ΥΔ, όπως ήδη αναφέρθηκε, να
παραμένει μία σημαντική παράμετρος για την αποτελεσματικότερη κάθαρση του Ρi στους ασθενείς αυτούς. Στη συνέχεια θα περιγραφούν συνοπτικά
οι τρόποι απομάκρυνσης του Ρi με τον τεχνητό νεφρό και την περιτοναϊκή
κάθαρση.
5.1. Τεχνητός νεφρός
Η κάθαρση του Ρi διαφέρει μεταξύ των διαφόρων μεθόδων ΑΚ. Έχει
βρεθεί ότι μία συνεδρία τρισεβδομαδιαίας κλασικής ΑΚ, διάρκειας 4 ωρών
καθαίρει θεωρητικά περίπου 900 mg Pi με ένα εύρος από 600-1200 mg,
δηλαδή την εβδομάδα 2700 mg (1800-3600 mg), τα οποία αν τα ανάγουμε
σε καθημερινή βάση είναι περίπου 300-400 mg. Οι αριθμοί αυτοί βελτιώνονται κάπως, όταν πρόκειται για τη μέθοδο της αιμοδιαδιήθησης που
παρέχει κάθαρση Ρi ανά συνεδρία περίπου στα 1000-1700 mg, με ακόμη
μεγαλύτερη βελτίωση όταν πρόκειται για καθημερινή σύντομη ή νυκτερινή ΑΚ 5 ή 7 ημερών την εβδομάδα, όπως αναφέρεται στη συνέχεια. Ας
σημειωθεί ότι στην περίπτωση της νυκτερινής ΑΚ, η κάθαρση του Ρi μπορεί να φτάσει τα 3000-8400 mg την εβδομάδα(23). Το τι σημαίνουν αυτοί οι
αριθμοί μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό αν υπολογιστεί η ποσότητα του
Ρi που προσλαμβάνει ένας μέσος ασθενής που βρίσκεται σε χρόνια περιοδική ΑΚ. Όπως αναφέρεται και παραπάνω, ο Ρi που τελικά απορροφάται
από το έντερο κυμαίνεται στα 40-60% του Ρi της τροφής. Απορροφάται περισσότερο όταν συγχορηγείται θεραπεία με ανάλογα της καλσιτριόλης και
λιγότερο όταν χορηγούνται φωσφοροδεσμευτικά σκευάσματα. Επομένως,
το 50% περίπου του Ρi της τροφής που προσλαμβάνεται από μία δίαιτα
που περιέχει θεωρητικά 900-1500 mg Pi, ισοδυναμεί με απορρόφηση 450750 mg Ρi την ημέρα που αντιστοιχεί σε 3150-5250 mg την εβδομάδα.
Αν θυμηθούμε την εβδομαδιαία κάθαρση που προσφέρει η κλασική ΑΚ
(1800-3600 mg), είναι σαφές ότι περισσεύει ένα σημαντικό πόσο Ρi που θα
συσσωρευτεί, ειδικά όταν πρόκειται για ασθενείς που έχουν χάσει πλήρως
την ΥΔ. Εδώ, έχουν θέση τα φωσφοροδεσμευτικά σκευάσματα, που στόχο
έχουν να μειώσουν όσο το δυνατό τον απορροφούμενο Ρi της τροφής. Ο
ρόλος της ΥΔ συμβάλλει επίσης σημαντικά στην παρεχόμενη κάθαρση του
Ρi και όχι μόνο. Ασθενείς ακόμη και με χαμηλή διούρηση >100 ml την ημέ457
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ρα μπορούν να συντηρήσουν υπολειπόμενη GFR>4 ml/min/1,73 m2, που
όμως τους προσδίδει επιπλέον κάθαρση του Ρi, όπως αυτό αντανακλάται
στις χαμηλότερες τιμές στον ορό αυτών των ασθενών(24). Ως βελτιωτική
πρόταση απέναντι στην ανεπαρκή κάθαρση του Ρi που παρέχει η κλασική
τρισεβδομαδιαία ΑΚ, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, είναι οι διάφορες μορφές καθημερινών συνεδριών, όπως η μικρής διάρκειας αλλά υψηλής απόδοσης καθημερινή (short daily-high efficiency) ΑΚ ή η νυχτερινή
ήπια (slow nocturnal) ΑΚ. Σε μία μεγάλη μελέτη με 4ετή παρακολούθηση,
όπου συγκρίθηκαν διαφορετικές μέθοδοι ΑΚ, η μόνη που τελικά υπερείχε
ήταν αυτή της νυχτερινής ΑΚ, κατά την οποία όχι μόνο δεν υπήρχε ανάγκη
φωσφοροδεσμευτικών σκευασμάτων, αλλά σε ορισμένους ασθενείς χρειάστηκε να χορηγηθεί συμπλήρωμα Ρi(25). Το γιατί η κάθαρση του Ρi με τον τεχνητό νεφρό δεν είναι ικανοποιητική εξηγείται με το φαινόμενο του rebound,
γνωστό και από άλλους ηλεκτρολύτες όπως το K+. Αυτό μεταφράζεται στη
μετά τη συνεδρία (post dialysis) σταθεροποίηση ή/και αύξηση του Ρi ορού
εξαιτίας της κινητοποίησής του από τον ενδοκυττάριο χώρο ή/και τα οστά
προς τον εξωκυττάριο και στη συνέχεια προς τον ενδαγγειακό χώρο, λόγω
της δημιουργούμενης διαφοράς συγκέντρωσης από τη μετακίνηση του Ρi
προς το διάλυμα ΑΚ μέσω του φαινομένου της διάχυσης (diffusion)(26). Πιο
συγκεκριμένα, φαίνεται ότι κατά τη διαδικασία της ΑΚ υπάρχει μία αρχική
ή πρώιμη φάση που διαρκεί περίπου 60-90 min, κατά την οποία υπάρχει
σχετικά γρήγορη μετακίνηση του Ρi από το πλάσμα του ασθενή προς το
διάλυμα ΑΚ. Επειδή όμως ο Ρi βρίσκεται κατά βάση ενδοκυττάρια ή είναι
καθηλωμένος στα οστά, φαίνεται ότι μετά την πάροδο της πρώτης μιας ή
μιάμισης ώρας, η υπάρχουσα συγκέντρωσή του στο πλάσμα «τελειώνει»
με αποτέλεσμα να μειώνεται η απαραίτητη διαφορά συγκέντρωσης για τη
μετακίνησή του μέσω διάχυσης. Τότε έρχεται η δεύτερη ή όψιμη φάση,
στην οποία εκείνο που παίζει ρόλο είναι ο ρυθμός μεταφοράς του Ρi από
το ενδοκυττάριο χώρο ή/και τα οστά προς το πλάσμα, ώστε να μπορεί να
συνεχίζει να αφαιρείται. Φαίνεται ότι αυτή η όψιμη φάση καθορίζει σε μεγαλύτερο βαθμό την τελική προσφερόμενη κάθαρση συγκριτικά με άλλες
παραμέτρους ΑΚ, όπως η επιφάνεια και ο τύπος του φίλτρου(27). Σ’ αυτή
την όψιμη φάση στηρίζεται και το φαινόμενο του rebound, που συνήθως
συμβαίνει από 30 min μέχρι λίγες ώρες μετά τη συνεδρία. Επομένως, η
κινητική του Ρi στον τεχνητό νεφρό δεν πρέπει να θεωρείται μονοδιαμερισματική, αφού αφορά τουλάχιστον σε δύο διαφορετικά διαμερίσματα ή
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χώρους κατανομής που είναι ο εξωκυττάριος και ο ενδοκυττάριος ή ένας
άλλος «βαθύς», όπως έχει χαρακτηριστεί χώρος (deep compartment) που
πιθανά αντιστοιχεί στα οστά. Σε σχετικές με πολύπλοκο σχεδιασμό μελέτες
έχουν περιγραφεί διάφορα πολυδιαμερισματικά μοντέλα με 3 ή και 4 χώρους κατανομής του Ρi(28). Εκτός όμως από την παράμετρο του rebound,
φαίνεται ότι η κάθαρση του Ρi διαφέρει ως προς τις άλλες ουσίες χαμηλού
μοριακού βάρους, όπως η ουρία, η κρεατινίνη ή το K+ εξαιτίας της σύνδεσης-κάλυψης του μορίου του Ρi με μόρια ύδατος (phosphate hydration).
Αυτά καλύπτουν τον Ρi και τον μετατρέπουν από μία χαμηλού σε μία μέσου
μοριακού βάρους ουσία, με αποτέλεσμα τη δυσχερέστερη δίοδό του από
τους πόρους μιας low flux μεμβράνης. Σε αυτό συμβάλλει επιπρόσθετα και
το αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο που φέρουν οι φωσφορικές ρίζες, γεγονός
που επίσης δυσχεραίνει τη δίοδο διαμέσου του φίλτρου ΑΚ(29). Ίσως και για
το λόγο αυτό ο Ρi να καθαίρεται καλύτερα με τη μέθοδο της συμμεταφοράς
(convection) και τις high flux μεμβράνες. Τελικά φαίνεται ότι η κάθαρση του
Ρi με τον τεχνητό νεφρό αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί
χρόνο. Για το λόγο αυτό η παράμετρος του χρόνου αποτελεί τον βασικό
παράγοντα που μπορεί να βελτιώσει την κάθαρση του Ρi στην ΑΚ, με αύξηση, είτε της συχνότητας, είτε της διάρκειας της συνεδρίας. Αντίθετα οι in
vitro καθάρσεις και ο τύπος των φίλτρων δε φαίνεται να παίζουν σημαντικό
ρόλο(29).
5.2. Περιτοναϊκή κάθαρση
Η μέθοδος της ΠΚ παρότι προσφέρει στους ασθενείς μία συνεχή διαδικασία κάθαρσης, ιδιαίτερα η ΣΦΠΚ, επίσης δεν μπορεί εύκολα να πετύχει
τους θεραπευτικούς στόχους στον Ρi ορού, αφού το 40-50% των ασθενών
παραμένουν με επίπεδα Ρi εκτός των επιθυμητών ορίων(30). Στην ΠΚ θα
πρέπει, όπως και στην ΑΚ, να υπάρχουν τρεις θεραπευτικοί άξονες ως
προς τη ρύθμιση του Ρi:
• η μείωση της διαιτητικής πρόσληψης του Ρi, αποφεύγοντας όμως
καταστάσεις κακής θρέψης,
• η μείωση της εντερικής απορρόφησής του με τη βοήθεια των φωσφοροδεσμευτικών σκευασμάτων και
• η απομάκρυνσή του αφενός διαμέσου της περιτοναϊκής μεμβράνης
και αφετέρου μέσω της ΥΔ, που όπως είναι γνωστό συντηρείται
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πολύ καλύτερα στην ΠΚ συγκριτικά με την ΑΚ.
H διατήρηση της ΥΔ αποτελεί, όπως και στην ΑΚ, έναν επιπλέον παράγοντα στην προσφερόμενη κάθαρση του Ρi. Μελέτες σε ασθενείς σε ΠΚ
δείχνουν ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ του υπολειπόμενου GFR και
των επιπέδων του Ρi, με τον πρώτο δυστυχώς να μειώνεται προϊούσης της
εφαρμογής της ΠΚ. Αυτό αντανακλά και στην κάθαρση του Ρi, παρότι η
μείωση που παρατηρείται, «εξουδετερώνεται» σχετικά από την αύξηση της
παρεχόμενης κάθαρσης μέσω της περιτοναϊκής μεμβράνης. Η συμβολή
της ΥΔ φαίνεται σε μελέτες που δείχνουν ότι μόνο το 29% των ασθενών σε
ΠΚ, που διατηρούν όμως ΥΔ, έχουν επίπεδα Ρi στον ορό >5,6 mg/dl, σε
αντίθεση με το 44% των πλήρως ανουρικών ασθενών(31).
Ως προς την προσφερόμενη κάθαρση μέσω της μεθόδου της ΠΚ,
με μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον τύπο της ΠΚ, έχει βρεθεί ότι
αυτή αντιστοιχεί σε επίπεδα 55-66 L εβδομαδιαία ανά 1,73 m2 επιφάνειας
σώματος(32). Έχουν γίνει προσπάθειες να καθοριστεί, όσο το δυνατό, ποιος
τύπος ΠΚ (modality) αποδίδει την καλύτερη κάθαρση Ρi στους ασθενείς.
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το μόριο του Ρi εξαιτίας των δεσμών του με μόρια ύδατος λειτουργεί περισσότερο ως ουραιμική τοξίνη
μέσου μοριακού βάρους. Έτσι, η περιτοναϊκή εξισορρόπηση (peritoneal
equilibration) ενός τέτοιου μορίου ακολουθεί μία πιο αργή πορεία, γι’ αυτό
και ο λόγος της συγκέντρωσης του Ρi στο περιτοναϊκό διάλυμα προς εκείνη του πλάσματος (D/Plasma), όπως προσδιορίζεται στη δοκιμασία περιτοναϊκής εξισορρόπησης (peritoneal equilibration test, ΡΕΤ) συνεχίζει να
αυξάνει με την πάροδο του χρόνου, σε αντίθεση με άλλες ουσίες χαμηλού
μοριακού βάρους(32). Ο Ρi στην ΠΚ καθαίρεται και με τους δύο τρόπους, τη
διάχυση και τη συμμεταφορά, ενώ φαίνεται ότι σχετίζεται άμεσα και με τα
επίπεδα γλυκόζης στο περιτοναϊκό διάλυμα, χωρίς να είναι γνωστό ακριβώς, το τι συμβαίνει σε αυτή τη σχέση. Ως προς την επίδραση των χαρακτηριστικών της μεμβράνης, έχει φανεί σε πολλές μελέτες ότι οι ταχείς-υψηλοί μεταφορείς (high transporters) παρουσιάζουν καλύτερες καθάρσεις Ρi
συγκριτικά με τους βραδείς-χαμηλούς μεταφορείς (low transporters). Αυτή
η παρατήρηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά της περιτοναϊκής μεμβράνης
αποτελεί δυστυχώς ένα μη τροποποιήσιμο παράγοντα που χαρακτηρίζει
κάθε ασθενή, δίνοντας του ένα συν ή ένα πλην στην κάθαρση του Ρi. Επίσης, σύμφωνα με τον χρονοεξαρτώμενο χαρακτήρα του Ρi, τόσο στην ΑΚ
όσο και στην ΠΚ, φαίνεται ότι οι τύποι ΠΚ που χαρακτηρίζονται από μακρές
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και συνεχείς αλλαγές, όπως η ΣΦΠΚ και η ΣΚΠΚ, η οποία πρόκειται ουσιαστικά για μία αυτοματοποιημένη νυχτερινή ΠΚ με μία μακράς διάρκειας
ημερήσια αλλαγή, παρουσιάζουν καλύτερες καθάρσεις Ρi, συγκριτικά με
τις πιο σύντομης διάρκειας και διακοπτόμενες μεθόδους, όπως η απλή
αυτοματοποιημένη νυχτερινή ΠΚ και η tidal μορφή της(32).
Συμπερασματικά, όσο αφορά την κάθαρση του Ρi στην ΠΚ, θα πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη η επίτευξη της νορμοφωσφαταιμίας. Αν
αυτό δεν συμβαίνει τότε δεν θα πρέπει οι υπερφωσφαταιμικοί ασθενείς να
υποβάλλονται σε νυχτερινή διακοπτόμενη κάθαρση, χωρίς ημερήσια αλλαγή, ακόμη και όταν οι δείκτες του Kt/V για την ουρία είναι ενθαρρυντικοί(32).

6. Η δίαιτα στη ρύθμιση του φωσφόρου
Η δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε Ρi στους ασθενείς σε ΘΥ παρότι
συνιστά ένα σοβαρό θέμα, αποτελεί συχνά ένα «ευχολόγιο» των γιατρών
προς τους ασθενείς τους, εφόσον στην πραγματικότητα μία τέτοια δίαιτα δεν είναι εύκολα εφαρμόσιμη από την πλειοψηφία των ασθενών. Είναι
γνωστό ότι ο Ρi της τροφής συνυπάρχει σε τρόφιμα που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Έτσι, ένα gr πρωτεΐνης περιέχει συνήθως 13-15
mg Pi(33). Επομένως, όταν ένας άνθρωπος σωματικού βάρους 70 kg, σε
ελεύθερη δίαιτα καταναλώνει ημερησίως 1,2 gr πρωτεΐνης ανά kgΒΣ, δηλαδή περίπου 90 gr, θα προσλάβει τελικά, ανάλογα με την εντερική απορρόφηση περίπου 600-700 mg Pi την ημέρα(33). Όπως είναι γνωστό, στη
ΧΝΝ 4ου σταδίου, πριν την έναρξη της ΘΥ, μειώνεται τόσο η πρόσληψη
πρωτεΐνης, όσο και εκείνη του Ρi, σε επίπεδα περίπου στα 0,6-0,8 gr/kgΒΣ,
ως προς την πρωτεΐνη. Όταν όμως ένας τέτοιος ασθενής περάσει στην
ΑΚ, τότε το διαιτολόγιο ως προς την πρόσληψη πρωτεΐνης θα πρέπει να
γίνει πιο ελεύθερο, γεγονός που συνεπάγεται την άμεση αλλά ανεπιθύμητη αύξηση του προσλαμβανομένου Ρi. Αυτό σημαίνει ότι η προτεινόμενη
μείωση στη διαιτητική πρόσληψη του Ρi ισοδυναμεί με μείωση και στην
ποσότητα πρωτεΐνης που θα καταναλώσουν οι ασθενείς, σε επίπεδα κάτω
από τα συνιστώμενα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, γεγονός
που επηρεάζει δυσμενώς τη μακροχρόνια έκβαση των ασθενών. Έτσι, η
αυστηρή τήρηση μιας τέτοιας οδηγίας, υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει τους
ασθενείς σε κατάσταση υποθρεψίας. Μ’ αυτό το σκεπτικό, διενεργήθηκε
μία μεγάλη επιδημιολογική μελέτη με 30.000 ασθενείς υπό ΑΚ που έδειξε
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ότι τα χαμηλά επίπεδα του Ρi ορού σε συνδυασμό με τη μειωμένη διαιτητική πρόσληψη πρωτεΐνης σχετίζονταν με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου(34).
Για το λόγο αυτό συνιστάται η επιλογή τροφών που θα πρέπει αφενός να
περιέχουν χαμηλή ποσότητα Ρi και αφετέρου υψηλή ποσότητα πρωτεΐνης,
όπως λ.χ. συμβαίνει με το ασπράδι του αβγού(29).
Ένα ακόμη σημαντικό σημείο ως προς τη διαιτητική πρόσληψη του
Ρi στους ασθενείς σε ΘΥ είναι η προέλευση του Ρi της τροφής. Ειδικότερα, φαίνεται ότι ο ανόργανος Ρi που βρίσκεται σε μεγάλη ποσότητα στα
προσθετικά και στα συντηρητικά των τροφών παρουσιάζει πολύ μεγάλη
απορρόφηση, φτάνοντας ακόμη και το 90% της ποσότητας που βρίσκεται στον εντερικό αυλό(29,35). Το ίδιο ισχύει και για τα διάφορα αναψυκτικά
που κυκλοφορούν και περιέχουν μεγάλες ποσότητες ανόργανου Ρi, ιδίως
στους διάφορους τύπους της cola. Αντίθετα, ο οργανικός Ρi που συνυπάρχει μαζί με την πρωτεΐνη της τροφής, απορροφάται πολύ λιγότερο, ιδιαίτερα αν προέρχεται από φυτικής προέλευσης πρωτεΐνες. Αυτή η «υπεροχή»
των φυτών σχετίζεται με το ότι ο φυτικός Ρi βρίσκεται σε μορφή του φυτικού οξέος (phytate) και η έλλειψη της φυτάσης στα θηλαστικά τον καθιστά
δυσαπορρόφητο(23,35). Ο οργανικός Ρi ζωικής προέλευσης απορροφάται
ευκολότερα αφού πρώτα υποστεί υδρόλυση, αλλά και πάλι πολύ λιγότερο
από την ανόργανη μορφή του.
Η μεσογειακή δίαιτα αποτελεί άριστο παράδειγμα χαμηλής περιεκτικότητας σε Ρi, σε αντίθεση με τις Δυτικού τύπου δίαιτες που μπορούν και
μόνο μέσω των συντηρητικών που περιέχουν να «φορτώσουν» τον οργανισμό με περισσότερο από 1000 mg Pi την ημέρα.
Συμπερασματικά, σύμφωνα και πάλι με τις κατευθυντήριες οδηγίες των
KDOQI θα πρέπει να υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες διαθέσιμοι στους ασθενείς, όπου θα αναφέρονται, τόσο η περιεκτικότητα των διαφόρων τροφίμων
σε Ρi, όσο και ο λόγος του Ρi σε mg προς την πρωτεΐνη σε gr ανά είδος,
καθώς και ετικέτες που θα αναγράφουν αυτά τα στοιχεία στις συσκευασίες
των προϊόντων. Συνήθως ο λόγος Ρi/πρωτεΐνη κυμαίνεται από <10 σε >65,
με τις πιο «κακές» τροφές, για τους ασθενείς, να έχουν υψηλό λόγο.

7. Η θέση των φωσφοροδεσμευτικών σκευασμάτων
Τα υψηλά ποσοστά υπερφωσφαταιμίας και η ανεπαρκής προσφερόμενη κάθαρση του Ρi με τις υπάρχουσες μεθόδους ΘΥ καθιστούν αναγκαία
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τη χρήση φαρμάκων που να μπορούν να δεσμεύουν και να απομακρύνουν
τον Ρi της τροφής μέσα στον εντερικό σωλήνα, αποφεύγοντας έτσι όσο
το δυνατό την απορρόφησή του προς του αίμα. Ήδη από τη δεκαετία του
1970 εμφανίστηκαν τα πρώτα φωσφοροδεσμευτικά (ΦΔ) σκευάσματα που
ανήκαν στην κατηγορία των ασβεστούχων (calcium based) και εκείνων που
περιείχαν αλουμίνιο (aluminum based), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για
πολλά έτη. Τα πρώτα συνεχίζουν ακόμη να χορηγούνται, παρά τη διχογνωμία για την υπερφόρτωση με ασβέστιο που μπορεί να προκαλέσουν, ενώ
τα δεύτερα έχουν πλέον αποσυρθεί από τη θεραπευτική φαρέτρα λόγω
της τοξικότητάς τους από τη συσσώρευση αλουμίνιου στους ιστούς, με
κίνδυνο εμφάνισης οστεομαλακίας, αναιμίας και εγκεφαλοπάθειας(36). Στην
πραγματικότητα ένα ιδανικό ΦΔ σκεύασμα θα πρέπει να δεσμεύει επαρκώς τον Ρi της τροφής, να έχει την ελάχιστη συστηματική απορρόφηση,
να έχει όσο το δυνατό λιγότερες παρενέργειες, να μην απαιτεί δοσολογικά
μεγάλες ποσότητες δισκίων και βέβαια να έχει χαμηλό κόστος. Δυστυχώς,
κανένα από τα υπάρχοντα ΦΔ δεν τα πληροί όλα αυτά, με αποτέλεσμα να
κυκλοφορούν συνεχώς νέες μορφές τους που στόχο έχουν κάθε φορά την
επίτευξη όλο και περισσότερων από τα παραπάνω κριτήρια.
Ποια είναι όμως τα υπάρχοντα σήμερα ΦΔ σκευάσματα; Αυτά βασικά
διαχωρίζονται με βάση την ουσία που παίζει τον ρόλο του δεσμευτικού-χηλικού παράγοντα (chelating agent). Έτσι, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες
ΦΔ σκευασμάτων, για τις οποίες θα αναφερθούν επιγραμματικά τα παρακάτω σημεία:
Τα ασβεστούχα ΦΔ Αυτά, όπως ήδη αναφέρθηκε, ανήκουν στα πιο
παλιά και πιο φθηνά, αλλά παρόλα αυτά αποτελεσματικά, ΦΔ σκευάσματα.
Υπάρχουν δύο μορφές τους, το οξικό και το ανθρακικό ασβέστιο, με την
ίδια περίπου ικανότητα να δεσμεύουν τον Ρi. Παρότι αποτελούν ισχυρούς
ΦΔ παράγοντες έχουν ευρέως κατηγορηθεί, από πολλούς ερευνητές, για
υπερφόρτωση του οργανισμού με Ca, γεγονός που ενοχοποιείται για τον
υψηλό επιπολασμό της καρδιαγγειακής νόσου (ΚΑΝ) στους ασθενείς αυτούς διαμέσου επασβεστώσεων, κυρίως αγγειακών, αλλά και στις καρδιακές βαλβίδες. Από την άλλη πλευρά, ο αντίλογος λέει ότι δεν υπάρχουν
μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες που να αποδεικνύουν τη σχέση των
ασβεστούχων ΦΔ με την αυξημένη ΚΑΝ, τη νοσηρότητα και θνητότητα ή τις
αγγειακές επασβεστώσεις(37-38). Πάντως, συνεχίζουν να προτείνονται από
πολλούς ειδικούς στο θέμα, ως πρώτης γραμμής επιλογή στη θεραπεία
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της υπερφωσφαταιμίας, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την αποφυγή των
παρενεργειών τους, όπως είναι η υπερασβεστιαιμία, η εμφάνιση αδυναμικής νόσου, οι γαστρεντερικές επιπλοκές και βέβαια η παρουσία αγγειακών επασβεστώσεων(40). Για το λόγο αυτό οι κατευθυντήριες οδηγίες των
KDIGO του 2009 συνιστούν περιορισμό στη χορήγησή τους σε ασθενείς
που εμφανίζουν τις παραπάνω επιπλοκές(41).
Τα ΦΔ που περιέχουν μαγνήσιο (Mg) και Ca Δεν ανήκουν στα συχνά
χορηγούμενα ΦΔ, ενώ σε κάποιες χώρες κυκλοφορούν και διπλά σκευάσματα που περιέχουν ανθρακικό Mg μαζί με οξικό Ca. Αρχικά, το Μg ήρθε
να αντικαταστήσει το αλουμίνιο, φάνηκε όμως στην πορεία ότι μπορεί να
υπερτερεί συγκριτικά με τα ασβεστούχα ΦΔ, ως προς το ότι πιθανά δεν
επιδεινώνει την παρουσία των αγγειακών επασβεστώσεων, αν και αυτό
δεν έχει με σαφήνεια τεκμηριωθεί(40). Επομένως, το ανθρακικό Mg ως ΦΔ
δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μία από τις πρώτες επιλογές, αφενός
λόγω της αβέβαιης ασφάλειας από τη μακροχρόνια χρήση του και αφετέρου λόγω των υψηλών επιπέδων του Mg στον ορό των ασθενών που
βρίσκονται σε ΘΥ(36).
Τα ΦΔ που περιέχουν μέταλλα, όπως το λανθάνιο (Ln) Το λανθάνιο, όπως και το παλαιότερα χρησιμοποιούμενο αλουμίνιο, ανήκουν στην
κατηγορία των μετάλλων με ισχυρή φωσφοροδεσμευτική ικανότητα. Παρά
το γεγονός ότι, σε αντίθεση με το αλουμίνιο, παρουσιάζει φτωχή εντερική απορρόφηση δεν είναι γνωστές οι μακροπρόθεσμες συνέπειες από
τη χρήση του. Επειδή ανήκει στα μη ασβεστούχα ΦΔ σχετίζεται με πολύ
μικρότερη ανεπιθύμητη συσσώρευση Ca στον οργανισμό, όμως οστικές
βιοψίες έχουν αποδείξει την παρουσία Ln στα οστά, χωρίς να έχουν γίνει
πολλές περαιτέρω μελέτες γι’ αυτό. Φαίνεται ότι δύο βασικά προβλήματα
από τη χρήση του Ln είναι η δυσανεξία που προκαλεί στους ασθενείς που
το λαμβάνουν καθώς και το υψηλό κόστος του. Από την άλλη πλευρά, δεν
υπάρχουν μεγάλες μελέτες που να εστιάζονται στην επίδρασή του στις αγγειακές επασβεστώσεις, ούτε φαίνεται να υπερέχει στη ικανότητα του να
δεσμεύει τον Ρi συγκριτικά με τα ασβεστούχα σκευάσματα(36,40).
Τα ΦΔ που περιέχουν σύμπλοκα σιδήρου Τα ΦΔ σκευάσματα που
περιέχουν ιόντα Fe έχουν αρχίσει να κερδίζουν το ενδιαφέρον, αφού έχει
αποδειχτεί σε πειραματικά μοντέλα ότι ο Fe μπορεί να δεσμεύσει ικανοποιητικά τον Ρi μέσα στον πεπτικό σωλήνα και να τον απομακρύνει με τα
κόπρανα. Σήμερα, κυκλοφορούν δύο μορφές ΦΔ που στηρίζονται στο Fe
464

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε διάφορες καταστάσεις- ΙΙΙ

και είναι το σουκροφερικό οξυ-υδροξείδιο (sucroferric oxyhydroxide) και o
κιτρικός σίδηρος (ferric citrate). Το σημαντικό με τα σκευάσματα αυτά είναι
ότι μπορούν να είναι αποτελεσματικά, συγκριτικά με άλλα καθιερωμένα ΦΔ,
όπως τα ασβεστούχα ή η σεβελαμέρη, που θα αναφερθεί στη συνέχεια, με
σημαντικά μικρότερο αριθμό δισκίων ημερησίως. Αυτή η παράμετρος είναι πολύ βασική, αφού καθορίζει θετικά τη συμμόρφωση (adherence) των
ασθενών προς το συνταγογραφούμενο φάρμακο. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν δεδομένα ακόμη από τη μακροχρόνια λήψη τους και
για το λόγο αυτό είναι πρώιμο να γίνεται αναφορά στην ασφάλειά τους(40).
Τα ΦΔ που στηρίζονται σε πολυμερείς ενώσεις Σ’ αυτά ανήκει η ευρέως χρησιμοποιούμενη και μελετημένη σεβελαμέρη (sevelamer) και με τις
δύο μορφές της: αρχικά την υδροχλωρική και στη συνέχεια την ανθρακική. Από χημικής πλευράς, πρόκειται για μία ανταλλακτική ρητίνη ανιόντων
που μπορεί να δεσμεύσει τον Ρi και τα χολικά οξέα. Εξαιτίας του τρόπου
δράσης της, εκτός από τη μείωση των επιπέδων του Ρi στον ορό, η σεβελαμέρη μπορεί να μειώσει επίσης την χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (low density lipoprotein, LDL), τη φλεγμονώδη διαδικασία αλλά και τα
επίπεδα του ουρικού οξέος. Την προκαλούμενη μεταβολική οξέωση από
τη χρήση της υδροχλωρικής μορφής απέτρεψε στη συνέχεια η νεότερη
ανθρακική σεβελαμέρη, που ουσιαστικά χρησιμοποιείται σήμερα σχεδόν
εξ ολοκλήρου. Πολλές μελέτες έχουν δείξει υπεροχή στη χρήση της σεβελαμέρης ως προς τη θνητότητα των ασθενών με ΧΝΝΤΣ σε ΘΥ συγκριτικά
με τα ΦΔ που στηρίζονται στο Ca, παρατήρηση που πιθανότατα σχετίζεται και με τη μειωμένη εμφάνιση αγγειακών επασβεστώσεων, αν και δεν
υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των υπαρχόντων μελετών(42,36). Τα προβλήματα
που προκύπτουν από τη χρήση της σεβελαμέρης είναι τα γαστρεντερικά
συμπτώματα, η ανάγκη λήψης μεγάλου αριθμού δισκίων ημερησίως, καθώς και το υψηλό κόστος.
Συμπερασματικά, η νεφρολογική κοινότητα διαθέτει πολλές και διαφορετικές μορφές ΦΔ σκευασμάτων, χωρίς όμως δυστυχώς κανένα από αυτά
να διαθέτει τα ιδανικά χαρακτηριστικά. Φαίνεται ότι ένα μεγάλο κομμάτι των
σχετικών με το θέμα μελετών ασχολείται με τη συμμόρφωση των ασθενών
ως προς τη λήψη των συνταγογραφούμενων ΦΔ, που αξίζει να σημειωθεί
ότι συνιστούν το 60% της συνολικής φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνει
ένας ασθενής που βρίσκεται σε ΘΥ (ο μέσος αριθμός ημερησίως είναι 19
δισκία). Έχει φανεί ότι όσο καλύτερη είναι η συμμόρφωση των ασθενών,
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τόσο πιο ικανοποιητικά είναι τα επίπεδα Ρi στον ορό, ενώ η καλή συμμόρφωση σχετίζεται άμεσα με τον αριθμό των δισκίων που πρέπει να λάβουν
οι ασθενείς. Αντίθετα, η κακή συμμόρφωση στην αγωγή που φτάνει και το
51% σχετίζεται με την εμφάνιση υπερφωσφαταιμίας(43). Για τους λόγους
αυτούς είναι πολύ σημαντικό τα ΦΔ δισκία να συνταγογραφούνται σε όσο
το δυνατό μικρότερο αριθμό την ημέρα, ώστε η συμμόρφωση των ασθενών να είναι ικανοποιητική και συμβατή με τις ιατρικές οδηγίες(43).
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Ερωτήσεις
1. Σε ποιους από τους παρακάτω χώρους του οργανισμού εδράζεται
η μεγαλύτερη ποσότητα του Ρi (ένα σωστό);
α) Στον εξωκυττάριο χώρο;
β) Στο πλάσμα;
γ) Στον οστίτη ιστό;
δ) Στον ενδοκυττάριο χώρο;
2. Ποιο από τα παρακάτω όργανα δεν συμμετέχει στην ομοιόσταση
του Ρi (ένα σωστό);
α) Το λεπτό έντερο;
β) Ο θυρεοειδής αδένας;
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γ) Οι νεφροί;
δ) Οι παραθυρεοειδείς αδένες;
3. Η βασική δράση του FGF23 είναι (ένα σωστό):
α) Δρα ως συν-υποδοχέας της πρωτεΐνης Κλωθούς;
β) Αναστέλλει την αποβολή του Ρi κατά την εξέλιξη της ΧΝΝ;
γ) Προάγει την παραγωγή της καλσιτριόλης;
δ) Αποτελεί την πιο ισχυρή φωσφατονίνη, αυξάνοντας πρώιμα στη ΧΝΝ
προκαλώντας φωσφατουρία;
4. Ο αυξημένος Ρi στη ΧΝΝΤΣ και στη ΘΥ σχετίζεται με όλα τα παρακάτω, εκτός από ένα (ένα σωστό):
α) Κακή θρέψη;
β) Πρόωρη γήρανση;
γ) Οστεοβαλστικού τύπου φαινοτυπική μετατροπή των λείων μυικών κυττάρων;
δ) Ουραιμικός κνησμός;
5. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για την κάθαρση του Ρi με τις διάφορες μεθόδους ΘΥ (ένα σωστό);
α) Βελτιώνεται σημαντικά με την αύξηση της επιφάνειας του φίλτρου ΑΚ;
β) Οι συνεχείς μορφές ΠΚ υπολείπονται σε κάθαρση συγκριτικά με τις διακοπτόμενες;
γ) Η κάθαρσή του είναι χρονοεξαρτώμενη και απαιτεί, είτε μακράς διάρκειας
ή αυξημένης συχνότητας συνεδρίες ΑΚ είτε συνεχείς μορφές ΠΚ;
δ) Το φαινόμενο του rebound σχετίζεται με την είσοδο του εξωκυττάριου Ρi
στον ενδοκυττάριο χώρο;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
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Κύρια σημεία
- Το νάτριο καθορίζει την τονικότητα και τον όγκο του εξωκυττάριου χώρου. Η
ομοιοστασία του νατρίου ρυθμίζεται με τη νεφρική αποβολή της διαιτητικά προσλαμβανόμενης ποσότητάς του και σε ανουρικούς ασθενείς υπό αιμοκάθαρση, το σύνολο του νατρίου που προσλαμβάνεται ενδιάμεσα των αιμοκαθάρσεων θα πρέπει να
απομακρυνθεί στην επόμενη συνεδρία
- Ως ιοντικά ενεργό κατιόν, το νάτριο μπορεί να διαχυθεί, σύμφωνα με την κλίση
συγκέντρωσής του ανάμεσα στους χώρους του αίματος και του διαλύματος αιμοκάθαρσης. Ρυθμίζοντας κατάλληλα τη συγκέντρωση του νατρίου στο διάλυμα αιμοκάθαρσης μπορούμε να επιτύχουμε μεταφορά νατρίου από τον ασθενή προς αυτό
ή και το αντίθετο. Η μεταφορά αυτή συνοδεύεται από αντίστοιχες μεταβολές της
εξωκυττάριας ωσμωτικότητας που μπορεί να προκαλέσουν σχετική συμπτωματολογία. Η απομάκρυνση του νατρίου κατά την αιμοκάθαρση επιτυγχάνεται κυρίως με τη
συνεπαγωγή του με ύδωρ, κατά τη διήθηση που εφαρμόζεται για την παραγωγή του
υπερδιηθήματος που απαιτείται για τον έλεγχο του όγκου των υγρών και τη διατήρηση σταθερού του σωματικού βάρους
- Στην on-line αιμοδιαδιήθηση θα πρέπει να συνεκτιμάται και η θέση χορήγησης
του διαλύματος υποκατάστασης, ιδιαίτερα σε υποκατάσταση μεγάλου όγκου διηθούμενων υγρών

1. Εισαγωγή
Το νάτριο είναι το κύριο ιόν του εξωκυττάριου χώρου καθορίζοντας τον
όγκο του. Το ισοζύγιο του νατρίου εξαρτάται από τη διαιτητική του πρό472

Μέθοδοι εξωνεφρικής κάθαρσης και ηλεκτρολυτικές διαταραχές

σληψη και τη νεφρική αποβολή του στα ούρα. Επομένως σε ασθενείς με
χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ΧΝΝΤΣ) σε αιμοκάθαρση και ιδίως
σε όσους δεν έχουν υπολειμματική νεφρική λειτουργία, η απομάκρυνση
του διαιτητικά προσλαμβανόμενου νατρίου βασίζεται στην αποβολή του
με την αιμοκάθαρση. Όταν η σχετική απομάκρυνση είναι ανεπαρκής, το
θετικό ισοζύγιο νατρίου οδηγεί σε αρτηριακή υπέρταση και υπερτροφία
της αριστεράς κοιλίας, με την καρδιαγγειακή νοσηρότητα να είναι ιδιαίτερα
αυξημένη στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς(1). Από την άλλη πλευρά, ο
έλεγχος του ρυθμού της απομάκρυνσης του νατρίου στην αιμοκάθαρση
παίζει βασικό ρόλο στη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης και γενικότερα
στην καρδιαγγειακή σταθερότητα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αιμοκάθαρσης, καθώς και στο αίσθημα ευεξίας των ασθενών στο τέλος αυτής.

2. Πρόσληψη νατρίου
Στoυς αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς συστήνεται η ημερήσια πρόσληψη
άλατος να μην υπερβαίνει τα 5 gr(2). Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 2 gr
ή 85 mmol νατρίου και είναι περίπου υποδιπλάσια της μέσης κατανάλωσης άλατος στη σύγχρονη, Δυτικού τύπου, δίαιτα. Μολονότι η άναλος δίαιτα αποτελεί την πλέον αποτελεσματική στρατηγική για τη διατήρηση του
ισοζυγίου του νατρίου με μικρές διακυμάνσεις, δεδομένα από μελέτες δείχνουν ότι η δίαιτα των ασθενών αυτών δεν διαφέρει σημαντικά από τη δίαιτα του γενικού πληθυσμού(3). Όπως και για τις άλλες κατηγορίες ασθενών
στους οποίους συστήνεται περιορισμός στην πρόσληψη άλατος, απαιτείται
συστηματική διαιτητική υποστήριξη, με έμφαση στην αποφυγή των επεξεργασμένων τροφών και της κατανάλωσης ψωμιού με υψηλή περιεκτικότητα
σε νάτριο(4).

3. Μεταφορά του νατρίου στην αιμοκάθαρση
3.1. Βασικές αρχές κινητικής του νατρίου
Το νάτριο είναι ένα μικρό, θετικά φορτισμένο κατιόν που ενώνεται ισοσθενώς με αντίστοιχα μονοσθενή ανιόντα σε συγκέντρωση που μετριέται
στο εργαστήριο, με μεθόδους που βασίζονται στην ιοντική δραστηριότητα.
Επιπρόσθετα, αναπτύσσει ηλεκτροστατικούς δεσμούς με αρνητικά φορ473
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τισμένες πρωτεΐνες και λιπίδια. Το τελευταίο αυτό ποσό του νατρίου δεν
μπορεί να διαχυθεί ελεύθερα κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης, σύμφωνα με την κλίση συγκέντρωσης ανάμεσα στους χώρους του αίματος
και του διαλύματος. Αντίθετα, κατά την αιμοδιήθηση, καθώς μετακινείται
το ύδωρ του πλάσματος, συμπαρασύρεται και νάτριο που είναι ενωμένο,
με ηλεκτροστατικούς δεσμούς, με άλλες ουσίες μικρού μοριακού βάρους.
Κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της
μεμβράνης του χρησιμοποιούμενου φίλτρου, στην επιφάνεια της μεμβράνης προσροφώνται πρωτεΐνες με τις οποίες το διηθούμενο νάτριο μπορεί
να σχηματίσει αντίστοιχους δεσμούς. Έτσι η ποσότητα του νατρίου στο
υπερδιήθημα θα είναι ελαφρά χαμηλότερη από αυτή στο ύδωρ του πλάσματος, με τιμές του αντίστοιχου συντελεστή διαβατότητας της μεμβράνης
(sieving coefficient)<1.
3.2. Μεταφορά του νατρίου στην κλασική αιμοκάθαρση
Στην κλασική αιμοκάθαρση η απομάκρυνση του νατρίου μπορεί να
επιτευχθεί τόσο με τη διάχυσή του, όταν εξασφαλίζεται ευνοϊκή κλίση συγκέντρωσης, όσο και με συνεπαγωγή με το ύδωρ, κατά τη διήθηση που
εφαρμόζεται για την παραγωγή του υπερδιηθήματος, ανάλογα με την αύξηση του σωματικού βάρους που καταγράφηκε ανάμεσα στις συνεδρίες
αιμοκάθαρσης. Όταν μελετήθηκε η επί μέρους συμβολή της διάχυσης και
της διήθησης στην απομάκρυνση του νατρίου, διαπιστώθηκε ότι αυτή γίνεται κυρίως με τη διήθηση, σε ποσοστό 78%(5). Θεωρητικά, η ημερήσια
διαιτητική πρόσληψη 8 gr άλατος, απουσία υπεργλυκαιμίας, θα πρέπει
να συνοδευτεί από την πόση 1 L νερού, ώστε να διατηρηθεί η δραστική
ωσμωτικότητα του εξωκυττάριου χώρου, με αντίστοιχη αύξηση του όγκου
αυτού. Ο σχετικός όγκος υγρών απομακρύνεται στην επόμενη συνεδρία
αιμοκάθαρσης ως υπερδιήθημα, που είναι, όπως προαναφέρθηκε, ελαφρά υπότονο σε σχέση με το πλάσμα(6). Επομένως, η κύρια ποσότητα του
προσλαμβανόμενου νατρίου αποβάλλεται με τη διήθηση, αφήνοντας στη
διάχυση τον ρόλο της τελικής ρύθμισης του ισοζυγίου του νατρίου κατά την
αιμοκάθαρση.
Όταν η συγκέντρωση του νατρίου στο διάλυμα αιμοκάθαρσης (DNa+)
είναι χαμηλότερη από την ιοντικά δραστική συγκέντρωση του νατρίου, που
μπορεί να διαχυθεί, στο πλάσμα (PNa+), δημιουργείται κλίση συγκέντρω474
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σης που επάγει την απομάκρυνση του νατρίου στο διάλυμα της αιμοκάθαρσης. Η διατήρηση συγκεκριμένης DNa+ κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης διασφαλίζεται με τη ρύθμιση της αγωγιμότητας από το μηχάνημα
της αιμοκάθαρσης. Σχετικά με την PNa+, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η
ανάπτυξη ηλεκτροστατικών δεσμών ανάμεσα στο νάτριο και σε πρωτεΐνες
του πλάσματος, που καλείται και φαινόμενο Gibbs-Donnan, ελαττώνει το
ιονισμένο νάτριο του πλάσματος κατά 5% περίπου. Επειδή το ύδωρ του
πλάσματος, υπό φυσιολογικές συνθήκες, αποτελεί το 93-94% του συνολικού όγκου πλάσματος, μπορεί να θεωρηθεί ότι η αναγκαία αναγωγή της
συγκέντρωσης του νατρίου στο ύδωρ του πλάσματος ακυρώνεται από την
σχεδόν ισοδύναμη, αντίθετη επίδραση του φαινομένου Gibbs-Donnan(6).
Έτσι στην κλινική πράξη, για τον υπολογισμό της κλίσης συγκέντρωσης
του νατρίου, χρησιμοποιούμε ως PNa+ την τιμή της συγκέντρωσης του νατρίου που παρέχει το βιοχημικό εργαστήριο. Το σύνολο των σύγχρονων
εργαστηρίων χρησιμοποιεί ηλεκτρόδια ιόντων για την ανίχνευση διαφοράς δυναμικού (ποτενσιομετρία), εφαρμόζοντας όμως την έμμεση τεχνική,
όπου μετά από αραίωση και επεξεργασία του δείγματος καθίσταται δυνατή
η μέτρηση του συνόλου του νατρίου στο πλάσμα(7). Μελέτες έχουν δείξει
ότι, για κάθε συγκεκριμένο ασθενή, η PNa+ διατηρεί σταθερή τιμή (sodium
setpoint) στην έναρξη της συνεδρίας αιμοκάθαρσης, με πολύ μικρή μεταβλητότητα στην πορεία του χρόνου(8). Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να
χρησιμοποιούμε τη δεδομένη τιμή της PNa+ για τον υπολογισμό της επιθυμητής κλίσης συγκέντρωσης, χωρίς να απαιτείται η συνεχής μέτρηση της
PNa+ πριν από κάθε συνεδρία αιμοκάθαρσης.
Η επικρατούσα πρακτική Διεθνώς είναι να χρησιμοποιείται μία συγκεκριμένη DNa+, ομοιόμορφα σ’ όλους τους ασθενείς. Πρόσφατα δεδομένα
από την Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS) έδειξαν ότι το 57% των μονάδων αιμοκάθαρσης υιοθετούν την ομοιομορφία
στη συνταγογράφηση της DNa+ για ποσοστό >90% των ασθενών τους.
Παρά την ύπαρξη διαφορών από Χώρα σε Χώρα, η ευρεία πλειοψηφία
των μονάδων επιλέγουν ως τιμή DNa+ τα 140 mEq/L(9). Σε διάφορες σειρές ασθενών ο μέσος όρος της PNa+ κυμαίνεται από 136,7±2,1 ως και
140±3,3 mEq/L και ακόμη και για τις τελευταίες τιμές, αν επιλεγεί καθολικά
η DNa+ στα 140 mEq/L, ποσοστό 43% των ασθενών θα έχουν αρνητική
την κλίση συγκέντρωσης, με αποτέλεσμα την πρόσληψη και όχι την αποβολή του νατρίου με τη διάχυση(10). Και στις περιπτώσεις όμως που η DNa+
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εξατομικεύεται, το κύριο κριτήριο για τον καθορισμό της είναι η αρτηριακή
πίεση και η αιμοδυναμική σταθερότητα του ασθενή και όχι η PNa+ και η κλίση συγκέντρωσης του νατρίου. Σύμφωνα επομένως με τις επικρατούσες
πρακτικές, σ’ ένα σημαντικό ποσοστό των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών,
η απομάκρυνση νατρίου με τη διήθηση αντισταθμίζεται, σε ένα ποσοστό,
λόγω της διάχυσης και το γεγονός αυτό μπορεί να εμποδίσει την επίτευξη
του στόχου της απομάκρυνσης του συνόλου του διαιτητικά προσλαμβανόμενου νατρίου. Επιπρόσθετα, άλλες παράμετροι που σχετίζονται με την αιμοκάθαρση μπορεί να οδηγήσουν σε ενδοσυνεδριακή πρόσληψη νατρίου
(Πίνακας 1).
Αιτία
PNa+ < DNa+
Εφαρμογή διαβάθμισης (profiling) νατρίου
Χορήγηση ισότονων & υπέρτονων
διαλυμάτων NaCl για αντιμετώπιση
ενδοσυνεδριακών συμβαμάτων
Έκπλυση (rinsing) φίλτρου με NaCl 0,9%

Αντιμετώπιση
PNa+ = DNa+
Αποφυγή profiling νατρίου
• Εφαρμογή προληπτικών μέτρων
(↓θερμοκρασίας διαλύματος)
• Χορήγηση υπέρτονων διαλυμάτων
γλυκόζης
Έκπλυση φίλτρου με διάλυμα γλυκόζης 5%

Πίνακας 1: Ενδοσυνεδριακή πρόσληψη νατρίου κατά την αιμοκάθαρση

Η αιμοκάθαρση κατά την οποία η κλίση συγκέντρωσης οδηγεί σε μεταφορά νατρίου στον ασθενή ονομάζεται υπερνατρική και συνοδεύεται από
αύξηση της ωσμωτικότητας του εξωκυττάριου χώρου, αιμοδυναμική σταθερότητα κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης, αλλά και αίσθημα δίψας και
αύξηση του σωματικού βάρους ανάμεσα στις συνεδρίες αιμοκάθαρσης(11).
Η αύξηση του εξωκυττάριου όγκου μπορεί να οδηγήσει σε ογκοεξαρτώμενη υπέρταση και αυξημένες ανάγκες υπερδιήθησης όταν ο χρόνος της
συνεδρίας δεν είναι επαρκής. Αντίθετα η αιμοκάθαρση που η κλίση συγκέντρωσης οδηγεί σε μεταφορά νατρίου στο διάλυμα ονομάζεται υπονατρική και χαρακτηρίζεται από μείωση της ωσμωτικότητας και του όγκου του
εξωκυττάριου χώρου που μπορεί να οδηγήσουν σε αιμοδυναμική αστάθεια
και συμπτώματα από την ενδοκυττάρια μετακίνηση ύδατος. Η υπονατρική
αιμοκάθαρση πλεονεκτεί ως προς τον περιορισμό της αύξησης του σωματικού βάρους ανάμεσα στις συνεδρίες και τον καλύτερο έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Για το λόγο αυτό αρκετοί υποστηρίζουν ότι η DNa+ δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει τα 134-138 mEq/L(12), ενώ αντίθετα άλλοι επιμένουν
στη διατήρηση των επιπέδων 138-140 mEq/L(13). Για να ελαχιστοποιηθούν
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τα μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν έχει προταθεί η ισονατρική αιμοκάθαρση, όπου εξατομικευμένα επιλέγεται η DNa+ που ισούται με την PNa+
του κάθε ασθενή, έτσι ώστε η σχετική κλίση συγκέντρωσης και η μετακίνηση νατρίου με τη διάχυση να είναι πρακτικά μηδενική(14). Στην περίπτωση
αυτή η απομάκρυνση του νατρίου γίνεται αποκλειστικά στο υπερδιήθημα,
αποφεύγοντας τις παρενέργειες των σημαντικών μεταβολών της εξωκυττάριας ωσμωτικότητας.
3.3. Μεταφορά του νατρίου στην on-line αιμοδιαδιήθηση
Στην αιμοδιαδιήθηση η συνεπαγωγή του νατρίου με ύδωρ κατά τη διήθηση, με σύγχρονη έγχυση υγρού υποκατάστασης ίδιας σύστασης με το
διάλυμα αιμοκάθαρσης, συνδυάζεται με τη διάχυσή του. Ο συντελεστής
διαβατότητας νατρίου της μεμβράνης του φίλτρου ποικίλλει, ανάλογα με
τη θέση έγχυσης του διαλύματος σε σχέση με την επιφάνεια διήθησης του
φίλτρου. Σε ισοογκαιμική αιμοδιήθηση με ρυθμό υπερδιήθησης 100 ml/min,
ο αντίστοιχος συντελεστής διαβατότητας υπολογίστηκε περί το 0,93 όταν
η έγχυση του υγρού υποκατάστασης γινόταν πριν το φίλτρο (pre-dilution
mode), ενώ όταν γινόταν μετά το φίλτρο (post-dilution mode) η αντίστοιχη
τιμή ελαττώνονταν στο 0,91(15). Μολονότι η διαφορά αυτή είναι μικρή, θα
μπορούσε να έχει κλινική σημασία όταν, στην on-line αιμοδιαδιήθηση, χρησιμοποιείται μεγάλος όγκος υγρών υποκατάστασης. Ιδιαίτερα στην τεχνική
της έγχυσης μεγάλου όγκου υγρών μετά το φίλτρο, η αιμοσυμπύκνωση
που παρατηρείται θα μπορούσε να αυξήσει την ποσότητα των προσροφώμενων, στη μεμβράνη του φίλτρου, πρωτεϊνών με τις οποίες το διηθούμενο
νάτριο μπορεί να σχηματίσει ηλεκτροστατικούς δεσμούς. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η θέση της έγχυσης του διαλύματος υποκατάστασης μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίδραση στο ισοζύγιο του νατρίου ακόμη και από
την τιμή της συγκέντρωσης του νατρίου στο υγρό αυτό(16). Παρά το γεγονός
ότι η ισοογκαιμική αιμοδιήθηση, ιδιαίτερα στη μορφή της έγχυσης μεγάλου
όγκου υγρών μετά το φίλτρο, φαίνεται να οδηγεί σε θετικό ισοζύγιο νατρίου,
θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι χρόνια αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς, κατά κανόνα, εμφανίζουν αύξηση του σωματικού βάρους ανάμεσα στις συνεδρίες
αιμοκάθαρσης που απαιτεί την εφαρμογή και υπερδιήθησης. Το υπερδιήθημα, όπως και στην κλασικά αιμοκάθαρση, οδηγεί σε απομάκρυνση νατρίου ανάλογη του όγκου του, έτσι ώστε το τελικό ισοζύγιο νατρίου κατά τη
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διάρκεια της συνεδρίας να είναι συνήθως αρνητικό.
Με τη διάχυση το νάτριο μετακινείται, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα
με την κλίση συγκέντρωσής του που καθορίζεται από τη σχέση ανάμεσα
στις αντίστοιχες συγκεντρώσεις του στο πλάσμα και στο διάλυμα, εκατέρωθεν της μεμβράνης του φίλτρου. Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι η έγχυση
μεγάλου όγκου υγρών υποκατάστασης, ιδίως σε θέση προ του φίλτρου,
εξισορροπεί την PNa+ σε τιμές πλησιέστερες προς την DNa+, περιορίζοντας έτσι την τελική ποσότητα του νατρίου που μετακινείται με διάχυση.
Συνεκτιμώντας πάντως και τα δεδομένα από τη διήθηση μεγάλων όγκων
στην on-line αιμοδιαδιήθηση, συνιστάται κατά την αλλαγή μεθόδου ενός
ασθενή από κλασική αιμοκάθαρση σε on-line αιμοδιαδιήθηση, να επιλέγεται χαμηλότερη συγκέντρωση νατρίου στο διάλυμα αιμοκάθαρσης(15).
3.4. Αιμοκάθαρση και ωσμωτικά ανενεργό νάτριο
Το συνολικό νάτριο του οργανισμού υπολογίζεται στα 60 mmol/kgΣΒ και
από την ποσότητα αυτή τα 42 mmol/kgΣΒ είναι ανταλλάξιμα, συμβάλλοντας
στη διατήρηση της ωσμωτικής πίεσης και του εξωκυττάριου όγκου υγρών.
Στο ανταλλάξιμο νάτριο περιλαμβάνεται λιγότερο από το μισό του νατρίου
που βρίσκεται στα οστά(17). Ο όρος ωσμωτικά ανενεργό νάτριο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε μελέτες που αφορούσαν στο μεταβολισμό του
νατρίου στους χόνδρους και αναδείκνυαν τη συσσώρευσή του χωρίς συνοδό κατακράτηση ύδατος. Πρόσφατες μελέτες έχουν αναδείξει το δέρμα ως
το κύριο όργανο όπου μπορεί να συσσωρευτεί ωσμωτικά ανενεργό νάτριο,
δεσμευμένο από αρνητικά φορτισμένες εξωκυττάριες γλυκοζαμινογλυκάνες. Το ωσμωτικά ανενεργό αυτό νάτριο μπορεί να κινητοποιηθεί, διαμέσου λεμφικής επιστροφής, στη συστηματική κυκλοφορία και φαίνεται να
έχει ρόλο στην παθοφυσιολογία της υπέρτασης. Χαρακτηριστικό είναι ότι
η κινητοποίηση της ποσότητας αυτής του νατρίου δεν είναι παθητική, αλλά
φαίνεται να ρυθμίζεται από μηχανισμούς στους οποίους συμμετέχουν και
κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος(18). Τεχνικές μαγνητικού συντονισμού όπου χρησιμοποιήθηκε 23Na-MRI κατέστησαν απεικονιστικά ορατό
το ωσμωτικά ανενεργό νάτριο του δέρματος(19).
Η δυνατότητα απεικόνισης του ιστικού νατρίου και η πιθανή κινητοποίησή του κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης οδήγησαν σε σχετική μελέτη(20).
Η χρήση 23Na-MRI έδειξε, στη μελέτη αυτή, ότι η συνεδρία της αιμοκάθαρσης οδήγησε σε ελάττωση του νατρίου στο δέρμα κατά 19%, επιβεβαιώ478
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νοντας τη δυνατότητα κινητοποίησης του ωσμωτικά ανενεργού ιστικού νατρίου. Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση ότι η ποσότητα του νατρίου που
απομακρύνθηκε από τον αγγειακό χώρο δεν ήταν σε γραμμική συσχέτιση
με την ελάττωση του νατρίου του δέρματος, υποδηλώνοντας την ύπαρξη
άλλων παραγόντων που παρεμβαίνουν στην ιστική κάθαρση νατρίου.
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Ερωτήσεις
1. Κατά την κλασική αιμοκάθαρση, η απομάκρυνση νατρίου από τον
ασθενή εξαρτάται κυρίως από (ένα σωστό):
α) Τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης;
β) Τη ροή του αίματος;
γ) Τον όγκο του υπερδιηθήματος;
δ) Τη συγκέντρωση του νατρίου στο διάλυμα της αιμοκάθαρσης;
2. Για τον υπολογισμό της κλίσης συγκέντρωσης νατρίου στην αιμοκάθαρση, ως PNa+ στην κλινική πράξη θεωρείται (ένα σωστό):
α) Η τιμή που μας δίνει το βιοχημικό εργαστήριο;
β) Η τιμή του εργαστηρίου διορθωμένη στο ύδωρ του πλάσματος;
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γ) Η τιμή του εργαστηρίου διορθωμένη για το φαινόμενο Gibbs-Donnan;
δ) Απαιτείται η άμεση μέτρηση του ιονισμένου νατρίου (λ.χ. σε μηχάνημα
αερίων αίματος);
3. Η συγκέντρωση του νατρίου στο πλάσμα των αιμοκαθαιρόμενων
ασθενών κατά την έναρξη των συνεδριών αιμοκάθαρσης (ένα σωστό):
α) Κυμαίνεται ανάλογα με τη συγκέντρωση του νατρίου στο διάλυμα αιμοκάθαρσης;
β) Κυμαίνεται ανάλογα με την αύξηση του σωματικού βάρους ανάμεσα στις
συνεδρίες αιμοκάθαρσης;
γ) Παραμένει σταθερή;
δ) Εξαρτάται από τη μέθοδο αιμοκάθαρσης;
4. Κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης η ωσμωτικότητα του εξωκυττάριου χώρου αυξάνεται σημαντικά σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις
εκτός από (ένα σωστό):
α) Χορήγηση υπέρτονου διαλύματος χλωριούχου νατρίου;
β) Εφαρμογή υπερδιήθησης;
γ) Υπερνατρική αιμοκάθαρση;
δ) Εφαρμογή profiling νατρίου;
5. Κατά την on-line αιμοδιαδιήθηση, η απομάκρυνση νατρίου από
τον ασθενή επιτυγχάνεται κυρίως με (ένα σωστό):
α) Έγχυση μεγάλου όγκου υγρών υποκατάστασης με σύγχρονη αιμοδιήθηση;
β) Επιλογή της θέσης έγχυσης μετά το φίλτρο (post-dilution);
γ) Μεταφορά λόγω της κλίσης συγκέντρωσης νατρίου;
δ) Εφαρμογή υπερδιήθησης;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.

γ
α
γ
β
δ
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Ισοζύγιο καλίου στην αιμοκάθαρση
Ελένη Α. Φράγκου,
Νεφρολόγος, Γεν. Νοσ. Λευκωσίας και Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
Ακαδημίας Αθηνών
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή
2. Πρόσληψη καλίου
3. Κατανομή καλίου μεταξύ κυττάρων και εξωκυττάριου χώρου
4. Αποβολή καλίου με την υπολειμματική διούρηση
5. Αποβολή καλίου με τα κόπρανα
6. Απομάκρυνση καλίου με την αιμοκάθαρση
6.1. Κινητική του καλίου κατά τη διάρκεια και μετά την αιμοκάθαρση
6.2. Συγκέντρωση καλίου στο πλάσμα πριν την αιμοκάθαρση και χαμηλή
συγκέντρωση καλίου στο διάλυμα της αιμοκάθαρσης
6.3. Ο κανόνας του 7
6.4. Profiling καλίου
6.5. Άλλοι παράγοντες απομάκρυνσης καλίου κατά την αιμοκάθαρση
7. Συμπεράσματα
8. Βιβλιογραφία

Κύρια σημεία
- Σε έδαφος προϋπάρχουσας καρδιακής δομικής διαταραχής, τόσο η υπερκαλιαιμία πριν την αιμοκάθαρση, όσο και η ταχεία μείωση της συγκέντρωσης του Κ+
κατά την αιμοκάθαρση αποτελούν παράγοντες κινδύνου για αιφνίδιο θάνατο
- Οι κατευθυντήριες οδηγίες KDOQI προτείνουν περιορισμό της πρόσληψης Κ+
στα 2000-3000 mg (51-77 mEq) ημερησίως
- Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε ασθενείς που λαμβάνουν διγοξίνη,
β-ανταγωνιστές, πενικιλλίνη, ACEi ή ARBs, ανταγωνιστές αλδοστερόνης, NSAIDs
και τριμεθοπρίμη ή πενταμιδίνη
- Νεότερα δεσμευτικά του Κ+ είναι το patiromer και το ZS-9
- Διάφορες μελέτες συσχέτισαν τη χαμηλή συγκέντρωση K+ στο διάλυμα με αύξηση του κινδύνου αιφνίδιου θανάτου

1. Εισαγωγή
Το ολικό κάλιο (Κ+) σε ένα υγιή ενήλικα είναι περίπου 3000-4000 mEq
(50-55 mEq/kgΣΒ). Εξαιτίας της δράσης της Na+-K+-ATPάσης, το Κ+ αποτελεί το κυριότερο ενδοκυττάριο κατιόν του οργανισμού. To Κ+ είναι απαραί482
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τητο στην κυτταρική λειτουργία αφού συμμετέχει στη σύνθεση πρωτεϊνών,
ενζύμων και γλυκογόνου, αλλά και στη μυική και νευρική λειτουργία, καθορίζοντας το δυναμικό ηρεμίας κατά μήκος της κυτταρικής μεμβράνης(1).
Στον υγιή ενήλικα, η ρύθμιση της ομοιοστασίας Κ+ επιτυγχάνεται:
• με την κατανομή του μεταξύ των κυττάρων και του εξωκυττάριου
χώρου και
• με την αποβολή του κατά 95% από τους νεφρούς και κατά 5% από
το γαστρεντερικό σύστημα.
Οι παράγοντες που συμμετέχουν στην κατανομή του Κ+ μεταξύ των κυττάρων και του εξωκυττάριου χώρου είναι οι κατεχολαμίνες, η ινσουλίνη,
η άσκηση, η συγκέντρωση του Κ+ στο πλάσμα, το εξωκυττάριο pH και η
ωσμωτικότητα του πλάσματος. Οι κυριότεροι παράγοντες που προσδιορίζουν τη νεφρική αποβολή του Κ+ είναι η αλδοστερόνη, η συγκέντρωση του
Κ+ στο πλάσμα, η άπω σωληναριακή ροή και η διαφορά δυναμικού στο
σωληνάριο. Ταυτόχρονα, η αποβολή του Κ+ με τα κόπρανα εξαρτάται από
την αλδοστερόνη(1).
Στη Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) με GFR μέχρι 30 ml/min το Κ+ διατηρείται στα φυσιολογικά επίπεδα. Όμως, στα στάδια ΧΝΝ 3-5 παρατηρείται
απώλεια της ικανότητας για νεφρική αποβολή Κ+. Εξαιτίας προσαρμογής
των κυττάρων, το μυοκάρδιο αποκτά αντοχή στις διαταραχές αγωγιμότητας και το παχύ έντερο, διαμέσου της αλδοστερόνης, αυξάνει την έκκριση
Κ+ κατά 3-4 φορές. Παρόλα αυτά, η υπερκαλιαιμία είναι συχνή και αποτελεί
επείγουσα ιατρική κατάσταση που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση(2-4).
Στους ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου (ΧΝΝΤΣ) υπό αιμοκάθαρση, η
ομοιοστασία Κ+ επιτυγχάνεται με διατήρηση ισορροπίας μεταξύ:
• πρόσληψης Κ+,
• κατανομής μεταξύ κυττάρων και εξωκυττάριου χώρου,
• αποβολής με τα κόπρανα,
• αποβολής με την υπολειπόμενη διούρηση και
• απομάκρυνσης με την αιμοκάθαρση5.
Στους ασθενείς αυτούς, η συγκέντρωση Κ+ στο χρόνο χαρακτηρίζεται ως «παλίρροια Κ+» αφού παρατηρείται μείωση της συγκέντρωσης
Κ+ με αρνητικό ισοζύγιο κατά την περίοδο της αιμοκάθαρσης και αύξηση της συγκέντρωσης Κ+ με θετικό ισοζύγιο κατά την περίοδο μεταξύ των
αιμοκαθάρσεων(6). Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου
στους ασθενείς με ΧΝΝΤΣ υπό αιμοκάθαρση είναι τριπλάσιος στο διάστη483

Μέθοδοι εξωνεφρικής κάθαρσης και ηλεκτρολυτικές διαταραχές

μα των 12 ωρών πριν την αιμοκάθαρση μετά το τριήμερο κενό και 1,7
φορές μεγαλύτερος κατά τη διάρκεια ή 12 ώρες μετά την αιμοκάθαρση,
γίνεται αντιληπτό ότι, σε έδαφος προϋπάρχουσας καρδιακής δομικής διαταραχής, τόσο η υπερκαλιαιμία πριν την αιμοκάθαρση, όσο και η ταχεία
μείωση της συγκέντρωσης του Κ+ κατά την αιμοκάθαρση αποτελούν παράγοντες κινδύνου για αιφνίδιο θάνατο(7). Η κατανόηση των παραγόντων
που συμμετέχουν στην ομοιοστασία Κ+ στην αιμοκάθαρση και οι εφαρμογή
νέων προσεγγίσεων απομάκρυνσης του Κ+ κατά την αιμοκάθαρση είναι
απαραίτητες, ώστε να μειωθεί η καρδιακή θνητότητα στους ασθενείς υπό
αιμοκάθαρση.

2. Πρόσληψη καλίου
Στο γενικό πληθυσμό, η διαιτητική πρόσληψη Κ+ είναι 4700 mg (120
mEq) ημερησίως. Οι κατευθυντήριες οδηγίες KDOQI προτείνουν περιορισμό της πρόσληψης Κ+ στα 2000-3000 mg (51-77 mEq) ημερησίως. Τροφές πλούσιες σε Κ+ είναι κυρίως τα φρούτα και τα λαχανικά. Συγκεκριμένα,
μία μερίδα φρούτων ή λαχανικών παρέχει κατά μέσο όρο 400 mg (10 mEq)
Κ+. Το κόψιμο σε κομμάτια, ξέπλυμα και διπλό βράσιμο των λαχανικών
μειώνει την περιεκτικότητά τους σε Κ+(8). Θα πρέπει να δίνεται στον ασθενή
σαφές διαιτολόγιο και διαιτητικές οδηγίες.
Επιπρόσθετα, πρόσληψη K+ γίνεται με μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών και χορήγηση σκευασμάτων που περιέχουν Κ+ όπως η πενικιλλίνη.

3. Κατανομή καλίου μεταξύ κυττάρων και εξωκυττάριου χώρου
Όπως προαναφέρθηκε, οι παράγοντες που συμμετέχουν στην κατανομή του Κ+ μεταξύ των κυττάρων και του εξωκυττάριου χώρου είναι οι κατεχολαμίνες, η ινσουλίνη, η άσκηση, η συγκέντρωση του Κ+ στο πλάσμα, το
εξωκυττάριο pH και η ωσμωτικότητα του πλάσματος. Η διγοξίνη καταστέλλει την Na+-K+-ATPάση και η υπερδοσολογία της μπορεί να προκαλέσει
υπερκαλιαιμία εξαιτίας αδυναμίας εισόδου του Κ+ στα κύτταρα. Η ινσουλίνη
και οι κατεχολαμίνες μετακινούν το Κ+ στον ενδοκυττάριο χώρο επομένως,
αύξηση της συγκέντρωσης Κ+ στο πλάσμα μπορεί να παρατηρηθεί σε έλλειψή τους, όπως στη λήψη β-ανταγωνιστών και σε ανεπαρκή πρόσληψη
ινσουλίνης σε σακχαρώδη διαβήτη υπό ινσουλίνη. Στην οξέωση, η διατή484
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ρηση της ηλεκτρικής ισορροπίας επιτυγχάνεται με ανταλλαγή των Η+ με το
ενδοκυττάριο Κ+. Για κάθε 0,1 μείωση του pH, η συγκέντρωση του Κ+ στο
πλάσμα αυξάνεται κατά 0,2-1,7 mEq/L. Αντίστοιχα, εξαιτίας ωσμωτικής κλίσης, η υπερωσμωτικότητα μετακινεί ύδωρ έξω από τα κύτταρα συμπαρασύροντας Κ+. Για κάθε αύξηση της ωσμωτικότητας κατά 10 mOsm/kg Η2Ο
η συγκέντρωση του Κ+ μπορεί να αυξηθεί κατά 0,4-0,8 mEq/L(9).
Η ιστική αποδόμηση εξαιτίας τραύματος, συνδρόμου λύσης όγκου, αιμόλυσης ή ραβδομυόλυσης οδηγεί σε απελευθέρωση Κ+ στον εξωκυττάριο
χώρο. Η αδυναμία νεφρικής αποβολής Κ+ στους ασθενείς με ΧΝΝΤΣ υπό
αιμοκάθαρση οδηγεί στην εμφάνιση υπερκαλιαιμίας. Αντίθετα, η χορήγηση βιταμίνης Β12 σε ασθενείς με μεγαλοβλαστική αναιμία συνοδεύεται από
υποκαλιαιμία, εξαιτίας μετακίνησης Κ+ στα κύτταρα που παράγονται(9).

4. Αποβολή καλίου με την υπολειμματική διούρηση
Παρά την αυξημένη συχνότητα καρδιακής ανεπάρκειας ή στεφανιαίας
νόσου στους ασθενείς με ΧΝΝ και παρά τη σύσταση από τις κατευθυντήριες οδηγίες KDOQI για τη λήψη φαρμάκων που αναστέλλουν το σύστημα
ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης, μόνο το 25-50% των ασθενών με
ΧΝΝΤΣ υπό αιμοκάθαρση λαμβάνουν αναστολέα μετατρεπτικού ενζύμου
αγγειοτενσίνης (ACEi) ή ανταγωνιστή του υποδοχέα της αγγειοτενσίνης-ΙΙ
τύπου Ι (ARB). Η μη χορήγησή τους μπορεί να εξηγηθεί από την υπερκαλιαιμία που προκαλούν(8).
Στην προσπάθειά τους να αξιολογήσουν την επίδραση των ACEi
στην ομοιοστασία του Κ+ στους ασθενείς με ΧΝΝΤΣ υπό αιμοκάθαρση,
οι Garthwaite και Bhandari διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με υπολειμματική
νεφρική λειτουργία που λάμβαναν ACEi παρουσίαζαν υψηλότερες τιμές και
διαπίστωσαν ότι η χορήγηση ACEi συσχετιζόταν με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης υπερκαλιαιμίας, τόσο στους ασθενείς με υπολειμματική διούρηση,
όσο και σε εκείνους χωρίς υπολειμματική διούρηση. Η υπερκαλιαιμία στους
ασθενείς χωρίς υπολειμματική νεφρική λειτουργία μπορούσε να αποδοθεί
στην επίδραση των ACEi στην έκκριση του Κ+ από το έντερο(11,12).
Η αποτελεσματικότητα των ανταγωνιστών της αλδοστερόνης σε συνδυασμό με ACEi ή ARB σε ασθενείς με ΧΝΝΤΣ υπό αιμοκάθαρση μελετήθηκε
πρόσφατα από τους Taheri και συν. Διαπίστωσαν ότι παρά τη βελτίωση
της μάζας της αριστεράς κοιλίας και του κλάσματος εξώθησης, οι ασθενείς
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που έλαβαν σπιρονολακτόνη παρουσίασαν αύξηση της συγκέντρωσης του
Κ+ κατά 21%(13).
Επιπρόσθετα, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (NSAIDs) και οι αναστολείς της κυκλο-οξυγενάσης-2 (COX2i) αναστέλλουν την παραγωγή προσταγλανδινών που είναι απαραίτητες για την έκκριση του Κ+ στο αθροιστικό
σωληνάριο. Η τριμεθοπρίμη και η πενταμιδίνη αναστέλλουν το κανάλι Na+
στον άπω νεφρώνα μειώνοντας, έτσι, την κλίση Κ+ που είναι απαραίτητη
για την έκκρισή του(14,15). Η ηπαρίνη μπορεί να προκαλέσει υπερκαλιαιμία
σε ασθενείς με ΧΝΝ εξαιτίας αναστολής της αλδοστερόνης(16).

5. Αποβολή καλίου με τα κόπρανα
Τα τελευταία 50 έτη, στη θεραπεία της υπερκαλιαιμίας χρησιμοποιείται
το kayexalate, μία ρητίνη ανταλλαγής κατιόντων με νατριούχο σουλφονικό
πολυστυρένιο (sodium polysterene sulfonate, SPS). Το kayexalate είναι
ρητίνη σε σκόνη που ανταλλάσσει Na+ με K+, Ca2+, NH4+ και Mg2+. Η χορήγησή του μπορεί να μειώσει τη συγκέντρωση Κ+ στο πλάσμα κατά 0,7-1,1
mEq/L, όμως η δράση του καθυστερεί. Επίσης, σε όξινο pH, οι σουλφονικές
ομάδες του είναι δεσμευμένες από Η+ και δεν μπορούν να δεσμεύσουν Κ+.
Επομένως, το kayexalate είναι αποτελεσματικότερο στο ορθό. Σε επαφή
της με το νερό, η σκόνη διογκώνεται και μεγάλες δόσεις μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη εντέρου. Χορηγείται, είτε ως κλύσμα, είτε από το στόμα
με καθαρτικό (συνήθως σορβιτόλη), είτε μόνο του. Παρενέργειες από τη
χορήγησή του (με ή χωρίς σορβιτόλη) είναι οι γαστρεντερικές επιπλοκές
στις οποίες περιλαμβάνεται η νέκρωση και διάτρηση του εντέρου. Το 2009,
το United States Food and Drug Administration (FDA) εξέδωσε προειδοποίηση προτείνοντας τη χρησιμοποίηση του kayexalate χωρίς ανάμειξη με
σορβιτόλη 70%. Παρόλα αυτά, η χρήση του kayexalate, είτε από μόνο του,
είτε διαλυμένο με σορβιτόλη σε συγκέντρωση 33% παραμένει διαδομένη
στην αντιμετώπιση της οξείας υπερκαλιαιμίας. Σίγουρα, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες ώστε να αποδειχτεί η ασφάλειά του(12,17).
To patiromer είναι ένα μη απορροφούμενο συνθετικό πολυμερές που
περιλαμβάνει σφαιρίδια διαμέτρου 100 μm. Σε αντίθεση με το kayexalate,
το patiromer δεν διογκώνεται σε επαφή του με το νερό και δεν χρειάζεται καθαρτικό για να φτάσει το ορθό. Οι δραστικές του ομάδες αποτελούνται από α-φλουορο-καρβοξυλικά οξέα που είναι δεσμευμένα με Ca2+ αντί
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για Na+. Κατά τη διέλευσή του από τον γαστρεντερικό σωλήνα, ποσότητα
Ca2+ αντικαθίσταται από Η+. Το ισοηλεκτρικό σημείο (pKa) των ομάδων δέσμευσης κατιόντων είναι τέτοιο ώστε στο pH του παχέoς εντέρου οι όξινες
ομάδες να διίστανται και να γίνονται ικανές να δεσμεύσουν Κ+, ΝΗ4+ και
Mg2+ που είναι πλούσια στη θέση αυτή. Πειράματα τόσο σε ζωικά πρότυπα,
όσο και σε υγιείς εθελοντές έδειξαν ότι όταν το patiromer ληφθεί από του
στόματος, αυξάνει την αποβολή του Κ+ στα κόπρανα με δοσο-εξαρτώμενο
τρόπο. Δόσεις 15-30 gr/ημέρα αύξησαν την ημερήσια αποβολή K+ κατά
15-20 mEq. Σε άτομα σε δίαιτα πτωχή σε K+ και Na+, το patiromer μείωσε
το K+ κατά 0,23 mEq/L μέσα σε 7 ώρες(17). Τόσο η ικανότητα του φαρμάκου
να επιτυγχάνει νορμοκαλιαιμία, όσο και η ασφάλειά του έχει αποδειχτεί
σε πολυκεντρικές τυχαιοποιημένες μελέτες(18-20). Οι παρενέργειές του είναι
ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές και υπομαγνησιαιμία, η οποία παρατηρήθηκε μόνο τον πρώτο μήνα λήψης του και υποχώρησε με χορήγηση
συμπληρωμάτων Mg2+. Δυνητικά, εξαιτίας της ανταλλαγής Ca2+ με το K+,
το patiromer θα μπορούσε να προκαλέσει θετικό ισοζύγιο Ca2+ και έκτοπες
επασβεστώσεις. Περαιτέρω μελέτες στο βάθος του χρόνου θα απαντήσουν
στο ερώτημα αυτό. Το patiromer έλαβε έγκριση από το FDA τον Οκτώβριο
του 2015(17).
Ένα ερευνητικό σκεύασμα για την αντιμετώπιση της υπερκαλιαιμίας είναι το sodium zirconium cyclosilicate (ZS-9). Σε αντίθεση με το patiromer
και το kayexalate, δεν είναι πολυμερές αλλά κρύσταλλος με ειδικότητα στα
ιόντα K+ και NH4+ με μηχανισμούς που απαντώνται στα κανάλια ιόντων.
Μελέτες σε αρουραίους έδειξαν ότι το ZS-9 αυξάνει την αποβολή K+ στα
κόπρανα με τρόπο δοσο-εξαρτώμενο(21). Διαπιστώθηκε αποτελεσματικό
στην επίτευξη νορμοκαλιαιμίας ενώ, η ασφάλειά του μελετήθηκε σε μία
open-label μελέτη 28 ημερών(21-24). Η χορήγηση 10 gr ZS-9 μειώνει τη συγκέντρωση του K+ στο πλάσμα κατά 0.4 mEq/L την πρώτη ώρα, κατά 0,6
mEq/L τη δεύτερη ώρα και κατά 0,7 mEq/L στις 4 ώρες(25). Οι επιπλοκές του
είναι ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές και δοσο-εξαρτώμενο οίδημα αφού
αποδίδει Na+. Πλεονέκτημά του είναι ότι δεσμεύει K+ κατά μήκος όλου του
γαστρεντερικού σωλήνα και πιθανά θα είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της οξείας υπερκαλιαιμίας.
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6. Απομάκρυνση καλίου με την αιμοκάθαρση
Τα τελευταία έτη ο ρυθμός εμφάνισης αιφνίδιου θανάτου στους ασθενείς με ΤΣΧΝΝ υπό αιμοκάθαρση έχει μειωθεί (72,1 ανά 1000 άτομα-έτη
το 2001 σε 49,2 ανά 1000 άτομα-έτη το 2011) όμως, ακόμη παραμένει
αυξημένος σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (25-49 φορές περισσότερο).
Πρόσφατα, διαπιστώθηκε ότι ο αιφνίδιος θάνατος στους ασθενείς αυτούς
παρατηρείται συχνότερα την ημέρα της αιμοκάθαρσης μετά το τριήμερο
κενό. Ο αιφνίδιος θάνατος προκαλείται συνήθως εξαιτίας ενός οξέος ερεθίσματος σε έδαφος προϋπάρχουσας μυοκαρδιακής βλάβης. Η υπερκαλιαιμία που παρατηρείται κατά το χρονικό διάστημα αυτό, αλλά και η ταχεία μείωση του Κ+ κατά την διαδικασία της αιμοκάθαρσης αποτελούν οξέα
ερεθίσματα(7).
6.1. Κινητική του καλίου κατά τη διάρκεια και μετά την αιμοκάθαρση
Σε συνεδρία σταθερής διάρκειας, η ποσότητα του Κ+ που απομακρύνεται
με την αιμοκάθαρση εξαρτάται από την κλίση Κ+ μεταξύ του αίματος και του
διαλύματος στο φίλτρο. Σε κάθε αιμοκάθαρση απομακρύνονται περίπου
100 mEq Κ+, όσα αντιστοιχούν στη διαιτητική του πρόσληψη στο διάστημα
που ο ασθενής δεν υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση. Κατά την πρώτη ώρα
της αιμοκάθαρσης, εξαιτίας μεγάλης διαφοράς συγκέντρωσης μεταξύ αίματος και διαλύματος, το Κ+ στο πλάσμα μειώνεται περίπου κατά 1 mEq/L. Τις
επόμενες δύο ώρες, το Κ+ μειώνεται για άλλο 1 mEq/L. Ακολουθεί plateau
εξαιτίας της διαφοράς συγκέντρωσης Κ+ μεταξύ του ενδοκυττάριου και του
εξωκυττάριου χώρου, με αποτέλεσμα τη μετακίνηση του Κ+ από τον ενδοκυττάριο στον εξωκυττάριο χώρο. Μετά το πέρας της αιμοκάθαρσης παρατηρείται αναπήδηση (rebound) του Κ+ εξαιτίας εμμένουσας μετακίνησης
από τον εξωκυττάριο χώρο. Η αύξηση του K+ είναι 35% την πρώτη ώρα
μετά την αιμοκάθαρση και 35% μέσα στις επόμενες 6 ώρες (συνολικά 75%
rebound). Στην αναπήδηση αυτή πιθανά αποδίδεται η αυξημένη συχνότητα αιφνίδιου θανάτου κατά τις 12 ώρες μετά την αιμοκάθαρση. Η ταχεία
μείωση του Κ+ κατά την αιμοκάθαρση πιθανά προδιαθέτει σε αρρυθμία και
αιφνίδιο θάνατο κυρίως κατά την πρώτη ώρα της συνεδρίας(7). Το 1996,
οι Radaelli και συν. απέδωσαν στο φαινόμενο αυτό τον όρο «electrical
disequilibrium syndrome»(26).
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6.2. Συγκέντρωση καλίου στο πλάσμα πριν την αιμοκάθαρση και χαμηλή συγκέντρωση καλίου στο διάλυμα της αιμοκάθαρσης
Η σημασία της συγκέντρωσης του K+ στο πλάσμα πριν την αιμοκάθαρση στην εμφάνιση αιφνίδιου θανάτου έχει διαπιστωθεί από πολλές μελέτες.
Αυξημένος κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου συσχετίστηκε, τόσο με χαμηλές,
όσο και με υψηλές τιμές Κ+. Η συσχέτιση είχε σχήμα καμπύλης U, όπου
ο χαμηλότερος κίνδυνος αντιστοιχούσε στην τιμή Κ+ 5 mEq/L ή 4,6-5,3
mEq/L(27-29).
Υπάρχουν διάφορα διαλύματα αιμοκάθαρσης με συγκέντρωση Κ+ που
κυμαίνεται από 0-5 mEq/L (Κ0-Κ5). Η χαμηλή συγκέντρωση Κ+ στο διάλυμα της αιμοκάθαρσης αυξάνει την κλίση Κ+ μεταξύ του αίματος και του
διαλύματος και ευνοεί την ταχεία απομάκρυνση του Κ+. Διάφορες μελέτες συσχέτισαν τη χαμηλή συγκέντρωση Κ+ στο διάλυμα με αύξηση του
κινδύνου αιφνίδιου θανάτου. Συγκεκριμένα, το 2001 διαπιστώθηκε ότι οι
ασθενείς που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση με διάλυμα Κ0 ή Κ1 είχαν
διπλάσια πιθανότητα αιφνίδιου θανάτου. Η προειδοποίηση που εκδόθηκε
για τον κίνδυνο αυτό μείωσε τη χρησιμοποίηση των διαλυμάτων αυτών και
ίσως, η μείωση στην εμφάνιση αιφνίδιου θανάτου από το 2001 μέχρι το
2011 οφείλεται στο γεγονός αυτό. Δε θα πρέπει, όμως, να παραβλέπουμε
ότι η μελέτη αυτή δεν υπολόγισε ότι τα διαλύματα χαμηλά σε Κ+ χρησιμοποιήθηκαν πιθανά σε ασθενείς που δεν συμμορφώνονταν στις διαιτητικές
και άλλες οδηγίες. Ενώ ο κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου διπλασιάστηκε από
10% στα 20% σε ασθενείς που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση με διάλυμα
Κ2 ανεξάρτητα από τη συγκέντρωση Κ+ στο πλάσμα, το 25% και το 50%
των ασθενών αυτών παρουσίαζαν τιμές Κ+ στο πλάσμα <4 mEq/L και 4-5
mEq/L, αντίστοιχα. Μελέτες με εμφυτεύσιμους απινιδωτές σε ασθενείς υπό
αιμοκάθαρση έδειξαν ότι τα επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής ήταν συχνότερα σε ασθενείς που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση με χαμηλό διάλυμα
Κ+ (1-2,2 mEq/L)(27-29).
Παρά τα μειονεκτήματα στο σχεδιασμό των μελετών αυτών και τη διχογνωμία ως προς την επικινδυνότητα των διαλυμάτων χαμηλών σε Κ+, το σίγουρο είναι ότι δε διαπιστώθηκε κανένα όφελος από τη χρήση τους ακόμα
και σε ασθενείς με υψηλές συγκεντρώσεις Κ+ στο πλάσμα. Η αναθεώρηση
των KDIGO προτείνει ότι η συνήθης συγκέντρωση Κ+ στο διάλυμα πρέπει
να είναι 2 mEq/L. Αναφέρουν ότι χαμηλότερη θνητότητα παρατηρείται σε
489

Μέθοδοι εξωνεφρικής κάθαρσης και ηλεκτρολυτικές διαταραχές

χρήση K+ 3 mEq/L. Χαμηλές συγκεντρώσεις Κ+ στο διάλυμα, κυρίως 0 ή 1
mEq/L θα πρέπει να αποφεύγονται. Εάν χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή αφού η ταχεία μείωση της συγκέντρωσης του K+
είναι αρρυθμιογόνος(30).
6.3. Ο κανόνας του 7
Σύμφωνα με τον «κανόνα του 7», χρησιμοποιείται διάλυμα με Κ+ τέτοιο
ώστε το άθροισμα του Κ+ στο πλάσμα και του Κ+ στο διάλυμα να ισούται
με 7. Θεωρητικά, με τον τρόπο αυτό, η απομάκρυνση του Κ+ με την αιμοκάθαρση θα οδηγήσει σε φυσιολογική συγκέντρωση Κ+ στο πλάσμα. Ο
κανόνας του 7 δε χρησιμοποιείται πλέον αφού έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα
αρρυθμιογόνος στους υπερκαλιαιμικούς ασθενείς(27-29).
6.4. Profiling καλίου
Στην προσπάθειά τους να αποφευχθεί το «electrical disequilibrium
syndrome», οι Radaelli και συν. εφάρμοσαν την τεχνική της κινητικής του
K+ (profiling Κ+) κατά την οποία το διάλυμα της αιμοκάθαρσης ήταν στην
αρχή υψηλής συγκέντρωσης σε Κ+ (1,5 mEq/L χαμηλότερο από τη συγκέντρωση Κ+ στο πλάσμα) και προοδευτικά χαμηλής συγκέντρωσης σε K+
(2,5 mEq/L στο τέλος της αιμοκάθαρσης). Ο στόχος ήταν η διατήρηση σταθερής κλίσης Κ+ μεταξύ αίματος και διαλύματος στο φίλτρο ώστε η μείωση
της συγκέντρωσης του Κ+ στο πλάσμα να είναι σταθερή. Με την τεχνική
αυτή, η κλίση K+ διατηρείται σταθερή σε <2 mEq/L και έτσι, κατά τις 2 πρώτες ώρες της αιμοκάθαρσης η μείωση της συγκέντρωσης Κ+ στο πλάσμα
δεν είναι απότομη. Διαπιστώθηκε ότι κοιλιακή αρρυθμία ήταν αραιότερη σε
σχέση με τη χρησιμοποίηση του συμβατικού (σταθερού σε κάλιο) διαλύματος ενώ, ταυτόχρονα, οι κατασπάσεις του QT στο ΗΚΓ ήταν μικρότερες(26).
Μία νέα τεχνική αιμοκάθαρσης είναι η acetate-free biofiltration (AFB)
σε συνδυασμό με profiling K+ στο διάλυμα (acetate-free biofiltration with
potassium profiled dialysate, AFB-K). H AFB αποτελεί μία τεχνική αιμοδιαδιήθησης η οποία χρησιμοποιεί διάλυμα χωρίς οξικά ή διτανθρακικά και,
κατά τη διάρκειά της γίνεται post-dilution έγχυση με NaHCO3. Πλεονέκτημα της τεχνικής είναι η αιμοδυναμική σταθερότητα. Η AFB-K είναι η ίδια
AFB τεχνική που ταυτόχρονα προσθέτει σε post-dilution έγχυση διάλυμα
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με εναλλασσόμενη συγκέντρωση K+. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας
δύο σάκους, έναν με K+ και έναν χωρίς. Η κλίση Κ+ παραμένει σταθερή σε
όλη τη διάρκεια της συνεδρίας. Πλεονέκτημα της τεχνικής είναι η δυνατότητα εξατομίκευσης της συνταγογράφησης αιμοκάθαρσης και η επίτευξη
αιμοδυναμικής σταθερότητας.
Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες KDIGO, η
χρησιμοποίηση profiling K+ στο διάλυμα φαίνεται να μειώνει τις κοιλιακές αρρυθμίες όμως, η αύξηση της διάρκειας της αιμοκάθαρσης φαίνεται
ότι απομακρύνει K+ με χαμηλότερη κλίση Κ+. Η αποφυγή υψηλής κλίσης
K+ μεταξύ αίματος και διαλύματος οδηγεί σε μεγαλύτερη αιμοδυναμική
σταθερότητα(30).
6.5. Άλλοι παράγοντες απομάκρυνσης καλίου κατά την αιμοκάθαρση
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες πλην της κλίσης K+ που επηρεάζουν
την απομάκρυνσή του κατά την αιμοκάθαρση. Η υψηλότερη συγκέντρωση
γλυκόζης στο διάλυμα οδηγεί σε απελευθέρωση ινσουλίνης και μετακίνηση K+ από τον εξωκυττάριο στον ενδοκυττάριο χώρο, με αποτέλεσμα τη
δημιουργία μεγαλύτερης κλίσης K+ κατά τις πρώτες ώρες της συνεδρίας.
Με παρόμοιο τρόπο, η υψηλή συγκέντρωση HCO3- στο διάλυμα της αιμοκάθαρσης ενεργοποιεί την Na+-K+-ATPάση η οποία αυξάνει την είσοδο Κ+
στα κύτταρα προκαλώντας μία πιο γρήγορη μείωση της συγκέντρωσης K+
στο πλάσμα(7).

7. Συμπεράσματα
Στους ασθενείς με ΧΝΝΤΣ υπό αιμοκάθαρση, η ομοιοστασία Κ+ επιτυγχάνεται με διατήρηση ισορροπίας μεταξύ:
• πρόσληψης,
• κατανομής μεταξύ κυττάρων και εξωκυττάριου χώρου,
• αποβολής με τα κόπρανα,
• αποβολής με την υπολειμματική διούρηση και
• απομάκρυνσης με την αιμοκάθαρση.
Σε έδαφος προϋπάρχουσας καρδιακής δομικής διαταραχής, τόσο η
υπερκαλιαιμία πριν την αιμοκάθαρση, όσο και η ταχεία μείωση της συγκέντρωσης του Κ+ κατά την αιμοκάθαρση αποτελούν παράγοντες κινδύνου
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για αιφνίδιο θάνατο.
Οι κατευθυντήριες οδηγίες KDOQI προτείνουν περιορισμό της πρόσληψης K+ στα 2000-3000 mg (51-77 mEq) ημερησίως. Ιδιαίτερη προσοχή θα
πρέπει να δίνεται σε ασθενείς που λαμβάνουν διγοξίνη, β-ανταγωνιστές,
πενικιλλίνη, ACEi ή ARBs, ανταγωνιστές αλδοστερόνης, NSAIDs και τριμεθοπρίμη ή πενταμιδίνη.
Τα τελευταία 50 έτη χρησιμοποιείται η ρητίνη kayexalate για την αντιμετώπιση της υπερκαλιαιμίας, η οποία όμως μπορεί να παρουσιάσει σοβαρές επιπλοκές όπως νέκρωση του εντέρου. Νεότερα δεσμευτικά του καλίου είναι το patiromer και το ZS-9.
Δεν διαπιστώθηκε κανένα όφελος από τη χρήση διαλυμάτων χαμηλών
σε K+ κατά την αιμοκάθαρση, ακόμη και σε ασθενείς με υψηλές συγκεντρώσεις K+ στο πλάσμα. Η αναθεώρηση των KDIGO προτείνει ότι η συνήθης
συγκέντρωση K+ στο διάλυμα πρέπει να είναι 2 mEq/L. Αναφέρουν ότι χαμηλότερη θνητότητα παρατηρείται σε χρήση K+ 3 mEq/L. Χαμηλές συγκεντρώσεις K+ στο διάλυμα, κυρίως 0 ή 1 mEq/L θα πρέπει να αποφεύγονται.
Εάν χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, αφού η
ταχεία μείωση της συγκέντρωσης του Κ+ είναι αρρυθμιογόνος. Η χρησιμοποίηση profiling K+ στο διάλυμα φαίνεται να μειώνει τις κοιλιακές αρρυθμίες
όμως, η αύξηση της διάρκειας της αιμοκάθαρσης φαίνεται ότι απομακρύνει
K+ με χαμηλότερη κλίση K+. Η αποφυγή υψηλής κλίσης K+ μεταξύ αίματος
και διαλύματος οδηγεί σε μεγαλύτερη αιμοδυναμική σταθερότητα.
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Ερωτήσεις
1. Ο κίνδυνος εμφάνισης αιφνίδιου θανάτου στους ασθενείς με ΧΝΝΤΣ υπό αιμοκάθαρση (ένα σωστό);
α) Είναι μεγαλύτερος στο διάστημα των 12 ωρών πριν την αιμοκάθαρση
μετά το τριήμερο κενό;
β) Μεγαλύτερος κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης;
γ) 12 ώρες μετά την αιμοκάθαρση;
δ) Δεν διαφέρει στις διάφορες χρονικές στιγμές;
ε) α+β+γ;
2. Το kayexalate (ένα σωστό):
α) Είναι μία ρητίνη ανταλλαγής κατιόντων;
β) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον FDA;
γ) Χρησιμοποιείται αναμεμειγμένο με σορβιτόλη 70%;
δ) Δεν χορηγείται χωρίς σορβιτόλη;
ε) Όλα τα παραπάνω
3. Το patiromer (ένα σωστό):
α) Είναι πολυμερές που δεσμεύει K+;
β) Χρειάζεται καθαρτικό για να φτάσει στο ορθό;
γ) Είναι δεσμευτικό του K+ χωρίς επιπλοκές;
δ) Δεν έχει ακόμα λάβει έγκριση από τον FDA;
4. Το ZS-9 (ένα σωστό):
α) Είναι ερευνητικό σκεύασμα δέσμευσης Κ+;
β) Φαίνεται αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της οξείας υπερκαλιαιμίας;
γ) Δεν έχει λάβει έγκριση από τον FDA;
δ) Όλα τα παραπάνω;
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5. Kατά την αιμοκάθαρση (ένα σωστό):
α) Χρησιμοποιείται διάλυμα K+ σύμφωνα με τον «κανόνα του 7»;
β) Σύμφωνα με τα KDIGO, η συνήθης συγκέντρωση K+ στο διάλυμα είναι
2 mEq/L;
γ) Σύμφωνα με τα KDIGO, δεν επιτρέπεται το profiling K+;
δ) Όλα τα παραπάνω;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
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Ισοζύγιο νατρίου στην περιτοναϊκή κάθαρση
Πελαγία Κρίκη,
Επιμελήτρια Α΄, Νεφρολογική κλινική Πανεπιστημιακού Γ.Ν Έβρου
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή
2. Φυσιολογία της περιτοναϊκής κάθαρσης
3. Μετακίνηση νατρίου στην περιτοναϊκή
4. Απομάκρυνση νατρίου με τη ΣΦΠΚ
5. Απομάκρυνση νατρίου με την αυτοματοποιημένη περιτοναϊκή κάθαρση
6. Απομάκρυνση νατρίου με διαλύματα ικοδεξτρίνης
7. Απομάκρυνση νατρίου με μεικτά διαλύματα και με την προσαρμοσμένη
αυτοματοποιημένη περιτοναϊκή κάθαρση (a-ΑΠΚ)
8. Διαλύματα με χαμηλή συγκέντρωση νατρίου
9. Συμπεράσματα
10. Βιβλιογραφία

Κύρια σημεία
- Η επίτευξη της ευογκαιμίας είναι σημαντική για την επιτυχημένη διαχείριση
ασθενών σε περιτοναϊκή κάθαρση. Το ισοζύγιο του Na+ στην περιτοναϊκή κάθαρση
είναι το αποτέλεσμα της διαιτητικής πρόσληψης και της απομάκρυνσής του, η οποία
συντελείται μέσω της υπολειμματικής διούρησης και της περιτοναϊκής κάθαρσης
- Η υπερδιήθηση επιτυγχάνεται κατά 40-50% μέσω των υδατοπορινών (οι οποίες επιτρέπουν μόνο τη μετακίνηση ελεύθερου ύδατος, λόγω της διαφοράς στην κρυσταλλοειδική ωσμωτική πίεση) και κατά 50-60% μέσω των μικρών πόρων (συμπαρασύροντας ουσίες μικρού ΜΒ και ηλεκτρολύτες). Η απομάκρυνση ύδατος μέσω
υδατοπορινών κυριαρχεί στην αρχική φάση της παραμονής του διαλύματος, ενώ
η υπερδιήθηση μέσω των μικρών πόρων κυριαρχεί μετά τα πρώτα 60-90 min της
παραμονής του διαλύματος
- Η απομάκρυνση του Na+ στην περιτοναϊκή κάθαρση γίνεται μέσω των μικρών
πόρων με συναπαγωγή (convection) μαζί με ύδωρ και με διάχυση. Η συνολική απομάκρυνση εξαρτάται επιπλέον από την απορρόφηση μέσω λεμφαγγείων. επίσης,
επηρεάζεται από την τονικότητα των διαλυμάτων γλυκόζης, από τον όγκο του διαλύματος που χρησιμοποιείται, από την υπερδιήθηση, από τη μέθοδο (ΣΦΠΚ/ΑΠΚ)
καθώς και από τη συγκέντρωση του Na+ στο περιτοναϊκό διάλυμα. Η κατανόηση
όλων αυτών των παραγόντων μπορεί να οδηγήσει στη σωστή συνταγογράφηση της
περιτοναϊκής με στόχο την ευογκαιμία του ασθενούς
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1. Εισαγωγή
Ο έλεγχος του εξωκυττάριου όγκου αποτελεί έναν από τους βασικούς
ρόλους της εξωνεφρικής κάθαρσης(1). Τον τελευταίο καιρό, δεν δίνεται
έμφαση μόνο στον αποκλειστικό έλεγχο της κάθαρσης μικρού Μοριακού
Βάρους (ΜΒ) ουσιών, αλλά επιπλέον προωθείται μία συνολική προσέγγιση με εκτίμηση του ισοζυγίου Na+ και ύδατος, από τη στιγμή που τα δύο
αυτά στοιχεία έχουν οριστεί ως σημαντικές παράμετροι της επάρκειας της
κάθαρσης(2), καθώς έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην
απομάκρυνση Na+/ύδατος και στην κλινική έκβαση των ασθενών υπό περιτοναϊκή κάθαρση. Οι Paniagua και συν.(3) έδειξαν ότι η αύξηση της κάθαρσης κατά 30% δεν μείωσε τη θνητότητα και νοσηρότητα των ασθενών.
Επίσης, στη μελέτη EAPOS(4) φάνηκε ότι είναι η υπερδιήθηση και όχι η
κάθαρση ουσιών που προβλέπει την έκβαση των ασθενών, πράγμα που
έδειξε και η μελέτη των Ates και συν.(5), κατά την οποία 125 ασθενείς υπό
περιτοναϊκή κάθαρση παρακολουθήθηκαν για 3 έτη: οι ασθενείς χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες ανάλογα με τη συνολική απομάκρυνση Na+ και
παρατηρήθηκε αυξημένη επιβίωση σ’ αυτούς με τη μεγαλύτερη απομάκρυνση.
Το ισοζύγιο του Na+ στην περιτοναϊκή κάθαρση είναι το αποτέλεσμα
της διαιτητικής πρόσληψής του και της απομάκρυνσης που γίνεται με την
υπολειμματική διούρηση και την περιτοναϊκή κάθαρση.
Η μέση πρόσληψη άλατος στον Δυτικό τρόπο ζωής είναι 10 gr, τα οποία
περιέχουν 160 mEq Na+(6). Σε υγιή άτομα, ο νεφρός είναι σε θέση να αποβάλλει καθημερινά αυτή την ποσότητα. Αντίθετα, σε ανουρικούς ασθενείς
που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση, η ικανότητα να απομακρυνθεί
μέσω αυτής ύδωρ και ηλεκτρολύτες είναι περιορισμένη(7). Για την αποφυγή
της υπερυδάτωσης, είναι απαραίτητη η δίαιτα με μειωμένο Na+, η οποία
φαίνεται να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα στον έλεγχο της αρτηριακής
πίεσης(8) και της υπερυδάτωσης. Η υπολειμματική διούρηση συμβάλλει ουσιαστικά, τόσο στην κάθαρση, όσο και στην απομάκρυνση του Na+ και·για
το λόγο αυτό συστήνεται η χρήση διουρητικών και αναστολέων μετατρεπτικού ενζύμου (α-ΜΕΑ) για τη διατήρησή της(9).

2. Φυσιολογία της περιτοναϊκής κάθαρσης
Η περιτοναϊκή μεμβράνη είναι η ορογόνος μεμβράνη που επενδύει την
498

Μέθοδοι εξωνεφρικής κάθαρσης και ηλεκτρολυτικές διαταραχές

περιτοναϊκή κοιλότητα, με μέση επιφάνεια στους ενήλικες 1-1,3 m2. Είναι
ένα πολυσύνθετο σύμπλεγμα φραγμών στη διακίνηση ουσιών από και
προς την περιτοναϊκή κοιλότητα. Έχουν περιγραφεί διάφορα μοντέλα για
να περιγράψουν τη μεταφορά ύδατος και ουσιών, από τα οποία περισσότερο αποδεκτό γίνεται αυτό των τριών πόρων(10). Το μοντέλο αυτό λαμβάνει
υπόψη την ύπαρξη πόρων τριών μεγεθών στο τοίχωμα των τριχοειδών(11)
(Εικόνα 1).
Οι πολύ μικροί πόροι (3-5 Å) είναι οι περισσότεροι. Σχετίζονται μόνο
με τη μετακίνηση ύδατος. Πρόκειται για τις υδατοπορίνες 1 (aquaporins
1, AQ1), δηλαδή διακυτταρικά κανάλια στα ενδοθηλιακά κύτταρα των τριχοειδών, που επιτρέπουν μόνο τη διακίνηση ελεύθερου ύδατος μέσω της
διαφοράς ωσμωτικής πίεσης(π) των κρυσταλλοειδών ουσιών (γλυκόζης).
Οι πολύ μικροί πόροι είναι υπεύθυνοι για το 40-50% της συνολικής υπερδιήθησης.

Εικόνα 1: Μοντέλο των τριών πόρων

Οι μικροί πόροι (40-50 Å) είναι δέκα χιλιάδες φορές λιγότεροι. Διαμέσου
αυτών γίνεται η μετακίνηση ύδατος με τη δράση ωσμωτικών (π) κολλοειδών και υδροστατικών (p) δυνάμεων, αλλά και μικρού ΜΒ ουσιών, όπως η
ουρία, η κρεατινίνη και οι ηλεκτρολύτες (Na+, K+).
Οι μεγάλοι πόροι (>150 Å) είναι 106 φορές λιγότεροι. Πρόκειται για σχισμές στο ενδοθήλιο, οι οποίες επιτρέπουν τη μετακίνηση μεγάλου ΜΒ ου499
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σιών, ο ρόλος τους όμως στην υπερδιήθηση είναι αμελητέος.
Υπερδιήθηση Η μεταφορά ύδατος στην περιτοναϊκή κάθαρση καθορίζεται από τη διαφορά υδροστατικών και ωσμωτικών πιέσεων (κρυσταλλοειδικών και κολλοειδωσμωτικών) καθώς και από την απορρόφηση(12). Η
διαφορά υδροστατικής πίεσης ανάμεσα στα τριχοειδή (17 mmHg) και στην
ενδοπεριτοναϊκή κοιλότητα (8 mmHg σε ύπτια θέση) είναι 7 mmHg. H κολλοειδωσμωτική πίεση στα τριχοειδή είναι 21 mmHg, ενώ στο διάλυμα μηδενική. Η διαφορά κρυσταλλοειδικών ωσμωτικών πιέσεων εξαρτάται από
τη συγκέντρωση της γλυκόζης, η οποία είναι ο κύριος ωσμωτικός παράγοντας. Η μέση κρυσταλλοειδική ωσμωτική πίεση από τα διαλύματα γλυκόζης συγκέντρωσης 1,36% είναι 24 mmHg, ενώ από αυτά με συγκέντρωση
3,86% η τιμή της είναι 105 mmHg. Έτσι η διαφορά πιέσεων με το διάλυμα
1,36% και με το διάλυμα 3,86% είναι 12 και 43 mmHg αντίστοιχα(13).
Μετακίνηση ουσιών Η μεταφορά ουσιών κατά την περιτοναϊκή κάθαρση γίνεται με διάχυση, συναπαγωγή και απορρόφηση(14). Η διάχυση γίνεται
μέσω των μικρών πόρων και εξαρτάται από την κλίση συγκέντρωσης της
ουσίας ανάμεσα στα τριχοειδή και την περιτοναϊκή κοιλότητα, από το ΜΒ
της ουσίας, αλλά και από τον χρόνο. Η συναπαγωγή είναι η συμπαράσυρση ουσιών μαζί με ύδωρ. Εξαρτάται από την κλίση συγκέντρωσης του
ωσμωτικά δραστικού παράγοντα και τη διαφορά υδροστατικής και κολλοειδωσμωτικής πίεσης. Η επαναρρόφηση γίνεται μέσω των λεμφαγγείων,
αλλά και από τους διάμεσους ιστούς. Είναι μία διαδικασία που δεν σχετίζεται με το ΜΒ της ουσίας, δηλαδή επαναρροφάται σε μία συγκέντρωση ίση
με αυτή που βρίσκεται στο διάλυμα και μάλιστα είναι γραμμική σε σχέση
με τον χρόνο.
Κατά τη διέλευση μιας ουσίας μαζί με το ύδωρ (συναπαγωγή), ένα ποσοστό της ουσίας αυτής «φιλτράρεται». Έτσι, η συγκέντρωση της ουσίας
στο υπερδιήθημα είναι μικρότερη από την αντίστοιχη στο αρχικό διάλυμα.
Υπεύθυνοι για το φαινόμενο αυτό είναι οι πολύ μικροί πόροι, οι ακουαπορίνες, οι οποίες μεταφέρουν μόνο ύδωρ, χωρίς διαλυμένες ουσίες. Το
φαινόμενο αυτό ονομάζεται sieving (κοσκίνισμα).

3. Μετακίνηση νατρίου στην περιτοναϊκή
Το μοντέλο της διακίνησης Na+ είναι ιδιαίτερο. Η συγκέντρωση Νa+ στα
διαθέσιμα περιτοναϊκά διαλύματα, κυμαίνεται από 132-134 mEq/L, περίπου 5-8 mEq/L μικρότερη από αυτή του πλάσματος. Εξαιτίας αυτής της
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πολύ μικρής διαφοράς, η διάχυση είναι μικρή. Το ΜΤΑC (mass transferarea coefficients), η μέγιστη θεωρητική κάθαρση μιας ουσίας, όταν η κλίση
συγκέντρωσής της είναι μέγιστη, για το Na+ έχει υπολογιστεί στα 4 ml/min
για τα υπέρτονα διαλύματα(15), τιμή πολύ μικρότερη από αυτή της ουρίας
(16 ml/min), παρόλο που έχει μικρότερο ΜΒ. Το φαινόμενο αυτό, εκτός από
τη μικρή διαφορά συγκέντρωσης, οφείλεται στο γεγονός ότι τα ιόντα Νa+,
συνδεόμενα με μόρια ύδατος, μεταβάλλουν τη δομή τους και δίνουν στο
Νa+ τα χαρακτηριστικά ουσίας μεγάλου ΜΒ. Φαίνεται, επομένως, ότι στην
απομάκρυνση του Νa+ η συναπαγωγή διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο.
Στη διάρκεια της κάθαρσης, αρχικά αυξάνεται ο ενδοπεριτοναϊκός όγκος
εξαιτίας της υπερδιήθησης. Η συγκέντρωση του Νa+ στο περιτοναϊκό διάλυμα μειώνεται. Το ποσοστό της μείωσης εξαρτάται από την υπερδιήθηση, κατ’ επέκταση από την τονικότητα του διαλύματος. Η μείωση αυτή
της συγκέντρωσης του Νa+ στο διάλυμα (περιτοναϊκή κοιλότητα) είναι φαινόμενο αραίωσης και οφείλεται στις ακουαπορίνες (φαινόμενο sieving). H
μικρότερη συγκέντρωση Na+ παρατηρείται 1-2 ώρες από την είσοδο του
διαλύματος(16). Καθώς αυξάνεται η κλίση συγκέντρωσης αυξάνεται και η
διάχυση που συντελείται από τους μικρούς πόρους. Η αρχική συγκέντρωση Νa+ του περιτοναϊκού διαλύματος από 132 στο τέλος της τετράωρης
παραμονής γίνεται 122-125 mEq/L(17) (Εικόνες 2 και 3).

Εικόνα 2: Συγκέντρωση Na+ στο υπερδιήθημα και απώλεια Na+ σε σχέση με τον
χρόνο σε ασθενείς με διαλύματα 1,36% (άσπροι κύκλοι ) και 3,86% (μαύροι κύκλοι)
(Struijk & Krediet, PDI 2000 vol. 20, Suppl. 3)
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Εικόνα 3: Μετακίνηση Na+ και ύδατος στην περιτοναϊκή κάθαρση

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει την απομάκρυνση Νa+ είναι ο
όγκος του διαλύματος που χρησιμοποιείται, εφόσον η έκταση της μεμβράνης που έρχεται σε επαφή με το διάλυμα αυξάνεται με τον όγκο, φτάνοντας
σε πλατό στα 1,4 L/m2 BSA(18). H αύξηση του ενδοπεριτοναϊκού όγκου έχει
ως αποτέλεσμα να επέρχεται ο κορεσμός με βραδύτερο ρυθμό και επομένως να αυξάνεται η διάχυση. Επιπλέον, η κλίση συγκέντρωσης γλυκόζης
μειώνεται με βραδύτερο ρυθμό και έτσι αυξάνεται επίσης η απομάκρυνση
μέσω συναπαγωγής. Ωστόσο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, επειδή με την
αύξηση του όγκου αυξάνεται και η ενδοπεριτοναϊκή πίεση, πράγμα που
οδηγεί σε αυξημένη λεμφική επαναρρόφηση. Τα δύο αυτά αντίθετα φαινόμενα θα καθορίσουν την τελική απομάκρυνση Νa+. Με άλλα λόγια, το
τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από την τονικότητα του διαλύματος και
την επίδραση της αύξησης της ενδοπεριτοναϊκής πίεσης, η οποία πρέπει
να είναι <18 mmHg.

4. Απομάκρυνση νατρίου με ΣΦΠΚ
Οι Wang και συν.(19) μελέτησαν αναλυτικά τη συνολική απομάκρυνση
Νa+ με τη χρήση διαλυμάτων διαφόρων συγκεντρώσεων γλυκόζης, σε
ασθενείς με όλους της τύπους μεταφοράς μεμβράνης.
Η απομάκρυνση του Νa+ με διάχυση και συναπαγωγή είναι μικρότερη
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με διαλύματα 1,36%. Η απομάκρυνση με συναπαγωγή είναι διπλάσια σε
σχέση με την απομάκρυνση με διάχυση και για τα τρία διαλύματα (Πίνακας
1). Η συναπαγωγή εξαρτάται από το ρυθμό υπερδιήθησης και είναι μεγαλύτερη στην αρχή, ενώ αυξάνεται ανάλογα με τη συγκέντρωση γλυκόζης
στο διάλυμα. Η διάχυση με το διάλυμα 3,86% είναι μεγαλύτερη (αυξημένη
κλίση συγκέντρωσης γλυκόζης, αυξημένη υπερδιήθηση, φαινόμενο αραίωσης).
Η μέγιστη απομάκρυνση Νa+ παρατηρήθηκε στις δύο ώρες για το διάλυμα 1,36% και στις τέσσερις για το 3,86%. Όσο αφορά τη συσχέτιση της
απομάκρυνσης Νa+ με τον τύπο του μεταφορέα, από την ίδια μελέτη προέκυψε ότι η απομάκρυνση είναι μικρότερη στους ταχείς μεταφορείς (Ht) εξαιτίας της αυξημένης απορρόφησης. Η μέγιστη απομάκρυνση για τους Ht
είναι στις δύο με τρεις ώρες. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
η απομάκρυνση στους ταχείς μεταφορείς Na+ εξαρτάται από το διάλυμα και
από τα χαρακτηριστικά της μεμβράνης και σχετίζεται με την υπερδιήθηση.
Έτσι, η απομάκρυνση είναι μεγαλύτερη με τη χρήση διαλυμάτων 3,86%
(Πίνακας 1) εξαιτίας της αυξημένης υπερδιήθησης, αλλά και της αύξησης
της μεταφοράς με διάχυση λόγω του φαινομένου sieving.
Διάλυμα
1,36%
2,27%
3,86%

Διάχυση
15±10,6
35,5±15,2
48,8±14,9

Συναπαγωγή
39,6±18,2
58,1±14,2
107,8±30,5

Απορρόφηση
56±20,9
57,1±26,9
85,7±28,1

Συνολική απομάκρυνση
-1,8±26
36±21
70,5±31,5

Πίνακας 1: παράμετροι μεταφοράς Na+ σε διάφορα διαλύματα στα 360 min παραμονής (Wang et al 1997)

Σε παρόμοια συμπεράσματα για την κινητική του Na+ σε σχέση με τα
διαλύματα καταλήγουν και οι Heimburger και συν.(15), και οι Shanetal και
συν.(20). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση των τελευταίων, η απομάκρυνση
του Na+ φάνηκε ότι σχετίζεται με την υπερδιήθηση (ΥΔ) και τη διαφορά συγκέντρωσης του υπερδιήθηση (ΥΔ) του πλάσματος σε σχέση με το διάλυμα
που εγχέεται στην κοιλότητα και όχι με την επάρκεια κάθαρσης.
Έχει υπολογιστεί ότι η απομάκρυνση ΥΔ σε μία 4ωρη συνεδρία με
ΣΦΠΚ είναι 10 mEq/dl ΥΔ(7). Αυτό σημαίνει ότι ανουρικός ασθενής σε
ΣΦΠΚ με υπερδιήθηση 1 L, μπορεί να απομακρύνει περίπου 100 mEq ΥΔ
το εικοσιτετράωρο. Ωστόσο, αν η ΥΔ είναι μικρότερη (λ.χ. 800 ml), για να
απομακρυνθεί η ίδια ποσότητα ΥΔ απαιτούνται 400 ml ούρα(21).
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5. Απομάκρυνση νατρίου με αυτοματοποιημένη περιτοναϊκή
κάθαρση (ΑΠΚ, APD)
Η απομάκρυνση Na+ στην APK είναι μικρότερη συγκριτικά με τη
συνεχή(17). Στην ΑΠΚ εφαρμόζονται μικρής διάρκειας αλλαγές μέσα σε 8-10
ώρες. Σ’ αυτούς τους μικρής διάρκειας κύκλους επιτυγχάνεται αυξημένη
ΥΔ, κυρίως με τη χρήση υπέρτονων διαλυμάτων. Παράλληλα, όμως, προκαλείται διαταραχή στο ισοζύγιο Na+, εφόσον μετακινείται ελεύθερο ύδωρ
μέσω των υδατοπορινών, ενώ δεν υπάρχει ικανός χρόνος για μεταφορά
Na+ μέσω διάχυσης. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η μεταφορά Na+ μαζί με
ύδωρ μέσω των μικρών πόρων απαιτεί μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή.
Έτσι, η απομάκρυνση Na+ στην ΑΠΚ έχει υπολογιστεί σε 8 mEq/dl ΥΔ(7).
Επομένως, η μεταφορά Na+ και στις δύο μεθόδους διαφοροποιείται
εξαιτίας της διαφοράς στον χρόνο παραμονής, αλλά και της διαφοράς
στην ωσμωτικότητα των διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται. Το πρόβλημα
γίνεται πιο περίπλοκο λόγω της ετερογένειας στη συνταγογράφηση της
αυτοματοποιημένης περιτοναϊκής κάθαρσης(17,22). Η αύξηση του όγκου του
περιτοναϊκού διαλύματος θα έχει μικρότερη επίδραση στην ΑΠΚ σε σχέση
με τη ΣΦΠΚ, επειδή, για να είναι εμφανές το αποτέλεσμα, απαιτούνται μεγαλύτεροι χρόνοι εξισορρόπησης(23,24). Τέλος, στην ΑΠΚ η απομάκρυνση
σχετίζεται με την υπερδιήθηση όπως στη ΣΦΠΚ(25-28).
Στις μελέτες σύγκρισης ΣΦΠΚ/ΑΠΚ τα συμπεράσματα όλων των ερευνητών είναι σε γενικές γραμμές κοινά: η απομάκρυνση Na+ καθορίζεται
κατά κύριο λόγο από τη μέθοδο, καθώς σε όλες τις μελέτες η ΑΠΚ σχετίζεται με μειωμένη απομάκρυνση(26-28). Επιπλέον, κοινή παρατήρηση είναι
ότι στην ΑΠΚ η υπερδιήθηση δεν σχετίζεται με την απομάκρυνση Na+(29,30),
ενώ στη συνεχή για κάθε αύξηση της υπερδιήθησης, παρατηρείται αυξημένη απομάκρυνση. Τέλος, στην αυτοματοποιημένη δεν συσχετίστηκε η
απομάκρυνση με τον τύπο του μεταφορέα(26,27).
Οι Davison και συν.(31) ωστόσο παρατήρησαν στατιστικά σημαντική
αυξημένη απομάκρυνση Na+, τόσο συνολικά όσο και με την περιτοναϊκή
σε ασθενείς με ΣΚΠΚ (Συνεχή Κυκλική Περιτοναϊκή Κάθαρση). Στη μελέτη
αυτή η μέση απομάκρυνση Na+ με την περιτοναϊκή ήταν 66,1 και 98,7 mEq
σε CAPD και CCPD αντίστοιχα, ενώ 41% των ασθενών με ΣΦΠΚ και μόνο
το 33,8% αυτών σε ΣΚΠΚ είχαν <100 mEq ημερήσια απομάκρυνση Na+.
Σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές, οι λόγοι αυτής της αυξημένης
504

Μέθοδοι εξωνεφρικής κάθαρσης και ηλεκτρολυτικές διαταραχές

απομάκρυνσης Na+ είναι:
• ο μειωμένος αριθμός νυχτερινών αλλαγών με μεγάλο χρόνο παραμονής (γεγονός που περιορίζει το φαινόμενο sieving),
• το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των ασθενών σε ΣΚΠΚ είχαν επιπλέον ημερήσια αλλαγή, πράγμα που έχει σημαντική επιρροή στην
απομάκρυνση Na+ (όπως έχουν διαπιστώσει και οι Rodriguez και
συν.(26) και
• κυρίως, η χρήση ικοδεξτρίνης στο 80% των ασθενών με ΣΚΠΚ.

6. Απομάκρυνση νατρίου με διαλύματα ικοδεξτρίνης
Η ικοδεξτρίνη είναι πολυμερές γλυκόζης με μεγάλο ΜΒ (76.800 Da), η
διάχυση του οποίου μέσω των πόρων είναι δυσχερής. Προκαλεί κολλοειδωσμωτική κλίση και η υπερδιήθηση δεν γίνεται μέσω των υδατοπορινών,
αλλά μέσω των μικρών πόρων. Έτσι, παρόλο που έχει ωσμωτικότητα 302
(μικρότερη από την αντίστοιχη του 1,36% που είναι 347), προκαλεί περισσότερη και μεγαλύτερης διάρκειας ΥΔ, η οποία και σχετίζεται με συναπαγωγή με Na+(32,33). H απορρόφησή του γίνεται μέσω απαγωγής από τα
λεμφικά αγγεία του περιτοναίου. Υπολογίζεται ότι μετά από 12 ώρες παραμονής απορροφάται μόλις το 40%(34). H απομάκρυνση Na+ με διάλυμα
ικοδεξτρίνης μετριέται σε 13 mEq/dl ΥΔ(7). Η αυξημένη απομάκρυνση Na+
με τη χρήση διαλύματος ικοδεξτρίνης, που οφείλεται στον περιορισμό του
φαινομένου sieving, αλλά και στην αυξημένη ΥΔ, έχει επιβεβαιωθεί από
πολλές μελέτες τόσο σε ΣΦΠΚ(25,26) όσο και σε ΑΠΚ(25,26,35).

7. Απομάκρυνση νατρίου με μεικτά διαλύματα και με την
προσαρμοσμένη αυτοματοποιημένη περιτοναϊκή κάθαρση
(a-APD)
Μία εναλλακτική προσέγγιση για την αύξηση της απομάκρυνσης του
Na και την καλύτερη υδρική κατάσταση των ασθενών θα ήταν η ανάμειξη
δύο ωσμωτικών παραγόντων, δηλαδή η δημιουργία διαλυμάτων με ικοδεξτρίνη και γλυκόζη. Ο στόχος της προσέγγισης αυτής είναι ο συνδυασμός
κρυσταλλοειδούς και κολλοειδωσμωτικής κλίσης πίεσης για αυξημένη ΥΔ,
καθώς και η μελέτη της ικανότητας απομάκρυνσης Na+ με αυτού του τύπου τα διαλύματα(36-40). Μελετήθηκαν διαφόρων συγκεντρώσεων ανάμικτα
+
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διαλύματα και συγκρίθηκαν με διαλύματα 3,86% γλυκόζης και ικοδεξτρίνη.
Κοινή διαπίστωση των ερευνητών είναι η αυξημένη ΥΔ σε συνδυασμό με
αυξημένη απομάκρυνση Na+ σε ασθενείς με ΣΦΠΚ ή ΑΠΚ (Πίνακας 2).

Υπερδιήθηση (ml)
Απομάκρυνση Νa+ (mEq)

6,8% ICO+ 2,27%glu
990
158±48

3,86%
-85
16±46

Ικοδεξτρίνη
462
49±40

Πίνακας 2: Σύγκριση ΥΔ/απομάκρυνσης Na+ σε 15h παραμονής French
experience (Freida et al 2007)

Μία νέα τεχνική που στοχεύει επίσης στην αυξημένη απομάκρυνση
Na+ είναι η προσαρμοσμένη APK (aΑΠΚ)(30). Στην ΑΠΚ εφαρμόζονται αλλαγές ίδιου όγκου και διάρκειας. Στην προσαρμοσμένη μορφή της περιτοναϊκής κάθαρσης, γίνονται δύο διαφορετικές αλληλουχίες από αλλαγές.
Αρχικά επιλέγονται αλλαγές μικρού όγκου και μικρής διάρκειας - ο χρόνος
εξαρτάται από τον τύπο του μεταφορέα της ΠΜ (Accelerated Peritoneal
Examination-APEX time). Αυτοί οι κύκλοι στοχεύουν στην υπερδιήθηση και
κατά τη διάρκειά τους δεν γίνεται πλήρης εξαγωγή του διαλύματος από την
κοιλότητα. Στη συνέχεια, για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης ουσιών
και Na+, εφαρμόζονται αλλαγές με μεγάλους όγκους για μεγάλη διάρκεια
(3-4 φορές APEX time). Στις αλλαγές αυτές επιτυγχάνεται η απομάκρυνση
του Na+ μέσω αυξημένης διάχυσης. Η διάχυση αυξάνεται εξαιτίας του μεγαλύτερου χρόνου εξισορρόπησης, καθώς και της μειωμένης συγκέντρωσης Na+ στην περιτοναϊκή κοιλότητα από την ατελή εξαγωγή του ΥΔ στους
πρώτους κύκλους.

Εικόνα 3: παράδειγμα aΑΠΚ
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8. Διαλύματα με χαμηλή συγκέντρωση νατρίου
Στην προσπάθεια ελέγχου της υπερυδάτωσης των ασθενών της περιτοναϊκής κάθαρσης, αναπτύχθηκαν διαλύματα με χαμηλή συγκέντρωση Na+
με βάση παρατηρήσεις παλαιότερων μελετών(15), σύμφωνα με τις οποίες
η απομάκρυνση του Na+ εξαρτάται και από τη διαφορά της συγκέντρωσης
ανάμεσα στο πλάσμα και στο διάλυμα που χορηγείται στην περιτοναϊκή
κοιλότητα. Ο στόχος της χρήσης αυτών των διαλυμάτων ήταν η αυξημένη
απομάκρυνση μέσω αυξημένης διάχυσης.
Οι μελέτες (Πίνακας 3) υποδεικνύουν ότι η μείωση της συγκέντρωσης
+
Na στα περιτοναϊκά διαλύματα αυξάνει την απομάκρυνσή του, αν αυτή
συνοδεύεται από αύξηση της συγκέντρωσης γλυκόζης, ώστε να διατηρείται
η αυξημένη ωσμωτικότητα και η υπερδιήθηση.
Ασθενείς Συγκέντρωση Συγκέντρωση Απομάκρυνση
Na+
γλυκόζης
Na+ (mEq)
120
1,36- 2,27%
85
Nakayama et 9 CAPD
134
2,27%
38,5
al. 199442
129
121 mmo/L
21
Imholz et al. 10 CAPD
120
177 mmol/L
72
199448
10 CAPD
Amici et al.
199544
10 CAPD
Leypoldt et
al. 199547
Nakayama et 6 CAPD
18 CAPD
al. 199643

126
132
132
105
98
98/132

2,5%
2,5%
1,5-2,5%
2,5%
2,5%
2,5%/1,5%

27,7±24
28,2±27
-18/41
72
131±24,2
78,1/12,6

Βελτίωση ΑΠ
Μη
συμπτωματική
υπονατριαιμία
Επιπλοκές
6h
1 αλλαγή
Βελτίωση
υπερυδάτωσης

Πίνακας 3: Μελέτες με διαλύματα χαμηλής συγκέντρωσης Na+

Ωστόσο, ο αριθμός των ασθενών στις μελέτες που αναφέρθηκαν ήταν
μικρός, τα διαλύματα χρησιμοποιήθηκαν για μικρό χρονικό διάστημα ή και
για μία αλλαγή μόνο(47) και η ασφάλεια δεν είχε αποσαφηνιστεί επακριβώς.
Παρά τα μειονεκτήματα αυτά, τα καλά αποτελέσματα όσο αφορά την απομάκρυνση Na+ αλλά και την ασφάλεια των διαλυμάτων διαπιστώθηκαν και
αργότερα με ευρύτερες μελέτες. Οι Davies και συν.(49) σε μη τυχαιοποιημένη πολυκεντρική μελέτη διαπίστωσαν αύξηση της απομάκρυνσης Na+ με τη
χρήση διαλυμάτων χαμηλού Na+ (115 και 105 mEq/l). Ωστόσο, παρατηρήθηκε μείωση της υπερδιήθησης κατά 250 ml με τα διαλύματα που είχαν Na+
105 mEq/L. Οι Rutowski και συν.(45) σε πολυκεντρική διπλή τυφλή μελέτη
τυχαιοποίησαν 108 ασθενείς σε ΣΦΠΚ σε διαλύματα χαμηλής συγκέντρω507
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σης Na+ (125 mEq/L) και στα συμβατικά διαλύματα (134 mEq/L). Πρόκειται
για μελέτη μη κατωτερότητας για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα
των διαλυμάτων αυτών στην επάρκεια κάθαρσης. Παρόλο που η μη κατωτερότητα αυτών των διαλυμάτων για την επάρκεια κάθαρσης δεν μπόρεσε να αποδειχτεί, η μελέτη έδειξε καλύτερη απομάκρυνση Na+ καθώς και
μείωση της ΜΑΠ και της δίψας με τα διαλύματα χαμηλού Na+. Γενικά, τα
διαλύματα αυτά έχουν αποδειχτεί ασφαλή και αποτελεσματικά, ενώ στις
σχετικές μελέτες, με εξαίρεση αυτή των Amici και συν.(44), δεν διαπιστώθηκε
συμπτωματική υπονατριαιμία.

9. Συμπεράσματα
Οι ασθενείς υπό περιτοναϊκή κάθαρση εμφανίζονται υπερυδατωμένοι,
με κακή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Ο μη ικανοποιητικός έλεγχος της
υδρικής κατάστασης σχετίζεται κυρίως με θετικό ισοζύγιο Na+ και ύδατος.
Για τη βελτιστοποίηση της συνταγογράφησης της κάθαρσης όσο αφορά το
Na+, είναι σημαντική η κατανόηση της επίδρασης των περιτοναϊκών διαλυμάτων, του όγκου, αλλά και του χρόνου παραμονής στην απομάκρυνσή
του. Οι τρόποι αύξησης της απομάκρυνσης Na+ είναι(9,17):
• αύξηση της τονικότητας της γλυκόζης,
• χρήση κολλοειδωσμωτικού παράγοντα για 8-10 ώρες, που αυξάνει
την απομάκρυνση λόγω αυξημένης ΥΔ και συναπαγωγής, καθώς
δεν προκαλείται το φαινόμενο sieving,
• αύξηση του χρόνου παραμονής σε αλλαγές στην αυτοματοποιημένη, χρήση aΑΠΚ,
• επιπλέον αλλαγή στην ημερήσια παραμονή σε ασθενείς σε
ΣΚΠΚ(26),
• μείωση της επαναρρόφησης (σε πειραματικό επίπεδο),
• αύξηση του όγκου του διαλύματος με προσοχή στην ενδοπεριτοναϊκή πίεση,
• μείωση της συγκέντρωσης του Na+ του διαλύματος και
• πολύ σημαντικά στοιχεία για το ισοζύγιο του Na+ παραμένουν τόσο
οι διαιτητικές οδηγίες όσο και η χρήση διουρητικών και α-ΜΕΑ. Σε
μελέτες βρέθηκε ότι η χρήση διουρητικών μπορεί μετά από ένα
έτος να συνεισφέρει ελάχιστα στην κάθαρση, ωστόσο συμβάλλουν σημαντικά στην απομάκρυνση του Na+ και στη διατήρηση της
ευογκαιμίας(50).
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Ερωτήσεις
1. Για το μοντέλο διακίνησης των τριών πόρων ισχύουν όλα τα παρακάτω εκτός από ένα (ένα σωστό):
α) Οι μικροί πόροι είναι λιγότεροι από τους μεγάλους πόρους;
β) Οι μικροί πόροι είναι λιγότεροι από τις υδατοπορίνες;
γ) Οι μικροί πόροι επιτρέπουν την απομάκρυνση διαλυτών;
δ) Μέσω των μικρών πόρων γίνεται διάχυση και συναπαγωγή;
2. Για το φαινόμενο sieving ισχύουν όλα τα παρακάτω εκτός από ένα
(ένα σωστό):
α) Σχετίζεται με την υπερδιήθηση;
β) Συμβαίνει λόγω της λειτουργίας των υδατοπορινών;
γ) Συμβαίνει στην αρχική φάση της παραμονής του διαλύματος;
δ) Είναι ανεξάρτητο από τη διαπερατότητα της περιτοναϊκής μεμβράνης;
3. Για την απομάκρυνση του Na+ με την περιτοναϊκή ισχύουν όλα
εκτός από (ένα σωστό):
α) Μπορεί να βελτιωθεί αλλάζοντας τον όγκο του διαλύματος και το χρόνο
παραμονής σε συνεδρίες αυτοματοποιημένης περιτοναϊκής κάθαρσης;
β) Μπορεί να εκτιμηθεί από την υπερδιήθηση στη συνεχή φορητή αλλά
πρέπει να μετράται στην αυτοματοποιημένη περιτοναϊκή κάθαρση;
γ) Το μεγαλύτερο ποσοστό γίνεται μέσω διάχυσης, ενώ η απορρόφησή του
είναι αμελητέα;
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4. Ασθενής σε περιτοναϊκή κάθαρση εισάγεται λόγω πνευμονικού
οιδήματος και συνταγογραφούνται πολλαπλές, συχνές αλλαγές με
διαλύματα 3,86%. Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να προκύψει ως
αποτέλεσμα της συνταγογράφησης αυτής (ένα σωστό);
α) Υπονατριαιμία λόγω της ταχείας μεταφοράς ύδατος από το διάλυμα στο
πλάσμα μέσω υδατοπορινών;
β) Υπερνατριαιμία λόγω της γρήγορης μετακίνησης Na+ από το διάλυμα στο
πλάσμα μέσω των μικρών πόρων;
γ) Υπερνατριαιμία λόγω γρήγορης μεταφοράς καθαρού ύδατος από το πλάσμα στο διάλυμα μέσω των υδατοπορινών;
δ) Υποκαλιαιμία λόγω γρήγορης ανταλλαγής Na+/K+;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
4.
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Ισοζύγιο καλίου στην περιτοναϊκή κάθαρση
Σπυρίδων Κατσούδας,
Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ
Περιεχόμενα
1. Εξωγενής πρόσληψη
2. Αποβολή
2.1. Αποβολή με το διάλυμα
2.2. Εντερική αποβολή
3. Εσωτερικό ισοζύγιο
4. Βιβλιογραφία

Κύρια σημεία
- Το ισοζύγιο του Κ+ στην περιτοναϊκή κάθαρση καθορίζεται από το εξωτερικό
ισοζύγιο (πρόσληψη- αποβολή) αυτού και το εσωτερικό ισοζύγιο (ενδοκυττάριοεξωκυττάριο)
- Η εξωγενής πρόσληψη του Κ+ πρέπει να είναι πάνω από 90 mmol/24ωρο,
αλλά συνήθως είναι πολύ χαμηλότερη
- Η αποβολή του Κ+ από την περιτοναϊκή κάθαρση γίνεται μέσω διάχυσης και
δεν επαρκεί για να διατηρηθεί το ισοζύγιό του
- Το αποβαλλόμενο Κ+ δεν εξαρτάται από την υπολειμματική νεφρική λειτουργία
και τον όγκο των ούρων, ενώ σχετίζεται θετικά με τον όγκο της θεραπείας, τη γλυκόζη του διαλύματος, τον τύπο διακινητή και το Kt/V
- Η διέγερση του παγκρέατος από τη γλυκόζη των διαλυμάτων και η ενδογενής
έκκριση ινσουλίνης οδηγεί σε ανακατανομή του Κ+ στον ενδοκυττάριο χώρο
- Η εντερική αποβολή Κ+ φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του
ισοζυγίου του
- Η πιο συχνή διαταραχή του Κ+ είναι η υποκαλιαιμία
- Η υποκαλιαιμία σχετίζεται με αυξημένη συνολική, καρδιαγγειακή και από λοιμώξεις θνητότητα

Η συγκέντρωση του Κ+ στο πλάσμα, ασθενών υπό περιτοναϊκή κάθαρση καθορίζεται από παράγοντες που επηρεάζουν την εξωγενή του πρόσληψη και την αποβολή του διαμέσου του περιτοναϊκού διαλύματος, της
υπολειμματικής νεφρικής λειτουργίας (για όσο διάστημα αυτή διατηρείται)
και της εντερικής οδού. Από πολλές μελέτες προκύπτει ότι η μέση συγκέντρωση Κ+ στους περιτοναϊκούς ασθενείς είναι 4 mmol/L. Ο επιπολασμός
των τιμών Κ+ αίματος φαίνεται στην εικόνα 1(1).
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Εικόνα 1: Επιπολασμός των τιμών Κ+ πλάσματος σε ασθενείς υπό περιτοναϊκή
κάθαρση

1. Εξωγενής πρόσληψη
Η εξωγενής πρόσληψη Κ+ στο γενικό πληθυσμό ποικίλλει σε μεγάλο
βαθμό και εξαρτάται από την φυλή, τις διαιτητικές συνθήκες και τον τρόπο
μαγειρέματος των τροφών. Η ακριβής ποσότητα Κ+ που πρέπει να προσλαμβάνει ο άνθρωπος συνεχίζει να αποτελεί στοιχείο έρευνας και διαφωνίας. Θεωρείται ότι η Δυτική κυρίως δίαιτα είναι πτωχή σε Κ+ (35-120
mmol/24ωρο), ιδίως αν αναλογιστούμε ότι την λίθινη εποχή ο άνθρωπος
που τρέφονταν κυρίως με ρίζες, βλαστούς και σπάνια ωμό κρέας, όλα πολύ
πλούσια σε Κ+, προσλάμβανε πάνω από 400 mmol/24ωρο. Η ανάπτυξη
της καλλιέργειας και της επεξεργασίας των τροφών μείωσε την περιεκτικότητα των τροφών σε Κ+(2). Στους ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
(ΧΝΑ) τελικού σταδίου ο διαιτητικός περιορισμός της πρόσληψης του φωσφόρου μπορεί να οδηγήσει και σε μειωμένη πρόσληψη Κ+ αφού τροφές
όπως λ.χ. το γάλα και το γιαούρτι, είναι πλούσιες και σε Κ+.
Η υπολογιζόμενη ποσότητα πρόσληψης Κ+ είναι δύσκολο να καταμετρηθεί με ακρίβεια, καθώς οι μετρήσεις γίνονται βάσει των ποσοτήτων ωμής
τροφής, ενώ το μαγείρεμα, βράσιμο, ατμός τηγάνισμα, αλλοιώνουν σημαντικά την τελική ποσότητα περιλαμβανομένου ιόντος. Ο WHO προτείνει,
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για το γενικό πληθυσμό (strong recommendation) την ελάχιστη κατανάλωση 90 mEq/24ωρο (3.510 mg/24ωρο), βασιζόμενος σε μελέτες που έδειξαν
ότι η ποσότητα αυτή μειώνει σημαντικά την αρτηριακή πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, ενώ δεν συνοδεύεται από ανεπιθύμητες ενέργειες(3,4).
Οι κατευθυντήριες οδηγίες KDOQI συνιστούν τον περιορισμό λήψης Κ+
στα 2000-3000 mg (51-77 mmol) το 24ωρο για τους ασθενείς σε αιμοκάθαρση και 3000-4000 mg (77-102 mmol) το 24ωρο για τους ασθενείς σε
περιτοναϊκή κάθαρση(5).
Από τις λίγες μελέτες ισοζυγίου του Κ+ σε ασθενείς προκύπτει ότι η πρόσληψή του σε ασθενείς υπό συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ)
είναι αρκετά μικρότερη της προτεινόμενης, ακόμη και σε πληθυσμούς με
παραδοσιακά αυξημένη πρόσληψη λαχανικών και φρούτων. Πράγματι σε
πρόσφατη μελέτη από την Κίνα μετρήθηκε ότι η μέση πρόσληψη Κ+ ήταν
32,1 mmol/24ωρο και όπως φάνηκε αυτό οφείλεται και στον τρόπο μαγειρέματος των τροφών (ατμός, τηγάνισμα) που μειώνει την περιεκτικότητα
του Κ+ που καταλήγει στο πιάτο(6).
Η κατάσταση της θρέψης επηρεάζει σημαντικά την εξωγενή πρόσληψη
+
Κ . Έχει βρεθεί ότι περιτοναϊκοί ασθενείς με υποθρεψία έχουν υποκαλιαιμία. Πιθανά όμως να συμβαίνει και το αντίθετο, η υποκαλιαιμία να αποτελεί
έμμεσο δείκτη υποθρεψίας. Σε μία από τις αρχικές μελέτες της περιτοναϊκής κάθαρσης βρέθηκε ότι τα επίπεδα Κ+ στον πλάσμα ήταν ανάλογα της
πρωτεϊνικής τους πρόσληψης. Ασθενείς με πρόσληψη 1,0 gr/kgΣΒ πρωτεΐνης προσλάμβαναν κατά μέσο όρο 64 mmol/24ωρο, ενώ οι ασθενείς
με υψηλότερη πρόσληψη πρωτεΐνης (1,4 gr/kgΣΒ) προσλάμβαναν 94
mmol/24ωρο Κ+. Και οι δύο ομάδες ασθενών διατηρούσαν τα ίδια κατά
μέσο όρο επίπεδα Κ+ ορού (4,3 mmol/L)(7). Επίσης έχει δειχτεί ότι η αλβουμίνη του ορού έχει θετική συσχέτιση με τα επίπεδα Κ+ στο αίμα, ενώ η CRP
αρνητική. Στην εικόνα 2, φαίνεται η αρνητική σχέση μεταξύ επιπέδων CRP
και τιμών Κ+ στο πλάσμα.
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Εικόνα 2: Σχέση μεταξύ CRP και τιμών Κ+ στο πλάσμα

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της ISPD του 2015 βασιζόμενες σε μελέτες
που αφορούσαν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο προτείνουν την διατήρηση του
Κ+ του ορού σε επίπεδα 3,5-5,5 mmol/L (οδηγία 2.8.1/2C). Δεν προτείνεται συγκεκριμένη ποσότητα ημερήσιας πρόσληψης Κ+, ενώ αναφέρεται ότι
παραμένει αβέβαιο κατά πόσο η διόρθωση των διαταραχών του Κ+ στην
ΠΚ μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο(8).

2. Αποβολή
2.1. Αποβολή με το διάλυμα
Στην περιτοναϊκή κάθαρση το διάλυμα που εγχέεται δεν περιέχει Κ+
γεγονός που συνεπάγεται την μετακίνηση Κ+ από τον εξωκυττάριο χώρο
στην περιτοναϊκή κοιλότητα διαμέσου διάχυσης. Επίσης το υπέρτονο διάλυμα και η κρυσταλλοειδής ωσμωτική του πίεση συμπαρασύρει το ύδωρ
έξω από τα κύτταρα και ακολουθεί και το Κ+ (convection). Οι Waniewski
και συν. αναφέρουν ότι ο συντελεστής διήθησης (κοσκινίσματος-sieving
coefficient) για την ουρία και το Κ+ εξαρτάται από τον χρόνο παραμονής
του περιτοναϊκού διαλύματος, δηλαδή μικρότερες τιμές για συντομότερο
χρόνο παραμονής(9). Στην κλινική πράξη έχει βρεθεί ότι για επίπεδα Κ+
στο πλάσμα 4,0 mmol/L, η απομάκρυνση του Κ+ με την περιτοναϊκή κάθαρση υπολογίζεται σε 1,5 mmol/ώρα σε κατάσταση ισορροπίας για την
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ΣΦΠΚ ή 8 mmol/ώρα στους σύντομους κύκλους της αυτοματοποιημένης
περιτοναϊκής κάθαρσης (ΑΠΚ). Για παράδειγμα αν η συγκέντρωση του Κ+
στο πλάσμα είναι 4 mmol/L, η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να απομακρυνθεί αποκλειστικά μέσω διάχυσης από μία αλλαγή 2 L, όταν επέλθει
ισορροπία στη ΣΦΠΚ, είναι 8 mmol/αλλαγή η x4=32 mmol/24ωρο. Στην
κλινική πράξη όμως οι τιμές που μετρήθηκαν ήταν λίγο χαμηλότερες (2030 mmol/24ωρο).
Οι Coester και συν. για να εξηγήσουν την απουσία υπερκαλιαιμίας
στους περιτοναϊκούς ασθενείς, πάρα το θετικό ισοζύγιο που προκύπτει
μεταξύ πρόσληψης και αποβολής, διατύπωσαν την υπόθεση ότι η συνολική αποβολή του Κ+ από το περιτοναϊκό διάλυμα είναι μεγαλύτερη της
προβλεπόμενης από τον συντελεστή υπερδιήθησης του ιόντος, ακόμη και
όταν θεωρήσουμε ότι αυτός είναι ίσος με 1,0 (sieving coefficient). Μελέτησαν λοιπόν την επιπρόσθετη αποβολή Κ+ σε ασθενείς νέους στη μέθοδο,
καθώς και σε ασθενείς με πάνω απο 4 έτη σ’ αυτή, με ή χωρίς απώλεια
υπερδιήθησης. Όπως φαίνεται στην εικόνα 3 τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
όντως υπήρξε επιπρόσθετη αποβολή Κ+ στο διάλυμα, πιο έντονη κατά την
πρώτη ώρα του χρόνου παραμονής του διαλύματος.

Εικόνα 3: Η επιπρόσθετη της διάχυσης απομάκρυνση Κ+ σε συνάρτηση με τον
χρόνο παραμονής του διαλύματος σε 3 διαφορετικές ομάδες ασθενών

Η ερμηνεία που δόθηκε από τους ερευνητές είναι ότι απελευθερώνεται
Κ+ από τα κύτταρα, χωρίς αυτό το φαινόμενο να σχετίζεται με μηχανισμούς
απόπτωσις των κυττάρων της περιτοναϊκής μεμβράνης. Αυτή η έξοδος του
Κ+ απο τα κύτταρα γίνεται μέσω των καναλιών Κ+ και σχετίζεται θετικά με
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τη μεταφορά ελευθέρου ύδατος (FWT), πιθανά διαμέσου μηχανισμού συρρίκνωσης των κυττάρων υπό την επίδραση της ωσμωτικής δράσης της
γλυκόζης(10).
Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την αποβολή του Κ+ δια της περιτοναϊκής οδού είναι ο συνολικός όγκος θεραπείας. Το Κ+ του πλάσματος
βρέθηκε σημαντικά χαμηλότερο σε ανουρικούς ασθενείς που έκαναν 4 αλλαγές το 24ωρο έναντι εκείνων που έκαναν 3 αλλαγές (4,1+0,7 vs 4,5+0,7
mmol/L, p<0,05). Επιπρόσθετα η αποβολή του Κ+ δια του περιτοναϊκού
διαλύματος ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στους ασθενείς που έκαναν 4 αλλαγές σε σχέση με αυτούς που έκαναν 3 ανεξάρτητα από το αν είχαν ή όχι
υπολειμματική νεφρική λειτουργία (28,6±6,3 vs. 23,0±4,7/24ωρο για τους
ανουρικούς ασθενείς και 28,0±4,9/24ωρο για τους μη ανουρικούς ασθενείς, p<0,05)(11).
Ο ρόλος της υπολειμματικής νεφρικής λειτουργίας στη διατήρηση του
ισοζυγίου του Κ+ στην περιτοναϊκή κάθαρση δεν έχει μελετηθεί επαρκώς.
Οι τιμές Κ+ του πλάσματος δεν βρέθηκε να σχετίζονται σημαντικά με τη
συγκέντρωση του Κ+ στα ούρα, ενώ αντίθετα σχετίζονται σημαντικά με τη
συγκέντρωση του Κ+ στο διάλυμα. Επίσης βρέθηκε ότι η υπολειμματική
νεφρική αποβολή του Κ+ σχετίζεται έντονα με το νεφρικό Kt/V ουρίας(12).
Όταν το 1996 προτάθηκε από το DOQI αύξηση της ελάχιστης συνολικής δόσης κάθαρσης (DOQI) σε εβδομαδιαίο kt/V<2,0 και συνολική κάθαρση κρεατινίνης >60 L/1,73 m2 την εβδομάδα, παρατηρήθηκε αύξηση του
επιπολασμού των ασθενών με K+ αίματος <3,5 mmol/L, ενώ ταυτόχρονα
παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των ασθενών που είχαν ανάγκη συμπληρωμάτων Κ+(13). Επιπλέον οι Gao και συν., ανέφεραν ότι οι ασθενείς
σε θεραπεία με μεγάλους όγκους διαλύματος, όπως η ΣΚΠΚ, είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα Κ+ αίματος συγκριτικά με εκείνους που ήταν σε
κλασσική ΣΦΠΚ. Σε μία άλλη μελέτη για την αντιμετώπιση της υποκαλιαιμίας στην περιτοναϊκή κάθαρση, βρέθηκε ότι αυτή σχετιζόταν θετικά με το
εβδομαδιαίο Kt/V (p<0,039) και την παλαιότητα των ασθενών στη μέθοδο
(p<0,18)(14). Τα ευρήματα αυτών των μελετών επιβεβαιώνουν αυτά παλαιότερης που είχε δείξει ότι αύξηση της χορηγούμενης δόσης περιτοναϊκής
κάθαρσης αύξησε το ποσοστό ασθενών που είχαν ανάγκη συμπληρώματος Κ+ από 9% σε 42%(15,16).
Ο τύπος του διακινητή και η επίδρασή του στο ισοζύγιο του Κ+ στην
περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ) επίσης δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Από τις
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ελάχιστες μελέτες που έμμεσα εκτίμησαν τη επίδραση του τύπου της περιτοναϊκής μεμβράνης, προέκυψε ότι ο όγκος του υπερδιηθήματος σχετίζεται
ανεξάρτητα και σημαντικά με τα επίπεδα Κ+ στο πλάσμα. Όσο μεγαλύτερο
είναι το υπερδιήθημα, τόσο υψηλότερα τα επίπεδα Κ+ στο πλάσμα. Σε συμφωνία με την παραπάνω παρατήρηση είναι και το D/P κρεατινίνης, όσο χαμηλότερη η τιμή του, τόσο υψηλότερα τα επίπεδα Κ+ στο πλάσμα (Εικόνες
4 και 5). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι βραδείς διακινητές διατηρούν
υψηλότερες τιμές Κ+ στο πλάσμα(17).

Εικόνα 4: Συσχέτιση των τιμών Κ+ πλάσματος και όγκου υπερδιηθήματος

Εικόνα 5: Η σχέση επιπέδων Κ+ αίματος και D/P κρεατινίνης

521

Μέθοδοι εξωνεφρικής κάθαρσης και ηλεκτρολυτικές διαταραχές

2.2. Εντερική αποβολή
Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του ισοζυγίου του Κ+ στην ΠΚ έχει και η
αυξημένη εντερική αποβολή του Κ+. Αυτή έχει υπολογιστεί ότι σε ασθενείς
σε εξωνεφρική κάθαρση κυμαίνεται από 6-50 mmol/24ωρο. Δύο παλαιότερες μελέτες έδειξαν ότι η αποβολή του Κ+ από τα κόπρανα διπλασιάζεται
στους περιτοναϊκούς ασθενείς, ενώ σημαντικό ρόλο σ' αυτό φαίνεται να
παίζουν τα επίπεδα αλδοστερόνης(18,19).
Οι Zabetakis και συν. διαπίστωσαν αυξημένες τιμές αλδοστερόνης,
δραστικότητας ρενίνης πλάσματος, κατεχολαμινών και βαζοπρεσσίνης,
ενώ αρκετές μελέτες έδειξαν ότι η αλδοστερόνη αποτελεί έναν διεγέρτη
αποβολής Κ+ από το εντερικό επιθήλιο του παχέος εντέρου και αγωνιστές
αυτής όταν χορηγήθηκαν σε ασθενείς υπό εξωνεφρική κάθαρση, μείωσαν
τα επίπεδα Κ+ στο πλάσμα. Γενικά η επίδραση του εντέρου στη ρύθμιση
των ηλεκτρολυτών του φωσφόρου και της οξεοβασικής ισορροπίας έχει
υποεκτιμηθεί και δεν έχει μελετηθεί αρκετά, ιδίως για τους ασθενείς υπό
ΠΚ(20,21).

3. Εσωτερικό ισοζύγιο
Η δια της περιτοναϊκής μεθόδου στο σύνολό της, αποβαλλόμενη ποσότητα Κ+ δεν επαρκεί για να διατηρήσει τις τιμές του ιόντος εντός των φυσιολογικών ορίων 3,5-5,5 mmol/L, ακόμη και αν η προσλαμβανόμενη ποσότητα είναι σημαντικά λιγότερη της ελάχιστης συνιστώμενης. Συνέπεια της
μειωμένης αποβολής του ιόντος θα ήταν η πρόκληση σοβαρής υπερκαλιαιμίας. Εντούτοις, σε αρκετές μελέτες βρέθηκε ότι η κύρια διαταραχή του Κ+
στην ΠΚ είναι η υποκαλιαιμία. Πράγματι οι Ωραιόπουλος και συν. βρήκαν
ότι ο επιπολασμός της υποκαλιαιμίας στην ΠΚ είναι 10-15%, ενώ οι Spital
και συν. και Sterns ότι 36% των ασθενών θα παρουσιάσουν Κ+<3,5 mmol/L
στην πορεία τους και 20% χρειάζονταν συμπληρώματα Κ+(15,22).
Μία άλλη εξήγηση της διατήρησης του ισοζυγίου του Κ+ παρά τη μειωμένη απομάκρυνσή του είναι πιθανά η εσωτερική ανακατανομή του υπό
την επίδραση συγκεκριμένων παραγόντων. Είναι γνωστό ότι η μετακίνηση
του Κ+ από τον ενδο- στον εξω-κυττάριο χώρο γίνεται παθητικά διαμέσου
καναλιών Κ+, ενώ για την αντίθετη κατεύθυνση απαιτείται η λειτουργία της
Νa+-Κ+-ΑΤΡάσης, η οποία με τη σειρά της ρυθμίζεται κάτω από την επί522
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δραση συγκεκριμένων ορμονών, όπως οι κατεχολαμίνες και η ινσουλίνη.
Σε μία μελέτη από την Κορέα εκτιμήθηκε η επίδραση της γλυκόζης του
διαλύματος στο ισοζύγιο του Κ+. Προστέθηκαν 20 mmol Κ+/L σε 2 L διαλύματος γλυκόζης 2,5% καθώς και σε 2 L ικοδεξτρίνης (συνολικά 40 mmol/2
L). Στην εικόνα 6 φαίνεται ότι για την ίδια ποσότητα απορροφήσιμου Κ+, η
αύξηση των επιπέδων του ιόντος στον πλάσμα ήταν σημαντικά αυξημένη
όταν αυτό χορηγήθηκε στο διάλυμα ικοδεξτρίνης, σε σχέση με το διάλυμα
2,5%, υποδηλώνοντας έμμεσα την επίδραση της ινσουλίνης στην εσωτερική ανακατανομή του(23).

Εικόνα 6: Η επίδραση της παρουσίας γλυκόζης στο περιτοναϊκό διάλυμα στις
τιμές Κ+ πλάσματος

Επίσης και σε άλλη μελέτη έχει βρεθεί ότι μικρές δόσεις ινσουλίνης που
εκλείονται σε μη διαβητικούς ασθενείς, κάτω από την συνεχή διέγερση της
γλυκόζης του διαλύματος, προκαλούν αυξημένη είσοδο Κ+ στα κύτταρα,
χωρίς να μεταβάλλονται τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.
Επιπλέον έχει παρατηρηθεί αυξημένη πρόσληψη Κ+ από τα ηπατοκύτταρα, ακόμα και σε απουσία υπεργλυκαιμίας και η δράση αυτή οφείλεται
στο γεγονός ότι πολλά ερεθίσματα του πεπτικού (εντερικό νευρικό σύστημα, εντερικές ορμόνες κ.ά) μπορούν να προκαλέσουν απελευθέρωση ινσουλίνης στην πυλαία κυκλοφορία(24,25).
Συμπερασματικά το ισοζύγιο του Κ+ στην περιτοναϊκή κάθαρση διατηρείται από τον συνδυασμό εξωτερικού και εσωτερικού ισοζυγίου. Η συχνότερη διαταραχή του, όταν συμβαίνει είναι η υποκαλιαιμία σε αντίθεση
με την αιμοκάθαρση όπου η κύρια διαταραχή του Κ+ είναι η υπερκαλιαιμία
όπως φαίνεται συγκριτικά στην εικόνα 7(5).
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Εικόνα 7: Κατανομή των τιμών Κ+ στην αιμοκάθαρση και την ΠΚ.
Σε δύο μελέτες μία Κορεατική και μία Κινέζικη, πληθυσμοί που παραδοσιακά
έχουν αυξημένη χρήση φρούτων και λαχανικών στη διατροφή του, βρέθηκε ότι το
80% των ασθενών σε ΠΚ είχαν τιμές Κ+ πλάσματος εντός των φυσιολογικών ορίων,
16% εμφάνιζε υποκαλιαιμία. Υπερκαλιαιμία εμφάνισε το 1% στην Κορεατική μελέτη,
ενώ στην Κινέζικη το ποσοστό ήταν 0%. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε πλήρη συμφωνία και με μελέτες από πληθυσμούς με Δυτικού τύπου δίαιτα

Οι χαμηλές τιμές Κ+ μπορεί να επηρεάσουν το δυναμικό ηρεμίας της
μεμβράνης του μυοκαρδίου, την επαναπόλωση και την αγωγιμότητα. Αρκετές μελέτες επιβίωσης έδειξαν αυξημένη θνητότητα σε ασθενείς με υποκαλιαιμία στην ΠΚ.
Στην εικόνα 9 φαίνεται η συνολική και η καρδιαγγειακή θνητότητα σε σχέση
με τα επίπεδα Κ+ στο αίμα και η μορφή U που έχει και για τις δύο παράγοντες.

Εικόνα 9: Συσχέτιση των επιπέδων Κ+ αίματος και συνολικής και καρδιαγγειακής θνησιμότητας
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Σ’ αυτή τη μελέτη οι ασθενείς με υποκαλιαιμία ήταν γηραιότεροι, είχαν
λιγότερο χρόνο στην ΠΚ, είχαν χαμηλότερη μάζα σώματος (ΒΜΙ), χρησιμοποιούσαν μεγαλύτερο όγκο διαλυμάτων για τη θεραπεία τους και προσλάμβαναν περισσότερη γλυκόζη. Επιπλέον οι τιμές Κ+ πλάσματος και η
υποκαλιαιμία δεν σχετιζόταν με την ύπαρξη ή μη υπολειμματικής νεφρικής
λειτουργίας και του μεγέθους της, ούτε από τον όγκο των ούρων, δείχνοντας ότι οι νεφροί δεν μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τα επίπεδα του
ιόντος στο αίμα(26).
Οι Szeto και συν. βρήκαν ότι η υποκαλιαιμία αποτελεί ισχυρό ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την επιβίωση των ασθενών σε ΠΚ και δεν
βρήκαν καμία συσχέτισή της με τον όγκο των ούρων, τη λήψη διουρητικών,
την υπολειμματική σπειραματική διήθηση και το Kt/V, ενώ υπήρξε ισχυρή
θετική με την υποθρεψία των ασθενών αυτών(27) (Εικόνα 10).

Εικόνα 10: Καμπύλη Kaplan-Meier ασθενών με υποκαλιαιμία <3,5 mmol/L και
χωρίς. Οι ασθενείς χωρίς υπερκαλιαιμία είχαν καλύτερη επιβίωση (p=0,03)

Πολύ σημαντική φαίνεται να είναι και η διακύμανση των μέσων τιμών
του Κ+ στο πλάσμα διαχρονικά. Οι Li και συν. έδειξαν ότι εκτός από την
υποκαλιαιμία σημαντικό ρόλο παίζει και η σταθερότητα των τιμών του Κ+
στην πάροδο του χρόνου και ότι σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών Κ+ στο
πλάσμα συνοδεύονταν με δυσμενέστερη πρόγνωση(28) (Εικόνα 11).
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Εικόνα 11: Καμπύλες επιβίωσης για τη θνητότητα σύμφωνα με τις μέσες τιμές
διακύμανσης των τιμών Κ+ αίματος Α: συνολική θνησιμότητα, Β: καρδιαγγειακή θνησιμότητα

Τα ευρήματα των παραπάνω μελετών επιβεβαιώθηκαν και από μία μεγάλη μελέτη κοόρτης, όπου επιπλέον επισημάνθηκε η αυξημένη επίπτωση
της υποκαλιαιμίας στη θνητότητα από λοιμώξεις μη σχετιζόμενες με τη μέθοδο της ΠΚ.
Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε ότι η υποκαλιαιμία δεν αυξάνει τον κίνδυνο
εμφάνισης περιτονίτιδας. Οι συγγραφείς υπέθεσαν ότι η υποκαλιαιμία επηρεάζει αρνητικά την αιμοδυναμική απάντηση του οργανισμού στο σηπτικό
σοκ(29) (Εικόνα 12).

Εικόνα 12: Σχέση μεταξύ τιμών Κ+ αίματος και θνητότητας από λοιμώξεις
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Συμπερασματικά η υποκαλιαιμία είναι συχνή επιπλοκή της ΠΚ. Η αιτίες
της είναι πολυπαραγοντικές και εξαρτώνται από το εξωτερικό και εσωτερικό ισοζύγιο αυτού. Το χαμηλό Κ+ πλάσματος συνδυάζεται με αυξημένη
συνολική, καρδιαγγειακή και από λοιμώξεις θνητότητα.
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Ερωτήσεις
1. Σε ασθενή σε ΣΦΠΚ με 4 αλλαγές την ημέρα και Κ+ ορού 4 mmol/L,
η υπολογιζόμενη ημερήσια αποβολή Κ+ από το διάλυμα είναι (ένα
σωστό):
α) 90 mmol;
β) 58 mmol;
γ) 32 mmol;
δ) 4 mmol;
2. Το διάλυμα ικοδεξτρίνης σε σχέση με το διάλυμα γλυκόζης προκαλεί (ένα σωστό):
α) Υποκαλιαιμία;
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β) Υπερκαλιαιμία;
γ) Υπογλυκαιμία;
δ) Αυξημένη αποβολή Κ+ από το διάλυμα;
3. Ο επιπολασμός της υπερκαλιαιμίας στην περιτοναϊκή κάθαρση είναι (ένα σωστό):
α) Μεγαλύτερος αυτού της αιμοκάθαρσης;
β) Μεγαλύτερος της υποκαλιαιμίας στην ΠΚ;
γ) Δεν έχει διαφορά μεταξύ των μεθόδων;
4. Η ισοζύγιο του Κ+ εξαρτάται (ένα σωστό):
α) Από τον όγκο των διαλυμάτων της θεραπείας;
β) Από το όγκο των ούρων;
γ) Από την χρήση διουρητικών;
5. Ο μέσος όρος των τιμών Κ+ αίματος στους περιτοναϊκούς ασθενείς
είναι (ένα σωστό):
α) <3,5 mmol/L;
β) > 5,0 mmol/L;
γ) 4,0 mmol/L;
Απαντήσεις
1.
2.

3.
4.
5.
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γ (σε κάθε αλλαγή 2 L όταν επέρχεται ισορροπία στο διάλυμα έχουμε 4 mmol/L K+ x 2 L= 8 mmol x 4 αλλαγές = 32 mmol)
β (η απουσία της γλυκόζης δεν προκαλεί έκκριση ινσουλίνης και
συνεπώς είσοδο του Κ+ στα κύτταρα. Η αποβολή του εξαρτάται
από την διάχυση και όχι από την ωσμωτικά δρώσα ουσία του διαλύματος)
β
α (η υπολειμματική νεφρική λειτουργία και η χρήση διουρητικών
δεν επηρεάζει την αποβολή του Κ+)
γ
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Κάλιο
Κώστας Μαυροματίδης,
Συντονιστής Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος Κομοτηνής
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή στο κάλιο
1.2. Πρόσληψη - Αποβολή Κ+
1.2.1. Πρόσληψη
1.2.2. Αποβολή Κ+
1.3. Επίπεδα - Κατανομή Κ+
1.3.1. Na+-Κ+-ATPάση
1.3.2. Επίδραση της διαρροής
1.4. Κυτταρικές λειτουργίες K+
2. Υποκαλιαιμία
2.1. Συχνότητα
2.2. Αιτιολογία
2.3. Κλινική εικόνα υποκαλιαιμίας
2.4. Διάγνωση υποκαλιαιμίας
2.5. Θεραπεία
3. Υπερκαλιαιμία
3.1. Συχνότητα
3.2. Αιτιολογία
3.3. Κλινική εικόνα
3.4. Διάγνωση
3.5. Θεραπεία
3.6. Πρόγνωση
4. Βιβλιογραφία

1. Εισαγωγή στο κάλιο
Το χημικό στοιχείο λατινικά Potassium, νεολατινικά Kalium είναι μέταλλο
με ατομικό αριθμό (Ζ) 19 και ατομικό βάρος (AB) 39,0983 amu. Η συνολική
ηλεκτρονική δομή του είναι 2 8 8 1 (Εικόνα 1).
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Εικόνα 1: Ηλεκτρονική δομή Κ+

Το Κ+ είναι το κύριο ενδοκυττάριο κατιόν και οι ιστοί που κυρίως προσβάλλονται από τις διαταραχές του είναι οι ηλεκτρικά ενεργείς (μύες, νεύρα). Ο οργανισμός περιέχει 50-55 mEq/kgΣΒ K+. Το 0,4% του Κ+ από
αυτό (15 mEq) βρίσκεται στο πλάσμα. Η περιεκτικότητα του ενδοκυττάριου Κ+ σε άτομο σωματικού βάρους 60 kg=60x0,58x2/3x150=3480 mEq,
ενώ η περιεκτικότητα του εξωκυττάριου Κ+ σε άτομο 60 kg ισούται με:
60x0,5x1/3x4,5=52 mEq. Αποτελεί το 0,2% του οργανισμού (140 g περίπου) (το 80% του ενδοκυττάριου Κ+ βρίσκεται στους μύες) (Youn et al
2009).
1.2. Πρόσληψη - Αποβολή Κ+
1.2.1. Πρόσληψη

Προσλαμβάνονται καθημερινά από τα ενήλικα άτομα 3400 mg Κ+ (~85
mEq). Οι χορτοφάγοι και φρουτοφάγοι προσλαμβάνουν καθημερινά 800011000 mg K+ (~200-250 mEq) (Cohn et al 2000). Η ελάχιστη ημερήσια
πρόσληψη Κ+ πρέπει να είναι 1600-2000 mg (~40-50 mEq).
Το 90-95% του προσλαμβανόμενου Κ+ με την τροφή απορροφάται από
το έντερο. Ωστόσο το Κ+ ενός γεύματος σπάνια μπορεί να αυξήσει το Κ+
του ορού κατά >0,5 mEq/L (Rabinowitz et al 1988). Αυτό οφείλεται στην
ταχεία πρόσληψή του από τους σκελετικούς μύες και από υποδοχείς του
εντέρου που διεγείρουν τη νεφρική αποβολή του (πριν αυξηθεί το Κ+ στον
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ορό) (Youn & MacDonouggh 2009). Τελικά το 50% του χορηγούμενου Κ+
από το στόμα ή ενδοφλέβια μπορεί να αποβληθεί δια των νεφρών μέσα σε
6 ώρες (απελευθερώνεται από τους σκελετικούς μύες βραδέως) (Gonick
et al 1971).
1.2.2. Αποβολή Κ+

Εντερική ρύθμιση αποβολής Κ+ Από μελέτες σε πειραματόζωα διαπιστώθηκε ότι το φορτίο Κ+ από το στόμα οδηγεί σε καλιούρηση, όμως η
αλδοστερόνη, η βαζοπρεσσίνη, πεπτίδια όπως το γλουκαγόνο, η γλυανυλίνη, η ουρογουανυλίνη και άλλες ουσίες δεν φαίνεται να ευθύνονται για
την αντίδραση αυτή (Oh et al 2011). Φαίνεται ότι το διαιτητικό Κ+ διαμέσου
σπλαχνικού αισθητήρα δίνει σήμα για νεφρική αποβολή του, ανεξάρτητα
από τη μεταβολή του Κ+ στον ορό και ανεξάρτητα από τα επίπεδα της αλδοστερόνης (Youn 2013). Η καλιουρητική μάλιστα απάντηση σ’ ένα φορτίο
Κ+ είναι μεγαλύτερη όταν αυτό δίδεται ως γεύμα, σε σύγκριση με τη χορήγησή του ενδοφλέβια (Oh et al 2011).
Έχει διαπιστωθεί ότι και τα επινεφριδεκτομηθέντα πειραματόζωα, τα
οποία βρίσκονται σε δίαιτα υψηλού Κ+, διατηρούν μία αυξημένη νεφρική
αποβολή Κ+ (Stanton et al 1987). Αυτό σημαίνει ότι εκτός από την αλδοστερόνη και άλλοι παράγοντες που υπάρχουν στην κυκλοφορία επηρεάζουν
την αποβολή του Κ+, ανάλογα με την προσλαμβανόμενη ποσότητα (δρουν
συνεργικά με την αλδοστερόνη και όλοι μαζί ρυθμίζουν την απέκκριση του
Κ+ στα άπω σωληνάρια) (Palmer et al 1994).
Τελικά επειδή η από του στόματος πρόσληψη Κ+ φαίνεται να προκαλεί
αξιόλογη καλιούρηση χωρίς αξιόλογη αύξηση του Κ+ του ορού, οι ερευνητές θεωρούν ότι υπάρχουν υποδοχείς του Κ+ στο έντερο, την ηπατική και
πυλαία φλέβα ή και στο ήπαρ (Greenlee et al 2009) (Εικόνα 2).

534

Κλινικό φροντιστήριο: Περί καλίου

Εικόνα 2: Νεφρική απέκκριση Κ+

Ρύθμιση πρόσω τροφοδότησης Το γεγονός ότι η κάθαρση του Κ+ του
ορού αυξάνει μόνο επειδή στο στομάχι υπάρχει φορτίο Κ+ (όταν δηλαδή
βρίσκεται εκεί η τροφή με Κ+), παρέχει ισχυρές ενδείξεις ότι ο αισθητήρας σ’
αυτή την προς τα πρόσω τροφοδότηση βρίσκεται στο έντερο (Morita et al
2000). Αν και παίζουν ρόλο μηχανικοί παράγοντες στην αντίληψη παρουσίας του Κ+ στο έντερο, το πως αυτοί δίνουν το σινιάλο της καλιούρησης δεν
έχει εξακριβωθεί (Morita et al 2000).
Νεφρική ρύθμιση αποβολής Κ+ Φυσιολογικά οι νεφροί έχουν την ικανότητα να αποβάλουν 500-600 mEq Κ+/24ωρο. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποβολή του Κ+ είναι:
• η αυξημένη προσφορά Na+ από τα διουρητικά που δρουν πριν το
άπω σωληνάριο (προκαλεί υποκαλιαιμία) (Wingo 1989). Ειδικότερα
η αυξημένη άπω προσφορά Na+ διεγείρει την άπω επαναρρόφησή
του, οπότε ο σωληναριακός αυλός γίνεται ηλεκτραρνητικότερος και
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έτσι αυξάνει η έκκριση του Κ+,
• η αυξημένη αποβολή (έκκριση) Κ+ συμβαίνει σε μεταβολική αλκάλωση, εξαιτίας του ότι μεγάλες ποσότητες HCO3- φτάνουν στα άπω
σωληνάρια (επειδή παρασέρνουν Na+ και τα HCO3- στα άπω σωληνάρια επαναρροφώνται δύσκολα), αλλά και εξαιτίας του αρνητικού
δυναμικού του σωληναριακού αυλού,
• αύξηση της αποβολής του Κ+ προκαλεί και η αύξηση της άπω ροής
των ούρων. Ειδικότερα η αυξημένη ροή αραιώνει το Κ+ που εκκρίνεται από τα σωληναριακά κύτταρα στον αυλό και με τον τρόπο αυτό
αυξάνει την κλίση συγκέντρωσης για το Κ+. Επίσης προσφέρει περισσότερο Na+ στο άπω σωληνάριο, οπότε περισσότερο Na+ επαναρροφάται και η ηλεκτρική κλίση στα σωληναριακά κύτταρα αυξάνει, γεγονός που προάγει την έκκριση του Κ+ και
• ρόλο παίζει η συγκέντρωση Κ+ του ορού με απευθείας επιδράσεις
(αυξάνει τη δραστηριότητα της Na+-K+-ATPάσης και τη διαπερατότητα του σωληναριακού αυλού για το Κ+ και το Na+), αλλά και με
έμμεσες επιδράσεις (αυξάνει την έκκριση αλδοστερόνης).
Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη κι αν δεν υπάρχει καμία πρόσληψη Κ+, οι νεφροί θα εξακολουθούν να αποβάλλουν μία μικρή ποσότητα
Κ+.
Σωληνάρια και αποβολή Κ+ Στο εγγύς σωληνάριο οι παράγοντες που
επηρεάζουν την επαναρρόφηση του Κ+ είναι παρόμοιοι με εκείνους που
επηρεάζουν την επαναρρόφηση του Na+ και του Η2Ο (παρακυτταρικά), ενώ
στην αγκύλη του Henle αυτή γίνεται διακυτταρικά, αλλά και παρακυτταρικά
(Malnic et al 1964) (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Αποβολή Κ+ διαμέσου του εγγύς σωληναρίου και της αγκύλης του
Henle
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Στα άπω σωληνάρια (θεμέλια κύτταρα) υπάρχει ηλεκτρογενετική έκκριση Κ+ (η αλδοστερόνη διεγείρει την επαναρρόφηση Na+ στη μη ελεύθερη
επιφάνεια) (3Na+-2K+), οπότε από τα κανάλια ROMK εξέρχεται Κ+ για διατήρηση της ηλεκτρικής ουδετερότητας. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που
διεγείρουν την έκκριση του Κ+ από τα θεμέλια κύτταρα είναι:
• η αυξημένη του συγκέντρωση στον ενδοκυττάριο χώρο,
• τα αυξημένα επίπεδα αλδοστερόνης (ROMK) και
• η αυξημένη ροή του διηθήματος (Maxi-K+).
Ενώ υπάρχουν κανάλια Κ+ τόσο στη μη ελεύθερη, όσο και στην ελεύθερη επιφάνεια των σωληναριακών κυττάρων, το Κ+ λόγω ηλεκτροχημικής κλίσης προτιμά να βγει από τα κύτταρα από την ελεύθερη επιφάνεια
(Welling 2013). Σε υποκαλιαιμία η νεφρική αποβολή Κ+ από τα κανάλια
ROMK μειώνεται (Εικόνα 4).

Εικόνα 4: Κανάλια Κ+ στο άπω σωληνάριο (ελεύθερης και μη ελεύθερης επιφάνειας)
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Στα φλοιικά αθροιστικά σωληναριακά κύτταρα εκτός από τη δράση της
αλδοστερόνης (ROMK) υπάρχει και αυτή που διεγείρεται από την προσφορά Na+ και τη ροή του διηθήματος (Maxi-K+) (αυτό επιτυγχάνεται μέσω
μείωσης της συγκέντρωσης του Κ+ στο διήθημα, λ.χ. εξαιτίας αύξησης
της ροής του διηθήματος) (Palmer & Frindt 2007) (Εικόνα 5). Τα κανάλια
ROMK αυξάνουν στην ελεύθερη επιφάνεια σε αύξηση της αλδοστερόνης
επί διαιτητικής αύξησης του Κ+, όχι όμως και σε υπεραλδοστερονισμό από
υπογκαιμία.

Εικόνα 5: Φλοιικά αθροιστικά σωληνάρια και διαχείριση του Κ+

Τελικά τα θεμέλια κύτταρα ευθύνονται κυρίως για την αποβολή του καθημερινά προσλαμβανόμενου Κ+, ενώ τα εμβόλιμα κύτταρα είναι υπεύθυνα
για τη μεταφορά οξέων και βάσεων.
Σχέση αλδοστερόνης και Κ+ Το Κ+ του πλάσματος επιδρά απ’ ευθείας
στο φλοιό των επινεφριδίων και διεγείρει ή αναστέλλει την έκκριση της αλδοστερόνης (Palmer & Frindt 2000). Σε κάθε νεφρική απώλεια Κ+, πρέπει
να προσδιορίζεται αν αυτή οφείλεται σε αύξηση των επιπέδων των αλατοκορτικοειδών ή σε αυξημένη προσφορά Νa+ στα άπω σωληνάρια.
Η καθαρή επίδραση της αλδοστερόνης έγκειται στην αύξηση της επαναρρόφησης του Na+ και της έκκρισης του Κ+ στα άπω σωληνάρια. Ωστόσο
αυτές οι επιδράσεις εξαρτώνται από την επάρκεια της άπω προσφοράς
Na+. Τόσο η αύξηση, όσο και η μείωση του δραστικού όγκου κυκλοφορίας
προκαλεί καλιουρία (Εικόνα 6).
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Εικόνα 6: Επίδραση της αύξησης και μείωσης του δραστικού όγκου κυκλοφορίας στην αποβολή του Κ+

Ειδικότερα η αλδοστερόνη:
• αυξάνει την ενδοκυττάρια συγκέντρωση του Κ+ (διεγείρει τη Na+-K+ATPάση),
• διεγείρει την επαναρρόφηση του Na+ στην αυλική επιφάνεια της μεμβράνης, η οποία αυξάνει την ηλεκτραρνητικότητα του αυλού (οπότε
αυξάνει η ηλεκτρική κλίση που ευνοεί την έκκριση του Κ+) και
• έχει άμεση επίδραση στην αυλική επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης (ROMK) όπου αυξάνει την διαπερατότητά της στο Κ+ (Stokes
1985) (Εικόνα 7).

Εικόνα 7: Δράσεις της αλδοστερόνης σε σχέση με το Κ+
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Γαστρεντερική - Δερματική αποβολή Κ+ Η γαστρεντερική αποβολή
του Κ+ είναι ελάχιστη (~5% του προσλαμβανόμενου), ωστόσο τριπλασιάζεται σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) (Mathialaham et al 2005).
Αντίστοιχα η απώλεια του K+ με ιδρώτα είναι ασήμαντη (5-10 mEq/L), μπορεί όμως να είναι σημαντική η αποβολή αυτή σε έντονη εφίδρωση.
1.3. Επίπεδα - Κατανομή Κ+
Η ανακατανομή του Κ+ μεταξύ εξωκυττάριου και ενδοκυττάριου χώρου
αποτελεί την πρώτη γραμμή προστασίας έναντι των μεταβολών του στον
ορό. Το Κ+ που εισέρχεται στον οργανισμό με την τροφή και με τη βοήθεια
της ινσουλίνης και των κατεχολαμινών εισέρχεται στα μυοκύτταρα (ανακατανομή), έτσι ώστε στη συνέχεια οι νεφροί που καθυστερούν κάπως να
απαντήσουν στη νέα αυτή κατάσταση, να μπορέσουν να το αποβάλλουν
(αποβολή) (Foley et al 2011, Ho 2011). Βασικοί μηχανισμοί ανακατανομής
είναι η λειτουργία της Na+-Κ+-ATPάσης και η επίδραση της διαρροής.
1.3.1. Na+-Κ+-ATPάση

Η Na+-Κ+-ATPάση μεταφέρει το Κ+ από τον εξωκυττάριο στον ενδοκυττάριο χώρο, με δαπάνη ενέργειας, κόντρα σε μία κλίση που υπάρχει
γι’ αυτό. Ειδικότερα δημιουργεί αρνητικό φορτίο στον ενδοκυττάριο χώρο
(εξάγει 3Na+ και εισάγει 2Κ+) (Εικόνα 8).

Εικόνα 8: Η Na+-K+-ATPάση
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Η μέγιστη απόδοση της Na+-K+-ATPάσης στα κύτταρα είναι 8000 είσοδοι
Κ+ και έξοδοι Na+/min. Οι σκελετικούς μύες με την αντλία αυτή προσλαμβάνουν 134 mEq/min. Επειδή όμως ο εξωκυττάριος όγκος υγρών περιέχει
περίπου 70 mEq K+, το συνολικό Κ+ του εξωκυττάριου χώρου ανταλλάσσεται κάθε 30 sec (Cheng et al 2013). Οι κύριες ορμόνες που αυξάνουν τη
δραστηριότητα της Na+-K+-ATPάσης είναι οι β2-διεγέρτες (αδρεναλίνη), η
ινσουλίνη και η θυροξίνη (Εικόνα 9).

Εικόνα 9: Ορμόνες που επηρεάζουν τη δραστικότητα της Na+-K+-ATPάσης

Ινσουλίνη: Όταν το Κ+ του ορού αυξηθεί στην πυλαία κυκλοφορία μόνο
κατά λίγα δέκατα του mEq, διεγείρεται η παγκρεατική έκκριση ινσουλίνης,
σε μία προσπάθεια να εμποδιστεί η υπερκαλιαιμία (Henquin 2000). Έτσι η
μεταγευματική έκκριση ινσουλίνης εκτός από το σάκχαρο, ρυθμίζει και την
κατανομή του Κ+, μέχρι οι νεφροί να αναλάβουν την αποβολή του (Hoskote
et al 2008, Palmer 2015). Η ινσουλίνη βασικά μέσα σε min αυξάνει τη συγγένεια της Na+-K+-ATPάσης με το Na+ και άρα το ρυθμό εξόδου και εισόδου
του στα κύτταρα.
Επειδή η κύρια πηγή Κ+ είναι η δίαιτα (που συνήθως περιέχει σάκχαρα), κάποιος μπορεί να συμπεράνει ότι η ινσουλίνη ενεργοποιεί τη Na+-K+ATPάση. Πράγματι η ινσουλίνη προωθεί τη μετακίνηση του Κ+ μέσα στα
ηπατοκύτταρα και τα σκελετικά μυοκύτταρα για σύνθεση γλυκογόνου, διαμέσου ενεργοποίησης της Na+-K+-ATPάσης.
Κατεχολαμίνες: Οι β2-υποδοχείς προάγουν την είσοδο του Κ+ ενδοκυτ541
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τάρια και οι α-υποδοχείς μειώνουν την είσοδο του Κ+ στα κύτταρα. Πράγματι οι κατεχολαμίνες διεγείρουν τη Na+-K+-ATPάση στους σκελετικούς μύες
και τα ηπατοκύτταρα, διαμέσου των β2-υποδοχέων σε απάντηση στην
υπερκαλιαιμία. Χρειάζεται όμως προσοχή, διότι ο β-αποκλεισμός περιορίζει, αλλά δεν αποκλείει την είσοδο του Κ+ στον ενδοκυττάριο χώρο μετά
από φόρτιση με Κ+.
Θυρεοειδικές ορμόνες: Οι θυρεοειδικές ορμόνες διεγείρουν το ρυθμό
μεταγραφής του γονιδίου μιας από τις δύο υπομονάδες της Na+-K+-ATPάσης. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η δράση της ινσουλίνης και των
κατεχολαμινών (αλλά και της θυροξίνης) στη Na+-K+-ATPάση είναι αθροιστική, αφού την επηρεάζουν με διαφορετικό μηχανισμό (Li & Sperelakis
1993).
1.3.2. Επίδραση της διαρροής

Ο όρος «διαρροή» δείχνει τη μετακίνηση του Κ+ σύμφωνα με την υπάρχουσα κλίση μεταξύ ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου χώρου, χωρίς τη δαπάνη ενέργειας. Η διαρροή τείνει να μειώσει το ενδοκυττάριο Κ+ (όταν η
κυτταρική μεμβράνη έχει υποστεί βλάβη, η διαπερατότητά της για το Κ+
αυξάνει, οπότε περισσότερο Κ+ μετακινείται από τον ενδοκυττάριο προς
τον εξωκυττάριο χώρο).
Η αυξημένη ωσμωτικότητα του εξωκυττάριου χώρου, οδηγεί σε μετακίνηση H2O από τον ενδοκυττάριο προς τον εξωκυττάριο, οπότε αυξάνει το
ενδοκυττάριο K+ και τότε αυτό μετακινείται έξω από τα κύτταρα διαμέσου
των καναλιών του Κ+, με αποτέλεσμα να αυξάνει το εξωκυττάριο Κ+.
Επίσης σε αλκάλωση Η+ εγκαταλείπουν τον ενδοκυττάριο χώρο, σε μία
προσπάθεια διόρθωσης της οξεοβασικής διαταραχής. Αυτό οδηγεί σε περίσσεια των ανιόντων στον ενδοκυττάριο χώρο. Επειδή όμως το Κ+ είναι το
κύριο κατιόν του ενδοκυττάριου χώρου, αυτό εισέρχεται ενδοκυττάρια για
αντικατάσταση του Η+ που εξήλθε για διατήρηση της ηλεκτρικής ουδετερότητας (Εικόνα 10).
Αντίστοιχα και η οξέωση επηρεάζει τη μετακίνηση του Κ+ με κατεύθυνση την έξοδο από τα κύτταρα. Μείωση λοιπόν του pH κατά 0,1 αυξάνει το
εξωκυττάριο Κ+ κατά 0,6 mEq/L (Εικόνα 10).
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Εικόνα 10: Μετακίνηση του Κ+ σε αλκάλωση και οξέωση

Βέβαια η κυτταρική πρόσληψη του Κ+ ευοδώνεται από την παρουσία
αναβολισμού.
1.4. Κυτταρικές λειτουργίες K+
Το K+ διατηρεί την ωσμωτική ακεραιότητα των κυττάρων (ευθύνεται για
την ενδοκυττάρια ωσμωτική πίεση), διατηρεί την οξεοβασική ισορροπία διαμέσου της H+-K+-ATPάσης, συμβάλλει στις αντιδράσεις που λαμβάνουν
μέρος στα κύτταρα και σχετίζονται με τον μεταβολισμό των υδατανθράκων
(ενέργεια), των αμινοξέων σε πρωτεΐνες και της γλυκόζης σε γλυκογόνο,
σχετίζεται με την ενζυμική δραστηριότητα (κυτταρικός πολλαπλασιασμός,
κυτταρική αύξηση) και παίζει ρόλο στην ερεθισιμότητα των σκελετικών
μυών, της καρδιάς, του εγκεφάλου (+ νεύρων) και των λείων μυικών ινών.
Ωσμωτική πίεση: Το Κ+ είναι το κύριο ενδοκυττάριο κατιόν, οπότε είναι
σημαντικό για τη διατήρηση της ωσμωτικής πίεσης ενδοκυττάρια.
Μύες και τα νεύρα: Το Κ+ στους μύες επηρεάζει τον καρδιακό ρυθμό
και την συσταλτικότητα (επηρεάζει την καρδιακή παροχή και την ιστική αιμάτωση) και τη μυική λειτουργία (στους σκελετικούς μύες και το διάφραγμα
που επηρεάζει την αναπνοή). Στα νευρικά κύτταρα (επηρεάζει τον εγκέφαλο και τους ιστούς) το Κ+ ρυθμίζει πολλά άλλα όργανα.
Ερεθισιμότητα ινών: Η σχέση 3Na+-2K+ δημιουργεί ένα ηλεκτρικό φορτίο στη μεμβράνη. Γι’ αυτό οι επιδράσεις των διαταραχών του Κ+ τείνουν
να εκδηλώνονται σε ηλεκτρικά ενεργείς ιστούς. Η παρουσία των ηλεκτρολυτών από τις δύο πλευρές της κυτταρικής μεμβράνης δημιουργεί μία διαφορά στο ηλεκτρικό φορτίο, η οποία είναι απαραίτητη για να λειτουργεί το
κύτταρο. Το ηλεκτρικό φορτίο δρα ως σπινθήρας για τη διέγερση των νεύ543
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ρων και τη σύσπαση των μυών. Η σχέση ενδοκυττάριου/εξωκυττάριου Κ+
είναι ο κύριος ρυθμιστής του δυναμικού ηρεμίας της μεμβράνης (Rastergar
& Soleimani 2001, Castro & Raij 2013).
Ο λόγος του εξωκυττάριου προς το ενδοκυττάριο Κ+ προσδιορίζει σε
μεγάλο βαθμό το δυναμικό ηρεμίας της κυτταρικής μεμβράνης, το οποίο
ρυθμίζει τη λειτουργία των ηλεκτρικά ενεργών ιστών (μύες, νεύρα) (Castro
& Raij 2013).
Η νευρομυική ερεθισιμότητα (διεγερσιμότητα) δείχνει το βαθμό δυσκολίας ή ευκολίας για να ξεκινήσει η διέγερση από ένα ερέθισμα (δυναμικό
δράσης). Η ερεθισιμότητα εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ του δυναμικού ηρεμίας με το δυναμικό διέγερσης. Όσο μικρότερη είναι η απόσταση
αυτή (διαφορά), τόσο υψηλότερη είναι η ερεθισιμότητα. Αυξημένη ερεθισιμότητα σημαίνει εύκολη έναρξη της διέγερσης (Εικόνα 11).

Εικόνα 11: Ερεθισιμότητα ινών σε υπο- και υπερ-καλιαιμία

Όπως φαίνεται και από την εικόνα 11 η μείωση των επιπέδων του Κ+
στον εξωκυττάριο χώρο προκαλεί υπερπόλωση (αύξηση του δυναμικού
ηρεμίας), που έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη ισχυρότερου ερεθίσματος
για τη διέγερση της μεμβράνης και την αποπόλωση, έτσι ώστε να αρχίσει
το δυναμικό δράσης (Walmsley & White 1984, Halperin & Kamel 1998).
Υπερπόλωση: Στην υπερπόλωση το κύτταρο γίνεται όλο και πιο αρνητικά φορτισμένο, γεγονός που προκαλείται από εκροή του Κ+ του ή από
εισροή Cl- μέσω διαύλων (Εικόνα 12).
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Εικόνα 12: Δυναμικό ηρεμίας σε υπερπόλωση από υποκαλιαιμία

Συμπερασματικά το 80% του ενδοκυττάριου Κ+ βρίσκεται στους μύες
(μόνο το 2% βρίσκεται εξωκυττάρια), το Κ+ ενός γεύματος σπάνια μπορεί
να αυξήσει το Κ+ του ορού κατά >0,5 mEq/L και οι ιστοί που κυρίως προσβάλλονται από τις διαταραχές του Κ+ είναι οι ηλεκτρικά ενεργείς (μύες,
νεύρα).
Οι ορμόνες που αυξάνουν τη δραστηριότητα της Na+-K+-ATPάσης είναι
οι β2-διεγέρτες, η ινσουλίνη και η θυροξίνη (δρουν συνεργικά), ενώ το διαιτητικό Κ+ διαμέσου σπλαχνικού αισθητήρα αποβάλλεται δια των νεφρών,
ανεξάρτητα από τη μεταβολή του Κ+ στον ορό και ανεξάρτητα από τα επίπεδα της αλδοστερόνης.
Τέλος, η αυξημένη προσφορά Na+ από τα διουρητικά που δρουν πριν
το άπω σωληνάριο προκαλεί υποκαλιαιμία. Η υποκαλιαιμία καταστέλλει
και η υπερκαλιαιμία διεγείρει την έκκριση της αλδοστερόνης και η σχέση
ενδοκυττάριου/εξωκυττάριου Κ+ είναι ο κύριος ρυθμιστής του δυναμικού
ηρεμίας της μεμβράνης.

2. Υποκαλιαιμία
Ως υποκαλιαιμία ορίζεται τιμή Κ+ ορού <3,5 mEq/L. Η υποψία για παρουσία υποκαλιαιμίας πρέπει να τίθεται σε κάθε ασθενή με γενικευμένη
μυική αδυναμία ή με αδυναμία των εγγύς μυών και σε ασθενείς με καρδι545
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ακές αρρυθμίες (Hoskote et al 2008). Επί απουσίας οξεοβασικής διαταραχής ή μη φυσιολογικών συγκεντρώσεων ινσουλίνης ή κατεχολαμινών,
η υποκαλιαιμία σχεδόν πάντοτε σημαίνει χαμηλή συνολική ποσότητα Κ+
οργανισμού.
2.1. Συχνότητα
Διαπιστώνεται στο 20% των νοσοκομειακών ασθενών, στο 7-17% των
ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα και στο 10-40% των ασθενών που
λαμβάνουν θειαζιδικά διουρητικά (Gennari 1998).
2.2. Αιτιολογία
Υποκαλιαιμία εμέτων: Οφείλεται σε απώλεια Κ+ με το περιεχόμενο των
εμέτων (μικρή συμβολή ~5-10 mEq/L), στη συνοδό αλκάλωση, η οποία
αυξάνει την άπω προσφορά HCO3- στα ούρα (τα οποία παρασέρνουν και
Na+, οπότε αυξάνει η άπω ανταλλαγή με Κ+), ενώ και η εγκατεστημένη
υπογκαιμία οδηγεί σε υπεραλδοστερονισμό (αυξημένη νεφρική αποβολή
Κ+) (Εικόνα 13).

Εικόνα 13: Μηχανισμοί υποκαλιαιμίας εμέτων

Πρόσληψη Na+: Η αυξημένη διαιτητική πρόσληψη Na+ σχετίζεται με
αυξημένη απώλεια Κ+ στα ούρα (Cohn et al 2000).
Υποκαλιαιμία και νεφροσωληναριακή οξέωση (ΝΣΟ): Εγγύς Οφεί546
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λεται στην αυξημένη αποβολή NaHCO3, η οποία οδηγεί σε αυξημένη προσφορά Na+ στα άπω σωληνάρια (αυξημένη ανταλλαγή με K+) και στον
υπεραλδοστερονισμό (λόγω υπογκαιμίας). Άπω Οφείλεται στην οξέωση
και την υπογκαιμία (υπάρχει μειωμένη εγγύς επαναρρόφηση Na+ που οδηγεί σε καλιουρία) και στην αδυναμία ανταλλαγής Na+ με H+ που οδηγεί σε
απώλεια Na+ και Η2Ο (υπογκαιμία) και τελικά στον υπεραλδοστερονισμό.
Αν η ΝΣΟ οφείλεται σε διαταραχή της H+-ATPάσης, αυξάνει η αποβολή του
Κ+, λόγω αυξημένης επαναρρόφησης Na+ στο άπω σωληνάριο σε ανταλλαγή με Κ+ (Faroqui et al 2006, Palmer 2010).
Υποκαλιαιμία διουρητικών: Αγκύλης Οφείλεται σε απώλεια λόγω
αναστολής της Na+-2CI--K+-ATPάσης, αυξημένης ανταλλαγής στο άπω
λόγω αυξημένης προσφοράς Na+ και υπογκαιμίας (δευτεροπαθής υπεραλδοστερονισμός). Θειαζίδες Οφείλεται σε αυξημένη ανταλλαγή στο άπω
σωληνάριο λόγω αυξημένης προσφοράς Na+ και στην υπογκαιμία (δευτεροπαθής υπεραλδοστερονισμός). Πέρα όμως από τους μηχανισμούς
αυτούς τα διουρητικά προκαλούν υποκαλιαιμία και διαμέσου αύξησης της
άπω ροής των ούρων και της υπομαγνησιαιμίας που προκαλούν (επιδεινώνει την υποκαλιαιμία).
Υποκαλιαιμία από καφεΐνη (κόλα, καφές, τσάι): Το 2007 τα αναψυκτικά που καταναλώθηκαν σ’ ολόκληρο τον κόσμο ήταν 552 δισεκατομμύρια L ή 82,5 L ανά άτομο και αναμένονταν για το 2012 να γίνει 212 L ανά
άτομο. Η αδενοσίνη δρώντας μέσω των α2-υποδοχέων, μειώνει την απελευθέρωση κατεχολαμινών. Γι’ αυτό η αναστολή των υποδοχέων αυτών
από την καφεΐνη πρέπει να αυξάνει την απελευθέρωση των κατεχολαμινών
(το καθαρό αποτέλεσμα είναι η μεγαλύτερη β2-αδρενεργική επίδραση στη
Na+-K+-ATPάση) (Εικόνα 14).
Ειδικότερα η καφεΐνη διεγείρει την απελευθέρωση κατεχολαμινών, οι
οποίες αυξάνουν τη δραστηριότητα της Na+-K+-ATPάσης (Bradberry & Vale
1995), αναστέλλει τη δραστηριότητα της φωσφοδιεστεράσης (αύξηση ενδοκυττάριων επιπέδων cAMP, που σημαίνει αύξηση της δραστηριότητας
της Na+-K+-ATPάσης) (Bradberry & Vale 1995, Gennari 1998), προκαλεί
διούρηση, η οποία αυξάνει την αποβολή Κ+ στα ούρα (αύξηση του GFR,
λόγω αύξησης της καρδιακής παροχής που προκαλεί και υπερρενιναιμία)
(Lee et al 2007) και ενεργοποιεί το αναπνευστικό κέντρο στον εγκέφαλο,
γεγονός που προκαλεί αναπνευστική αλκάλωση (υποκαλιαιμία) (Benowitz
1990). Επιπλέον η ζάχαρη που περιέχει η κόλα (όχι το τσάι και ο καφές)
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συμβάλλει στην αύξηση έκκρισης ινσουλίνης, η οποία εισάγει το Κ+ στα
κύτταρα (Bradberry & Vale 1995, Gennari 1998), η ίδια δε όταν βρίσκεται
σε μεγάλη ποσότητα προκαλεί διάρροια, με την οποία μπορεί να χαθεί Κ+
στα κόπρανα.
Όσο αφορά την κόλα δεν πρέπει να λησμονείται ότι μπορεί να έχει 90%
φρουκτόζης και 10% γλυκόζης (μπορεί να περιέχει ακόμη και 110 gr/L
φρουκτόζης). Από αυτή στο έντερο απορροφάται το 40% σε σύγκριση με
τη γλυκόζη (διευκολυνόμενη μεταφορά στο λεπτό έντερο), οπότε κι αυτή
μπορεί να προκαλέσει ωσμωτική διάρροια και χρόνια απώλεια Κ+ δια του
εντέρου (Rumesse 1992).

Εικόνα 14: Δράση της καφεΐνης και αναστολή δράσης της αδενοσίνης

Υποκαλιαιμία από γλυκυρριζικό οξύ: Το βότανο Tekumut χρησιμοποιείται στην Τουρκία (με άδεια από το υπουργείο Γεωργίας) για τη διακοπή του καπνίσματος. Περιέχει γλυκυρριζικό οξύ, το οποίο αναστέλλει την
11β-υδροξυστεροειδή δεϋδρογενάση, η οποία στο νεφρό είναι υπεύθυνη
για τη μετατροπή της κορτιζόλης (που έχει αλατοκορτικοειδή δράση) σε
κορτιζόνη. Έτσι οι αλατοκορτικοειδείς υποδοχείς του νεφρού ενεργοποιούνται από την κορτιζόλη και προκύπτει μία αλατοκορτικοειδής δράση,
που ευθύνεται για υπέρταση και υποκαλιαιμία (Lin et al 2003, Melten et al
2009). Προϊόντα που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ χρησιμοποιούνται σε ζαχαροπλαστεία, υπάρχει σε μασώμενο καπνό, σε τσίχλες και αλλού (Melten
et al 2009).
Υποκαλιαιμία από μετφορμίνη: Η μετφορμίνη προκαλεί δοσοεξαρ-
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τώμενα διάρροια (όπως το ίδιο κάνει και ο διαβήτης), η οποία ευθύνεται
για υπομαγνησιαιμία και υποκαλιαιμία (Weisinger & Bellorini-Font 1998,
Svare 2009).
Υποκαλιαιμία και σύνδρομο επανασίτισης: Κατά την επανασίτιση με
αυξημένη ποσότητα υδατανθράκων, αυξάνεται η κατανάλωση ουσιών που
σχετίζονται με το μεταβολισμό της γλυκόζης (Κ+ και θειαμίνη), ενώ με την
επαναχορήγηση τροφής (υδατάνθρακες) διεγείρεται η ενδογενής έκκρισης
ινσουλίνης, η οποία οδηγεί σε υποφωσφαταιμία και υποκαλιαιμία (Crook
et al 2001).
Υποκαλιαιμία και υπομαγνησιαιμία: Η ένδεια Mg2+ αυξάνει την απώλεια Κ+ διαμέσου αύξησης της άπω έκκρισής του (προϋπόθεση είναι η
αυξημένη άπω προσφορά Na+ ή τα αυξημένα επίπεδα αλδοστερόνης).
Μάλιστα πάνω από το 50% των κλινικά σημαντικών περιπτώσεων υποκαλιαιμίας συνοδεύονται από υπομαγνησιαιμία. Η διαταραχή της Na+-K+ATPάσης που οφείλεται στην ένδεια του Mg2+ συμβάλλει στην αυξημένη
αποβολή του Κ+ (η ένδεια του Mg2+ επηρεάζει τη λειτουργία της Na+-K+ATPάσης). Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι το Mg2+ ρυθμίζει τη δραστηριότητα των ROMK. Όταν υπάρχει αυξημένη ενδοκυττάρια συγκέντρωση Mg2+,
μπλοκάρεται το κανάλι ROMK και δεν επιτρέπεται η έξοδος του Κ+ και αντίστροφα σε μία χαμηλή ενδοκυττάρια συγκέντρωση Mg2+ υπάρχει η αυξημένη δραστηριότητα ROMK και άρα εκροή του Κ+ προς τον εξωκυττάριο
χώρο (Huana & Kuo 2007) (Εικόνα 15).

Εικόνα 16: Επίδραση του Mg2+ στην αποβολή του Κ+

Υποκαλιαιμία σε υπερκορτιζολαιμία: Η μεταβολική αλκάλωση μαζί
με την υποκαλιαιμία είναι οι δύο συχνές διαταραχές που σχετίζονται άμεσα με τη δράση των κορτικοειδών στους νεφρούς (Hassane et al 2009).
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Υποδοχείς των γλυκοκορτικοειδών εκφράζονται στα εγγύς και αθροιστικά
σωληνάρια (δρουν διαμέσου του Na+-H+-ανταλλαγέα), ενώ υποδοχείς των
αλατοκορτικοειδών υπάρχουν μόνο στα άπω σωληνάρια. Τα γλυκοκορτικοειδή αυξάνουν επίσης τη δραστηριότητα του Na+-3HCO3--συμμεταφορέα
(προκαλεί μεταβολική αλκάλωση) (Soleimani & Burnham 2000).
Υποκαλιαιμία σε αλατοκορτικοειδή δράση: Τα περιστατικά αυτά
καλύπτουν το 10% της ιδιοπαθούς υπέρτασης. Υπάρχουν τρεις μορφές
αλατοκορτικοειδούς υπέρτασης, το σύνδρομο Liddle, η υπέρταση από γλυκοκορτικοειδή και η φαινομενική αλατοκορτικοειδής περίσσεια. Χαρακτηρίζονται από υπέρταση, μεταβολική αλκάλωση και υποκαλιαιμία και συνήθως σ’ αυτά δεν διαπιστώνεται οίδημα (φαινόμενο διαφυγής Na+) (Khosla
& Hogan 2006).
Αλδοστερόνη Τα επίπεδα της αγγειοτενσίνης-ΙΙ και τα αυξημένα επίπεδα του Κ+ είναι οι κύριοι ρυθμιστές έκκρισης αλδοστερόνης (Khosla &
Hogan 2006) (Εικόνα 17).

Εικόνα 17: Δράσεις της αλδοστερόνης στα θεμέλια και α-εμβόλιμα κύτταρα

Υποκαλιαιμία διαβητικών: Η υποκαλιαιμία των διαβητικών οφείλεται σε ανακατανομή, γαστρεντερικές (διαταραχές κινητικότητας εντέρου,
βακτηριδιακός υπερπολλαπλασιασμός, χρόνια διαρροϊκά σύνδρομα) και
νεφρικές απώλειες Κ+ (ωσμωτική διούρηση, συνυπάρχουσα υπομαγνησιαιμία). Η εξωγενής χορήγηση ινσουλίνης (αυξάνει τη δραστηριότητα της
Na+-K+-ATPάσης), η υπογλυκαιμία που προκαλεί η ινσουλίνη διεγείρει την
έκκριση κατεχολαμινών (εισάγει το Κ+ ενδοκυττάρια) και τα διουρητικά που
συνήθως λαμβάνουν οι ασθενείς αυτοί παίζουν επίσης ρόλο στην υποκαλιαιμία.
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Υποκαλιαιμία συνδρόμων Bartter, Gitelman και Liddle:
• Bartter Η μετάλλαξη στον συμμεταφορέα Na+-2Cl--K+ οδηγεί σε
απώλεια και Κ+ στα ούρα
• Gitelman Η μετάλλαξη του συμμεταφορέα Na+-Cl- οδηγεί σε μεγάλη
προσφορά Na+ στα άπω σωληνάρια και άρα σε αυξημένη ανταλλαγή με K+
• Liddle Η μετάλλαξη στο άπω κανάλι του Na+ αυξάνει η επαναρρόφηση Na+ (η αυξημένη ανταλλαγή με Κ+ οδηγεί σε υποκαλιαιμία).
Συνοδεύεται από χαμηλά επίπεδα αλδοστερόνης (μιμείται τον πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό) και χαρακτηρίζεται από υπέρταση,
υποκαλιαιμία και μεταβολική αλκάλωση.
Υποκαλιαιμία λευχαιμίας: Οφείλεται στη λευχαιμική διαδικασία, στη διήθηση οργάνων, στον κυτταρικό θάνατο και στις θεραπείες. Παθογενετικά
υπάρχει οξεία σωληναριακή βλάβη εξαιτίας λυσοζυμουρίας, ενδοκυττάριας
μετακίνησης Κ+ στα μεταβολικά ενεργά καρκινικά κύτταρα, ενεργοποίησης
του συστήματος ΡΑΑ στο μυελό των οστών (λόγω παρα-νεοπλασματικής
έκκρισης ουσίας που μοιάζει με τη ρενίνη) και ψευδούς κυτταρικής πρόσληψης από τα άωρα λευχαιμικά κύτταρα (σε καθυστέρηση φυγοκέντρησης) (Filippatos et al 2005).
2.3. Κλινική εικόνα υποκαλιαιμίας
Η υποκαλιαιμία οδηγεί σε υπερπόλωση των μεμβρανών. Αυτή η αύξηση του ουδού για την έναρξη του δυναμικού δράσης, οδηγεί σε μυική αδυναμία. Σε σοβαρή υποκαλιαιμία, τα κανάλια Na+ στις μεμβράνες μπορεί να
αδρανοποιούνται, γεγονός που οδηγεί σε παράλυση (Εικόνα 12).
Η σοβαρότητα των εκδηλώσεων είναι ανάλογη με το βαθμό και τη διάρκεια της υποκαλιαιμίας. Τα συμπτώματα συνήθως δεν εκδηλώνονται
μέχρι να μειωθεί το Κ+ του ορού κάτω από 3,0 mEq/L (εκτός αν μειωθεί
γρήγορα) και συνήθως υποχωρούν με τη διόρθωση της υποκαλιαιμίας (οι
περισσότεροι ωστόσο ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί). Οι εκδηλώσεις της
υποκαλιαιμίας είναι καρδιακές, μυικές, νεφρικές και μεταβολικές. Βέβαια οι
κύριοι κίνδυνοι της υποκαλιαιμίας είναι οι επικίνδυνες για τη ζωή αρρυθμίες
(αιφνίδιοι θάνατοι) και η αδυναμία των αναπνευστικών μυών, ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη για αύξηση του κυψελιδικού αερισμού
(λ.χ. μεταβολική οξέωση).
551

Κλινικό φροντιστήριο: Περί καλίου

Κάλιο και καρδιά Η υποκαλιαιμία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη σε άτομα
με υποκείμενη καρδιακή νόσο, όπως με καρδιακή ανεπάρκεια, ισχαιμία μυοκαρδίου, προϋπάρχον έμφραγμα, υπερτροφία της αριστεράς (ή και όταν
λαμβάνουν διγοξίνη ή θειαζίδες) (Schulman & Narins 1990, Gennari 1998).
Ασθενείς χωρίς καρδιακή νόσο, σπάνια εκδηλώνουν σημαντικές καρδιακές
διαταραχές εξαιτίας της υποκαλιαιμίας (Pepin & Shields 2012).
Μεταβολές στη σχέση ενδοκυττάριου-εξωκυττάριου Κ+ (όπως αυτές
που προκαλούν τα διουρητικά), δηλαδή μείωση του ενδοκυττάριου Κ+ μπορεί να αυξήσει την αυτόματη εκπόλωση των μυοκαρδιακών ινών και να
οδηγήσει σε έκτοπες συστολές (Schulman & Narins 1990, Gennari 1998).
Σε σοβαρή υποκαλιαιμία, η παραγωγή ATP και η δραστηριότητα της
ATPάσης μειώνονται, γεγονότα που οδηγούν σε μείωση της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου. Τελικά η υποκαλιαιμία από την καρδιά σχετίζεται
με αρρυθμίες, διαταραχές της συσταλτικότητας και ΗΚΓ/κές διαταραχές.
Βέβαια οι κίνδυνοι που απορρέουν από την υποκαλιαιμία σε καρδιακή ανεπάρκεια είναι μεγαλύτεροι για αρρυθμίες (επανείσοδος ερεθίσματος), συγκοπή, ανακοπή και θάνατο (Leier et al 1994, Grobbee & Hoes 1995).
Οι αρρυθμίες είναι τόσο κολπικές, όσο και κοιλιακές αρρυθμίες. Είναι
συχνότερες σε ασθενείς που λαμβάνουν δακτυλίτιδα. Επικίνδυνες για τη
ζωή αρρυθμίες μπορούν να διαπιστωθούν όταν το Κ+ του ορού είναι πολύ
χαμηλό (<2 mEq/L) ή όταν το Κ+ του ορού είναι σχετικά χαμηλό (2-3 mEq/L)
σε ασθενείς με υποκείμενη καρδιακή νόσο ή όταν οι ασθενείς λαμβάνουν
δακτυλίτιδα. Η υποκαλιαιμία ευθύνεται για αρρυθμίες σε άτομα με ισχαιμική καρδιοπάθεια, καρδιακή ανεπάρκεια ή υπερτροφία της αριστεράς (όχι
σε φυσιολογικά άτομα) και οφείλονται σε μεταβολή του δυναμικού ηρεμίας
της κυτταρικής μεμβράνης, οπότε παρατείνεται η διάρκεια της επαναπόλωσης (αιτία της δημιουργίας torsades de pointes (Εικόνα 18).

Εικόνα 18: ΕΙκόνα torsades de pointes
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Ετησίως υπάρχουν 3.000.000 αιφνίδιων θανάτων (θάνατος μέσα σε 1
ώρα από καρδιακή νόσο) σ’ ολόκληρο τον κόσμο (Kjeldsen 2010). Η υποκαλιαιμία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αρρυθμιών σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και αυξημένο κίνδυνο θνητότητας κατά 10 φορές απ’
όλες τις αιτίες καρδιαγγειακού θανάτου (Paltier et al 2001).
Η συχνότητα του πτερυγισμού των κοιλιών είναι 5 φορές μεγαλύτερη σε
ασθενείς με χαμηλά επίπεδα Κ+ σε σύγκριση με ασθενείς με υψηλά επίπεδα Κ+ (Nordrehaug & von der Lippe 1983). Η κοιλιακή ταχυκαρδία σχετίζεται αρνητικά με τα επίπεδα Κ+ του ορού (Macdonald & Struthers 2004).
Σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, η υποκαλιαιμία είναι ανεξάρτητος
παράγοντας κινδύνου για μειωμένη επιβίωση (Ahmed et al 2007). Αν συνυπάρχουν κάποιες άλλες ηλεκτρολυτικές διαταραχές μαζί με την υποκαλιαιμία, οι κλινικές εκδηλώσεις αλλάζουν. Ειδικότερα το χαμηλό Κ+ οδηγεί
σε αρνητικότερο δυναμικό ηρεμίας, το υψηλό Ca2+ οδηγεί σε αύξηση του
ουδού διέγερσης (το Ca2+ αναστέλλει την είσοδο του Na+ στα κύτταρα),
ενώ το χαμηλό Κ+ και το υψηλό Ca2+ αυξάνουν την απόσταση μεταξύ του
δυναμικού ηρεμίας και δράσης και προκαλεί πολύ μειωμένη νευρομυική
ερεθισιμότητα.
Υποκαλιαιμία και υπέρταση: Η μελέτη INTERSALT (πολυκεντρική
από 52 κέντρα), με 3239 συμμετέχοντες, έδειξε ότι η διαιτητική λήψη 1
gr/24ωρο περισσότερου Κ+, σχετίζονταν με μείωση της συστολικής (κατά
0,9 mmHg) και της διαστολικής (κατά 0,8 mmHg) αρτηριακής πίεσης
(INTESALT 1998). Μάλιστα θεωρείται ότι η αρτηριακή υπέρταση δεν εξαρτάται από τη μεγαλύτερη πρόσληψη Na+, αλλά από τη μειωμένη πρόσληψη
Κ+, αφού η διαιτητική έλλειψη Κ+ αυξάνει την αρτηριακή πίεση στα φυσιολογικά άτομα (το Κ+ είναι αγγειοδιασταλτικό και τα χαμηλά του επίπεδα οδηγούν σε αγγειοσύσπαση και αύξηση της αρτηριακής πίεσης). Η αυξημένη
κατανάλωση Na+ προκαλεί μεγάλη απώλεια Κ+ στα ούρα και αύξηση της
αρτηριακής πίεσης (μεγαλύτερη μείωση της αρτηριακής πίεσης διαπιστώθηκε σε πρόσληψη ≥90 mEq/24ωρο σε ενήλικες) (Aaron et al 2013).
Τελικά πολλές μελέτες έδειξαν τη σχέση της υπέρτασης με την υποκαλιαιμία, όπως και τη μείωση της αρτηριακής πίεσης με χορήγηση Κ+
(INTERSALT 1988, Bari & Wingo 1997). Γι’ αυτό και η JNC-VI περιέλαβε
στις οδηγίες της την αυξημένη πρόσληψη Κ+ ως βασική σύσταση για την
πρόληψη και τη θεραπεία της υπέρτασης.
Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) και υποκαλιαιμία: Το 1987 σε
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μία μελέτη διάρκειας 12 ετών, με 859 συμμετέχοντες, διαπιστώθηκε ότι ο
σχετικός κίνδυνος για ΑΕΕ που σχετίζονταν με θάνατο ήταν σημαντικά μειωμένος σ’ αυτούς που λάμβαναν περισσότερο Κ+ (Khaw & Barrett-Connor
1987). Σε άλλη μελέτη διάρκειας 8 ετών με 43.738 άτομα, διαπιστώθηκε ότι
υπήρχε αντίστροφη σχέση μεταξύ πρόσληψης Κ+ και ΑΕΕ που συνέβησαν
αργότερα στα υπερτασικά άτομα (Ascherio et al 1998).
Μία αύξηση του προσλαμβανόμενου Κ+ καθημερινά κατά 1,64 gr (42
mEq), σχετίζεται με μείωση κατά 21% του κινδύνου για ΑΕΕ, γεγονός που
οφείλεται, στη μείωση της αρτηριακής πίεσης (ιδιαίτερα σε υπερτασικά
άτομα), στην αναστολή δημιουργίας ελεύθερων ριζών Ο2, σε μείωση της
παραγωγής υπεροξειδασών (αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των αγγειακών λείων μυικών ινών) και στην προστασία έναντι της εμφάνισης αγγειακών βλαβών που προκαλούνται από φορτία NaCI (D’Elia et al 2011).
Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ αρτηριακής
υπέρτασης και αυξημένου κινδύνου για καρδιαγγειακά επεισόδια, ιδιαίτερα
ισχαιμικών καρδιακών επεισοδίων και ΑΕΕ (Lewington et al 2002). Υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες με ομάδα ελέγχου, που είδαν τη σχέση αυξημένης πρόσληψης Κ+ και αρτηριακής πίεσης.
Νεφρικές εκδηλώσεις: Οι νεφρικές εκδηλώσεις της υποκαλιαιμίας
περιλαμβάνουν την μειωμένη συμπυκνωτική ικανότητα, την αύξηση παραγωγής αμμωνίας (λόγω της ενδοκυττάριας οξέωσης των εγγύς σωληναριακών κυττάρων), την αύξηση της επαναρρόφησης HCO3-, την αύξηση της επαναρρόφησης Na+ και την υποκαλιαιμική νεφροπάθεια (νεφρική
ανεπάρκεια).
Συνήθως σε αλκάλωση η αποβολή των Η+ από τους νεφρούς μειώνεται
και τα ούρα γίνονται αλκαλικά, ωστόσο σε αλκάλωση που οφείλεται στην
υποκαλιαιμία, τα ούρα είναι όξινα και αυτό ονομάζεται «παράδοξη οξυουρία». Όταν η μείωση του Κ+ στον εξωκυττάριο χώρο προκαλείται από άλλη
αιτία εκτός από την αλκάλωση, το K+ του ενδοκυττάριου χώρου μετακινείται
προς τον εξωκυττάριο και την ίδια στιγμή Η+ εισέρχονται ενδοκυττάρια για
να διατηρηθεί η ηλεκτρική ουδετερότητα. Η μείωση των Η+ εξωκυττάρια
οδηγεί σε μεταβολική αλκάλωση.
Η ένδεια του Κ+ διεγείρει τη δίψα και διαταράσσει τους μηχανισμούς συμπύκνωσης των ούρων, λόγω διαταραχής του μηχανισμού του πολλαπλασιαστή αντίρροπων ροών (προκαλεί πολυουρία και πολυδιψία). Η υποκαλιαιμία αναστέλλει την επαναρρόφηση του NaCI στο παχύ ανιόν σκέλος της
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αγκύλης του Henle και προκαλεί μεταβολική αλκάλωση, εξαιτίας αύξησης
παραγωγής ΝΗ3 από τους νεφρούς.
Μυικές εκδηλώσεις: Η υποκαλιαιμία μειώνει το δυναμικό ηρεμίας, δηλαδή αυτό γίνεται αρνητικότερο (η κυτταρική μεμβράνη υπερπολώνεται).
Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ δυναμικού ηρεμίας και δυναμικού δράσης αυξάνεται και άρα απαιτείται εντονότερο ερέθισμα για την παραγωγή
ενός δυναμικούς δράσης.
Υπάρχουν διαφορές μεταξύ σκελετικών και καρδιακού μυός ως προς
την απάντηση σε χρόνια ένδεια Κ+. Αν και οι σκελετικοί μύες αποδίδουν
εύκολα Κ+ για να βελτιωθεί η υποκαλιαιμία, το καρδιακό Κ+ παραμένει σε
σχετικά καλά επίπεδα. Σε αντίθεση με τη μείωση της δραστηριότητας και
της έκφρασης στους σκελετικούς μύες της Na+-Κ+-ATPάσης, η καρδιακή
Na+-Κ+-ΑΤΡάση αυξάνει σε ένδεια Κ+. Με βάση το βάρος της καρδιάς, η
καρδιακή δυνατότητα για πρόσληψη Κ+ είναι συγκρίσιμη με εκείνη των σκελετικών μυών υπό συνθήκες ένδειας Κ+ και μπορεί στην ουσία να υπερβαίνει τους σκελετικούς μύες. Σε υποκαλιαιμία οι σκελετικοί μύες γίνονται
ανθεκτικοί στην ινσουλίνη, όσο αφορά την πρόσληψη του Κ+ (όχι όμως και
για την πρόσληψη της γλυκόζης).
Βέβαια τα αποτελέσματα της υποκαλιαιμίας εξαρτώνται εν μέρει από
την ταχύτητα μείωσης του Κ+ του ορού. Το σοβαρότερο πρόβλημα της μυικής παράλυσης είναι η παράλυση των αναπνευστικών μυών.
Η ταχεία μείωση του Κ+ στον ορό οδηγεί σε αδυναμία των σκελετικών
μυών, πλαδαρότητα και χαλαρά παράλυση. Αντίθετα η χρόνια ελάττωση
του Κ+ μπορεί να οδηγήσει στη μυική ατροφία (λέπτυνση και αδυναμία των
μυών), η οποία προκαλείται κυρίως από διαταραχές του μεταβολισμού των
πρωτεϊνών. Αρχικά διαπιστώνεται σοβαρή μυική αδυναμία (αρχίζει από τα
κάτω άκρα, προχωρά στον κορμό και στα άνω άκρα και μπορεί να επιδεινωθεί μέχρι του σημείου της παράλυσης). Ακολουθούν οι μυικές κράμπες,
τα ανήσυχα πόδια, η ραβδομυόλυση με μυοσφαιρινουρία (η μειωμένη
απελευθέρωση του Κ+ λόγω βαριάς υποκαλιαιμίας μπορεί να μειώσει τη
ροή του αίματος στους μύες κατά τη διάρκεια της άσκησης, οδηγώντας σε
ισχαιμία και ραβδομυόλυση), η μυική αδυναμία των αναπνευστικών μυών
(αναπνευστική ανεπάρκεια) και τέλος η εμπλοκή των μυών του γαστρεντερικού σωλήνα (ειλεός, ναυτία και έμετοι).
Σε σοβαρή ένδεια Κ+ (<2,5 mEq/L) κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης
τα κύτταρα αδυνατούν να απελευθερώσουν αρκετή ποσότητα K+ για τη
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διαστολή των αγγείων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ισχαιμία και νέκρωση των μυικών κυττάρων, με διαταραχή του μεταβολισμού λόγω ένδειας
ενέργειας (ραβδομυόλυση από κόπωση).
Από τις λείες μυικές ίνες η μείωση της μυικής ερεθισιμότητας οδηγεί σε
ορθοστατική υπόταση.
Μεταβολικές εκδηλώσεις: Η υποκαλιαιμία σχετίζεται με τη συχνότητα
του σακχαρώδη διαβήτη, αφού τα χαμηλά επίπεδα του Κ+ σχετίζονται με
μείωση της έκκρισης ινσουλίνης από τα β-κύτταρα και διαταραχή ανοχής
της γλυκόζης (ως απάντηση σε φορτίο γλυκόζης).
Η υποκαλιαιμία προάγει την εμφάνιση μεταβολικής αλκάλωσης (διεγείρει την επαναρρόφηση των HCO3- από το εγγύς σωληνάριο) και μπορεί να
συμβάλλει στην ανάπτυξη ή και στην επιδείνωση των συμπτωμάτων της
ηπατικής εγκεφαλοπάθειας, εξαιτίας επίτασης της νεφρικής αμμωνιογένεσης.
Η υποκαλιαιμία επίσης διεγείρει την έκκριση ρενίνης και αυτή την παραγωγή αγγειοτενσίνης-ΙΙ (αλλά με μειωμένα επίπεδα αλδοστερόνης, διότι η
υποκαλιαιμία άμεσα καταστέλλει την παραγωγή αλδοστερόνης). Επειδή το
Κ+ είναι σημαντικό ενδοκυττάριο συστατικό, είναι σημαντικό για την ιστική
αύξηση (το Κ+ παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και η υποκαλιαιμία
σχετίζεται με καθυστέρηση της ανάπτυξης των παιδιών).
Η υποκαλιαιμία προκαλεί αρνητικό ισοζύγιο στη σύνθεση πρωτεϊνών.
Τα χαμηλά επίπεδα ATP οδηγούν σε δυσλειτουργία του ΚΝΣ, σε λήθαργο (αίσθημα κόπωσης), υπνηλία, απάθεια (αδιαφορία) και σύγχυση.
Κάλιο και οστεοπόρωση: Άσχετα με την πηγή, η αυξημένη πρόσληψη
+
Κ σχετίζεται θετικά με τον οστικό μεταβολισμό (MacDonald et al 2005). Η
περιεκτικότητα του διάμεσου υγρού των οστών σε Κ+ σχετίζεται άμεσα με
την ποσότητα του Κ+ που προσλαμβάνεται με την τροφή και ο σκελετός
αποτελεί την πρώτη γραμμή προστασίας εξουδετέρωσης του κάθε φορτίου
οξέων (Krieger et al 2004). Το Κ+ και τα HCO3- των φρούτων και λαχανικών
είναι διττά σημαντικά, παρέχοντας αυξημένη ποσότητα ρυθμιστικών ουσιών και Κ+ (Dolder et al 2006).
2.4. Διάγνωση υποκαλιαιμίας
Η διάγνωση της υποκαλιαιμίας στηρίζεται στο ιστορικό, τη φυσική
εξέταση, τη νεφρική αποβολή του Κ+ και την οξεοβασική κατάσταση. Ο
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προσδιορισμός του Κ+ των ούρων είναι σημαντικός για να διαπιστωθεί αν
υπάρχει επαρκής ποσότητα Κ+ στον οργανισμό και όχι το Κ+ του ορού (σε
φυσιολογίες συνθήκες) (Cohn et al 2000). Ο αλγόριθμος της εικόνας 19
βοηθά στη σωστή διάγνωση της υποκαλιαιμίας (Εικόνα 19).

Εικόνα 19: Αλγόριθμος διαφορικής διάγνωσης της υποκαλιαιμίας

2.5. Θεραπεία
Το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση του υποκαλιαιμικού ασθενούς είναι
να ελέγχονται τα φάρμακα που παίρνει.
Η χορηγούμενη ποσότητα Κ+ κατανέμεται κατά 98% ενδοκυττάρια και
κατά 2% εξωκυττάρια. Αυτό δεν θα συμβεί αν υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία της Na+-K+-ATPάσης όπως σε χορήγηση ντοπαμίνης (αναστολή
δράσης της), σε χορήγηση δακτυλίτιδας (η δακτυλίτιδα καταλαμβάνει την
υπομονάδα α της Na+-K+-ATPάσης, οπότε αναστέλλεται η δράση της), σε
ένδεια αλδοστερόνης ή σε λήψη αναστολέων δράσης της (η αλδοστερόνη
διεγείρει την αύξηση του αριθμού των αντλιών με αύξηση της μεταγραφής
του γονιδίου και των δύο υπομονάδων της Na+-K+-ATPάσης), σε έλλειψη ιν-
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σουλίνης (η ινσουλίνη μέσα σε min αυξάνει τη συγγένεια της Na+-K+-ATPάσης με το Na+ και άρα το ρυθμό εξόδου και εισόδου του στα κύτταρα) και σε
υποθυρεοειδισμό (οι θυρεοειδικές ορμόνες διεγείρουν το ρυθμό μεταγραφής του γονιδίου μιας από τις δύο υπομονάδες της Na+-K+-ATPάσης).
Έτσι χρειάζεται προσοχή (ρυθμός χορήγησης K+) όταν χορηγείται Κ+
σε υποκαλιαιμία, ασθενούς που λαμβάνει β-αναστολείς, που είναι δακτυλιδισμένος, που έχει ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη και στον
οποίο χορηγείται ντοπαμίνη.
Προσδιορισμός ελλείμματος Κ+: Για κάθε μείωση του Κ+ του ορού
κατά 0,3 mEq/L (κατά 1 mEq/L) το έλλειμμα του Κ+ είναι 100 mEq (200-400
mEq) (Εικόνα 20).

Εικόνα 20: Σχέση Κ+ ορού και ελλείμματος οργανισμού

Το KCI μπορεί να δοθεί από το στόμα ή ενδοφλέβια. Το Κ+ από το στόμα είναι ασφαλέστερο, επειδή εισέρχεται στην κυκλοφορία πιο αργά, ενώ
με τον τρόπο αυτό μπορούν να δοθούν μεγάλες δόσεις (υπενθυμίζεται ότι
προκαλεί γαστρικά έλκη). Βέβαια δεν πρέπει να λησμονείται ότι η συμπληρωματική χορήγηση Κ+ είναι η συχνότερη αιτία σοβαρής υπερκαλιαιμίας
σε νοσηλευόμενους ασθενείς (αποκαταστήστε το έλλειμμα σε διάστημα
ημερών έως εβδομάδων). Όταν το Κ+ του ορού είναι <3,5 mEq/L η συμπληρωματική χορήγηση του Κ+ δικαιολογείται ακόμη κι αν ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός με ήπια ή μέτρια υπέρταση (Caraliw et al 1984). Σε
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ασυμπτωματική υποκαλιαιμία με Κ+>3 mEq/L χορηγήστε 10-20 mEq of KCI
2-4 φορές την ημέρα και σε ήπια έως μέτρια συμπτώματα ή Κ+<3,0 mEq/L,
δώστε Κ+ από το στόμα (40-60 mEq KCI 3-4 φορές την ημέρα). Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι το Κ+ των τροφών είναι σε μορφή φωσφορικής ένωσης
(που σημαίνει ότι δεν απορροφάται στα σωληνάρια), κοστίζει (τα φρούτα
είναι ακριβά) και δίνει πολλές θερμίδες (κέρδος βάρους) (Cohn et al 2000).
Η εικόνα 21 περιέχει τα σκευάσματα Κ+ που κυκλοφορούν (Εικόνα 21).
Μόριο

Χημικός τύπος

Στοιχειακό Κ

mg

mEq

Κ

39,1

1

KC6H11O7

4680

20

Χλωριούχο Κ+ (ΕΦ, 10%, 10 ml, 100 mg/ml)

KCI

1000

13,4

Χλωριούχο Κ+ (σκόνη ή tabl)

KCI

1500

20

KCI 10%

1500

20

KHCO3

675

6,7

K3C6H5O6-H2O

540

15

+

+

Γλυκονικό Κ+, 15 ml (ελιξίριο) (Sopa-K)

Χλωριούχο Κ (PerOs 10%, 15 ml)
+

Διττανθρακικό Κ (αναβράζοντα δισκία, Kloref)
+

Κιτρικό μονοϋδρικό Κ+ (Exeret)

Εικόνα 21: Σκευάσματα Κ που κυκλοφορούν
+

Κατά την αντιμετώπιση της υποκαλιαιμίας λαμβάνεται υπόψη η αιτία και
η χρονιότητά της. Έτσι εκτός από την αντιμετώπιση της υποκείμενης αιτίας, αν η υποκαλιαιμία είναι χρόνια χορηγήστε ΚCI (40-60 mEq/4-6 ώρες),
ενώ αν είναι οξεία δώστε ενδοφλέβια KCI (40-80 mEq/L σε ρυθμό <20
mEq/ώρα) (Gennari 1998, Kim & Han 2002).
Άμεση πρέπει να είναι η θεραπεία σε σοβαρή υποκαλιαιμία (<2,5
mEq/L), όταν υπάρχει έντονη μυική αδυναμία ή παράλυση, σημαντικές
ΗΚΓ/κές διαταραχές και κακοήθεις αρρυθμίες.
Το Κ+ δεν πρέπει να χορηγείται σε δόση μεγαλύτερη από 20 mEq/ώρα,
έτσι ώστε ο οργανισμός να προλαβαίνει να το κατανέμει ενδοκυττάρια
(υπάρχει κίνδυνος ιατρογενούς υπερκαλιαιμίας). Η συγκέντρωση του Κ+
που δίδεται σε περιφερική φλέβα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50 mEq/L,
διότι είναι επώδυνη η χορήγηση και προκαλεί ερεθισμό (πάντοτε βέβαια
με παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού) (Hayes et al 2012). Μέγιστη
συγκέντρωση στο διάλυμα είναι 100-200 mEq/L. Απαιτείται στενή παρακολούθηση του Κ+ του ορού και συνεχής ΗΚΓ/κός έλεγχος σε ασθενείς που
παίρνουν από 10-20 mEq/ώρα ή γρηγορότερα. Βέβαια σε παρουσία κοιλιακής ταχυκαρδίας μπορεί να δοθούν 10 mEq Κ+ ενδοφλέβια μέσα σε 5 min
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(Gennari 1998, Kim & Han 2002).
Σε υποκαλιαιμία ασθενών με GFR<30-40 ml/min πρέπει να αποφεύγεται η ενδοφλέβια χορήγηση Κ+ αν αυτό είναι δυνατό και να δίδεται σε
μικρότερες δόσεις (~50% της δόσης).
Συμπερασματικά η υποκαλιαιμία είναι αρκετά συχνή ηλεκτρολυτική διαταραχή και οδηγεί σε υπερπόλωση των κυττάρων, που σημαίνει ότι απαιτείται μεγαλύτερο ερέθισμα για να διεγερθούν.
Κλινικά οι περισσότεροι υποκαλιαιμικοί ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί.
Ωστόσο η σοβαρότητα των εκδηλώσεων είναι ανάλογη με το βαθμό και τη
διάρκεια της υποκαλιαιμίας. Οι κύριοι κίνδυνοι της υποκαλιαιμίας είναι οι
αρρυθμίες και η αδυναμία των αναπνευστικών μυών. Η υποκαλιαιμία είναι
ιδιαίτερα βλαπτική σε άτομα με υποκείμενη καρδιακή νόσο, αλλά και όταν
παίρνουν δακτυλίτιδα ή θειαζίδες.
Η υποκαλιαιμία ευθύνεται για αιφνίδιους θανάτους. Η αυξημένη πρόσληψη Κ+ μειώνει την αρτηριακή πίεση και τα ΑΕΕ, ενώ η υποκαλιαιμία
προκαλεί ορθοστατική υπόταση. Η υποκαλιαιμία προκαλεί δυσανεξία
στους υδατάνθρακες (ήπια αναστολή έκκρισης της ινσουλίνης), μεταβολική
αλκάλωση και εγκεφαλοπάθεια.
Τέλος ένα φυσιολογικό ΗΚΓ/μα δεν αποκλείει την παρουσία επείγουσας
κατάστασης σχετιζόμενης με το Κ+. Η αποκατάσταση της υποκαλιαιμίας
είναι προτιμότερο να γίνεται από το στόμα (όταν δεν είναι επείγουσα). Το
Κ+ ενδοφλέβια δεν πρέπει να χορηγείται σε δόση μεγαλύτερη από 20 mEq/
ώρα.

3. Υπερκαλιαιμία
Για τους περισσότερους ερευνητές η διαταραχή όπου το Κ+ του ορού
είναι >5,5 mEq/L θεωρείται υπερκαλιαιμία. Αυτή διαπιστώνεται κυρίως σε
ασθενείς με ΧΝΝ (ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για εμφάνιση
υπερκαλιαιμίας) ή με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (εδικά σ’ αυτούς
που λαμβάνουν αναστολείς του άξονα ΡΑΑ). Είναι λιγότερο συχνή από
την υποκαλιαιμία και συνήθως προϋποθέτει τη συνύπαρξη κάποιου βαθμού νεφρικής ανεπάρκειας. Οι διαβητικοί είναι δύο φορές πιο πιθανό να
εμφανίσουν υπερκαλιαιμία από τους μη διαβητικούς. Άλλοι προδιαθεσικοί
παράγοντες για υπερκαλιαιμία είναι η μεγαλύτερη πρόσληψη λευκωμάτων
και τα χαμηλότερα HCO3- ορού (Kovesdy et al 2007, Hayes et al 2012).
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Υπερκαλιαιμία σπάνια προκαλείται μόνο από την υπερβολική πρόσληψη
Κ+ (η νεφρική αποβολή είναι πολύ αποτελεσματική).
3.1. Συχνότητα
Διαπιστώνεται στο 1,1-10% των επισκεπτών των ιατρείων των νοσοκομείων (Acker et al 1998). Σε νοσηλευόμενους ασθενείς αναφέρεται σε
ποσοστά 1,3-10% (το 1/10 από αυτούς έχει Κ+>6 mEq/L). Στους ασθενείς
αυτούς τα φάρμακα συμβάλλουν κατά 27-75% στην εμφάνιση επεισοδίων
υπερκαλιαιμίας.
Σε μία μελέτη με 1163 ασθενείς υπό α-ΜΕΑ και 1168 υπό ARBs διαπιστώθηκε υπερκαλιαιμία στο 20,4% των πρώτων και στο 31% των δεύτερων (Sadjjadi et al 2009). Πάνω από το 10% αυτών που λαμβάνουν
α-ΜΕΑ εμφανίζει Κ+ ορού >5,5 mEq/L μέσα σ’ ένα χρόνο από την έναρξη
λήψης τους (Reardon & Macpherson 1998).
Οι α-ΜΕΑ σε νοσηλευόμενους ασθενείς ευθύνονται για υπερκαλιαιμία
σε ποσοστό 9-38%. Ο κίνδυνος υπερκαλιαιμίας από α-ΜΕΑ σχετίζεται με
το βαθμό της νεφρικής ανεπάρκειας (αν και μπορεί να διαπιστωθεί και με
GFR>60 ml/min). Η νεφρική ανεπάρκεια και ο διαβήτης είναι οι κύριοι παράγοντες κινδύνου για υπερκαλιαιμία σε ασθενείς που λαμβάνουν α-ΜΕΑ
ή ARBs (Acker et al 1998, Einhom et al 2009).
Η μελέτη RALES σε 1663 ασθενείς (οι περισσότεροι ηλικιωμένοι και με
ΧΝΝ) που είχαν συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια υπό σπιρονολακτόνη
διαπίστωσε σοβαρή υπερκαλιαιμία στο 1,7%. Ωστόσο η συχνότητα της κλινικά σημαντικής υπερκαλιαιμίας είναι 10% στους ασθενείς που λάμβαναν
την αγωγή της RALES ή παρόμοια (Pitt et al 1999) (Εικόνα 22).
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Εικόνα 22: Συχνότητα σοβαρής υπερκαλιαιμίας στη μελέτη RALES

Και η μελέτη EPHESUS διαπίστωσε σοβαρή υπερκαλιαιμία (>5,5
mEq/L) (Εικόνα 23) (Pitt et al 2003).

Εικόνα 23: Αποτελέσματα της μελέτης EPHESUS
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Η συχνότητα της υπερκαλιαιμίας σε άτομα με φυσιολογική νεφρική λειτουργία είναι 0-11% (Gluhovschi et al 2015). Η υπερκαλιαιμία είναι σπάνια σε ΧΝΝ μέχρι να φτάσει ο GFR<10 ml/min/1,73 m2 (σε GFR<15 ml/
min είναι 40-45%). Σε περίπτωση υπερκαλιαιμίας όταν GFR>10 ml/min,
εγείρονται υποψίες μείωσης της δραστηριότητας των αλατοκορτικοειδών ή
ειδικής βλάβης του φλοιικού αθροιστικού σωληναρίου (Palmer 2010). Αυτό
σημαίνει ότι απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή η διαχείριση ασθενών με ΧΝΝ, ιδιαίτερα στη χρήση αντιυπερτασικών φαρμάκων που επηρεάζουν το K+ του
ορού.
Οι συχνότερες ηλεκτρολυτικές διαταραχές που διαπιστώνονται σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς είναι αυτές του Κ+. Η υπερκαλιαιμία διαπιστώνεται
στο 8,7-10% των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών (Young & Kyu 2013). Η ινσουλίνη και οι κατεχολαμίνες είναι οι κύριοι ρυθμιστές της δραστηριότητας
της Na+-K+-ATPάσης, η οποία εισάγει το Κ+ στα κύτταρα (Clausen & Everts
1989). Παρατεταμένη νηστεία σχετίζεται με υπερκαλιαιμία σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς (Allon et al 1993).
3.2. Αιτιολογία
Ψευδο-υπερκαλιαιμία Η ψευδο-υπερκαλιαιμία είναι η in vitro αύξηση
του Κ+ στον ορό εξαιτίας λύσης των κυτταρικών στοιχείων του αίματος και
η οποία δεν αντικατοπτρίζει τα πραγματικά επίπεδα του Κ+ in vivo. Μάλιστα
εάν το Κ+ είναι υψηλό και το ΗΚΓ/μα φυσιολογικό, θεωρείται ότι υπάρχει
ψευδο-υπερκαλιαιμία. Τα συνηθέστερα αίτια της ψευδο-υπερκαλιαιμίας είναι η παρατεταμένη χρήση περιχειρίδας στην αιμοληψία (δύσκολη αιμοληψία), η αιμόλυση (in vitro), η βίαιη είσοδος αίματος από βελόνα σε σωληνάριο, η παρουσία αντιπηκτικού με Κ+ στο σωληνάριο, η ψύξη του δείγματος,
η καθυστέρηση στην επεξεργασία του αίματος, η σοβαρή λευκοκυττάρωση
και θρομβοκυττάρωση.
Ειδικότερα αν η περίσφιξη στο χέρι κατά την αιμοληψία διαρκέσει πάνω
από 1 min, μπορεί να προκαλέσει αιμοσυμπύκνωση και αιμόλυση. Κατά τη
λήψη του δείγματος το σφίξιμο της παλάμης σε γροθιά πρέπει να αποφεύγεται, διότι η μυική σύσπαση προκαλεί απελευθέρωση Κ+ από τους μύες
του πήχεος και αύξηση της ροής του αίματος (Saleem et al 2009).
Το κρύο αναστέλλει τη δράση της Na+-K+-ATPάσης, με αποτέλεσμα τη
διαρροή του Κ+ εξωκυττάρια. Επίσης όταν το δείγμα αίματος μεταφέρε563
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ται από μακριά στο εργαστήριο, η μεταβολή της θερμοκρασίας (μειώνεται)
οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων του. Τέλος το πνευματικό ταχυδρομείο
καταπονεί το δείγμα και προκαλεί αιμόλυση.
Όταν αντιμετωπίζεται ασθενής με υπερκαλιαιμία είναι απαραίτητο να
προσδιορίζεται η υποκείμενη αιτία(-ες). Συνήθως, η χρόνια υπερκαλιαιμία οφείλεται σε μειωμένη αποβολή Κ+. Πρέπει να ελέγχονται τα φάρμακα
που έπαιρνε ο ασθενής από το στόμα και όλες οι ενδοφλέβιες θεραπείες.
Απαιτείται εκτίμηση της κατάστασης του όγκου κυκλοφορίας (ευογκαιμία ή
υπογκαιμία). Ασθενείς με νεφρική νόσο είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν υπερκαλιαιμία. Πρέπει να ελέγχεται η ύπαρξη του συνδυασμού:
HCO3-<20 mEq/L, CI->105 mEq/L, κρεατινίνης >1,5 mg/dl και διαβήτη, διότι
είναι καταστάσεις υψηλού κινδύνου για υπερκαλιαιμία.
Τα βασικά αίτια της υπερκαλιαιμίας είναι η μειωμένη νεφρική αποβολή, η ανακατανομή, η αυξημένη πρόσληψη και ορισμένα ενδογενή αίτια.
Ωστόσο δύο είναι οι κύριες παθοφυσιολογικές ομάδες αιτίων της υπερκαλιαιμίας: α) η μετακίνηση του ενδοκυττάριου Κ+ στον εξωκυττάριο χώρο
και β) η μείωση της νεφρικής αποβολής του. Και βέβαια η συχνότερη αιτία
υπερκαλιαιμίας είναι τα φάρμακα (Ben Salem et al 2014). Σε μία μελέτη με
μη αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς >60% είχε τουλάχιστον ένα φάρμακο στην
αγωγή του που προκαλούσε υπερκαλιαιμία (Nolze et al 2011).
Η αυξημένη πρόσληψη Κ+ σπάνια μπορεί να προκαλέσει υπερκαλιαιμία, όταν η νεφρική λειτουργία είναι φυσιολογική, εκτός κι αν πρόκειται
για λήψη >150 mEq σε μικρό χρονικό διάστημα. Το Κ+ της τροφής για να
αποβληθεί με τα ούρα ή τα κόπρανα χρειάζεται 6-12 ώρες (Putcha & Allon
2007).
Εκτός από την ΧΝΝ, ο υπορρενιναιμικός υποαλδοστερονισμός, η ένδεια όγκου, η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και η ηπατική ανεπάρκεια (οι δύο τελευταίες χαρακτηρίζονται από ένδεια όγκου), μειώνουν την
προσφορά Na+ στον άπω νεφρώνα και για το λόγο αυτό σχετίζονται με
υπερκαλιαιμία (Ho 2007).
Βέβαια σε υπερκαλιαιμία επί καρδιακής ανεπάρκειας πρέπει να επανεκτιμάται η δόση της διγοξίνης, οι καρδιοεκλεκτικοί β-αναστολείς να χορηγούνται σε μικρές δόσεις και να διορθώνεται η πιθανή συνυπάρχουσα
οξέωση (Adrogue & Madias 1981, Castellino et al 1990).
Η υπερκαλιαιμία των διαβητικών οφείλεται σε ανακατανομή (η οξέωση
από οργανικά οξέα προκαλεί μικρή μεταβολή του Κ+), σε μειωμένη νεφρική
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αποβολή από δράση φαρμάκων (α-ΜΕΑ, αναστολείς ΑΤ-1 υποδοχέων, βαναστολείς, αναστολείς ρενίνης, καλιοσυντηρητικά διουρητικά), σε διαιτητικά αίτια (οι διαβητικοί λαμβάνουν μεγάλες ποσότητες Κ+ και μικρές Na+),
σε μειωμένη σωληναριακή έκκριση Κ+ (υπορρενιναιμικός υποαλδοστερονισμός) και σε αντιδιαβητικά φάρμακα (καναγλιφλοζίνη, η οποία αυξάνει
την αποβολή γλυκόζης με τα ούρα και προκαλεί υπογκαιμία-μείωση του
GFR). Η συχνότητα της υπερκαλιαιμίας στους διαβητικούς είναι διπλάσια
σε σύγκριση με μη διαβητικούς.
Η Na+-K+-ATPάση (και κάθε άλλη αντλία) αδυνατεί να δράσει όταν η
θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι κάτω από 4 oC. Η αύξηση του Κ+ του
ορού στην περίπτωση αυτή (αφού δεν μπορεί να εισέλθει στα κύτταρα)
αποτελεί αναμφίβολα την αιτία του πόνου που αισθάνονται οι ασθενείς αυτοί στα άκρα, τα οποία γίνονται πιο ψυχρά.
Το μεταβολικό σύνδρομο και ο διαβήτης τύπου 2 σχετίζονται με αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης στους μύες, το λιπώδη ιστό και το ήπαρ.
Μελέτες έδειξαν ότι οι σκελετικοί μύες γίνονται ανθεκτικοί στην κυτταρική
πρόσληψη του Κ+ (όχι στη γλυκόζη), δηλαδή δεν επιτρέπουν την είσοδο
του Κ+ ενώ επιτρέπουν αυτή της γλυκόζης, πριν το Κ+ του ορού μειωθεί
(κίνδυνος υπερκαλιαιμίας) (McDonough & Youn 2005).
Το Κ+ του ορού αυξάνει σε νήστεις ασθενείς λόγω μη έκκρισης ινσουλίνης. Έτσι όσοι ασθενείς με τελικό στάδιο ΧΝΝ προετοιμάζονται για επεμβάσεις ή διαγνωστικές εξετάσεις, μπορεί πριν (λόγω στέρησης τροφής) να
έχουν για το λόγο αυτό υπερκαλιαιμία.
Στα ενδογενή αίτια υπερκαλιαιμίας περιλαμβάνονται η ραβδομυόλυση,
η αιμόλυση, το σύνδρομο λύσης του όγκου και η έντονη άσκηση.
3.3. Κλινική εικόνα
Οι κλινικές εκδηλώσεις της υπερκαλιαιμίας αφορούν τους ηλεκτρικά
ενεργείς ιστούς. Ειδικότερα στην υπερκαλιαιμία μειώνεται το δυναμικό ηρεμίας (Εικόνα 24). Αυτό σημαίνει ότι η υπερκαλιαιμία σχετίζεται με εκπόλωση από μικρότερο ερέθισμα από αυτό του φυσιολογικού ουδού διέγερσης,
γεγονός που ενεργοποιεί παροδικά τα κανάλια Na+ στη νευρομυική συμβολή.
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Εικόνα 24: Δυναμικό ηρεμίας σε υπερκαλιαιμία

Η εξαφάνιση της κλίσης συγκέντρωσης σε υπερκαλιαιμία αναστέλλει
την επαναπόλωση του καρδιακού μυός. Ο μυς στη συνέχεια παραλύει επί
παρουσίας ενός μεγαλύτερου ερεθίσματος (Εικόνα 25).

Εικόνα 25: Σχέση ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου Κ+ σε νορμοκαλιαιμία και
υπερκαλιαιμία

Έτσι οι αρχικές εκδηλώσεις της υπερκαλιαιμίας μπορεί να είναι: α) νευρομυικές (ανιούσα παράλυση, τετραπληγία, αναπνευστική ανεπάρκεια), β)
ειλεός και γ) καρδιακές αρρυθμίες (διαταραχές αγωγιμότητας).
Η υπερκαλιαιμία λοιπόν προκαλεί παραισθησίες, αδυναμία στους σκελετικούς μύες (που προχωρά σε χαλαρά παράλυση), καταστολή και απου566
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σία των εν τω βάθει αντανακλαστικών (τα κρανιακά νεύρα σπάνια συμμετέχουν και οι αισθητικές διαταραχές είναι ελάχιστες) (Weiner & Epstein
1970, Weiner & Wingo 1998). Ωστόσο σοβαρή παράλυση δεν διαπιστώνεται συχνά σε υπερκαλιαιμικούς ασθενείς, εξαιτίας της επικυριαρχίας της
τοξικότητας από την καρδιά.
Μπορεί να διαπιστωθεί διαξιφιστικός πόνος και μη φυσιολογική αίσθηση (οι μύες γίνονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι στον πόνο) στην αρχή (σε ήπια
υπερκαλιαιμία). Στην προσταγή «σφίξε όσο δυνατά μπορείς τα δύο μου
δάκτυλα» συνήθως σας λέει «δεν το πιστεύω, φυσιολογικά είμαι πολύ δυνατότερος, δεν μπορώ πράγματι να σας σφίξω δυνατά τα δάκτυλα» (συμπτώματα δεν υπάρχουν όταν Κ+<7,0 mEq/L εκτός κι αν εγκαταστάθηκε
γρήγορα).
Η υπερκαλιαιμία μπορεί να προκαλέσει ταχύπνοια εξαιτίας αδυναμίας
των αναπνευστικών μυών. Από το έντερο η ερεθισιμότητα των λείων μυών
του γαστρεντερικού σωλήνα αυξάνεται στην αρχή και στη συνέχεια μειώνεται (διφασική). Μπορεί να εκδηλωθεί στην αρχική φάση με διάρροια,
κωλικό του εντέρου, κοιλιακό πόνο και μη φυσιολογική ευαισθησία (παραισθησία) και στη συνέχεια με κοιλιακή διάταση.
Από την καρδιά η υπερκαλιαιμία αποπολώνει τις κυτταρικές μεμβράνες
ευκολότερα (μειώνεται το δυναμικό δράσης) και επιβραδύνει την κοιλιακή
αγωγιμότητα. Έτσι οδηγεί σε παρατεταμένη εκπόλωση, η οποία προκαλεί
καθυστέρηση στην επαναπόλωση των κόλπων και των κοιλιών κατά τη διάρκεια του δυναμικού δράσης. Τελικά σε υπερκαλιαιμία η καρδιακή συστολή γίνεται αδύναμη και παθολογική και σε σοβαρές περιπτώσεις η καρδιά
τελικά σταματά να λειτουργεί σε διαστολή.
Χωρίς προειδοποιητικά σημεία, η υπερκαλιαιμία μπορεί να προκαλέσει
σχεδόν οποιαδήποτε αρρυθμία, οι οποίες είναι οι πλέον σοβαρές και επικίνδυνες εκδηλώσεις για τη ζωή (ο φλεβόκομβος μπορεί να σταματήσει σε
Κ+ 7,5 mEq/L και ο κοιλιακός πτερυγισμός ή ασυστολία διαπιστώνονται σε
Κ+ 10-12 mEq/L).
Η υπερκαλιαιμία επίσης προκαλεί κολποκοιλιακό αποκλεισμό (βραδυκαρδία), γεγονός που εκδηλώνεται ως παράταση του P-R, αλλά και με κοιλιακό ρυθμό με διευρυμένα QRS συμπλέγματα (Ohmae & Rabkin 1981).
Ο θάνατος από ασυστολία ή κοιλιακή μαρμαρυγή ίσως αποτελεί την πρώτη
της κλινική εκδήλωση, ενώ ο κομβικός ρυθμός αποτελεί ένδειξη επικίνδυνης για τη ζωή υπερκαλιαιμίας.
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Η υπερκαλιαιμία προκαλεί ήπια υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση
(καταστέλλει την παράγωγη ΝΗ3 από τους νεφρούς) - είδος ΝΣΟ τύπου
IV. Αυτό οφείλεται στο ότι η υπερκαλιαιμία προάγει την κυτταρική πρόσληψη του Κ+ (οπότε εξέρχεται Η+) και δημιουργεί ενδοκυττάρια αλκάλωση
(Szylman et al 1976, Tannen, 1977).
Κατά την άσκηση στους σκελετικούς μύες Κ+ εξέρχεται από τα μυοκύτταρα, το οποίο περιορίζει την ερεθισιμότητα και τη δύναμη συστολής
του μυός (ευθύνεται για το αίσθημα κόπωσης) (Clausen & Nielsen 2007,
McKenna et al 2008). Η αύξηση του Κ+ εξωκυττάρια (σε άσκηση) παίζει
ρόλο στην πρόκληση ταχείας αγγειοδιαστολής, η οποία επιτρέπει στο μυ
που ασκείται να τροφοδοτείται με περισσότερο αίμα (Clifford 2007).
Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 26) φαίνονται συγκριτικά οι εκδηλώσεις
της υποκαλιαιμίας και της υπερκαλιαιμίας (η υποκαλιαιμία προκαλεί και
υπόταση) (Pepin et al 2012).

Εικόνα 26: Εκδηλώσεις υπο- και υπερ-καλιαιμίας

3.4. Διάγνωση
Το Κ+ προσδιορίζεται με τον ασθενή νηστικό, οπότε τα επίπεδά του μετά
το γεύμα δεν είναι γνωστά. Αυτό έχει σημασία σε άτομα που δεν παράγουν
ινσουλίνη ή σ’ εκείνους που έχουν μειωμένη παραγωγή αλδοστερόνης
(υπορρενιναιμικός υποαλδοστερονισμός διαβητικών), όπου το Κ+ του ορού
568

Κλινικό φροντιστήριο: Περί καλίου

αυξάνει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Πρόβλημα αποτελεί και η μείωση της
παραγωγής ΝΗ4+ εξαιτίας της υπερκαλιαιμίας, η οποία οδηγεί σε μεταβολική οξέωση (Khanagavi et al 2014).
Στη διάγνωση βοηθά το ιστορικό, η φυσική εξέταση και ορισμένα εργαστηριακά δεδομένα, όπως το pH, η ουρία, κρεατινίνη και η γλυκόζη του
ορού, το ΗΚΓ/μα και οι δείκτες ιστικής βλάβης (ραβδομυόλυση). Είναι σημαντικό να υποπτεύεται κανείς την κατάσταση αυτή από το ιστορικό και το
ΗΚΓ/μα, επειδή τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων ενδέχεται
να καθυστερήσουν και ο ασθενής μπορεί να καταλήξει πριν είναι διαθέσιμα
αυτά.
Οι ηλεκτροφυσιολογικές μεταβολές στην υπερκαλιαιμία είναι ανάλογες
της απόλυτης τιμής του Κ+ του ορού και του ρυθμού αύξησής του (Fisch
1973). Η συνύπαρξη μεταβολικών διαταραχών μπορεί να περιορίσει
(υπερνατριαιμία, υπερασβεστιαιμία, αλκαλαιμία) ή να επιτείνει (υπονατριαιμία, υπασβεστιαιμία, οξυαιμία) τις ΗΚΓ/κές συνέπειες της υπερκαλιαιμίας (Szerlip et al 1986). Μπορεί όμως να υπάρχει και κοιλιακή ταχυκαρδία
ως πρώτη εκδήλωση της υπερκαλιαιμίας, ενώ μπορεί να μην υπάρχουν
ΗΚΓ/κές διαταραχές ακόμη και σε πολύ υψηλές τιμές Κ+ ορού (Dodge et
al 1953).
Βέβαια με τις ΗΚΓ/κές διαταραχές που θα διαπιστωθούν σε υπερκαλιαιμία παίζουν ρόλο, η ταχύτητα εγκατάστασης της υπερκαλιαιμίας, φάρμακα
(διγοξίνη, ουαμπαΐνη, βεραπαμίλη), η ωσμωτικότητα του εξωκυττάριου χώρου, η θερμοκρασία του σώματος, οι συνοδές ηλεκτρολυτικές διαταραχές
(ασβεστίου, μαγνησίου, νατρίου, χλωρίου) και συννοσηρές καταστάσεις
(καρδιομυοπάθεια, σακχαρώδης διαβήτης, μεγάλη ηλικία).
Οι ΗΚΓ/κές εκδηλώσεις της υπερκαλιαιμίας μπορεί να μην ακολουθούν
τις μεταβολές του Κ+ του ορού. Έτσι έχει διαπιστωθεί φυσιολογικό ΗΚΓ/μα
σε ιδιαίτερα αυξημένες τιμές Κ+ ορού (Szerlip et al 1986). Γι’ αυτό και το
ΗΚΓ/μα δεν είναι ευαίσθητο ως εξέταση στην εκτίμηση της σοβαρότητας
της υπερκαλιαιμίας. Γενικά όμως σε οξεία υπερκαλιαιμία, οι μεταβολές στο
ΗΚΓ/μα είναι εμφανείς, ακόμη και σε επίπεδα Κ+=6-7 mEq/L. Ωστόσο σε
χρόνια υπερκαλιαιμία, το ΗΚΓ/μα μπορεί να παραμείνει φυσιολογικό ακόμη και σε Κ+=8-9 mEq/L (Montagus et al 2008).
Τα χαρακτηριστικά ευρήματα στο ΗΚΓ/μα περιλαμβάνουν την επιπέδωση του κύματος p, τα οξυκόρυφα επάρματα Τ, την παράταση του PR διαστήματος, τις μεταβολές στο ST διάστημα (οι οποίες μπορεί να μιμούνται
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το έμφραγμα του μυοκαρδίου) και την διεύρυνση του QRS συμπλέγματος,
το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε ένα απερίγραπτο κύμα και σε ασυστολία
(Εικόνα 27).

Εικόνα 27: Οξυκόρυφα Τ στο ΗΚΓ/μα επί υπερκαλιαιμίας

3.5. Θεραπεία
Αρχικά είναι απαραίτητη η απομάκρυνση κάθε παράγοντα που αυξάνει
ή ανακατανέμει το Κ+ του ορού. Στη συνέχεια είναι απαραίτητη η σταθεροποίηση της μεμβράνης, η μετακίνηση του εξωκυττάριου Κ+ ενδοκυττάρια
και η απομάκρυνσή του από τον οργανισμό (Weisberg 2008). Είναι βέβαια
λάθος να θεραπεύουμε την υπερκαλιαιμία στηριζόμενοι μόνο στα ΗΚΓ/κά
ευρήματα. Διότι ούτε οι ΗΚΓ/κές διαταραχές, ούτε τα επίπεδα του Κ+ του
ορού από μόνα τους αποτελούν δείκτες για επείγουσα έναρξη θεραπείας
της υπερκαλιαιμίας. Βέβαια υπερκαλιαιμία με ΗΚΓ/κές διαταραχές αποτελεί
πάντοτε επείγουσα κατάσταση. Και γενικά η υπερκαλιαιμία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επείγουσα κατάσταση όταν το Κ+ ορού>6,5 mEq/L (ανεξάρτητα από την αιτία), όταν υπάρχουν ΗΚΓ/φικές εκδηλώσεις υπερκαλιαιμίας
(εξαφάνιση p, διεύρυνση QRS και συμμετρικά και οξυκόρυφα Τ) άσχετα με
τα επίπεδα του Κ+ του ορού και όταν υπάρχουν περιφερικές νευρομυικές
διαταραχές, άσχετα από τη βαρύτητα της υπερκαλιαιμίας.
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Σταθεροποίηση μυοκαρδιακής ίνας (γλυκονικό ασβέστιο) Μία αύξηση στην εξωκυττάρια συγκέντρωση του Κ+ οδηγεί σε αύξηση της διεγερσιμότητας της κυτταρικής μεμβράνης, που μπορεί να εκδηλωθεί κλινικά
με αύξηση της καρδιακής διεγερσιμότητας και/ή μυική αδυναμία ή παράλυση. Το Ca2+ ανταγωνίζεται τις κυτταρικές επιδράσεις της υπερκαλιαιμίας
(άμεσος ανταγωνιστής) (Bisogno et al 1994). H αύξηση του Ca2+ μπορεί
να αυξήσει το δυναμικό του ουδού διέγερσης, το οποίο μπορεί να αποκαταστήσει τη διαφορά μεταξύ του δυναμικού ηρεμίας και ουδού διέγερσης,
οπότε αποκαθίσταται η υπερδιέγερση (Εικόνα 28).

Εικόνα 28: Μεταβολή του δυναμικού ηρεμίας σε υπερκαλιαιμία από την μεταβολή του Ca2+ του ορού

Η χορήγηση λοιπόν του Ca2+ είναι βοηθητική σε υπερκαλιαιμία ακόμη
κι όταν το Ca2+ του ορού είναι φυσιολογικό. Μπορεί να δοθεί και προφυλακτικά σε ασθενείς χωρίς ΗΚΓ/κές διαταραχές, οι οποίοι όμως είναι σε
κίνδυνο να εμφανίσουν αρρυθμίες. Ειδικότερα το γλυκονικό Ca2+ μπορεί
να δοθεί κεντρικά ή περιφερικά, ενώ το χλωριούχο Ca2+ μπορεί να δοθεί
μόνο μέσω κεντρικής γραμμής (έχει υψηλότερη συγκέντρωση Ca2+ και αν
δοθεί περιφερικά θα προκαλέσει τοπική σκλήρυνση και γάγγραινα-νέκρωση). Όσο αφορά το γλυκονικό Ca2+ η αρχική δόση είναι 10 ml μέσα σε 2-5
min και η δεύτερη δόση μπορεί να δοθεί μετά από 5 min αν δεν υπάρξει
απάντηση (η απάντηση αναμένεται μέσα σε 3 min και διαρκεί 30-60 min).
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε βραδυαρρυθμία. Όσο αφορά το χλωριούχο Ca2+ 10% χορηγείται σε δόση 10-25 mg/kgΣΒ ή 0,1-0,25 ml/kgΣΒ μέσα
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σε 10-30 min, δόση που μπορεί να επαναληφθεί ακόμη μία φορά. Μετά
την αντιμετώπιση της υπερκαλιαιμίας με Ca2+ και τη βελτίωση του ΗΚΓ/
τος είναι καλό να τοποθετείται ορός NaCI 0,9% με 6 αμπούλες γλυκονικού
Ca2+ και να χορηγείται σε δόση 1 ml/kgΒΣ/ώρα. Υπάρχουν περιπτώσεις
αιφνίδιου θανάτου κατά την ενδοφλέβια χορήγηση Ca2+. Το Ca2+ μπορεί να
είναι τοξικό και να προκαλέσει δυσρυθμίες (επιδείνωση βραδυαρρυθμιών)
αλλά και ασυστολία (ανακοπή).
Η χορήγηση του Ca2+ για την αντιμετώπιση της υπερκαλιαιμίας σε
ασθενείς με υπερδακτυλιδισμό, είχε στην αρχή (1936) θεωρηθεί λάθος,
διότι βρέθηκε ότι προκαλούσε πέτρωση της καρδιάς (stone heart), στηριζόμενοι σε μία δημοσίευση με δύο περιστατικά. Σήμερα με ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας επί 30 έτη, αυτή η άποψη δεν τεκμηριώνεται και επιτρέπεται
η χορήγηση Ca2+ όμως θα πρέπει ο ρυθμός χορήγησης να είναι βραδύς
(20-30 min), σε μορφή διαλύματος 250 ml γλυκόζης με 1 amp γλυκονικού
Ca2+, κάτι που εξαρτάται από τη σοβαρότητα της κλινικής κατάστασης του
ασθενούς κι όταν υπάρχει στο ΗΚΓ/μα έλλειψη p κυμάτων και διευρυμένα
QRS διαστήματα (Evans & Greenberg 2005, Erickson & Olson 2008).
Υπέρτονο NaCI Διαπιστώθηκε ότι το υπέρτονο NaCI διορθώνει τις
ΗΚΓ/κές διαταραχές της υπερκαλιαιμίας. Αυτό επιτυγχάνεται με επίδραση στην ηλεκτρική κατάσταση της μυοκαρδιακής ίνας και όχι με μεταβολή
του Κ+ του ορού και είναι αποτελεσματικό σε υπονατριαιμικούς ασθενείς
(Garcia-Palmieri 1962, Ballantyne et al 1975).
Απομάκρυνση Εντερική Χρησιμοποιούνται οι ιονταλλακτικές ρητίνες
(Sodium polystyrene sulfonate-Kayexalate, Calcium polystyrene sulfonateKalimate). Κάθε gr ρητίνης αφαιρεί 0,5-1 mEq K+. Χρησιμοποιείται σε δόση
από το στόμα 15-20 gr (έχει καθυστερημένη δράση, διότι πρέπει να διανύσει όλο το έντερο -4-5 ώρες). Με ένεμα δίδεται σε δόση 30-60 gr +
σορβιτόλη ή duphalac (πρόβλημα είναι ότι πρέπει να παραμείνει το ένεμα
στο παχύ έντερο για 30-60 min για να υπάρξει αποτέλεσμα). Δεν υπάρχουν
ενδείξεις ότι η σορβιτόλη που προστίθεται στο kayexalate αυξάνει την αποτελεσματικότητα της ρητίνης. Βέβαια αν μία ρητίνη δεν μειώσει το Κ+ μέσα
στις πρώτες 4 ώρες από τη χορήγησή της, δεν πρέπει να χορηγείται για
την αντιμετώπιση της οξείας υπερκαλιαιμίας (Pepin & Shields 2012).
Το Kayexalate ποτέ δεν πρέπει να χορηγείται σε κάποιον με ήπιους
εντερικούς ήχους, επειδή η μετακίνηση των υγρών μπορεί να οδηγήσει σε
νέκρωση του παχέος εντέρου (1,8%) (αποτελεί υλικό γέλης με αιχμηρές
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άκρες) (Gerstman et al 1992). Επίσης δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, ισχαιμική κολίτιδα και αθηροσκλήρυνση του εντέρου. Το kayexalate προκαλεί δυσκοιλιότητα (Lillemoe
et al 1987).
Το patiromer (Veltassa) είναι μη απορροφούμενο συνθετικό πολυμερές,
που αποτελείται από λεία σφαιρικά σταγονίδια, διαμέτρου 100 μm (ανταλλάσσει K+ με Ca2+). Αποτελείται από α-φλουρο-καρβοξυλικό οξύ το οποίο
είναι σε μορφή ζεύγους με Ca2+. Όσο προχωρά το patiromer στο έντερο
κάποια από τα Ca2+ αντικαθίστανται από Η+. Θεωρείται ότι δρα κυρίως
στο κόλο, όπου το Patiromer διασπάται, επιτρέποντας τη θέση των Η+ να
καταλαμβάνουν τα Κ+ (όπου αυτό υπάρχει σε αυξημένες συγκεντρώσεις,
όπως επίσης το ΝΗ4+ και το Mg2+). Σε αντίθεση με το Kayexalate δεν διογκώνεται σημαντικά, όταν εκτίθεται στο νερό και δεν χρειάζεται καθαρτικό
για να φτάσει στο παχύ έντερο. Όταν λαμβάνεται από το στόμα (15-30 gr)
αποβάλλονται στα κόπρανα 15-20 mEq K+ (μειώνει το Κ+ του ορού κατά
0,23 mEq/L σε 7 ώρες. Παρενέργειές του είναι η υπομαγνησιαιμία (7,2%),
η αύξηση του Ca2+ (θεωρείται πιθανή μία έκτοπη εναπόθεση Ca2+) και η
δυσκοιλιότητα (6,3-11%) (Sterns et al 2016).
Το sodium zirconium cyclosilicate (ZS-9) δεν είναι πολυμερές (εκλεκτικός ανόργανος κατιοντικός ανταλλαγέας). Είναι κρύσταλλος εξαιρετικά
εκλεκτικός για το ΝΗ4+ και το Κ+ (ανταλλάσσει Νa+ και Η+ με Κ+), μη διαλυτός και μη απορροφήσιμος. Το Κ+ και το ΝΗ4+ τα οποία είναι περίπου ίδιου
μεγέθους, για να δράσουν πρέπει πρώτα να ενυδατωθούν (αυτό γίνεται
με κατανάλωση ενέργειας). Οι παρενέργειές του είναι οίδημα και διάρροια.
Είναι αποτελεσματικό για την οξεία υπερκαλιαιμία (10 gr ZS-9 μειώνουν
το Κ+ του ορού κατά 0,4 mEq/L σε μία ώρα, κατά 0,6 mEq/L σε 2 ώρες και
κατά 0,7 mEq/L σε 4 ώρες).
Αύξηση νεφρικής αποβολής Τα διουρητικά της αγκύλης σε υπερκαλιαιμία προκαλούν καλιουρία. Γι’ αυτό θα ήταν φρόνιμο να χρησιμοποιούνται
σε υπερογκαιμικούς ασθενείς με υπερκαλιαιμία. Πρέπει να αποφεύγεται
η υπογκαιμία, διότι μειώνει την αποβολή Κ+ δια των νεφρών (Weisberg
2008). Χρησιμοποιείται φουροσεμίδη σε δόση 20-40 mg ενδοφλέβια σε
βραδεία έγχυση. Αν ο ασθενής ήδη λάμβανε το φάρμακο, διπλασιάζεται η
ημερήσια δόση του και αν την λάμβανε από το στόμα χορηγείται ενδοφλέβια (μεγαλύτερες δόσεις φουροσεμίδης είναι απαραίτητες σε ΧΝΝ).
Σε υπερκαλιαιμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ακεταζολαμίδη. Η προ573
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σφορά HCO3- στα άπω σωληνάρια με τη δράση της ακεταζολαμίδης βοηθά
στην αύξηση της αποβολής Κ+ στα ούρα, ακόμη και σε ασθενείς με νεφρική
ανεπάρκεια. Επειδή όμως προκαλεί μεταβολική οξέωση είναι φρόνιμο να
χορηγείται μαζί με HCO3- (αυτό είναι ιδιαίτερα επιθυμητό σε ασθενείς με
μεταβολική οξέωση) (Fraley & Adler 1977).
Εξωνεφρική κάθαρση Με την αιμοκάθαρση μπορεί να αφαιρεθούν
25-50 mEq Κ+/ώρα και να μειωθεί το Κ+ του ορού κατά 1-1,3 mEq/L (μέσα
σε μία ώρα) και κατά 1 mEq/L τις επόμενες 2 ώρες. Το Κ+ του ορού μετά
την αιμοκάθαρση κάνει αναπήδηση (rebound), όπου χάνεται το 43% της
μείωσής του μετά από 1 ώρα και το 70% μετά από 6 ώρες (Εικόνα 29)
(Blumberg et 1997, Zehnder et al 2001). Τονίζεται ότι όταν δεν έχει γλυκόζη
το διάλυμα αιμοκάθαρσης χάνεται περισσότερο Κ+ στη συνεδρία, διότι τότε
δεν εισέρχεται το Κ+ στα κύτταρα (δεν εκκρίνεται ινσουλίνη και άρα περισσότερο διατίθεται για αποβολή), οπότε και με τη μέθοδο χάνονται μεγαλύτερες ποσότητες Κ+. Επίσης και το υψηλό Na+ του διαλύματος αυξάνει την
αποβολή του Κ+, διότι η αύξηση της ωσμωτικότητας του ορού, μετακινεί Κ+
από τον ενδοκυττάριο χώρο.

Εικόνα 29: Μεταβολές του Κ+ του ορού μετά από μία συνεδρία αιμοκάθαρσης
και 4 ώρες αργότερα
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Με την περιτοναϊκή κάθαρση επίσης αποβάλλεται Κ+ αλλά βραδύτερα.
Η μεγαλύτερη μεταβολή οφείλεται στη μετακίνησή του ενδοκυττάρια, εξαιτίας της γλυκόζης του διαλύματος και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε
ασθενείς υπό περιτοναϊκή κάθαρση (Clausen & Everts 1989).
Ενδοκυττάρια μετακίνηση Ινσουλίνη Χορηγείται διάλυμα γλυκόζης
και ινσουλίνης (κρυσταλλική ινσουλίνη 10 IU μαζί με 50 ml D/W 50% κάθε
6 ώρες με ρυθμό έγχυσης 20-30 min). Απαιτείται προσδιορισμός της γλυκόζης κάθε 2 ώρες. Οι υψηλές συγκεντρώσεις γλυκόζης μπορεί να προκαλέσουν θρόμβωση όταν δίδονται σε περιφερική φλέβα. Ιδεατά διάλυμα
D/W 50% πρέπει να δίδεται διαμέσου κεντρικού καθετήρα. Η χορήγηση
γλυκόζης χωρίς ινσουλίνη δεν συστήνεται, καθώς η απελευθέρωση της
ενδογενούς ινσουλίνης μπορεί να ποικίλλει και επιτυγχάνονται επίπεδα ινσουλίνης πολύ χαμηλότερα από τα επιθυμητά.
Αν και οι ασθενείς με ΧΝΝ εμφανίζουν αντοχή στην ινσουλίνη (ανθίστανται στη δράση της), έχουν φυσιολογική απάντηση στην υποκαλιαιμική
δράση της, επειδή η δραστηριότητα της Na+-K+-ATPάσης είναι ακόμη αυξημένη (διεγείρεται από την ινσουλίνη όταν χορηγείται σε υπερκαλιαιμία).
Μπορεί όμως να εμφανιστεί και υπογλυκαιμία για δύο λόγους: α) η ποσότητα της γλυκόζης δεν είναι επαρκής για να αποκαταστήσει την γλυκόζη
που χρησιμοποιήθηκε ως απάντηση στην εξωγενώς χορηγηθείσα ινσουλίνη και β) ο παρατεταμένος χρόνος ζωής της ινσουλίνης στο τελικό στάδιο
ΧΝΝ οδηγεί σε αρκετά αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης, η οποία παρατείνει
την παρουσία της για πάνω από μία ώρα.
β-διεγέρτες Χρησιμοποιούνται οι εκλεκτικοί β2-διεγέρτες (λ.χ. αλμπουτερόλη), ενδοφλέβια σε δόση 0,5 mg σε 15 min. Η δόση σε μορφή εισπνεόμενη είναι 4πλάσια της χορηγούμενης για βρογχοδιαστολή. Οι παρενέργειες που παρατηρούνται είναι μία μέτρια ταχυκαρδία (Montoliu et al 1987,
Nair et al 2005). Η αλμπουτερόλη ποτέ δεν πρέπει να χορηγείται ως επείγουσα θεραπεία σε ασθενείς με ΧΝΝ και υπερκαλιαιμία.
Αλκαλοποιητικοί παράγοντες (NaHCO3) Χρησιμοποιούνται μόνο σε
αποδεδειγμένη μεταβολική οξέωση ή σε υπερκαλιαιμία που προκάλεσε
καρδιακή ανακοπή. Πρέπει να ελέγχεται το pH πριν τη χορήγηση για να
αποφεύγεται η αλκάλωση. Επιδρούν με δύο τρόπους: α) ανακατανέμουν
το Κ+ (αλκάλωση) και β) αυξάνουν την αποβολή του δια των νεφρών, λόγω
αυξημένης προσφοράς Na+ στα άπω σωληνάρια. Χορηγούνται ενδοφλέβια ως ισότονο διάλυμα NaHCO3, 3 fl 4% των 50 ml σε 1 L distil water. Να
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αποφεύγεται σε τελικό στάδιο ΧΝΝ, λόγω κινδύνου υπερφόρτωσης της
κυκλοφορίας. Το διάλυμα αυτό μάλλον δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε
επείγουσες καταστάσεις, αφού ελάχιστα μεταβάλλει το Κ+ του ορού, παρά
τη μεταβολή που προκαλεί στα HCO3- του αίματος (Allon & Shanklin 1996,
Kim 1996).
3.6. Πρόγνωση
Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για τους θανάτους που προέρχονται από την
υπερκαλιαιμία στο γενικό πληθυσμό. Σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου
στις ΗΠΑ η υπερκαλιαιμία ευθύνονταν για το 1,9% της θνητότητας το 1993
(Acker et al 1998).
Για παρόμοιου βαθμού υπερκαλιαιμία, ο κίνδυνος για θάνατο είναι πολύ
μεγαλύτερος σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία και βαθμιαία
μειώνεται όσο αυξάνει η βαρύτητα της ΧΝΝ. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός
ότι όσο πιο συχνά είναι τα επεισόδια της υπερκαλιαιμίας (ΧΝΝ), οι ασθενείς αναπτύσσουν προστατευτικούς μηχανισμούς έναντι αυτής. Η θνητότητα της υπερκαλιαιμίας σε αιμοκαθαιρόμενους που χρειάζονται επείγουσα
αιμοκάθαρση είναι ίση με 24% (Choi & Ha 2013).
Συμπερασματικά η υπερκαλιαιμία είναι μία συχνή, δυνητικά απειλητική
για τη ζωή μεταβολική διαταραχή. Θα πρέπει να υπάρχει υπόνοια για την
κατάσταση αυτή με αναγνωρίσιμους παράγοντες κινδύνου ή/και σημεία και
συμπτώματα υπερκαλιαιμίας. Ψευδο-υπερκαλιαιμία είναι ένα εργαστήριο
ευρήματα με ψευδώς αυξημένα επίπεδα Κ+ ορού. Θα πρέπει να υπάρχει
υπόνοια σε έναν ασυμπτωματικό ασθενή χωρίς προφανή αιτία αύξησης
του Κ+ για τη διάγνωση της κατάστασης αυτής. Τα σημεία και συμπτώματα
τόσο της υπερκαλιαιμίας όσο και της υποκαλιαιμίας περιλαμβάνουν αδυναμία των σκελετικών μυών και διαταραχές της καρδιακής αγωγιμότητας.
Η αντιμετώπιση της υπερκαλιαιμίας περιλαμβάνει τη διακοπή τυχόν παραγόντων (φαρμάκων) που επιδεινώνουν την υπερκαλιαιμία, σταθεροποίηση
της μυοκαρδιακής μεμβράνης, φάρμακα που οδηγούν το Κ+ ενδοκυττάρια
και αύξηση της αποβολής του Κ+.
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ (Ξενόγλωσσες)
11βHSD2

11β-υδροξυστεροειδική δεϋδρογονάση τύπου 2

11β-OHD

11β-υδροξυλάση

11β-ΗSD 2

11β-υδρροξυστεροειδο- αφυδρογονάση 2

17α-OHD

17α-υδροξυλάσης

2,3-DPG

2,3-diphosphoglycerate

A.S.P.E.N.

American Society of Parenteral and Enteral Nutrition

ACEi

Αναστολέας μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης

ACTH

Adrenocorticotropic Hormone

AD

Αλκοολική δεϋδρογονάση

ADH

Αντιδιουρητικής ορμόνης

AFB

Acetate-free biofiltration

AFB-K

Acetate-free biofiltration with potassium profiled dialysate

ALDH

Αλδεϋδική δεϋδρογονάση

ANP

Atrial natriuretic peptide

APEX

Accelerated Peritoneal Examination

ARB

Ανταγωνιστής του υποδοχέα της αγγειοτενσίνης ΙΙ τύπου Ι

ARDS

Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων

BS

Bartter syndrome

BSND

Bartter syndrome with sensorineural deafness

CaBD

Calbindin-D28K

CACNA1S

Calcium voltage-gated channel subunit alpha1 S

CaSR

Calcium-sensing receptor

CFTR

Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator

CGRP

Calcitonin gene-related peptide
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ (Ξενόγλωσσες)
CHNOPIS

Carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur

CLCNKB

Chloride channel Kb

ClKb

Κανάλι CI-

CNIs

Αναστολείς της καλσινευρίνης

CO

Καρδιακή παροχή

COX2i

Αναστολέας της κυκλο-οξυγενάσης-2

CPPs

Calciprotein particles

CRRT

Continuous renal replacement therapy

DBP

Vitamin D binding protein

DEXA

Διπλή ενεργειακή απορροφησιομετρίας με ακτίνες Χ

DNa+

Συγκέντρωση νατρίου στο διάλυμα αιμοκάθαρσης

DOC

Deoxycorticosterone

DOPPS

Dialysis outcomes and practice patterns study

DRA

Downregulated-in-adenoma

EAST

Epilepsy, Ataxia, Sensorineural deafness, Tubulopathy

ECF

Εξωκυττάριος όγκος υγρών

EDHF

Endothelium-derived hyperpolarization factor

e-GFR

Υπολογιζόμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης

ENaC

Epithelial sodium channel

Et

Ουδός πυροδότησης

FDA

Food and drug administration

FGF23

Fibroblast growth factor 23

FWT

Μεταφορά ελευθέρου ύδατος

GFR

Ρυθμός σπειραματικής διήθησης (Glomerular Filtration
Rate)
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ (Ξενόγλωσσες)
GIRK

G protein-coupled inwardly-rectifying potassium channel

GRA

Glucocorticoid-remediable aldosteronism

GS

Gitelman syndrome

HCO3-

Διττανθρακικά ιόντα

HPLC

High performance liquid chromatography

Ht

Ταχύς μεταφορέας

HTLV-1

Ανθρώπινος T-λεμφοτρόπος ιός τύπου 1

ICD

International classification of diseases

IV

Ενδοφλέβια

KCNJ10

Potassium voltage-gated channel subfamily J member 10

Kir2.6

Inward rectifier potassium channel

LDL

Low density lipoprotein

LQTS

Long QT syndrome

ΜΤΑC

Mass transfer-area coefficients

ΝΚCC

Συμμεταφορέας Na+-2Cl--K+

MEPE

Matrix extracellular phosphoglycoprotein

mRNA

Messenger RNA

NAG

N-acetyl-β-D-glucosaminidase

NaPit2b

Na-dependent phosphate transporter ΙΙb

NCC

Συμμεταφορέας Na+-Cl-

NCCΤ

Na+-Cl− cotransporter

NEDD4

Νeural precursor cell-expressed developmentally
downregulated gene 4

NHANES

National health and nutrition examination survey

NHE-3

Αντιμεταφορέας Na+-H+ τύπου 3
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ (Ξενόγλωσσες)
NKCC2

Συμμεταφορέας Na+-2Cl--K+

NO

Οξείδιο του αζώτου

NSAIDs

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη

NΚCC2

Συμμεταφορέας Na+-2Cl--Κ+

pKa

Ισοηλεκτρικό σημείο

PNa+

Συγκέντρωση νατρίου στο πλάσμα

PPIs

Αναστολέας αντλίας πρωτονίων

PTG

Παραθυρεοειδείς αδένες

PTH

Παραθορμόνη

PTHrP

Parathormone related protein

RDP

Ταχείας έναρξης δυστονικός παρκινσονισμός

rEGF

Renal epidermal growth factor

ROMK

Renal outer medullary potassium channel

ROS

Ελεύθερες ρίζες οξυγόνου

SCN4A

Sodium voltage-gated channel alpha subunit 4

SD

Σταθερή απόκλιση

sFRP-4

Secreted frizzled related protein-4

SGLT

Na+-γλυκόζη συμμεταφορέας

SHM

Σποραδική ημιπληγική ημικρανία

SIADH

Συνδρόμου απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης

SLC12A3

Solute carrier family 12 member 3

SPS

Sodium polysterene sulfonate

TALΗ

Παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle

ΤΗΡ

Ολική υδροξυπρολίνη ούρων
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ΤΡR

Περιφερικές αντιστάσεις

tRNA

Transfer ΡΝΑ

TRP

Transient receptor potential

TRPM

Transient receptor potential melastatin

TRPM6

Transient receptor potential melastatin 6

TRPV5

Transient receptor potential cation channel, vanilloid
subfamily, member 5

VDR

Υποδοχείς βιταμίνης D

VDRs

Vitamin D receptor

VIP

Vasoactive intestinal peptide

ZS-9

Sodium zirconium cyclosilicate
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ (Ελληνικές)
ΑΑ

Αναπνευστική αλκάλωση

ΑΕΕ

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

ΑΕΣ

Άπω εσπειραμένο σωληνάριο

ΑΚ

Αιμοκάθαρση

ΑΚΘ

Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος

ΑΜΕ

Apparent Mineralocorticoid Excess

α-ΜΕΑ

Αναστολέας μετατρεπτικού ενζύμου

ΑΜΕΑ

Αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης

ΑΝΣ

Αυτόνομο νευρικό σύστημα

ΑΟ

Αναπνευστική οξέωση

ΑΠ

Αρτηριακή πίεση

ΑΠΚ

Αυτοματοποιημένη περιτοναϊκή κάθαρση

ΑΤΡ

Τριφωσφορική αδενοσίνη

ΑΦΔ

Ανεπιθύμητες φαρμακευτικές δράσεις

ΒΜΙ

Μάζα σώματος

ΒΡ

Αρτηριακή πίεση

ΓΟΠ

Γυναίκες με οστεοπόρωση

ΔΟΚ

Δραστικός όγκος κυκλοφορίας

ΔΟΜ

Διαταραχές των οστών και των μετάλλων

ΔΟΜ-ΧΝΝ

Σύνδρομο των διαταραχών των οστών και των μετάλλων

ΔΥΠΘ

Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός

ΕΕΣ

Εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο

ΕΝΥ

Εγκεφαλονωτιαίο υγρό

ΕΞΚΥ

Εξωκυττάριο υγρό
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ (Ελληνικές)
ΕΟ

Ουαμπαΐνη

ΕΦ

Ενδοφλέβια

Η+

Υδρογονοκατιόντα

ΗΚΓ/μα

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

ΗΚΦ/κές

Ηλεκτροκαρδιογραφκές

ΗΡΤ

Υπερπαραθυρεοειδισμός

ΗΤ

Υπερθυρεοειδισμός

ΘΥ

Θεραπεία υποκατάστασης

ΚΑΝ

Καρδιαγγειακή νόσος

ΚΜ

Κοιλιακή μαρμαρυγή

ΚΝΣ

Κεντρικό νευρικό σύστημα

ΚΤ

Κοιλιακή ταχυκαρδία

ΜΑ

Μεταβολική αλκάλωση

ΜΒ

Μοριακό βάρος

ΜΕΘ

Μονάδα εντατικής θεραπείας

ΜΟ

Μεταβολική οξέωση

ΝΣ

Νεφρωσικό σύνδρομο

ΝΣΟ

Νεφροσωληναριακή οξέωση

ΟΒΙ

Οξεοβασική ισορροπία

ΟΛΛ

Οξεία λεμφοκυτταρική λευχαιμία

ΟΜΛ

Οξεία μυελογενής λευχαιμία

ΟΝΒ

Οξεία νεφρική βλάβη

ΟΠ

Οστεοπόρωση

ΠΚ

Περιτοναϊκή κάθαρση
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ (Ελληνικές)
ΠΣ

Πολλαπλή σκλήρυνση

ΡΑ

Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός

ΡΕΤ

Peritoneal equilibration test

ΡΣΔ

Ρυθμός σπειραματικής διήθησης

ΡΤΗ

Παραθορμόνη

ΣΑΕΑ

Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης

ΣΕ

Σύνδρομο επανασίτισης

ΣΚΑ

Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

ΣΚΠΚ

Συνεχής κυκλική περιτοναϊκή κάθαρση

ΣΛΟ

Σύνδρομο λύσης όγκου

ΣΝ

Στεφανιαία νόσος

ΣΡΑΑ

Σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης

ΣΦΠΚ

Συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση

ΤΕΠ

Τμήμα επειγόντων περιστατικών

ΥΔ

Υπερδιήθηση

ΥΔ

Υπολειμματική διούρηση

ΦΔ

Φαρμακοδυναμική

ΦΔ

Φωσφοροδεσμευτικά

ΦΗ

Φυσιολογικά ηλικιωμένα άτομα

ΦΚ

Φαρμακοκινητική

ΦΝ

Φυσιολογικά νέα άτομα

ΧΝΑ

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

ΧΝΝ

Χρόνια νεφρική νόσος

ΧΝΝΤΣ

Χρόνια νεφρική νόσος τελικού σταδίου
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Εταιρείες - Χορηγοί Σεμιναρίου

Γιατί κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός

Το εύρος των λειτουργιών που προσφέρει η νέα τεχνολογία, επιτρέπει
την παροχή εξατομικευμένης, υψηλής ποιότητας αιμοκάθαρσης.
Αποτέλεσμα: επίτευξη των αναμενόμενων θεραπευτικών στόχων
και πιθανότητα μείωσης του κινδύνου επιπλοκών.
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