
Περίληψη

Σκοπός: Η υπερκαλιαιμία αποτελεί μια επικίνδυνη ηλεκτρολυ-

τική διαταραχή σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια περιοδική

αιμοκάθαρση. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιορι-

σθούν οι παράγοντες που οδηγούν σ’ αυτή την επιπλοκή και η προ-

σπάθεια να προληφθούν ή να αντιμετωπισθούν έγκαιρα για την

αποφυγή θανατηφόρων τελικών εκβάσεων.

Ασθενείς-Μέθοδοι: Στη μελέτη 80 σταθεροποιημένων ασθενών

υπό χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση καταγράφηκε η ηλικία, ο μέ-

σος όρος των τιμών του καλίου στον ορό, της κρεατινίνης και της

ουρίας αίματος, πριν από τη συνεδρία της αιμοκάθαρσης το τελευ-

ταίο τρίμηνο, καθώς και το εάν ελάμβαναν αναστολείς της ρενίνης

-αγγειοτενσίνης ή/και β-αποκλειστές. Επίσης αναλύθηκε το εάν

χρειάζονταν ρητίνες ανταλλαγής καλίου-νατρίου. Oι ασθενείς χω-

ρίστηκαν σε 2 ομάδες: την ομάδα Α με κάλιο ορού < 5,5 mEq/L

(46), και στην ομάδα Β με ασθενείς με κάλιο ≥ 5,5 mEq/L (34). Ας

σημειωθεί ότι 17 ασθενείς μεταξύ των 80 (21%) εμφάνιζαν μέση τι-

μή καλίου ≥ 6 mEq/L. Oι διαιτητικές συμβουλές ήταν σαφείς, ιδι-

αίτερα ως προς τις τροφές πλούσιες σε κάλιο. Η στατιστική ανάλυ-

ση περιλάμβανε το t-test για μη ζεύγη μεταξύ των 2 ομάδων και

συσχέτιση των τιμών καλίου όλων των αρρώστων με τις τιμές ου-

ρίας και κρεατινίνης ορού. Για τους ασθενείς, οι οποίοι λάμβαναν

αναστολείς ρενίνης-αγγειοτενσίνης ή β-αποκλειστές, η στατιστική

ανάλυση περιελάμβανε τη μέθοδο x2.

Αποτελέσματα: Η ηλικία μεταξύ των ασθενών των 2 ομάδων

και η μέθοδος αιμοκάθαρσης δεν είχαν στατιστικά σημαντική δια-

φορά. Όσον αφορά τα επίπεδα ουρίας-κρεατινίνης η στατιστική

ανάλυση έδειξε σημαντική διαφορά . Η σχέση των τιμών καλίου

νατρίου με τις τιμές ουρίας και κρεατινίνης στους 80 ασθενείς βρέ-

θηκε οριακά σημαντική, αλλά η διασπορά των τιμών ήταν αρκετά

μεγάλη για να αξιολογηθεί στην κλινική πράξη. Αναστολείς ρενί-

νης-αγγειοτενσίνης στην ομάδα Α λάμβαναν το 8,7% των αρρώ-

στων, ενώ στην ομάδα Β το 26,5 % (p<0,03). Ρητίνες ανταλλαγής

ιόντων καλίου νατρίου λάμβαναν και στις 2 ομάδες το 17% των

ασθενών.

Συμπεράσματα: Η υπερκαλιαιμία που παρατηρείται σε ορισμέ-

νους ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρ-

ση μπορεί να οφείλεται σε λήψη τροφών με υψηλή περιεκτικότητα

καλίου ή/και σε μειωμένη δοσολογία αιμοκάθαρσης. Η ηλικία δεν

παίζει ρόλο στην εμφάνιση υπερκαλιαιμίας, ενώ η λήψη β-αποκλει-
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στών και αναστολέων του συστήματος ρενίνης-αγ-

γειοτενσίνης παίζει ρόλο στην εμφάνιση των υψη-

λών τιμών καλίου στον ορό. Από την άλλη πλευρά, η

αυστηρή δίαιτα δεν λειτουργεί ευνοϊκά στον ψυχο-

λογικό τομέα του χρόνιου ουραιμικού ασθενούς .

Επομένως, χρειάζεται να φροντίζει κανείς την καλή

λειτουργία της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας για

να επιτυγχάνεται ικανή δοσολογία αιμοκάθαρσης

και χρήση εναλλακτήρων ιόντων του καλίου-νατρί-

ου ιδιαίτερα εντός του τριημέρου του Σαββατοκύ -

ριακου και των αργιών.

Λέξεις κλειδιά: αιμοκάθαρση, αναστολείς ρενίνης-
αγγειοτενσίνης, υπερκαλιαιμία, χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια.

Εισαγωγή

Στην κλινική πράξη οι διαταραχές του καλίου

στο πλάσμα αποτελούν τις πιο συχνές επιπλοκές

στην ισορροπία υγρών και ηλεκτρολυτών. Oι ασθε-

νείς μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί ή να έχουν

συμπτώματα που να κυμαίνονται από ελαφρά αδυ-

ναμία μέχρι αιφνίδιο θάνατο1. Το κάλιο είναι βα-

σικό στοιχείο για πολλές κυτταρικές λειτουργίες,

ανευρίσκεται στις περισσότερες τροφές και απεκ-

κρίνεται κυρίως από τους νεφρούς. Η τυπική δίαιτα

ενός υγιούς ατόμου περιέχει συνήθως γύρω στα

100 mEq καλίου ημερησίως. Επίσης, υπάρχουν πί-

νακες με την ακριβή περιεκτικότητα Καλίου στις

καθημερινές τροφές που λαμβάνονται από τον γε-

νικό πληθυσμό2 (Πίν. 1).

Στους ασθενείς υπό Χρόνια Περιοδική Αιμο -

κάθαρση και ιδιαίτερα στους ανουρικούς, το κάλιο

ορού μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα,

επικίνδυνα για τη ζωή του αρρώστου, δηλαδή πάνω

από 7mEq/L. Το ΗΚΓ, εφόσον γίνει τη δεδομένη

χρονική στιγμή3, θέτει τη διάγνωση (Εικ. 1) με τη

χαρακτηριστική εικόνα βραδυκαρδίας, ανύψωσης

του Τ, διεύρυνσης του QRS, εξάλειψη του p κ.ο.κ.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ασθενείς που εμ-

φανίζουν χαμηλό κάλιο λόγω κακής διατροφής ή

λόγω αφαίρεσης υπερβολικής ποσότητας καλίου με

τον τεχνητό νεφρό ή διατηρώντας ικανό όγκο ού-

ρων τους πρώτους μήνες μετά την έναρξη της αιμο-

κάθαρσης. Η χαμηλή πυκνότητα καλίου στο πλάσμα

προάγει την εμφάνιση καρδιακών αρρυθμιών και

ηλεκτροκαρδιογραφικών μεταβολών, όπως συχνά

είναι η κολπική μαρμαρυγή – πλήρης αρρυθμία4.

Στην παρούσα εργασία έγινε καταγραφή των

επιπέδων καλίου (Κ+) στο πλάσμα πριν από τη συ-

νεδρία σε σύνολο 80 ασθενών υπό χρόνια περιοδι-

κή αιμοκάθαρση. O επιπολασμός και τα αίτια της

υπερκαλιαιμίας συγκρίθηκαν με παράγοντες όπως

είναι τα επίπεδα της ουρίας και κρεατινίνης αίμα-

τος, η φαρμακευτική αγωγή των ασθενών και η τε-

χνική της αιμοκάθαρσης, λαμβάνοντας υπόψη τον

μέσο όρο των δεδομένων των τελευταίων 3 μηνών.

Υλικό-Μέθοδος

Κατά το χρονικό διάστημα 1.11.2015 μέχρι

31.1.2016 καταγράφηκαν σε 80 σταθεροποιημέ-

νους ασθενείς υπό Χρόνια Περιοδική Αιμοκά -

θαρση η ηλικία τους και κατά το τελευταίο τρίμηνο

ελήφθη ο μέσος όρος των τιμών του καλίου στον

ορό, της κρεατινίνης και της ουρίας αίματος πριν

από τη συνεδρία της αιμοκάθαρσης, καθώς και το

εάν ελάμβαναν αναστολείς της ρενίνης-αγγειοτεν-

σίνης ή/και β-αποκλειστές. Επίσης αναλύθηκε το

εάν χρειάζονταν ρητίνες ανταλλακτικές καλίου-να-

τρίου, καταγράφηκε ο αριθμός των αιμοκαθάρσε-

ων την εβδομάδα και το είδος της αιμοκάθαρσης,

δηλαδή κλασική ή αιμοδιαδιήθηση. Αποκλείστηκαν

ασθενείς με εμπύρετα νοσήματα ή καρκινοπαθείς,

υπερκαταβολικοί ή νεοεντασόμενοι τους τελευταί-

ους 6 μήνες. Oι ασθενείς χωρίστηκαν σε 2 ομάδες:

την ομάδα Α και την ομάδα Β. Oι ασθενείς με κά-

λιο < 5,5 mEq/L ήταν 46 (ομάδα Α), ενώ οι ασθε-

νείς με κάλιο ≥ 5,5 mEq/L ήταν 34 (ομάδα Β).

Ασθενείς με Κ+ ορού ≥ 6 mEq/L ανέρχονταν σε 17

και ήταν ποσοστό 21% του συνόλου των ασθενών.

Η μέση ηλικία των ασθενών με κάλιο πλάσματος

<5,5 mEq/L (ομάδα Α) ήταν 69,9 χρόνια, ενώ αντί-

Εικόνα 1. Γυναίκα Π.Μ. 83 ετών με στεφανιαία νόσο υπό

χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση προσήλθε με κάλιο

ορού 7,8 mEq/L και βαριές ηλεκτροκαρδιογραφικές

αλλοιώσεις.



μ. ΠαΠαδημητριoυ και συν. Ελληνική Νεφρολογία, 29, 2017

30

στοιχα στους ασθενείς με κάλιο ≥ 5,5 mEq/L (ομά-

δα Β) ήταν 65,3 χρόνια. Τα μηχανήματα αιμοκά-

θαρσης ήταν του τύπου FORMULA 2000 της εται-

ρείας DEMO, ενώ τα φίλτρα είχαν ως μεμβράνη

την πολυαιθεροσουλφόνη. Το διάλυμα αιμοκάθαρ-

σης είχε περιεκτικότητα Κ+ ίση με 2,0 mEq/L. Η δί-

αιτα των ασθενών ποίκιλε αναλόγως με τον χαρα-

κτήρα του αρρώστου. Oι διαιτητικές συμβουλές

ήταν σαφείς ιδιαίτερα ως προς τις τροφές πλούσιες

σε K+ (Πίν. 1), πλην όμως η συμμόρφωση των

ασθενών δεν ήταν πάντοτε εξασφαλισμένη.

Η στατιστική ανάλυση περιλάμβανε το t-test

για μη ζεύγη μεταξύ ασθενών με κάλιο κάτω από

5,5 mEq/L (Oμάδα Α) σε σύγκριση με ασθενείς με

κάλιο πάνω από 5,5 mEq/L (Oμάδα Β). Επίσης οι

τιμές καλίου με τη μέθοδο του t-test για μη ζεύγη

συσχετίστηκαν με τις τιμές ουρίας και κρεατινίνης

αίματος μεταξύ των ασθενών και των 2 ομάδων. Το

ίδιο εφαρμόστηκε για τη διαφορά της ηλικίας μετα-

ξύ των ασθενών των 2 παραπάνω ομάδων. Τέλος,

συσχετίστηκαν οι τιμές του καλίου όλων των αρρώ-

στων με τις τιμές της ουρίας αίματος και κρεατινί-

νης για να διαπιστωθεί η τυχόν σημαντικότητα της

συσχέτισης. Για τους ασθενείς οι οποίοι λάμβαναν

αναστολείς ρενίνης-αγγειοτενσίνης ή β-αποκλει-

στές, η στατιστική ανάλυση περιελάμβανε τη μέθο-

δο x2. Η εύρεση σημαντικότητας διατυπώνονταν σε

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις όταν το p ήταν μι-

κρότερο του 0,05.

Αποτελέσματα

Η ηλικία είχε στατιστικά μη σημαντική διαφο-

ρά με t-test για μη ζεύγη (Πίν. 2), ενώ η στατιστική

διαφορά με την ίδια μέθοδο όσο αφορά το κάλιο εξ

ορισμού μεταξύ της ομάδας Α και Β βρέθηκε λίαν

σημαντική (p<0,001). Στα επίπεδα της ουρίας αί-

ματος μεταξύ της ομάδας Α και της ομάδας Β

υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά (Πίν. 3). Η

μέση τιμή της ουρίας αίματος ήταν 131,85 mg/dl

στην ομάδα Α και 152,74 mg/dl στην ομάδα Β. Η

στατιστική ανάλυση με το t-test για μη ζεύγη έδειξε

λίαν σημαντική διαφορά (p<0,004). Η μέση τιμή

της κρεατινίνης ορού ανερχόταν στην ομάδα Α στα

8,2 mg/dl και στην ομάδα Β στα 9,7 mg/dl. Η ανά-

λυση της διαφοράς (Πίν. 4) με τη μέθοδο t-test

έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,01).

Στη προσπάθεια συσχέτισης των τιμών του κα-

λίου με τις τιμές της ουρίας (Εικ. 2, 3) και της κρε-

ατινίνης στους 80 υπό μελέτη ασθενείς βρέθηκε

Πίνακας 1. Τροποποιημένος από τη βιβλιογραφία1. Περι -

εκτικότητα τροφών σε κάλιο (Τροφές με υψηλό Κ+).

ΤΡOΦΗ ΜΕΡΙΔΑ Κ+(mEq)

Μπανάνα 1τμχ=110g 11

Λάχανο 170g 16

Σοκολάτα 1 φλυτζάνι 168g 16

Φακές 1 φλυτζάνι 128g 19

Πατάτες φούρνου 202g 28

Σταφίδες 1 φλυτζάνι 145g 28

Ξερά φασόλια 1 φλυτζάνι 252g 22

Ζυμαρικά με σάλτσα 1 φλυτζάνι 250g 20

Σάλτσα ντομάτας κονσέρβα 1 φλυτζάνι 245g 21

Γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά 227g 15

Αμύγδαλα 100g 10

Πατατάκια – Chips 100g 15

Σύκα φρέσκα 100g 26

Φιστίκια 100g 13

Πίνακας 2. Σύγκριση της ηλικίας των ασθενών της ομάδας

Α με τους ασθενείς της ομάδας Β. Τα αποτελέσματα πα-

ρουσιάζονται ως μέση τιμή ± σταθερή απόκλιση (±SD).

Κ+ < 5,5 (mEq/L) Κ+ ≥ 5,5 (mEq/L)

Ασθενείς (n) 46 34

Μέση Ηλικία (χρόνια) 69,9 ± 13,9 65,3 ± 20,8

t 1,99

p 0,137(N.S)

Πίνακας 3. Σύγκριση του επιπέδου της ουρίας αίματος με-

ταξύ των ασθενών της ομάδας Α και Β. Τα αποτελέσματα

εμφανίζονται ως μέση τιμή.

Κ+ < 5,5 (mEq/L) Κ+ ≥ 5,5 (mEq/L)

Ασθενείς (n) 46 34

ουρία αίματος (mg/dl) 131,8 152,7

t 1,99

p 0,004

Πίνακας 4. Σύγκριση των επιπέδων της κρεατινίνης ορού

μεταξύ των ασθενών της ομάδας Α και Β.

Κ+ < 5,5 (mEq/L) Κ+ ≥ 5,5 (mEq/L)

Ασθενείς (n) 46 34

κρεατινίνη ορού (mg/dl) 8,2 9,7

t 1,99

p 0,012



Ελληνική Νεφρολογία, 29, 2017 Παραγoντεσ Πoυ Πρoαγoυν την εμφανιση υΠερκαλιαιμιασ σε ασθενεισ υΠo ΧΠα

31

οριακά σημαντική συσχέτιση, αλλά η διασπορά των

τιμών ήταν αρκετά ευρεία για να αξιολογηθεί στην

κλινική πράξη. Με τη μέθοδο x2 μελετήθηκε η δια-

φορά του αριθμού των ασθενών που λάμβαναν

αναστολείς της ρενίνης-αγγειοτενσίνης. Στην ομά-

δα Α 4 από τους 46 (8,7%),ενώ στην ομάδα Β 9 από

τους 34 (26,5%) λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή με

αναστολείς της ρενίνης-αγγειοτενσίνης (RA) λόγω

αρτηριακής υπέρτασης (Πίν. 5). Η διαφορά μεταξύ

των 2 ομάδων ήταν στατιστικά σημαντική (p<0,03).

Όσον αφορά την λήψη ρητινών ιόντων καλίου-να-

τρίου (Kayexalate) το ποσοστό λήψης του φαρμά-

κου και στις 2 ομάδες ήταν 17%. Τέλος, δεν υπήρχε

διαφορά στην κατανομή των αρρώστων που υπο-

βάλλονταν σε κλασσική αιμοκάθαρση ή αιμοδια-

διήθηση μεταξύ των ασθενών της ομάδας Α και Β

(61% και 62% αντίστοιχα για την κλασσική αιμο-

κάθαρση).

Συζήτηση

Η ομοιόσταση του καλίου διαταράσσεται ως

γνωστόν όταν η σπειραματική διήθηση φτάσει σε

χαμηλά επίπεδα, οπότε ο ασθενής είναι υποχρεω-

μένος να εισαχθεί σε πρόγραμμα χρονίας περιοδι-

κής αιμοκάθαρσης, ιδιαίτερα όταν λαμβάνει ανα-

στολείς ρενίνης-αγγειοτενσίνης ή β-αποκλειστές1,5.

Στην αιμοκάθαρση τα σχετικά υψηλά επίπεδα του

καλίου εξακολουθούν να απασχολούν το ιατρονο-

σηλευτικό προσωπικό για διάφορους λόγους: είτε

λόγω του ασθενούς που δεν είναι πειθαρχικός στο

διαιτολόγιό του, είτε λόγω του ότι δεν επιτυγχάνε-

ται η κατάλληλη για τον άρρωστο δόση αιμοκάθαρ-

σης. Συμπερασματικά, η υπερκαλιαιμία μπορεί να

είναι ασυμπτωματική, αλλά όταν υπερβαίνει κά-

ποια όρια δεν παύει να είναι επικίνδυνη σε ασθε-

νείς υπό Χρόνια Περιοδική Αιμοκάθαρση. O θερά-

πων ιατρός οφείλει να αναζητεί, βασιζόμενος στις

μηνιαίες αλλά και στις επείγουσες βιοχημικές εξε-

τάσεις, την πιθανή εμφάνιση υπερκαλιαιμίας, έτσι

ώστε να προλάβει ακόμη και ενδεχόμενη εμφάνιση

κοιλιακής μαρμαρυγής, που ως γνωστόν αποτελεί

αίτιο καρδιακής ανακοπής6.

Oι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο συνήθως

ανέχονται την υπερκαλιαιμία με λιγότερες καρδια-

κές και ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές σε

σχέση με τα φυσιολογικά άτομα. O μηχανισμός αυ-

τής της προσαρμογής δεν είναι πλήρως κατανοη-

τός1. Παρόλα αυτά σοβαρή υπερκαλιαιμία πάνω

από 6 mΕq/L ή η παρουσία ηλεκτροκαρδιογραφι-

κών αλλοιώσεων μπορεί να οδηγήσουν σε θανατη-

φόρες επιπτώσεις, οπότε οι ασθενείς θα πρέπει να

διαγιγνώσκονται και να θεραπεύονται επειγόντως.

Η υπερκαλιαιμία εκτός από τις ηλεκτροκαρδιογρα-

φικές διαταραχές (Εικ. 1) προσβάλλει και το μυικό

σύστημα, προκαλώντας αδυναμία και αναπνευστική

ανεπάρκεια λόγω παράλυσης του διαφράγματος1.

Η υπερκαλιαιμία μπορεί να οφείλεται είτε σε

υπερβολική λήψη τροφών με υψηλή περιεκτικότητα

καλίου (Πίν. 1), είτε λαμβάνοντας «αντικατάστα-

Εικόνα 3. O συντελεστής συσχέτισης (r = 0,337), εμφανί-

ζει p=0,002.

Συσχέτιση των τιμών Κ+ 
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Εικόνα 2. O συντελεστής συσχέτισης (r = 0,308), εμφανί-

ζει p=0,005.

Συσχέτιση των τιμών Κ+ με τα επίπεδα Ουρίας αίματος (n= 80 ασθενείς)

1
0

0 50 100 150 200 250 300

2
3
4
5
6
7
8

Τιμές ουρίας (mg/dl)

Τι
μέ

ς 
κα

λί
ου

 ο
ρο

ύ 
(m

Eq
/L

)

Πίνακας 5. Η επίδραση των αναστολέων ρενίνης-αγγειοτεν-

σίνης (RA) ήταν σημαντική στο κάλιο του ορού (p = 0,03).

Ασθενείς με Ασθενείς με Σύνολο

Κ < 5,5 mEq Κ ≥ 5,5 L

Χορηγήθηκαν 4 9 13

αναστολείς RA

Δεν Χορηγήθηκαν 42 25 67

αναστολείς RA

Σύνολο 46 34 80
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τα» μαγειρικού άλατος τα οποία περιέχουν 10-13

mmol Κ+/gr ουσίας. Από την άλλη πλευρά, οι χρό-

νιοι νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση είναι σχεδόν

ανουρικοί και όταν λαμβάνουν φάρμακα που

αδρανοποιούν το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης,

είναι επιρρεπείς στην εμφάνιση υπερκαλιαιμίας7.

Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε ότι η ηλικία και

η μέθοδος αιμοκάθαρσης δεν σχετίζονταν με την

εμφάνιση της υπερκαλιαιμίας. Από την άλλη πλευ-

ρά, τα επίπεδα ουρίας και κρεατινίνης ορού είχαν

οριακά σημαντική ή σημαντική αντίστοιχα επίδρα-

ση στα επίπεδα καλίου στους ασθενείς. Έτσι, στην

ομάδα Β η μέση τιμή ουρίας ήταν 152,7 mg/dl, ενώ

στην ομάδα Α ήταν 131,8 mg/dl, η μέση κρεατινίνη

ορού ήταν 9,7 mg/dl και 8,2 mg/dl αντίστοιχα.

Η λήψη β-αποκλειστών και αναστολέων ρενί-

νης-αγγειοτενσίνης επέφερε σημαντική διαφορά

στις τιμές καλίου, αφού περίπου το 26% των ασθε-

νών ελάμβαναν τέτοια φάρμακα στην ομάδα Β, ενώ

στην ομάδα Α μόνο το 8,7%. Η λήψη ρητινών

ανταλλαγής ιόντων καλίου-νατρίου δεν είχε διαφο-

ρά στις 2 ομάδες ούτε το εάν υποβάλλονταν σε κλα-

σική αιμοκάθαρση ή αιμοδιαδιήθηση. Επομένως, οι

απείθαρχοι ασθενείς στο διαιτολόγιό τους ή εκείνοι

που δεν ελάμβαναν την σωστή δόση αιμοκάθαρσης

είχαν υψηλότερες τιμές καλίου στον ορό. Ως γνω-

στόν, η δόση της αιμοκάθαρσης εξαρτάται από τη

συχνότητα της αιμοκάθαρσης ανά βδομάδα, από το

σωματικό βάρος και τη ροή του αίματος από την αρ-

τηριοφλεβική επικοινωνία ή από τον καθετήρα αι-

μοκάθαρσης.

Κατά τη γνώμη των συγγραφέων οι αυστηρές

δίαιτες δεν λειτουργούν ευνοϊκά στον ψυχολογικό

τομέα του χρόνιου ουραιμικού ασθενούς. Επομένως,

θα πρέπει να φροντίζει κανείς την καλή λειτουργία

της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας ή την άψογη λει-

τουργία του καθετήρα αιμοκάθαρσης. Η χρήση

Kayexalate συχνά καθίσταται απαραίτητη στο τριή-

μερο του Σαββατοκύριακου και των αργιών για να

υπάρχει ασφάλεια και αποφυγή οξείας υπερκαλι-

αιμίας με επικίνδυνα αποτελέσματα. Στην περίπτω-

ση αυτή η χορήγηση γλυκόζης με ινσουλίνη προ-

σφέρει άμεσα αποτελέσματα. Η χρήση ενδοφλε-

βίως ασβεστίου που ανταγωνίζεται το υψηλό κάλιο

στον ορό, μπορεί να γίνεται μέχρις ότου ετοιμαστεί

το μηχάνημα τεχνητού νεφρού, η δε ηλεκτροκαρ-

διογραφική παρακολούθηση με monitor κατά τη

διάρκεια της συνεδρίας προσφέρει ασφάλεια και

βοηθάει στο να καθοριστεί η διάρκεια της συνε-

δρίας της αιμοκάθαρσης. Σε επίμονη χρόνια υπερ-

καλιαιμία συνιστάται η αποφυγή αντιυπερτασικής

αγωγής με αναστολείς ρενίνης-αγγειοτενσίνης ή

εφόσον είναι δυνατόν, μείωση ή διακοπή τους.

Νεότερες μελέτες έχουν προτείνει ότι τα επί-

πεδα καλίου στον ορό μεταξύ 5,5-6 mΕq/L δεν

έχουν σοβαρές επιπτώσεις στον άρρωστο5 υπό χρο-

νία περιοδική αιμοκάθαρση. Ασφαλώς το να δια-

κόψει κανείς φάρμακα απαραίτητα σε αρρώστους

με καρδιακά προβλήματα, όπως αναστολείς ρενί-

νης -αγγειοτενσίνης ή β-blockers, δεν θεωρείται

ιδεώδης θεραπευτική αντιμετώπιση, διότι έτσι χά-

νονται τα πλεονεκτήματα από την επίδρασή τους

στο μυοκάρδιο και στα αγγεία. Η μείωση της δόσης

των φαρμάκων αυτών ή η αντικατάστασή τους με

άλλα ενδείκνυται ανάλογα και με τον βαθμό υπερ-

καλιαιμίας που εμφανίζει ο ασθενής σε χρόνια βά-

ση.

Επίσης, σε περίπτωση τριτογενούς υπερπαρα-

θυρεοειδισμού και παραθυρεοειδεκτομής έχει πε-

ριγραφεί υπερκαλιαιμία λόγω της αιφνίδιας πτώ-

σης του ασβεστίου, του μαγνησίου και του φωσφό-

ρου8. Τέλος, μετά τη διαπίστωση ότι οι περισσότε-

ροι θάνατοι από υπερκαλιαιμία συμβαίνουν την

Δευτέρα ή Τρίτη9,10, καλό θα ήταν σε ορισμένους

ασθενείς να παρέχεται συχνότερη ή/και μεγαλύτε-

ρης δοσολογίας αιμοκάθαρση11. Η αλλαγή της πυ-

κνότητας του Κ+ στο διάλυμα αιμοκάθαρσης είναι

μια μέθοδος που υποστηρίζεται από ορισμένους

συγγραφείς12, αλλά κατά τη γνώμη των συμμετεχό-

ντων σ’ αυτή τη μελέτη θεωρείται πρακτικά ανε-

φάρμοστη, διότι συχνά η μείωση του Κ+ στο διάλυ-

μα αιμοκάθαρσης προκαλεί κολπική μαρμαρυγή –

πλήρη αρρυθμία4.

Abstract

Factors leading to hyperkalaemia in patients under
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lidis, E. Bobotas, Th. Zagris, P. Veneti, D. Diamanto -

pou lou. Department of Medicine and Nephrology,

Interbalkan Medical Center of Thessaloniki, Thes -

saloniki, Greece. Hellenic Nephrology 2017; 29 (1):

28-33.

Aim: Hyperkalaemia is a serious electrolytic
disturbance in patients on regular haemodialysis. The
aim of this study was to investigate the factors which
lead to this complication in order to prevent or treat
before the appearance of fatal electro-cardiographic
dysrythmias.
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Patients-Methods: During a period of 3 months 80

patients on a steady state under regular haemodialysis

were investigated. Their age (K+), plasma potasium,

levels, creatinine, urea before the dialysis session were

recorded. In addition, the use of β-blockers, inhibitors

of renin-angiotensin system and the need of taking K-

Na exchanging resins was taken into consi deration.

The 80 patients were divided in 2 groups: the group A

with patients (46) having serum K+ levels <5,5 mEq/L

and the group B with patients (34) having serum K+

levels ≥5,5 mEq/L. The statistical analysis utilized t-

test for unpaired data for the plasma potasium, urea

and creatinine levels. The remaining analysis included

the chi-square test in order to study the effect of β-

blo ckers and/or inhibitors of the renin-angiotensin

system.

Results: The age of the patients and the method of

haemodialysis had no significant difference between the

2 groups. As far as the differences between blood urea

and creatinine levels in the two groups were found

statisticaly significant. Correlation of plasma K+ levels

with blood urea and creatinine was marginally signi -

ficant but the wide range of values did not give any

advantages in clinical practice. Finally, in the group A

only 8,7% of the patients were receiving β-blockers

and/or inhibitors of renin-angiotensin, while in the

group B 26,5 % of the patients were taking these drugs.

Conclusions: The hyperkalaemia (≥5,5 mEq/L)

which was found in almost 42% of the steady state

patients on regular haemodialysis in this Unit was

quite significant (≥6 mEq/L) in 21% of the patients.

Therefore, it was urgent to investigate the factors that

lead to this complication. Except of the diet of the

patient, the sufficient dose of dialysis, the avoidance of

β-blockers and/or inhibitors of the renin angiotensin

system and finally the use of K- Na exchanging resins

during the weekends are es sential for avoiding this

serious complication.

Key words: chronic renal future, haemodialysis, Hyperka -

laemia, inhibitors of the renin-angiotensin system.
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