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Ραβδομυόλυση από ορτύκια 

• Βίβλος, στο Βιβλίο Έξοδος

• Φυγή Εβραίων από την Αίγυπτο, μαζική δηλητηρίαση από την βρώση ορτυκιών 

(quail)

• Ξέρουμε ότι: τα ορτύκια στην εαρινή μετανάστευση τρώνε κώνειο (hemlock, 

conium Maculatum)

• H τοξίνη cicutin προκαλεί σπασμούς, ραβδομυόλυση και οξεία νεφρική ανεπάρκεια

Ο θάνατος του Σωκράτη (399 π.Χ) 

• Φαίδρος, Διάλογοι του Πλάτωνα

• Δεν ταιριάζει η περιγραφή του θανάτου μόνο με κώνειο

• Κεντρομόλος απώλεια του πόνου και αίσθηση πίεσης στα άκρα 

• Ίσως μείγμα δηλητηρίων, μαζί με κώνειο

Ιστορικά στοιχεία

Clin Chem Lab Med 2010;48(6):749–756 
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Αιτίες ραβδομυόλυσης 
α). Φυσικές αιτίες

– Τραύμα και συμπίεση

– Απόφραξη αγγείων

– Καταστάσεις shock

– Έντονη μυϊκή δραστηριότητα, π.χ επιληψία 

– Ηλεκτροπληξία, κεραυνός

– Κακοήθης υπερθερμία

– Σηψαιμία 

β). Μη φυσικές αιτίες

– Μεταβολικά σύνδρομα (ανεπάρκεια καρνιτίνης, νόσος McArdle κλπ)

– Τοξίνες

– Φάρμακα

– Λοιμώξεις (Coxsackie virus, Herpes, Legionella)

– Ηλεκτρολυτικές διαταραχές 

• Na↑ Νa ↓ ,  K ↓, Ca ↓,  P ↓

– Ενδοκρινικές διαταραχές 

– Αυτοάνοσοι νόσοι

• Πολυομυοσίτιδα

• Δερματομυοσίτιδα

Επιδημιολογία & παθοφυσιολογία

� 10-50% των ασθενών με ραβδομυόλυση αναπτύσσουν οξεία νεφρική ανεπάρκεια (ΟΝΑ)

� Θνησιμότητα 7-80%

� Υψηλότερη θνησιμότητα σε πολυοργανικό σύνδρομο

Παθοφυσιολογία

� Άμεση βλάβη της κυτταρικής μεμβράνης

� Υποξία του μυϊκού κυττάρου που οδηγεί σε έλλειψη ATP

� Ηλεκτρολυτικές διαταραχές που διαταράσσουν την αντλία Na-K

� Η μυϊκή βλάβη προκαλεί μετακίνηση του ασβεστίου από τον εξωκυττάριο στον 

ενδοκυττάριο χώρο. Η περίσσεια του  ασβεστίου  στο κύτταρο προκαλεί παθολογική 

αλληλεπίδραση ακτίνης και μυοσίνης, ενεργοποίηση κυτταρικών πρωτεασών και νέκρωση 

μυϊκών ινών

� Μυϊκή βλάβη και απελευθέρωση στην κυκλοφορία μεγάλων ποσοτήτων K, P, CK, 

μυοσφαιρίνης και ουρικού

� Καθίζηση μυοσφαιρίνης  στα  νεφρικά σωληνάρια, απόφραξη και νεφρική βλάβη
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Έλλειψη 

ΑΤP

Κ, P Mb CK,
Ουρικό

Κλινικές εκδηλώσεις 
� Κλασσική τριάδα: μυϊκός πόνος, αδυναμία και σκοτεινόχρωμα ούρα

� 50% χωρίς μυϊκό πόνο και  αδυναμία

� Ταξινόμηση των συμπτωμάτων:

� Μυοσκελετικά

� Γενικευμένα (κακουχία, πυρετός, ταχυκαρδία)

� Επιπλοκές (ηπατική δυσλειτουργία, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη)

Εργαστηριακός έλεγχος
� Αύξηση LDH, αλδολάσης και αμινοτρανφερασών

� Άλλοι μυϊκοί δείκτες (καρβονική ανυδράση II, τροπονίνη I) 

� Αύξηση κρεατινίνης σε μεγαλύτερο βαθμό από την ουρία

� Γενική ούρων: κύλινδροι Mb, κύλινδροι ουρικού, μυοσφαιριναιμία

� K ↑, Ca↓ P ↑, Ουρικό ↑
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Αντιμετώπιση

� Σταθεροποίηση του ασθενούς

� Αποκατάσταση των υγρών με  χορήγηση  NaCl και πρώιμη (6 πρώτες ώρες) πρόκληση διούρησης

� Μανιτόλη και διττανθρακικά: θεωρούνται η standard θεραπεία, όμως η ωφέλειά τους δεν έχει 

αποδειχθεί

� Προσοχή: τα διττανθρακικά μπορεί να επιδεινώσουν την υπασβεστιαιμία, ιδιαίτερα όταν διορθώνεται η 

υποογκαιμία

Συμπεράσματα

• Η ραβδομυόλυση αποτελεί δυνητικά επικίνδυνη για την ζωή κατάσταση

• Υποψία ραβδομυόλυσης: σε κάθε κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει βλάβη των 

σκελετικών μυών

• Κλινικά σημεία και συμπτώματα: μυϊκός πόνος, μυϊκή ευαισθησία, σκοτεινά ούρα 

• Εργαστηριακά ευρήματα: 

↑ CK, γενική ούρων (κύλινδροι, θετικό dipstick για αίμα, χωρίς ερυθρά στην μικροσκοπική 

εξέταση)  

• Η έντονη  ενυδάτωση μπορεί να προλάβει τις επιπλοκές. 

• Η μανιτόλη και τα διττανθρακικά: αν και συχνά συνιστώνται, δεν έχει αποδειχθεί η ωφέλειά 

τους


