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Περιστατικό #1



Ιστορικό

• 44 ετών Αυστραλός επέστρεψε σπίτι του μετά από ολιγόωρο 
κυνήγι κανγκουρό. Ξαφνικά εμφάνισε δυσκολία στο να 
σταθεί όρθιος και αναγκάστηκε να περιμένει στο δάπεδο 
μέχρι να τον βοηθήσουν. H μυϊκή αδυναμία επιδεινώθηκε 
ταχέως με αποτέλεσμα την επόμενη ώρα να μεταφερθεί με 
ασθενοφόρο στο τοπικό νοσοκομείο.  

• Δεν ανέφερε κανένα άλλο σύμπτωμα, δεν πήρε κανένα 
φάρμακο, δεν έκανε χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών, ούτε είχε 
εκτεθεί σε οποιαδήποτε τοξίνη.  

• Προηγούμενο ιστορικό ελεύθερο, άριστη φυσική κατάσταση 



Κλινική εξέταση

• Γενικευμένη μυϊκή αδυναμία 

• Εν τω βάθει τενόντια αντανακλαστικά και 
αισθητικότητα κφ 

• Σε λίγες ώρες η αναπνευστική του 
λειτουργία επιδεινώθηκε και ο ασθενής 
διασωληνώθηκε



Εργαστηριακά ευρήματα

• Υποκαλιαιμία (1,4 mg/dl) 

•    CPK (289 U/L) 

• K ούρων 68 mg/dl 

• Θυρεοειδικές ορμόνες, έλεγχος αποβολής 
φαρμάκων με τα ούρα, δοκιμασία διέγερσης με 
ACTH, ενεργότητα ρενίνης πλάσματος, 
χοληνεστεράση πλάσματος κφ



Θεραπευτική αντιμετώπιση

• Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών με κάλιο και 
αποκατάσταση της συγκέντρωσης του 
καλίου σε 24 h 

• Την επόμενη μέρα αποσωληνώθηκε και 
γρήγορα επανέκτησε φυσιολογική μυϊκή 
δύναμη



Ποιά η αιτία της υποκαλιαιμίας;





Λεπτομερέστερη λήψη 
ιστορικού

• Κατανάλωση 4 lt Coca-Cola ημερησίως τα 
τελευταία 3 έτη ενώ όταν έβγαινε για κυνήγι 
κανγκουρό η ποσότητα της Coca-Cola 
αυξανόταν στα 10 lt 

• Είχε πολυουρία και νυκτουρία



Αιτίες υποκαλιαιμικής μυοπάθειαςμετά 
από υπερβολική κατανάλωση Coca-Cola

• Η cola περιέχει πολύ ζάχαρη (11 g/dl) και αμελητέα ποσότητα 
καλίου. Έτσι:  

• η οσμωτική διούρηση που προκαλεί συμπαρασύρει και 
κάλιο που εφόσον δεν αναπληρώνεται με τη δίαιτα οδηγεί 
σε έλλειψή του  

• προκαλεί έκκριση ινσουλίνης και μετακίνηση καλίου στα 
κύτταρα 

• Η cola περιέχει καφεΐνη (97 mg/l) η οποία ανταγωνίζεται τους 
υποδοχείς αδενοσίνης στο νεφρό οδηγώντας σε υπερβολική 
απώλεια καλίου και κατακράτηση νατρίου



Θεραπευτική αντιμετώπιση 

Περιορισμός της κατανάλωσης Coca-Cola 





Περιστατικό #2



• 60 ετών άνδρας με ιστορικό κατάχρησης αλκοόλ 
παρατήρησε μυϊκή αδυναμία στην περιοχή του 
τραχήλου  5 ημέρες πριν την προσέλευσή του στο 
Νοσοκομείο. Η μυϊκή αδυναμία προοδευτικά 
εξελίχθηκε και τελικά ο ασθενής εμφάνισε 
τετραπάρεση, με αποτέλεσμα να μη μπορεί όχι μόνο 
να περπατήσει αλλά ούτε καν να σταθεί όρθιος 

• Η κατανάλωση αιθανόλης τα τελευταία 20 έτη ήταν  
περίπου 150 gr την ημέρα 

• Λοιπό ιστορικό ελέυθερο, άριστη φυσική κατάσταση 
American Journal of Emergency Medicine, 2011

Ιστορικό



Κλινική εξέταση

• Κατά την άφιξή του στο Νοσοκομείο τα 
ζωτικά του σημεία ήταν σταθερά 

• Αισθητικότητα κφ 

• Κυρίαρχο εύρημα η τετραπάρεση

American Journal of Emergency Medicine, 2011



Εργαστηριακά ευρήματα

• Υποκαλιαιμία (2,1 mg/dl) 

• Υπομαγνησιαιμία (1,2 mg/dl) 

•  SGOT: 538 iu/l, SGPT:154 iu/l, γ-GT: 597 iu/l, 
CPK 17757 iu/l 

• Θυρεοειδικός και επινεφριδιακός έλεγχος κφ

American Journal of Emergency Medicine, 2011



Θεραπευτική αντιμετώπιση

• Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών με θειαμίνη, 
κάλιο και μαγνήσιο

American Journal of Emergency Medicine, 2011



American Journal of Emergency Medicine, 2011



Περιστατικό #3



• 35 ετών γυναίκα εισήχθη με πυρετό και πόνο στην 
αριστερή νεφρική χώρα από διημέρου. Η φυσική της 
εξέταση έδειξε ύπαρξη τοξικής κατάστασης (ΑΠ: 100/68, 
σφύξεις: 110, αριθμός αναπνοών 24/min). Giordano αρ. 
θετικό. Υπέρηχος κοιλίας ανέδειξε νεφρούς 
φυσιολογικού μεγέθους και απουσία υδρονέφρωσης. 
Διαγνώσθηκε πυελονεφρίτιδα αρ. νεφρού. Η ασθενής 
έλαβε ενδοφλέβια τικαρσιλλίνη/κλαβουλανικό, 
γενταμυκίνη και τετρακυκλίνη με αποτέλεσμα να 
βελτιωθεί σταδιακά τις επόμενες μέρες. Μετά από 2 
εβδομάδων χορήγησης των αντιβιοτικών έλαβε 
εξιτήριο χωρίς καμία επιπλέον αγωγή. 

Ιστορικό



• Μία εβδομάδα μετά το εξιτήριο η ασθενής 
εμφάνισε αδυναμία και παραισθησίες. Η 
φυσική εξέταση έδειξε την παρουσία 
κατακόρυφου νυσταγμού και καρπο-
πελματιαίου σπασμού. Στο ΗΚΓ έδειξε 
παράταση του Q-T και κύματα U

Ιστορικό



• Μία εβδομάδα μετά το εξιτήριο η ασθενής 
εμφάνισε αδυναμία και παραισθησίες. Η 
φυσική εξέταση έδειξε την παρουσία 
κατακόρυφου νυσταγμού και καρπο-
πελματιαίου σπασμού. Στο ΗΚΓ έδειξε 
παράταση του Q-T και κύματα U

Ιστορικό



Εργαστηριακά ευρήματα
• Κρεατινίνη: 0,9 mg/dl, Ουρία: 28 mg/dl 

• Κάλιο: 2,3 mEq/l, Nάτριο: 139 mEq/l, Χλώριο: 92 mEq/l, 
Διττανθρακικά: 34 mEq/l, Μαγνήσιο: 0,9 mg/dl 

• Ηλεκτρολύτες ούρων (mEq/l):  

• κάλιο: 35 

• νάτριο: 110  

• χλώριο: 106 

• Ca2+/κρεατινίνη (mg/mg): 0,53 (φυσ. εύρος <0,14) 

• Ρενίνη πλάσματος, αλδοστερόνη: κφ



Ποιά είναι η πιό πιθανή αιτία των 
ηλεκτρολυτικών διαταραχών;

• Παρενέργεια της τικαρσιλλίνης/κλαβουλανικού 

• Νεφροτοξικότητα τετρακυκλίνης 

• Άδηλη κατάχρηση διουρητικών 

• Σύνδρομο Bartter ή Gitelman  

• Νεφροτοξικότητα αμινογλυκοσίδης



Ποιά είναι η πιό πιθανή αιτία των 
ηλεκτρολυτικών διαταραχών;

• Παρενέργεια της τικαρσιλλίνης/κλαβουλανικού 

• Νεφροτοξικότητα τετρακυκλίνης 

• Άδηλη κατάχρηση διουρητικών 

• Σύνδρομο Bartter ή Gitelman  

• Νεφροτοξικότητα αμινογλυκοσίδης



Νεφρική διαχείριση του Κ+ υπό την παρουσία 
μη-επαναρροφούμενου ανιόντος (Ticarcillin)

ΔΟΑ



Νεφρική διαχείριση του Κ+ υπό την παρουσία 
μη-επαναρροφούμενου ανιόντος (Ticarcillin)

ΔΟΑ Αλδοστερόνη



Νεφρική διαχείριση του Κ+ υπό την παρουσία 
μη-επαναρροφούμενου ανιόντος (Ticarcillin)

ΔΟΑ Αλδοστερόνη
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Νεφρική διαχείριση του Κ+ υπό την παρουσία 
μη-επαναρροφούμενου ανιόντος (Ticarcillin)
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Νεφρική διαχείριση του Κ+ υπό την παρουσία 
μη-επαναρροφούμενου ανιόντος (Ticarcillin)
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Ποιά είναι η πιό πιθανή αιτία των 
ηλεκτρολυτικών διαταραχών;

• Παρενέργεια της τικαρσιλλίνης/κλαβουλανικού 

• Νεφροτοξικότητα τετρακυκλίνης 

• Άδηλη κατάχρηση διουρητικών 

• Σύνδρομο Bartter ή Gitelman  

• Νεφροτοξικότητα αμινογλυκοσίδης



Οι επιδράσεις της τετρακυκλίνης στα εγγύς 
σωληναριακά κύτταρα



Οι επιδράσεις της τετρακυκλίνης στα εγγύς 
σωληναριακά κύτταρα

ΝΣΟ  
τύπου ΙΙ



Ποιά είναι η πιό πιθανή αιτία των 
ηλεκτρολυτικών διαταραχών;

• Παρενέργεια της τικαρσιλλίνης/κλαβουλανικού 

• Νεφροτοξικότητα τετρακυκλίνης 

• Άδηλη κατάχρηση διουρητικών 

• Σύνδρομο Bartter ή Gitelman 

• Νεφροτοξικότητα αμινογλυκοσίδης



Θειαζιδικά διουρητικά ή  σύνδρομο Gitelman
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Θειαζιδικά διουρητικά ή  σύνδρομο Gitelman
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Θειαζιδικά διουρητικά ή  σύνδρομο Gitelman
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Θειαζιδικά διουρητικά ή  σύνδρομο Gitelman
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Διουρητικά της αγκύλης ή  σύνδρομο Bartter
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Διουρητικά της αγκύλης ή  σύνδρομο Bartter
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Ποιά είναι η πιό πιθανή αιτία των 
ηλεκτρολυτικών διαταραχών;

• Παρενέργεια της τικαρσιλλίνης/κλαβουλανικού 

• Νεφροτοξικότητα τετρακυκλίνης 

• Άδηλη κατάχρηση διουρητικών 

• Σύνδρομο Bartter ή Gitelman  

• Νεφροτοξικότητα αμινογλυκοσίδης



Nat. Rev. Nephrol, 2009

Οι επιδράσεις της γενταμυκίνης στο παχύ ανιόν 
σκέλος της αγκύλης του Henle



Σας ευχαριστώ !


